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ABSTRACT 

During 2011 a new education law that applies in Sweden. The new law says that the 

individual´s needs are met in a clearer way. The municipalities are struggling with 

maintaining a given budget and it allows the student-teacher ratio is not large enough to meet 

the requirements. More and more of the teachers´ time are spent to documenting the students. 

It is not just about students´ knowledge but also to document bullying, students´ health and 

decisions arising during performance reviews. 

  

The purpose of this paper is to highlight the teachers´ working conditions. I have also chosen 

to illustrate how students who fail to meet learning objectives which are set by the new school 

reform attention and the facilities available. 

 

Teacher ID is that parliament decided on March2, 2011 is a positive measure to ensure the 

quality of teachers and create a deployable operations. Competence and skills development is 

important in order to meet the objectives. The work environment is another issue that is 

important in this context. Working conditions should be designed in such a way that they are 

tailored to people´s differing physical and metal. There must be procedures to ensure that the 

employee is not exposed to accidents or illness. Reference should be risk assessments and 

action plans should be prepared. A normal word week, according to the law is 40 hours. 

Because the law is permissive, it can be negotiated away through collective barging. 

According to court case I present, a teacher can have a working time which includes 

approximately 45 hours per week. Because they can do some of their working time at home it 

means that they rarely feel they are free. 

 



 
 

SAMMANFATTNING 

Under år 2011 började den nya skollagen i Sverige tillämpas. Lagen markerar på ett tydligare 

sätt att skolan ska ta hänsyn till den enskilda individens behov i undervisningen. 

Kommunerna brottas med att hålla en given budget och det gör att lärartätheten inte är 

tillräckligt stor för att till fullo kunna uppfylla kraven. Allt mera av lärarnas arbetstid går åt till 

att dokumentera eleverna. Det handlar då inte bara om kunskapsinhämtning utan exempelvis 

åtgärder för att stävja mobbing, elevens hälsa och det som kommer fram vid 

utvecklingssamtal. Det kan också behövas åtgärdsprogram för elever med svårigheter. En ny 

skolreform inleddes med ny skollag och ny läroplan som fokuserar på att alla elevers olika 

behov ska uppfyllas med anpassat material så de utvecklas så långt som möjligt. Det är stora 

krav på rektorer och lärare att fånga upp de elever som inte når målen. Statistiken visar att det 

är många elever som inte når upp till kunskapsmålen och det är även en stor skillnad på pojkar 

och flickor.  

 

Syftet med denna uppsats är att belysa lärarnas arbetssituation. Jag har även valt att belysa hur 

elever som inte uppnår de kunskapsmål som är uppsatta genom den nya skolreformen 

uppmärksammas och vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Det jag har kommit fram till med 

hjälp av det material som jag har samlat in i form av bland annat olika rättskällor, artiklar, 

litteratur och intervjuer med olika personer inom skolverksamheten, är att lärare har ett mer 

omfattande uppdrag idag än för 10-20 år sedan. Idag är det reglerat i lag att alla elever ska få 

en undervisning utefter sitt individuella behov och varje elev ska dokumenteras noggrant hur 

de ligger till kunskapsmässigt. Uppfyller de inte målen som skolan idag har satt upp krävs 

noggranna analyser och stödinsatser.  

 

Lärarlegitimationen som riksdagen beslutade om den 2 mars 2011 är en positiv åtgärd för att 

säkra kvalitén på lärarna och skapa en utvecklingsbar verksamhet. Kompetens och 

kompetensutveckling är viktigt för att kunna uppfylla målen. Arbetsmiljön är en annan fråga 

som är viktig i sammanhanget. Arbetsförhållandena ska vara utformade på ett sådant sätt att 

de anpassas till människors olika förutsättningar både fysiskt och psykiskt. Det ska finnas 

rutiner som ser till att arbetstagaren inte utsätts för olyckor eller ohälsa. Det ska göras 

riskbedömningar och åtgärdsplaner ska upprättas. En normal arbetsvecka är enligt lagen 40 

timmar per vecka. Eftersom lagen är dispositiv kan den förhandlas bort genom kollektivavtal. 

Enligt det rättsfall som jag presenterar kan en lärare ha en arbetstid som omfattar ca 45 



 
 

timmar per vecka under terminen. Arbetstiden består dels av undervisningstimmar, dels av 

förberedande arbete. En lärare med mindre barn hemma har små möjligheter att arbeta på 

eftermiddagar och tidiga kvällar och får då ofta förlägga sin förtroendetid till sena kvällar 

eller helgerna. Det gör att de sällan känner att de är lediga. 
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet kommer jag gå igenom problembakgrund med tillhörande 

problemformulering, syfte och metod. Jag tar även upp vilka avgränsningar jag har gjort 

samt dispositionen av uppsatsen. 

 

1.1 Problembakgrund 

I våra skolor finns bland annat framtidens politiker, lärare och rektorer. Skolan är en stor 

arbetsplats och alla elever har rätt att få en bra skolgång och få undervisning anpassad efter 

sina behov. Idag är det hög press på lärare då de ska lägga grunden för våra barns framtid. 

Lärare behöver fortbildning och deras entusiasm ska smitta av sig på eleverna. Därför behöver 

vi nöjda lärare som får tillräckligt med tid på sitt arbete så att kvalitén på undervisningen 

håller en hög nivå. 

 

På 1990-talet skedde stora förändringar i skolan. Kommunerna tog över huvudmannaskapet 

och de gav i sin tur mer ansvar till skolenheterna och rektorerna. Det lämnades mer frihet till 

lärarna för egna tolkningar och ett nytt betygssystem implementerades som angav en lägsta 

nivå för vad elever skulle uppnå. Samtidigt rådde en lågkonjunktur i Sverige som ledde till 

minskade resurser till skolan. Årskullarna blev större och det i sin tur ledde till lägre 

lärartäthet. Elevernas resultat påverkades av färre lärare per elev och de som hade det svårt i 

skolan drabbades hårt.
1
 Till följd av denna decentralisering blev skolan mer mål- och 

resultatstyrd och detta innebar fokus på uppföljning, utvärdering och annan dokumentation.
2
 

 

En skrivelse från regeringen om utvecklingen inom den kommunala sektorn visar att 

sjukfrånvaron har minskat de senaste åren, men bland arbetsmarknadssektorerna är 

sjukfrånvaron högst bland kommunalt anställda. Skillnaden på sjukfrånvaron mellan män och 

kvinnor är stor. År 2010 var kvinnornas sjukfrånvaro 4,3 procent medan männens låg på 2,3 

procent.
3
 Enligt Lärarförbundets statistik från 2010 ligger en sjukfrånvaro på mer än 30 dagar 

för deras medlemmar på 3,1 procent. För Vetlanda kommun som har varit föremål för min 

undersökning ligger motsvarande siffra på 3,2 procent. För lärare tidigare år låg 

                                                           
1
 Vad påverkar resultatet i skolan? En kunskapsöversikt, 2009 ”www.skolverket.se/publikationer?id=2258”,  

sid 13f 
2
Andreasson, Göteborgs Universitet, 2007, sid 65 

3
  Skr. 2010/11:102, utgiven 13 april 2011 av finansdepartementet, sid 43 
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sjukskrivningstalet på 2,6 procent. Siffror och statistik för 2011 i Vetlanda kommun släpps i 

slutet av april efter att denna uppsats är färdig.  

 

I en artikel i lärarnas tidning från 2008 går det att läsa om svårigheten att få in vikarier från 

första dagen då en lärare är sjuk. Det gör att lärare väljer att gå till sitt arbete även att de är 

sjuka för att inte elever och andra lärare ska bli drabbade. Det som nämns som orsak är brist 

på pengar och svårt att få tag på vikarier. Om lärare går sjuka till jobbet riskerar de både sin 

egen och andras hälsa. Det leder till en ohållbar arbetsmiljö.
4
  

 

Enligt skolverkets siffror är 88,2 procent av eleverna behöriga till gymnasiet från grundskolan 

och detta är lägsta siffran sen 1998. De svaga eleverna har blivit fler, nästan en femtedel 

nådde inte upp till basnivå i läsförståelse. I skrivelsen har det gjorts en undersökning vilka 

elever som haft behörighet och vilka som inte haft det genom att ta reda på om föräldrarna har 

högskoleutbildning eller endast gymnasieutbildning eller lägre. Det görs även en jämförelse 

mellan svenska elever och invandrare.
5
  

 

En ny skolreform har tagits fram för att bland annat öka kunskaperna hos eleverna. Nationella 

undersökningar har visat att kunskapsresultaten har försämrats under en längre tid.  Denna 

reform innefattar bland annat en ny skollag, nya läroplaner och en ny betygsskala. Den ska 

också ges möjlighet till fortbildning bland lärarna.
6
 

 

I en artikel på Lärarförbundets hemsida från 2011-12-09 påstår Lärarförbundets ordförande 

Eva-Lis Sirén att lärare är överbelastade. Kraven på lärarna ökar samtidigt som fler uppgifter 

läggs på dem. De har för mycket uppgifter vid sidan av undervisningen. Lärarnas 

huvudansvar är undervisningen och det måste de kunna ha tid och fokus på om resultaten ska 

öka. Lärare vill ha högre lön och lärare överväger att lämna sitt yrke för ett annat. Sirén anser 

att läraryrket måste uppvärderas. Hon säger i annan artikel att lärarna ska ha högre lön och att 

det måste rensas ut bland deras arbetsuppgifter.
7
  

 

                                                           
4
 Lärarnas tidning 2008-02-15 00.00, www.lararnyheterna.se. 

5
 Skr. 2010/11:102, utgiven 13 april 2011 av finansdepartementet, sid 12, 

”http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/64/44/eaf1cb1a.pdf”. 
6
 Skolverkets hemsida,  

7
 http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/003E90F7?OpenDocument&menuid=00326A1C, 

läst 2012-02-14. 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2008/02/15/sjuka-larare-saknar-vikarier
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/003E90F7?OpenDocument&menuid=00326A1C
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1.2 Problemformulering 

För att kunna genomföra min undersökning har jag använt mig av följande frågeställningar: 

 

Hur ser lärares arbetssituation och arbetsmiljö ut i skolan idag efter införandet av den nya 

skollagen? 

 

Hur uppmärksammar skolan de elever som inte uppnår kunskapsmålen och vilka hjälpmedel 

finns för de elever som inte når de kunskapskrav som ställs av skolan? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa lärares arbetssituation i skolan och att ge läsaren en 

förståelse av utvecklingen i skolan. Jag vill även belysa hur skolan uppmärksammar de elever 

som inte uppfyller de kunskapskrav och mål som skolan ställer. Jag har även undersökt vilka 

hjälpmedel eller styrmedel skolan använder sig av för att hjälpa de elever som har det svårt att 

uppnå målen.  

 

Underliggande syfte är att ta reda på om lärare idag har tillräckligt med tid att lägga på varje 

elevs behov. Eller om lärare har för mycket andra uppgifter och för små resurstillgångar som 

leder till att undervisningstiden blir drabbad negativt.  

 

Jag har också undersökt ur ett jämställdperspektiv om det är någon skillnad på pojkars och 

flickors resultat i skolan.  

 

1.4 Metod 

Jag har använt mig av några olika metoder i denna uppsats och en av dem är den 

rättsvetenskapliga metoden. Den innefattar den juridiska metoden, rättskälleläran men även 

andra metoder för att analysera rätten. I metoden ingår även empirisk metod och då har jag 

använt mig av kvalitativ metod i form av intervjuer.
8
 Jag har även använt mig av den 

rättsociologiska metoden. Det material jag har använt mig av i uppsatsen är rättskällor i form 

av bland annat lagar, propositioner och rättspraxis. Dessutom har jag använt mig av litteratur, 

avhandling, artiklar och material från internet. Jag har också fått mycket bra information på 

skolverkets hemsida.  

                                                           
8
 Sandgren, Nordstedts Juridik AB. Sid 39. 
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1.4.1 Rättsvetenskaplig metod 

I den rättsvetenskapliga metoden inbegriper rättskälleläran i vid mening, delar av den 

juridiska metoden och andra metoder för att analysera rätten. Det kan ingå komparativ metod 

och empiriska metoder som i denna uppsats är i form av intervjuer. Insikter från andra teorier 

kan finnas med i den rättsvetenskapliga metoden t.ex. rättssociologi för att öka kunskapen om 

rätten.
9
   

 

1.4.2 Rättssociologisk metod 

Förutom rättsreglerna omfattar gällande rätt även bland annat handlingar och attityder som 

har ett visst samband med normerna om det ses ur en sociologs synvinkel. Normer skapas i 

form av lagstiftning och praxis av handlingar. Normerna blir effektiva om de påverkar olika 

handlingar av enskilda eller rättstillämpande myndigheter.
10

  

 

Skolan är en social organisation där kommunen, lärare och rektorer strävar mot de mål som är 

uttalade. Det krävs koordinering bland de anställda för att organisationen ska fungera och 

målen uppfyllas. Det centrala för en social organisation är en planerad arbets-, makt- och 

ansvarsfördelning och att arbetet för att uppnå målen kontrolleras.
11

  

 

1.4.3 Kvalitativ metod 

För att få en tillräckligt bred information valde jag att intervjua flera anställda med olika 

positioner inom skolverksamheten. Jag valde ut de respondenter som var intressanta och 

relevanta för mitt syfte av denna uppsats. De har olika uppgifter i kommun och skola. Första 

personen jag intervjuade var skolchefen i kommunen som har den högsta befattningen och är 

huvudman över skolan på tjänstemannasidan. Därefter har jag intervjuat en rektor som arbetar 

under skolchef och till sist lärare och då har jag valt två stycken med olika erfarenheter inom 

skolan. En av lärarna har arbetat i åtta år och då varit föräldraledig i två omgångar. Den andra 

läraren har arbetat i ca 40 år i skolan och har mycket erfarenheter. Intervjuerna har hjälpt mig 

att komma fram till bra slutsatser och komplettera det material jag har använt mig av i 

rättskällekapitlet. Jag skrev ner ett antal frågor i en intervjuguide. (Se bilaga 1) Guiden var ett 

stöd för mig när jag genomförde intervjuerna och under tiden jag intervjuade dök det upp 

följdfrågor som jag ställde. Jag spelade in mina intervjuer så att jag själv kunde koncentrera 

                                                           
9
 Sandgren, Nordstedts Juridik AB. Sid 39. 

10
 Peczenik, Fritzes Förlag AB, sid 25. 

11
 Forslund, Liber förlag, sid 26f. 
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mig på att ställa följdfrågor och lyssna in lättare vad respondenten svarade. Det var även till 

stor hjälp att lyssna på inspelningarna när jag bearbetade intervjuerna. Jag har inte redovisat 

svaren i helhet eftersom uttalanden varit alltför omfattande. Jag valde att först sätta mig in i 

ämnet och skriva mitt inledande kapitel och stor del av mitt andra kapitel innan jag gjorde 

mina intervjuer. Detta för att vara väl förberedd så mina respondenter visste vad jag hade för 

syfte med intervjun och jag själv kunde få de svar jag behövde för att få ett så stort material 

som möjligt.  

 

1.5 Avgränsningar  

I min uppsats har jag valt att avgränsa mig till kommunal grundskola. Eftersom jag själv har 

barn som ska börja skolan inom ett par år så var det intressant att undersöka det området. Jag 

har valt att rikta in mig på en kommun och då kändes det naturligt och välja min hemkommun 

Vetlanda. Det är en lagom stor kommun som ligger i Jönköpings län i Småland där det bor ca 

26 000 invånare. De jag har intervjuat är lärare, rektor och skolchef från kommunen. Alltså 

har jag inte intervjuat några elever utan inriktat mig på arbetsgivare och arbetstagare i form av 

lärare. Jag har studerat de lagar och förordningar som gäller för kommunala grundkolan. Min 

undersökning omfattar inte privatskolor utan avgränsar sig till kommunal skola.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex delar. I det inledande kapitlet beskrivs en bakgrund om 

förändringar som skett i skolan sen slutet av 1900-talet. Kapitlet omfattar även syftet med 

uppsatsen med tillhörande problemformuleringar. Metoder jag har använt mig av i denna 

uppsats är rättsvetenskapliga, rättssociologiska och kvalitativa metoderna.  

 

Andra delen handlar om hur skolan ser ut idag och vilka som styr. Jag skriver om kommunen 

som har det yttersta ansvaret och därefter delegerar ner ansvaret på rektorer och lärare. De ska 

även ansvara för resursfördelning. 

 

I tredje kapitlet tar jag upp lagar och regler som styr skolan. Skolan måste i huvudsak följa 

skollagen och till varje skolform finns en läroplan som skolan arbetar efter. Jag har även tagit 

upp arbetsmiljölagen eftersom min uppsats även handlar om miljön i skolan.  
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Mitt fjärde kapitel i uppsatsen innefattar min empiri som jag gjort i form av intervjuer av 

skolchef, rektor och lärare i Vetlanda kommun. Jag har valt att presentera det viktigaste jag 

har fått ut av intervjuerna och det jag tyckt varit mest relevant för min uppsats.  

 

Min analys har jag i femte kapitlet där jag bearbetat min teori och empiri.  

 

I sista delen har jag redovisat mina slutsatser av teori, empiri och analys. Jag diskuterar det 

jag har kommit fram till i min undersökning. 
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2. ALLMÄNT OM SKOLAN IDAG 

I det här avsnittet kommer jag skriva om hur skolverksamheten ser ut och vilka som styr och 

har ansvar i skolan. Jag skriver även om kunskapsmålen elever ska uppnå och 

åtgärdsprogram som kan sättas in för de elever som inte uppnår målen. 

 

2.1 Grundskolan idag 

Idag finns det nästan 900 000 elever i grundskolan i årskurserna 1-9 och drygt 100 000 

anställda som har rätt till en bra arbetsmiljö.
12

 Varje elev i den kommunala grundskolan 

liksom varje kommunpolitiker och andra som har med skolan att göra ska gemensamt arbeta 

för en god arbetsmiljö. Kommunpolitikerna är de som har det yttersta ansvaret men de i sin 

tur delegerar ner arbetet på rektorn som i sin tur ger lärarna mer ansvar.
13

 Det är även viktigt 

hur huvudmän och profession ansvarar för resursfördelning och val av metoder och 

arbetssätt.
14

 

 

Undervisning i skolan ska bestå av olika kunskapsformer: fakta, färdighet, förståelse och 

förtrogenhet. Genom undervisning ska eleverna inhämta och utveckla både kunskaper och 

värden som utgår från skolans värdegrund, demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna. 
15

 

 

2.2 Kommunens ansvar över skolan  

Kommunen ansvarar för genomförandet av skolverksamheten, de har stor frihet till att 

organisera skolan så de nationella målen uppnås. Men de måste följa skollag, skolförordning 

och läroplan. Kommunen ansvarar även att det finns tillräckliga resurser och förutsättningar 

för en fungerande skola. De har ansvaret att följa upp och utvärdera verksamheten.
16

 

Skollagen (2010:800) 2 kap. 2§ reglerar att kommunen är huvudman för grundskolan. I lagen 

står det även att i kommunen ska det finnas en nämnd som ”ska fullgöra kommunens uppgifter 

enligt denna lag”. I Vetlanda kommun är det barn- och utbildningsnämnden som är 

kommunens nämnd. 

                                                           
12

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1862/snabbfakta-1.120821. (2012-05-07)  
13

 http://www.av.se/teman/skolan/, arbetsmiljöverkets hemsida, temasidor skolan – ansvar. (2012-03-04) 
14

 Prop. 2009/10:165, sid 222. 
15

 Prop. 2009/10:165, sid 218. 
16

http://www.regeringen.se/sb/d/3708/a/15579. (2012-02-26) 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1862/snabbfakta-1.120821
http://www.regeringen.se/sb/d/3708/a/15579
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Ytterst ansvarig för arbetsmiljön på skolorna är kommunens politiker men de delegerar ofta 

över arbetsmiljöarbetet på rektorn på respektive skola.
17

 Arbetsgivaren som i detta fall är 

kommunen ska arbeta för den systematiska arbetsmiljön dagligen, genom att uppmärksamma 

alla förhållanden och om det finns saker som är fara för personalen. 

2.3 Barn- och utbildningsnämnden i Vetlanda kommun 

I Vetlanda kommun är det barn- och utbildningsnämnden som är den politiska huvudmannen. 

Nämnden med 28 personer ansvarar för samtliga verksamhetsformer från förskola till 

kommunal vuxenutbildning och leds av skolchefen.
18

 I övrigt är organisationen uppbyggd, se 

figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 1 

 

                                                           
17

 http://www.av.se/teman/skolan/ansvar/arbetsgivare/. (2012-03-26) 
18

 Kvalitetsredovisning 2010 för barn- och utbildningsnämnden Vetlanda kommun, 2011-05-19, sid 5. 
(http://www.vetlanda.se/4.49b758e4130f8751e76800058.html) 
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Kommunens vision lyder ” Jag älskar måndagar för i min skola lär jag mig att lyckas och att 

finna min väg in i framtiden!” Denna vision innebär att alla elever, lärare och övrig personal i 

skolan ska få uppleva respekt, trivsel och kunna lyckas i sin utveckling och sitt lärande. Det 

som används för att kunna följa upp det är enhetens undersökningar och enkätundersökningar 

bland eleverna. Det lokala kvalitetsarbetet ansvarar varje rektor för medan förvaltningens 

ledningsgrupp och politiska nämnden ansvarar för den övergripande nivån. Styrkort för olika 

ansvarsområden har tagits fram som ett verktyg som kan plockas fram för att se de viktiga 

faktorerna för framgång inom området samt formulerade resultatmål och hur de ska följas 

upp. Lokala arbetsplaner, kvalitetsredovisningar och utvecklingsdialoger upprättas för att 

redovisa måluppfyllelse, vidare utveckling, strategier för att uppnå ökade måluppfyllelser. Det 

är rektor, nämnd och enheterna som redovisar. För att nå ett bättre resultat kan undervisningen 

kopplas ihop med målen i läroplan och kursplan, samt att undervisningen anpassas för varje 

elevs behov. I årskurs 9 är det en hög procent som klarar godkänd i alla ämnen i Vetlanda 

jämfört med övriga städer i landet. Men rapporten visar att i lägre skolåldern är resultaten 

sämre och det är en skillnad mellan pojkar och flickor. För att kunna hitta orsaken till det 

krävs fler analyser. Elever har tillfälle att påverka i skolråd, klassråd, vid utvecklingssamtal 

och vid individuella utvecklingsplaner. Det är även viktigt att ha en bra kommunikation med 

hemmen och det sker genom veckobrev och föräldramöten. Genom den nya läroplanen ska 

eleverna inte bara få reda på sin kunskapsnivå utan även få reda på hur undervisningsmetoder 

och läromedel bidrar till att eleven uppnår målen. Skolan ska arbeta för att elever når målen 

och att de som kräver specialundervisning ska ha möjlighet att få det.
19

  

Kommunen har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

författningarna. Kommunen ska göra en uppföljning av verksamheten, se till att det finns 

fungerande system och tillräckliga förutsättningar för att uppnå de uppsatta målen. För att 

kunna följa upp det ska varje enhet upprätta en lokal kvalitetsredovisning varje år där 

verksamhetens arbete, måluppfyllelse och åtgärder till ökad måluppfyllelse redovisas. 

Därefter sammanställs materialet i en gemensam kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen 

som gjordes för 2009/2010 visar att det måste göras en analys av skillnaden mellan pojkar och 

flickor. Elevers kunskapsutveckling och attityd till skolan måste följas upp och leda till 

utveckling på skolnivå och kommunövergripande nivå.
20

 Åtgärder som ska göras är att bara 

behöriga lärare ska undervisa, specialpedagogers roll ska förtydligas och att samverka med 

                                                           
19

 Kvalitetsredovisning 2010 för barn- och utbildningsnämnden Vetlanda kommun, 2011-05-19, sid 6ff. 
20

 Kvalitetsredovisning 2010 för barn- och utbildningsnämnden Vetlanda kommun, 2011-05-19. Sid 11. 
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omvärld och arbetsliv så elever får se hur det fungerar och hitta underlag för fortsatta studier 

eller yrkesval. Att ha en långsiktig plan för att följa upp mål och utveckling och stärka 

rektorsrollen med utbildning.
21

 En specialpedagog kostar skolan mer än en vanlig lärare, 

lönerna skiljer sig från drygt 27 000 kr i medellön för en specialpedagog till en lärare som har 

drygt 24 000 kr i medellön i Jönköpings län.
22

 

2.4 Rektorns ansvar 

I läroplanen står det att rektor har det övergripande ansvaret på skolan och ska bidra till att 

verksamheten inriktas mot de nationella målen och kunskapskraven. Denne bär även ansvar 

för att det följs upp och utvärderas. Rektor har även ansvar för arbetsmiljön i form av kvalité 

på undervisningsmaterial och andra hjälpmedel som bidrar till att elever utvecklar sina 

kunskaper. Det ska finnas en fungerande elevhälsa där elever får det stöd de är i behov av. 

Övergripande kunskapsområden ska integreras exempelvis miljö, jämställdhet och risker med 

droger. Hemmen ska involveras så föräldrar blir insatta i skolans mål och syfte och det ska 

finnas ett samarbete med studie- och yrkesorienterande yrkesverksamhet bland annat i form 

av kontakt med olika företag som kan hjälpa elever att komma på vad de vill inrikta sig på 

efter skolan. Rektor ska även ge sin personal kompetensutveckling och information för att de 

ska kunna utföra sina uppgifter med kvalité.
23 

Rektorers ansvarsområde är omfattande. Han eller hon är ansvarig för olika 

verksamhetsformer, enheter, kommunalt ansvar i form av ekonomi, personaladministration, 

lokaler, arbetsmiljö, prognos och planering. Rektorer är även ansvariga för det pedagogiska 

ledarskapet genom ledning, organisering, uppföljning och utveckling av skolans arbetsformer 

och ansvar över det kommunala chefskapet. Det måste finnas en god kunskap om skoljuridik 

och en bra inblick i hur det vardagliga arbetet fungerar och genomförs. För att rektorerna ska 

klara av sina uppgifter måste det finnas ett bra ledarskap och råda goda förutsättningar. En 

rektor kan arbeta med flera olika skolor och det måste beaktas. Det finns ingen enkel lösning 

på hur det ska lösas på bästa sätt för att uppnå läroplanens mål.
24

 

I kommunala skolor är det kommun- och skolledningen som är arbetsgivaren. De ska arbeta 

för en bra arbetsmiljö som inte ska leda till stress på grund av att lärares tid inte räcker till för 

eleverna. Blir lärare stressade i vissa situationer kan det leda till pressade situationer som 

                                                           
21

 Kvalitetsredovisning 2010 för barn- och utbildningsnämnden Vetlanda kommun, 2011-05-19, sid 17ff. 
22

 ”www.lonestatistik.se” (2012-03-12). 
23

 Skolverket, Läroplanen 2011, sid 18f. 
24

 Kvalitetsredovisning 2010 för barn- och utbildningsnämnden Vetlanda kommun, 2011-05-19, sid 47f. 
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bidrar till konflikter med eleverna. Om lärare tycker att deras arbetsmiljö inte är 

tillfredställande ska de i första hand vända sig till rektor, därefter till skyddsombud eller 

arbetsgivareorganisation som är Sveriges kommuner och landsting för de kommunala 

skolorna.
25

    

Andra uppgifter rektorn har som regleras är följande: 

Skollagen 2 kap. 9§  

”Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Dessa 

ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.”  

Skollagen 2 kap. 10§  

”Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har 

det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar. 

Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten 

som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och 

besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges.” 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och de ansvarsområden han eller hon har hand om 

har blivit tydligare genom den nya skollagen. Rektorn fattar sina beslut om verksamheten 

utifrån de organisatoriska och ekonomiska förutsättningar huvudmannen har beslutat om. 

Utbildning är en viktig del i rektorns arbete så denne fattar rätt beslut. Det är viktigt att 

huvudmannen anställer rätt rektorer i sin verksamhet för finner Statens skolinspektion brister 

riktas kritiken alltid mot huvudmannen som är ytterst ansvarig för verksamheten. 
26

 

2.5 Lärare 

Häggqvist skriver i sin avhandling Arbetsmiljö och utveckling i skolan att lärare gjorde 

uppror på 70-talet när de från att helt och hållet arbetat individuellt fick börja arbeta i 

arbetslag. Läroplankonstruktörer och forskare rekommenderade samarbete för att få 

undervisningen mer meningsfull som för elever med särskilda behov.
27

  

                                                           
25

 http://www.prevent.se/sv/Arbetsmiljoupplysningen/Yrken/Larare/. (2012-02-15) 
26

 Prop. 2009/10:165, sid 248f. 
27

 Häggqvist, Arbetslivsinstitutet & författare, sid 30f. 
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Det finns inga mallar eller texter där det går att läsa om exakt vilka arbetsuppgifter en lärare 

har och måste göra. Det finns anställningsavtal och en läroplan att gå efter men där står inga 

tydliga restriktioner vad som måste göras. Lärares uppgift är att ge elever den kunskap och de 

verktyg de behöver för att nå de mål de måste klara för att bli godkända. Ett anställningsavtal 

är bindande för båda parterna och är arbetsgivaren bunden av ett kollektivavtal gäller detta 

automatiskt vid en anställning.
28 

Skollagen (2010:800) 2 kap 13§ 

”Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig 

för viss undervisning får bedriva undervisningen." 

Riksdagen beslutade 2 mars 2011 att införa lärarlegitimation för lärare. Syftet med det 

beslutet är att ge en större kvalité och utvecklingsbar verksamhet. Det ska bidra till 

professionalism genom tydligare krav och ökad måluppfyllelse för eleverna och öka statusen 

på läraryrket. Kraven som ställs på den som söker legitimationen är lärarexamen och att hon 

eller han har arbetat minst ett läsår som lärare. De som precis har tagit sin examen ska arbeta 

under mentorskap i ett år och därefter få ett lämplighetsintyg.
29

  

2.5.1 Lärarnas arbetssituation 

Enligt en debattartikel på Sveriges kommuner och landstings hemsida från 2011-12-09 är det 

viktigaste arbetet att ge lärare mer tid i klassrummet och utveckla det arbetet. Lärarna har för 

många administrativa uppgifter. Det som tar mycket undervisningstid från lärarna är 

individuella bedömningar av eleverna, rätta nationella prov, dokumentera mobbing och 

kränkande behandling. Det är några av de nya uppdragen lärarna fått pågrund av statliga 

reformer. Kan lärarnas uppgifter effektiviseras, förenklas eller ändras? Det är frågor som 

arbetsgivare och fackliga organisationer måste fundera på.
30

  

Läraren ska enligt läroplanen utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin 

inlärning och för sitt arbete i skolan. Det ska finnas en jämställdhet mellan flickor och pojkar, 

de ska ha lika stort inflytande och delaktighet i undervisningen och möjlighet att pröva olika 

                                                           
28

 Lag (1982:80) om anställningsskydd 4§, Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 26§. 
29

 ”http://www.regeringen.se/sb/d/12497/a/143565”. (2012-05-06) 
30

 ”http://www.skl.se/press/debattartiklar/debattartiklar-2011/tillsammans-kan-vi-forbattra-lararnas-
arbetssituation”, granskad och publicerad 2011-12-09 av Sonja Sandbacka. (2012-03-12) 

http://www.regeringen.se/sb/d/12497/a/143565
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arbetssätt och arbetsformer. Läraren ska tillsammans med sina elever planera undervisningen 

och därefter utvärdera den. Deras uppgift är att utveckla eleverna så de når kunskapsmålen.
31

 

Enligt Arbetstidslagen (1982:673) 5§ ska en heltidstjänst uppgå till 40 timmar per vecka. 

Eftersom det är en dispositiv lag går detta att förhandla bort genom kollektivavtal. Lärarnas 

kollektiv heter HÖK och där regleras att en arbetstagare ska arbeta 1767 timmar per år och 

den reglerade arbetstiden är 1360 timmar per verksamhetsår. Den reglerade arbetstiden 

innebär arbetstid vars förläggning arbetsgivaren fattar beslut om och kan utnyttjas till alla 

typer av arbetsuppgifter som ryms i en lärares anställning. Resterande arbetstid är så kallad 

förtroendetid.
32

  

AD- fallet 2011 nr 58 är det första målet som tar upp lärares arbetstider. Parter i målet är 

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet mot Sollentuna kommun och har ett avlösande 

avtalat kollektivavtal gällande lön och allmänna anställningsvillkor (LOK). Det aktuella 

avtalet i fallet är HÖK 07. Den reglerade arbetstiden för heltidsanställd är 1360 timmar per 

verksamhetsår. Resterande arbetstid är förtroendetid. Fallet avser om kommunen har rätt att 

utöka lärarnas undervisningstid inom den reglerade arbetstiden. Lärare får inte utsättas för 

fysisk eller psykisk belastning som kan leda till ohälsa utan arbetsinnehållet måste vara 

anpassat för lärarna.  

En rektor på en grundskola i den åtalade kommunen valde att schemalägga lärarnas 

undervisning så antalet genomsnittliga undervisningstimmar ökade. Tvisten handlar om 

kommunen har brutit mot arbetstidsbestämmelserna i HÖK 07. En fråga i fallet är om 

lärarförbundet genom kollektivavtalsförhandlingar tagit bort regleringen om undervisningstid 

och överlåtit till kommunen att bestämma utökning av lärarnas undervisningstid. Kommunen 

skulle få anpassa arbetstidregleringen efter vad som passade verksamheten och arbetstagarna 

bäst. Arbetstid och övriga anställningsvillkor reglerades i det statliga skolavtalet före den 1 

januari 1991. Då låg undervisningstiden på 21-29 timmar i veckan per lärare och 4 timmar 

kollektivt lärararbete. Därefter förändrades huvudmannaskapet och ansvaret övergick till 

Svenska Kommunförbundet och möjligheter att avvika från centrala avtalets 

arbetstidsbestämmelser gick att göra genom lokala kollektivavtal. År 2000 skulle ett nytt avtal 

tecknas (ÖLA 00). Elevernas resultat skulle förbättras genom en annan arbetstidsreglering än 

den som utgick från undervisningstid. Målet var mer arbete för eleverna och mindre 

                                                           
31

 Läroplanen 2011, sid 14ff. 
32

 HÖK 10, lärarnas kollektivavtal.  
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traditionell undervisning, därför gjorde det nya avtalet en möjlighet att anpassa 

undervisningstiden. För att kunna reglera arbetstiden krävdes lokala kollektivavtal. 

Medlemmar och lokala representanter började protestera för de trodde att det nya avtalet 

skulle resultera i att arbetsgivarna skulle öka uttaget av undervisningstid utan att 

verksamheten i övrigt förändrades. Men avtalets mening var ett mer flexibelt arbetssätt där 

lärare och skolledare skulle ta ansvar för skolutvecklingsarbetet och göra förändringar som 

passade deras verksamhet bäst. HÖK 05 var ett tvåårigt avtal som sedan ersatte ÖLA 00 som 

därefter ersattes av HÖK 07. Det sistnämnda avtalet innehöll ett skydd mot för hög 

arbetsbelastning genom att den enskilda läraren fick mer inflytande över sin arbetssituation.  

2008 deklarerade en kommun för första gången att den skulle höja måttet för undervisning 

och detta har lett till ett antal tvister mellan parterna. Rektorn ökade undervisningstimmarna 

till 745 som kunde jämföras med 624 timmar för årskurserna 1-6 och 575 timmar för 

årskurserna 7-9 föregående läsår, en ökning på nästan 20 procent. Lärarna fick informationen 

i sitt postfack och det var ett ensidigt beslut, utan att andra arbetsuppgifter minskade. 

Samtidigt som elevantalet ökade och till följd av det mer för- och efterarbete. Det innebar 

kollektivavtalsbrott att en lokal arbetsgivare utökade den traditionella undervisningstiden utan 

att göra en partsöverenskommelse om detta. Kommunen hade inte något lokalt kollektivavtal 

och hade därmed brutit mot HÖK 07. Det bestreds av kommunen som ansåg att de hade 

agerat korrekt och agerandet hade rymts inom det centrala avtalets ramar och 

undervisningstiden hade rymts inom den reglerade arbetstiden.  

Arbetsdomstolen kom fram till att kommunen inte brutit mot HÖK 07. Det hade inte förelegat 

någon begränsning som hindrat kommunen att utöka det genomsnittliga antalet 

undervisningstimmar och därmed hade kommunen inte heller brutit mot kollektivavtalet. 

Utfallet av rättsfallet har fått en betydelse för de sju liknande mål och ett 20-tal 

tvisteförhandlingar som väntar på ett avgörande. 
33

 

2.6 Kunskapsmål och åtgärdsprogram 

Ett barn formas av sin familj, omgivning och därefter av skolan det kallas för 

socialisationsprocessen. Genom hur barnet talar, vad de har för vanor och uppfattningar av 

livet, det påverkar barnet i skolan. Att barn inte lyckas i skolan beror bland annat på 

hemmiljöer, personliga egenskaper i form av intelligens och koncentrationsförmåga även den 

                                                           
33
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sociala bakgrunden i form av språket som talas i hemmiljön är en viktig del för barnet och 

dess förutsättningar.
34

 

 

Skollagens tredje kapitel reglerar att varje elev som inte uppnår målen och blir godkänd ska 

anmälas till rektor, och det ska skyndsamt utredas av honom eller henne. Ett åtgärdsprogram 

ska utarbetas för elever med svårigheter.
35

 Ett åtgärdsprogram innebär en pedagogisk 

utredning som ska göras av rektor. Detta innebär noggranna överväganden och även hänsyn 

till ekonomiska förutsättningar. Processen innefattar fem olika steg, att uppmärksamma, 

utreda, dokumentera, åtgärda och följa upp och utvärdera. Åtgärdsprogrammet ska upprättas 

så tidigt som möjligt när rektor märker att en elev är i behov av stöd. Programmet ska utgå 

från elevens behov och analysera elevens hela studiemiljö och svårigheter. Tänkbara 

lösningar ska utvärderas i samråd med elev och vårdnadshavare. Rektorn är den som har det 

yttersta ansvaret men kan använda sig av någon annan i skolverksamheten, exempelvis en 

lärare att genomföra utredningen men beslutsbefogenheten får inte delegeras vidare. Det kan 

även beslutas om annat extrastöd till eleven i form av stödundervisning.
36

 För att tidigt 

upptäcka de elever som har det svårt i skolan har Statens skolverk utarbetat nationella prov i 

svenska till eleverna i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9. Riksdagens beslut om nationella 

prov ska vara en hjälp vid utredning av stödbehov till de elever som har svårigheter i sin 

studiesituation. I de resterande ämnena är det lärarens skyldighet att utvärdera elevernas 

kunskapsutveckling.
37

 Syftet med de nationella proven är att ge eleverna en jämbördig och 

rättvis bedömning och se i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på 

huvudmannanivå och på nationell nivå.
38

 

 

I en artikel på Skolverkets hemsida som är publicerad 2012-01-25 står det att det är många 

elever på våra skolor som går ut grundskolan utan att ha nått de grundläggande nationella 

kunskapsmål som krävs. Som underlag till artikeln har en kvalitativ studie använts 

”kommunalt huvudmannaskap i praktiken”. Studien visar att det skiljer sig vem som bär 

ansvaret. Befogenheten över ekonomin som används till skolan ligger på högre politisk makt 

medans ansvaret för att målen uppfylls ligger på personer längre ner i organisationen. 

Kommunikationen där emellan brister och kommunledningen får ingen klar bild om hur de 

                                                           
34

 Forslund, Liber förlag, sid 44f. 
35

 Skollagen 2010:800 3 kap. 8-9§§. 
36

 Prop. 2009/10:165, sid 290ff. 
37

 Prop. 2009/10:165, sid 289. 
38

 ”http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/2.1100/2.1101”. (2012-03-15) 
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nationella målen uppfylls. En förklaring till varför problemen fortgår kan vara att det är så 

vanligt efter att ha varit så i flera år, det ses som något normalt och accepterat.
39

 Studien visar 

att det finns en otydlighet om hur huvudmannaskapet hanteras. Ansvaret delegeras över till 

nämnd eller förvaltning och därefter är det oklart hur ansvaret styrs och följs upp. Målen som 

sätts upp av staten bortprioriteras och verkar vara långsiktiga versioner för skolan utan tanke 

att uppfylla dem. Resursfördelning sker på fel sätt som får till följd att målen inte uppfylls.
40

  

Skolans uppdrag är att alla elever ska ges bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas så 

långt som möjligt. Skolan ska se till varje elevs behov och ge extra stöd till de elever med 

sämre förutsättningar. Varje pojke och flicka ska ha samma möjlighet och samma 

förutsättningar att lyckas i skolan. Det är huvudmannens uppgift att fördela resurserna och 

anpassa verksamheten så varje elev uppnår målen.
41

  

 

                                                           
39

 ”http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/debattartiklar/oklar-kommunal-styrning-av-skolan-
1.166812” (senast granskad 2012-01-25). 
40

 Skolverket, Kommunalt huvudmannaskap i praktiken, rapport 362, 2011, sid 6f. 
41

 Prop. 2009/10:165, sid222. 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/debattartiklar/oklar-kommunal-styrning-av-skolan-1.166812
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/debattartiklar/oklar-kommunal-styrning-av-skolan-1.166812
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3. LAGAR OCH REGLER SOM STYR SKOLVERKSAMHETEN 

I det här kapitlet kommer jag presentera de lagar och regler som styr skolan idag. Det har 

skett en ny skolreform i form av bland annat ny skollag och ny läroplan som jag kommer 

presentera. 

 

3.1 Skollagen  

En ny skollag arbetades fram 2010 för att få en enklare och tydligare lag och som var bättre 

anpassad till ett målstyrt skolväsende och anpassad till ansvarsfördelningen som finns mellan 

staten och kommunen. Kommunen har ansvaret för utbildningens kvalité och stärka 

kunskapsuppdraget så fler elever når målen.
42

  

Skollagen (2010:800) 1 kap. 4§ reglerar följande:  

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära.”  

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen.” 

Det har skett en ny skolreform i form av ny skollag, ny läroplan och ny betygsskala och det 

kräver ökat stöd. Lärarna behöver mer stöd för att kunna göra bedömningar och sätta betyg. 

Kvalitetsarbetet i skolorna måste stärkas. Skolorna måste sammanställa elevernas resultat och 

analysera detta utifrån verksamheten och göra en bedömning om hur verksamheten kan 

utvecklas. Reformerna måste utvärderas och se vilken effekt de har gett. Skolan behöver 

lärare som har en bra utbildning och får vidareutbildning för att kunna ge eleverna den 

undervisning som krävs för att de ska nå goda resultat. Idag är inte läraryrket något 

ensamarbete utan lärare samarbetar mer och rektor har en viktig roll att organisera och driva 

på utvecklingen. En annan viktig åtgärd i skolan är att ge elever studie- och yrkesvägledning 

så de väljer rätt utbildning.
43

  

                                                           
42

 Prop. 2009/10:165, sid 207. 
43

 ”http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1877/lagesbedomning-2011”. (2012-02-27) 
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I skollagen (2010:800) 3 kap. 1.4§ står det följande om elevernas lärande och personliga 

utveckling: 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling.” 

Den nya skollagen upprättades för att anpassa sig till ett moderniserat mål- och resultatstyrt 

skolväsende där kunskapsuppdraget står i fokus. Kommunen har huvudansvaret för skolan 

och de ska ge en bra utbildning med hög kvalitet så elever klarar av att uppnå målen. Elever 

som har lätt att nå målen och de som har det mindre enkelt i skolan ska ha samma 

förutsättningar att utvecklas och få stimulans.
44

 

I Vetlanda kommun är lärartätheten lite högre än övriga landet, den ligger på 8,9 tjänster på 

100 elever. När det gäller skollokalerna finns det ett behov att kontrollera dem för att få en 

bättre miljö och förutsättningar till modern undervisning. Arbetssättet ska göras medvetet och 

förutsättningarna för pojkar och flickor ska vara lika när det gäller undervisningen och att nå 

målen.
45

  

För att få en bild på hur skolväsendet ser ut görs en årlig lägesbedömning av skolverket i 

uppdrag från regeringen. Det görs en bedömning av situationen och utvecklingen inom 

verksamheten. Rapporten baseras på skolverkets officiella statistik och uppgifter om bland 

annat elever, personal, kostnader och utbildningsresultat och beskriver verksamheten, hur 

resurserna som disponeras och vilka resultat som uppnås. De uppgifter som undersöks är de 

som är viktiga för den fortsatta utvecklingen inom skolan. 
46

Huvudmännen lämnar in sina 

rapporter till statistiska centralbyrån som sedan skolverket använder i sin lägesbedömning. 

Den senaste lägesrapporten är från 2011 och innehåller material och statistik från 2010.  

Lägesrapporten visar att antal elever i grundskolan minskar på grund av att fler elever börjar i 

fristående skolor. 2010/11 fanns det drygt 781 210 elever i kommunala grundskolan i Sverige 

i jämförelse med 1008 694 elever 2000/01 och efter prognoser kommer denna siffra minska 

                                                           
44

 Prop. 2009/10:165, sid 204. 
45

 Kvalitetsredovisning 2010 för barn- och utbildningsnämnden Vetlanda kommun, 2011-05-19, sid 37ff. 
46

 http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1877 (2012-03-01). 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1877
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fram till läsåret 2010/13. I Vetlanda kommun gick det år 2010 2662 elever i grundskolan och 

2583 elever 2011.
47

 Rapporten visar även att flickor har ett högre meritvärde än pojkar i 

skolan. Under 2010/11 fanns det 3880 kommunala skolor med 88 procent av alla 

grundskoleelever. Fram till 2008/09 ökade det genomsnittliga meritvärdet på betygen av 

elever som gick ur grundskolan men läsåret 2009/10 gick meritvärdet ner till 208,8 av 320 

poäng. Flickorna har högre genomsnittligt meritvärde än pojkarna och det har varit så sen 

1997/98. Våren 2010 var flickornas 220,1 och pojkarnas genomsnittliga meritvärde var 197,9. 

23,4 procent nådde inte kunskapsmålen i ett eller flera ämnen läsåret 2009/10. Mellan 

kommunerna skiljde det från 5 till 46 procent, 25 procent av dem hade en utländsk bakgrund 

medan elever med svensk bakgrund låg på 9 procent.
48

 Antal lärare per 100 elever uppgick 

hösten 2010 till 8,3, 85 900 av lärarna arbetade 73 300 heltid.  

Stress är något som förekommer i skolan och det är viktigt att uppmärksamma detta. 

Reaktionerna av stress kan visa sig i form av ostabilt humör, ont i magen, huvudvärk, värk i 

axlar och rygg och koncentrationssvårigheter. De vuxna i skolan bär ansvaret att se både sina 

egna varningssignaler och även elevernas. Det är viktigt att verksamheten är organiserad så 

personal och elever får en så jämn arbetsbelastning som möjligt, exempelvis att lägga 

skrivningar och hemläxor med tid emellan så eleverna hinner återhämta sig. Schemat ska 

planeras så elever hinner få raster och pauser. Det ska finnas personal som eleverna kan vända 

sig till, elevskyddsombud, kuratorer, skolsköterskor eller mentorer.
49

 

SOU 2004:104 handlar om hållbar utveckling och en kommitté kartlägger och analyserar hur 

utbildningssystem på alla nivåer arbetar för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 

utveckling på uppdrag från regeringen. Den handlar om att värna om givna resurser, alla 

människor ska ha rätt att påverka. Bedömningen av skolan visar en stor variation av 

arbetsformer i olika verksamheter. Det finns större utrymme för att tillämpa de centrala 

arbetsformer som större elevaktivitet i verksamheten. I grundskolans tidigare år förekommer 

ämnesövergripande samarbete bättre än det gör i senare år i grundskolan. 
50

  

 

                                                           
47

 Statistik- Vetlanda kommun, www.vetlanda.se, läst 2012-02-15. 
48

 ”http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat//2.5006?_xurl_= 
http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2”. 
Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2692”(lägesrapport 2011, sid 48ff). 
49

 ”http://www.av.se/teman/skolan/risker/stress.aspx”, arbetsmiljöverkets hemsida, temasidor - risker. 
50

 SOU 2004:104, sid 9ff. 

http://www.vetlanda.se/
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3.2 Arbetsmiljö 

Vår arbetsmiljölag är en ramlag som innebär grundläggande riktlinjer. Inga detaljer regleras, 

så regler kan utformas efter speciella omständigheter och behov som lagstiftningen inte 

förutsett. För att nå de mål som krävs på en arbetsplats skrivs oftast egna arbetsmiljöpolicys. 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap 1§ reglerar att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande 

med hänsyn till arbetets natur och arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika 

förutsättningar fysiskt och psykiskt. Arbetstagaren har rätt till att vara delaktig vid 

utformningen av sin egen arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det 

egna arbetet. Vidare i lagtexten står det att arbetstagaren som i denna uppsats är lärarna inte 

ska utsättas för psykiska belastningar utan arbetet ska vara anpassat därefter. Även löner och 

arbetstider ska beaktas. Det ska eftersträvas att arbetet ger möjlighet till social kontakt och 

samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.  

I den nya läroplanen som kom ut 2011 står det att skolan ska skapa en god psykosocial 

arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Elevers välbefinnande är en annan uppgift 

skolan har genom att låta elever få en överblick, sammanhang och resurser att hantera sina 

uppgifter. Elever ska få påverka i skolan som resulterar i självförtroende och välmående och 

leder till bättre resultat i skolan. Undervisningen ska anpassas efter varje elev och de som har 

det extra svårt ska skolan finna väl fungerande lösningar till.
51

 

Enligt Arbetsmiljöverket ska skolan regelbundet undvika risker ur hälsosynpunkt genom att 

undersöka och bedöma situationen och dokumentera dessa. Skolan ska ha de rutiner som 

krävs om hur tillbud, olycksfall och eventuella klagomål hanteras och åtgärdas. Den ska även 

åtgärda de risker som finns och är det inte möjligt att göra detta direkt ska det skrivas ner i en 

handlingsplan.
52

 

Arbetsmiljöverket har en författningssamling, AFS 2001:1 som gäller vid systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, 

meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen SFS 1977:1166 föreskrifterna. Enligt 2 § 

i föreskrifterna innebär systematiskt arbetsmiljöarbete följande:  

”Arbetsgivarens arbete är att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt 

att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” 

                                                           
51

 Läroplanen 2011, skolverket. 
52

Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2001:1, utkom 16 mars 2001, sid 9 . 
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Det systematiska arbetsmiljöarbete ska ingå i de dagliga uppgifterna och det ska omfatta alla 

fysiska, psykiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetet innebär 

att arbetsgivare ska ha rutiner för säkerheten på arbetsplatsen så inte någon utsätts för olyckor 

och ohälsa, arbetsgivaren ska även dokumentera riskbedömningar och åtgärdsplaner.
53

 

Rådets direktiv 89/391/EEG handlar om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 

säkerhet och hälsa i arbetet, detta tar artikel 1 upp. Artikel 6 reglerar arbetsgivarens skyldighet 

att vidta de åtgärder som krävs för att arbetstagarnas hälsa och säkerhet ska vara skyddad. Det 

ska finnas tillräckliga resurser för att kunna genomföra arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska 

undvika och utvärdera risker, anpassa arbetet för arbetstagarens välbefinnande och ha en 

policy för det förebyggande arbetet. 

3.3 Läroplanen 

För grundskolan gäller en läroplan enligt 1 kap. 11§ första stycket skollagen (2010:800). För 

varje skolform ska det finnas en läroplan som ska utgå från bestämmelserna i den nya 

skollagen och fastställs av regeringen. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund, 

uppdrag och de mål och riktlinjer för utbildningen. Läroplanen gäller bara för offentliga 

huvudmän och huvudmannens verksamhet och kan inte ersättas av lokala läroplaner eller 

andra styrdokument. Däremot kan den kompletteras av andra styrdokument, men de får inte 

strida mot läroplanen. I läroplanen finns bland annat värdegrund, uppdrag, mål, riktlinjer, 

normer och värden. Läroplanen är vid sidan av skollagen det viktigaste styrdokumentet för 

skolan.
54

 

I 1969 års läroplan som var en av de första läroplanerna var syftet att bereda alla elever reell 

tillgång till lika utbildningsmöjligheter, i huvudsak en gemensam utbildning och därutöver se 

elevernas individuella intresse i form av tillvalsämnen.
55

 I den nya läroplanen ska 

undervisningen utgå i huvudsak från varje elevs individuella behov.
56

  

  

 

 

                                                           
53

Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2001:1, utkom 16 mars 2001, sid 7. 
54

 Prop. 2009/10:165, sid 232ff. 
55

 Läroplanen 1969, sid 11. 
56

 Skolfs. 2010:37, Bilaga 1 skolans värdegrund och uppdrag. 
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4. RESULTAT AV INTERVJUERNA 

I detta kapitel kommer jag presentera mina respondenter och det mest betydelsefulla jag har 

fått fram genom mina intervjuer.  

 

4.1 Presentation av respondenter 

I Vetlanda kommun är det skolchefen som har det yttersta ansvaret för all skolverksamhet i 

kommunen med cirka tusen anställda och en årsbudget på ca 436 miljoner som nästan är 

hälften av den kommunala verksamheten. Han är också ansvarig inför nämnden och den som 

verkställer nämndens beslut samt föredragande tjänsteman i nämnden. Han arbetar nära det 

politiska och främst då Barn- och utbildningsnämnden men även kommunstyrelsen, 

kommunledning och kommunfullmäktige.  

 

Rektorn jag intervjuade arbetar i Vetlanda kommun och har arbetat som rektor sen 1993 i 

kommunen. Hon är rektor över två skolor f-6 med ca 250 elever och drygt 40 stycken 

anställda och arbetar som pedagogisk ledare över sin personal.  

 

Lärare 1 arbetar i en grundskola i Vetlanda kommun. Hon har en klass med nitton stycken 

elever. Hennes utbildning är lärare inom tidiga skolåren 1-7 inriktning på svenska och SO och 

har arbetat som lärare i åtta år. Hon arbetar 80 % som innebär ca 28 timmar i skolan med 

eleverna och 8 timmar hemma med planering per vecka. 

 

Lärare 2 arbetar i en grundskola i Vetlanda kommun. Hon har en klass med tjugo stycken 

elever. Har arbetat i kommunen sen 1973 som lärare i tre olika skolor. Hon arbetar heltid som 

innebär 35 timmar med eleverna och 10,5 timmar förtroendetid och har alltid gjort det som 

klasslärare. 
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4.2 Respondenternas åsikter om skollagen och läroplanen 

Skolchefen tycker att det är en förbättring framför allt vad gäller läroplanen och de krav som 

finns där när det gäller lägsta godtagbara kunskaper och mål som eleven ska nå. Det är en 

styrka att ha det tydligt och klart utsagt. Skollagen har bra regleringar om den nya 

lärarlegitimationen, det kommer steg för steg förstärka kompetensen hos lärare. I stora drag 

tycker skolchefen det mesta i skollagen är positivt. Sen kan det möjligtvis vara att skolan 

under de senare åren blivit mera styrd av juridik till följd av förändringarna med ny läroplan 

och ny skollag än vad den har varit förut tror skolchefen. Det ställs krav på 

likabehandlingsplaner, plan mot kränkande behandling och stor dokumentation av händelser. 

Regelsystemen ställer mycket högre krav på skolan när det gäller elever med behov av särskilt 

stöd och när det gäller kränkande behandling. Den tanken är väldigt god, ingen elev ska bli 

kränkt i skolan men den juridiska styrningen kan ibland vara tuff tycker skolchefen. Elevens 

lärande är det som ska vara i centrum. Idag är tillsynsmyndigheterna, skolinspektionen och 

elevombudet väldigt aktiva när det gäller att följa upp..  

 

Rektorn tycker också det är bra med tydligheten i den nya skollagen och läroplanen. Men det 

krävs mycket av läraren. Läraren måste tänka på vad och hur han eller hon ska undervisa för 

att eleverna ska nå målen, hitta syftet och det centrala i varje ämne.  

 

I Läroplanen står det: 

”För att nå ett bättre resultat kan undervisningen kopplas ihop med målen i läroplan och 

kursplan samt att undervisningen anpassas för varje elevs behov.” 

Skolchefen menar på att kommunen aldrig kommer känna att resurserna är tillräckliga, 

anpassa undervisningen efter varje elevs behov är en utmaning. Det är lätt att säga men det är 

betydligt svårare att göra. Kommunen har byggt upp en hel del resurser och kompetens för att 

kunna bemöta behovet. De har de senaste tio åren arbetat intensivt för att öka lärares 

specialpedagogiska kompetens och förmågan att se eleverna. Det satsas mycket på att utöver 

vanliga lärare ha specialpedagoger som har en god kunskap om hur man bemöter elever med 

särskilda behov. Vi har en relativt hög lärartäthet i vår kommun och har goda förutsättningar 

att klara de behoven säger skolchefen. Det är skolans skyldighet enligt styrdokumenten och 

det finns alltid en känsla av otillräcklighet så länge inte alla elever når alla målen. Rektorn 

säger att det är svårt att hitta en balans mellan att resurserna ska räcka till och att eleverna når 

sina mål. Problemet ligger i sambandet mellan det kommunala uppdraget att hålla budgeten 

och det statliga uppdraget att alla elever ska nå målen. Men det är inte alltid mer pengar och 
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resurser som bidrar till att alla elever når målen. Läraren måste även ha en förmåga att stötta 

de här eleverna och det är även en stor uppgift för rektorn att hitta rätt personal med rätt 

kompetens säger rektorn.  

 

Skolchefen och rektorerna har haft genomgångar av huvuddragen och strukturen i den nya 

skollagen och nya läroplanen för lärarna och pekat på de viktigaste förändringarna. Lärare har 

även tillgång till den nya läroplanen och sidor på internet med lagen och tillhörande 

kommentarer som de lätt kan gå in på och hålla sig uppdaterade. Skolchefen konstaterade i 

intervjun att det ställs mycket nya krav på lärare och rektorer. Fler av besluten går att 

överklaga och detta innebär att besluten måste formaliseras tydligt med vem som har fattat 

beslutet, vad beslutet avser och i många fall behöver hänvisa till ett överklagande hos 

överklagarnämnden eller förvaltningsrätten. Även det är ett exempel på en ökad juridisk 

styrning jämfört med tidigare säger skolchefen. Det är huvudmannens skyldighet att lärare får 

den information de behöver. 

 

Båda lärarna är överrens om att det är positivt med den nya Skollagen och Läroplanen. De är 

tydligare och enklare att arbeta efter i jämförelse med de tidigare. Men de tycker samtidigt att 

det har tagit mycket tid att gå igenom dem. De har haft inplanerade träffar till det, men det har 

tagit tid från andra uppgifter. 

 

Ibland går det åt oerhört mycket tid till att dokumentera vad som har hänt och redovisa det 

som har hänt för dem. Den tiden tas då från den tid som skulle ha ägnats åt eleverna. 

Utvecklingen är positiv men det medför också mycket merarbete jämfört för några år sen, det 

är alla respondenter överrens om 

 

4.3 Arbetsmiljön i skolorna 

När det gäller den systematiska arbetsmiljön följer skolverksamheten det som står i 

lagstiftningen enligt skolchefen. I förväg kartläggs vad det kan finnas för risker för olyckor, 

fysiska olyckor och risker vad gäller psykosocial arbetsmiljö. Det upprättas handlingsplaner 

för att minimera riskerna och åtgärda dem. Rapportering sker av de händelser som inträffar, 

både skador och tillbud av olika slag. Regelbundet åtgärdas de faktorer som har lett till 

olyckor och tillbud och orsakerna dokumenteras. Att ha de rutinerna väl uppbyggda är 

grundstommen i det systematiska miljöarbetet enligt skolchefen. Han menar att detta fungerar 
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bra i huvudsak i kommunen. Sedan händer det ibland olyckor och det går inte att komma 

undan, men tillbuds- och olycksrapporteringen fungerar väl. Kommunen har inte fått några 

klagomål efter kontroll av arbetsmiljöinspektionen, rutinerna är tillfyllest avslutar skolchefen.  

 

Rektorn följer upp hur alla på arbetsplatsen mår på skolan, vilket sker bland annat på 

arbetsplatsträffarna som de har en gång i månaden. Det finns även hälsoguider på skolan som 

lärare kan ta del av med tips om filmer, föreläsningar och träning.  

 

Den skola jag var på och intervjuade lärarna är femtio år gammal och där behöver 

arbetsmiljön förändras. Det är trångt, finns inga extra rum om lärarna behöver dela upp sin 

klass i mindre grupper. Golv, väggar och fönster är dåliga. Skyddsronder görs och det 

dokumenteras många punkter men det görs aldrig något åt det på grund av brist på resurser. 

Det tar mycket tid och ändå händer ingenting. Kommunen vill mycket men det finns ingen tid 

säger båda lärarna.  

 

4.4 Kommunens organisation 

Skolchefen berättar att inom Vetlanda kommuns grundskola finns det två områdeschefer, en 

för västra och en för östra delen av kommunen. Det finns även på samma nivå ett resurscenter 

där kommunen valt att samla kuratorer, skolläkare, skolsköterskor, psykologer, 

specialpedagoger. Det är en resurs som kan användas av all skolverksamhet. Sedan har 

områdescheferna ett antal rektorer som är uppdelade på de olika skolorna och därefter finns 

det lärarna.  

 

4.5 Rektorns uppdrag 

Rektorn som jag intervjuade har som ansvar utöver att ha ett verksamhetsansvar som 

pedagogisk ledare och personalansvar för lärarna även ansvar för ekonomi. En viktig uppgift 

är att hålla budgeten som ingår i det kommunala uppdraget. Det statliga uppdraget är att 

eleverna når målen. Det är en svår och tung uppgift att hålla budgeten och samtidigt ge elever 

det stöd de behöver för att nå en god kunskapsutveckling säger rektorn. Vissa elever behöver 

mycket stöd och hjälp för att klara sin skolgång men ibland finns det inte tillräckliga resurser 

att ge eleverna den hjälp de behöver.  Rektorn ansvarar för medarbetarsamtal, lönesamtal, 

lägga organisationen och omfördela resurser. Sammanfattningsvis är rektorn verksamhets-, 

personal- och ekonomiansvarig.  



26 
 

Inför varje termin gör rektorn ett aktivitetsschema där hon lägger in all planerad tid med 

lärarna, konferenser, arbetslag och timplan. Som hjälp har hon en specialpedagog som hjälper 

till att ge lärarna tips och idéer om hur undervisningen kan hjälpa eleverna.  

 

4.6 Lärarrollen 

Jag ställde bland annat frågan om lärares uppgifter kan ändras, förenklas eller effektiviseras. 

Det svar jag fick av skolchef, rektor och båda lärarna är att dokumentationen är det som har 

blivit mer omfattande med åren. Det måste hittas ett system för att klara dokumentationen på 

ett effektivare sätt. Skolchefen hör lärare prata om att det administrativa arbetet har blivit mer 

omfattande och då tror han de syftar på all dokumentation. Lärare måste idag dokumentera 

bland annat allt som händer med eleven på individnivå och all kränkande behandling. De 

måste följa upp resultat, jämföra resultaten i sin egen klass eller grupp med skolans, 

kommunens och de nationella resultaten. Det innebär en hel del arbete och där måste det 

hittas bättre IT-baserade system för att kunna hantera det på ett bra sätt svarar skolchefen. 

Informationen som dokumenteras används bland annat för att kommuniceras med föräldrar i 

samband med utvecklingssamtal och då är det viktigt att informationen lätt kan omformas i 

den form som det ska användas till. Det finns system idag men inte som är tillräckligt 

färdigutvecklade och tillräckligt pålitliga. Kommunen håller på att göra om stora delar av IT-

systemet i samarbete med hela Höglandet och en gemensam IT- organisation (Höglandets IT). 

Det finns en hel del kvar att göra innan systemet fungerar väl.  

 

Rektorn säger att lärares uppgifter idag är annorlunda genom den nya kursplanen och 

läroplanen. Dels tar hon upp om dokumentationen men även att undervisningen nästan 

kommer lite i andra hand och den är lika viktig idag som förr. Proven för eleverna ser 

annorlunda ut. Det är mycket gruppindelningar där eleverna ska analysera och det gör det 

svårt att bedöma om eleverna har uppnått målen. Rektorn gör allt för att underlätta för lärarna 

men tror ändå att lärarna tycker att de får mer och mer uppgifter. Lärare har alltid gjort en 

planering inför sin undervisning men förr kunde de ha lite slarviga anteckningar som ingen 

annan tittade på. Idag ska lärare delge och vara mer öppna med sina anteckningar och lärarna 

arbetar i arbetslag där de kan diskutera och reflektera om vad de ska göra för att hjälpa 

eleverna på bästa sätt. Det tar då mycket mer tid av läraren att formulera sitt skriftspråk och 

göra fina anteckningar. Rektorn berättar vidare i intervjun att lärare inte har den tid för 

eleverna som de behöver. Även tid för planering och diskussioner med sina kollegor är 
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bristfällig. Lärares situation med undervisning i olika ämnen i skolan kräver att han eller hon 

ställer om sig mellan de olika lektionerna. Har de en kvart mellan två lektioner hinner de inte 

med så mycket mer än att plocka fram material till nästa lektion, vilket gör att det krävs en 

bred kompetens bland grundskolelärare.  

 

Lärare idag har fler uppgifter än lärare hade för 10-20 år sen, det är båda lärarna överrens om. 

Lärarna svarar att lärare idag ska vara pålästa, kunna läroplanen väl, och att det ska finnas en 

lärarkompetens i de ämnen läraren undervisar i. Förr undervisade lärare i alla ämnen även att 

vissa av dem inte ingick i utbildningen. Lärarna tycker att de uppgifter de har idag ska finnas 

eftersom de handlar om eleverna och det är de som arbetar med dem dagligen. Det som tar 

mycket tid är det administrativa, det är mer styrt av scheman och inget kan göras spontant.  

 

Lärare 2 har arbetat från 1973 då lärare skötte sitt eget arbete och arbetade då med 1969 års 

läroplan och har därefter arbetat efter 1980-, 1994- och 2011-års läroplaner. När hon började 

1973 fanns det bara en etta, en två och en trea så de första förändringarna hon kunde se var 

med 1980-års läroplan då skolorna började arbeta med paralleller, troligtvis på grund av fler 

barn i skolan. Lite mer öppnades upp men fortfarande handlade skolan om att lära barnen. Då 

handlade mycket om att lära barn att äta frukost och lära dem bädda en säng. 1994-års 

läroplan handlade mer om att se vad eleven skulle lära sig och förtydligade det mer. Det fanns 

strävansmål i den läroplanen som även i den nya läroplanen, där det mer specificeras vad en 

lärare ska göra säger lärare 2.  

 

En heltidstjänst innebär 35 timmar med eleverna, 10,5 timmar förtroendetid och utöver detta 

är det tid till föräldramöten, utvecklingssamtal och förberedelse till dem. Så under de 

veckorna kan lärare jobba upp till 70 timmar för att hinna med allt säger lärarna. 

Utvecklingssamtalen idag är en halv timma och då förbereds mycket innan. Sedan är det 

konferenser två gånger i veckan. Det är planeringsarbete till nästa dag varje eftermiddag/kväll 

beroende på om det är konferens eller inte. Mycket ska dokumenteras, skrivas och analyseras 

hela tiden och detta är en stor skillnad av skolarbetet idag mot vad det var förr. Det är även 

föräldrar till eleverna som ringer på kvällarna och detta tar mycket tid också. Det är mycket 

mer utmaningar och mycket mer att sätta sig in i idag än vad lärare gjorde förr. Rektorn säger 

att lärarna har fullt förtroende att lägga denna tid när de vill. Det är väldigt olika på de skolor 

hon arbetar på. Lärare som har småbarn väljer att stanna kvar på eftermiddagarna så de har tid 

för sina barn när de kommer hem och andra lärare lägger tiden på kvällar och helger.  
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Dokumentationen tycker lärare 2 är bra. Om det är något som kommer upp exempelvis 

angående en elev som behöver extra stöd och det har gjorts någon åtgärd för det så finns det 

nerskrivet. En nackdel är om det som dokumenterats aldrig blir använt, för det tar mycket av 

lärarens tid att skriva ner allt. 

Lärarna har gjort kvalitetsredovisningar med barnen då eleverna får svara på ett trettiotal 

frågor om inflytande och ansvar, positiv kunskapsutveckling, vad barnen får vara med och 

bestämma om och om elevernas skolarbete. Eleverna ska ha idéer om vad de kan ha 

inflytande i men i lägre skolåldern är det pedagogen som styr elevens arbete. Det har tagits 

upp om elevens kunskapsutveckling och hur de kan vara delaktiga i den. Hur de kan lära sig 

att lära genom att förtydliga deras mål och detta innefattar kursplanen och läroplanen.  

 

Lärarnas förtroendetid går till konferenser, arbetslag med tillhörande förberedelser, 

förberedelse till lektioner. Tiden läggs på eftermiddagarna och även ibland söndagar enligt 

lärare 2 som har slutat med att dra hem skolarbetet på kvällarna. Lärare 1 sitter ibland på 

kvällarna och periodvis har det blivit väldigt sent eftersom hon har småbarn att ta hänsyn till 

på eftermiddagarna och inte kan sätta sig ner i lugn och ro förrän de har lagt sig. Hon tycker 

att enda tiden hon känner sig riktigt ledig är när hon är på semester eller bortrest. Det kan 

dyka upp idéer vid många olika tillfällen och det finns alltid saker att planera. Lärarna får fullt 

förtroende att lägga sin tid när de vill under veckan. Det förtroende känner båda lärarna.  

 

Lärare 1 säger att det läggs på fler och fler uppgifter men det plockas inte bort något. Hon vill 

ha mer tid till eget arbete och inte så styrt av konferenser, arbetsgrupper och möten. Det kan 

plockas bort lite av det administrativa arbetet. Skolchefen svarar att det mesta av det som är 

nytt ger merarbete. Alla fyra respondenter är överrens om att lärare har fler uppgifter idag och 

mycket tid läggs på dokumentation.  

 

4.7 Nationella målen 

Enligt skolchefen är det rektorn på varje skola som har det främsta ansvaret för de nationella 

målen och det är tydligt utpekat på denne. Rektorn ska följa resultaten och arbeta med skolans 

utveckling när det gäller att öka måluppfyllelsen. Rektorn är även ansvarig för de elever som 

inte når målen och ta fram åtgärdsprogram för dem, samt att sätta in stödinsatser för de 

eleverna. Primärt är det rektorns ansvar men det är läraren som i första ledet ska observera, 

rapportera och bidra till det särskilda stödet säger skolchefen.  
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De antal elever som går ut nian som når målen godkänd i matte, svenska och engelska är 91-

92% säger skolchefen. 2010 sjönk denna siffra ner till 86,3% och det var lägsta siffran på 

flera år. Det går att se en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor. Pojkar har sämre betyg och 

så är det i övriga landet också men i Vetlanda kommun är den siffran ännu högre. Flickorna i 

kommunen är duktigare än genomsnittet i landet. Detta är något vi försöker undersöka och 

finna en förklaring till men det finns ingen enkel förklaring säger skolchefen. En orsak kan 

vara att kommunen är en industrikommun och pojkarna anser att de inte behöver anstränga sig 

i skolan, för de får ändå arbete på en industri efter studenten. Flickorna tänker tvärtom att de 

vill ha högre betyg för att kunna studera vidare efter gymnasiet. Elever som blir godkända i 

alla ämnen är 75-80% och det är inte acceptabelt enligt skolchefen. Den utvecklingen måste 

förändras, det är elever som kommer finnas ute i arbetslivet i 40-50 år till och då kan 

arbetsmarknaden förändrats mycket.  

 

Läraren menar att om åtgärdsprogram ska sättas in till en elev så ska en kartläggning göras 

innan, vad det finns för orsak till att eleven inte uppnår målen. Där hjälper specialpedagoger 

till men hon har inte behövt använda sig av detta. Det finns ett krav att de gör det annars kan 

det bli en anmälan till skolinspektionen. Kraven har blivit tuffare idag i jämförelse med de 

äldre läroplanerna. Lärare 2 tycker att hon har tid att ge till varje elev.  

 

Vilka faktorer som kan påverka att vissa elever inte uppnår de mål som är uppsatta kan bero 

på vilken kunskap elever har med sig när det börjar skolan tror Lärare 2. I hennes klass fanns 

det elever som inte kunde bokstäverna i sitt namn och elever som kunde läsa flytande när de 

började i årskurs 1. Hon har arbetat länge och har mycket material som passar till alla olika 

eleverna. Men de lärare som kommer direkt från lärarhögskolan idag och inte har något 

material alls blir det svårt för tror lärarna. Det gäller att vara väl förberedd hela tiden. Rektorn 

säger att det även finns elever som inte har förmåga att lära in och utvecklas för att nå 

kunskapsmålen. Lärarna arbetar hårt med dem och eleverna själva gör sitt bästa men det 

räcker inte. Då finns det ingen bra lösning.  
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4.8 Sjukfrånvaron 

Kommunen följer upp sjukfrånvaron och årsvis görs en sammanställning berättar skolchefen. 

Sjukfrånvaron i Vetlanda kommun är inte alarmerande hög och den kontrolleras hela tiden så 

den inte stiger utan går åt rätt håll. Det finns inga tecken på att sjukfrånvaron är på väg uppåt.  

 

Det ser lite olika ut när det handlar om att sätta in vikarier. Exempelvis i förskola och de 

första klasserna i grundskolan så måste det sättas in vikarie om verksamheten ska fungera. Det 

handlar bland annat om säkerhetsskäl. Lite längre upp i åldrarna kan verksamheten 

organiseras så elever kan klara sig lite mer på egen hand. Lärare hjälper varandra och går in i 

en annan klass om schemat medger det. Förändringar i arbetsfördelningen görs och det i första 

hand innan vikarie tillsätts. Det är inte lätt att hitta vikarie som kan gå in i befintlig 

undervisning med kvalité, så oftast och i de flesta fall används egen personal säger 

skolchefen.  

 

I första hand försöker skolan få in en vikarie säger rektorn men det är inte alltid lätt att få tag 

på vikarie och då får rektor omfördela arbetet för lärarna så de går in och hjälper varandra. 

Hennes personal är inte ofta sjuka och är de lite dåliga går de och arbetar ändå för de vet att 

det blir tufft för kollegorna när de är borta.  

 

Lärarna säger att innan har det inte satts in någon vikarie första dagen men nu görs det. Men 

det är inte lätt att få in en vikarie som inte vet hur eleverna fungerar och hur de ligger till i 

varje ämne. Som sjuk lärare är det inte alltid enkelt att förklara för vikarien vad eleverna ska 

göra och hur varje elev ligger till. När läraren sen blir frisk och kommer tillbaka till arbetet är 

det ofta upp och nervänt och finns mycket arbete att ta igen. Det är svårt att veta hur de 

problemen ska lösas men det vore bra om det är utbildade lärare som går in som vikarier säger 

lärare 2.  

 

4.9 Löneutvecklingen 

Lärare i Sverige har halkat efter lönemässigt. För ett halvår sen redovisade de fackliga 

organisationerna att svenska lärare har sämst lön i jämförelse med många andra länder. 

Skolchefen vet inte om det var en rättvis bild och om de tagit hänsyn till alla faktorer, men 

detta utgör konsekvenser för lärarstatusen. De måste göras ordentliga insatser för att höja 

lärarlönerna för att kunna rekrytera duktiga lärare. Exempelvis i Finland är det fler som söker 
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lärarutbildning än det finns platser och i Sverige är det tvärtom säger skolchefen. Om 

platserna inte blir fyllda blir konsekvenserna att det inte är de som har de bästa resultaten från 

gymnasiet som utbildar sig till lärare. Det blir en fara och vi tappar kvalité på läraryrket.  

 

Rektorn håller med om att det är en dålig löneutveckling men lärarnas ingångslön har höjts 

och hänger med i utvecklingen men de lärare som har arbetat länge har inte haft någon snabb 

löneutveckling.  

 

Lärarna tycker att löneutvecklingen är dålig och det sänker statusen på läraryrket. De som 

utbildar sig till lärare väljer att hoppa av utbildningen och söker sig till andra arbeten. Lärare 1 

säger att lönen påverkas endast av om du har extrauppdrag inom skolan exempelvis 

arbetslagsledare, ämnesansvarig eller forskare, inget handlar om arbetet med eleverna.  
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5. ANALYS 

I det här kapitlet kommer jag att analysera min teori och empiri. Jag har delat upp analysen i 

två rubriker efter mina frågeställningar. 

 

5.1 Lärares arbetssituation 

Stor del av lärarnas tid idag går åt till dokumentation. Varje elev ska dokumenteras noggrant 

hur de ligger till i sin utveckling för att uppnå de mål som är uppsatta i Skollagen och i 

Läroplanen. Lärarnas uppgifter innebär även uppföljning av alla resultat, jämföra resultaten i 

sin klass med skolans, kommunens och de nationella resultaten. Utöver all dokumentation ska 

lärarnas tid gå till undervisning som är schemalagd och planering med tillhörande för- och 

efterarbete. Skolan är mer målstyrd idag än tidigare. Syftet med den nya skollagen är att få ett 

bättre målstyrt skolväsende och anpassad till den ansvarsfördelningen som finns mellan 

kommun och stat.  

 

Lärarna har anställningsavtal och Läroplaner att arbeta efter men det finns ändå inga fullt 

tydliga restriktioner på vilka uppgifter som ingår i läraryrket. Många olika mål sätts upp som 

ska uppnås men hur det ska göras kan vara otydligt. 

 

Politiker och tjänstemän bestämmer över skolan och lägger ett stort ansvar på varje rektor 

som ska hålla en budget och samtidigt samarbeta med alla lärare för att varje elev ska få den 

bästa skolgången. Lärare 2 som jag intervjuade tror inte det är enkelt för en nyexaminerad 

lärare att klara av de krav som ställs på dem idag. De kommer till en ny klass utan erfarenhet 

och utan eget upparbetat material. Lärare 2 som själv har arbetat i skolan så länge har kunnat 

samla på sig mycket material genom åren och kan med hjälp av allt det materialet anpassa sin 

undervisning för eleverna. Hon försöker göra allt för att dela med sig till lärare hon arbetar 

tillsammans med av sitt material och sin erfarenhet. Lärarna har även fått lägga ner mycket tid 

för att sätta sig in i den nya skolreformen. Främst den nya läroplanen som anger riktlinjerna 

för lärarnas arbete.   

 

De personer jag intervjuade säger att dokumentationen för lärarna måste bli effektivare. 

Skolchefen vill se ett bättre system för detta. Ett lättare IT-system som anpassar all 

dokumentation till den form den ska användas till, exempelvis för att kommunicera med 

föräldrar vid utvecklingssamtal.  
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Vår arbetsmiljölag reglerar att arbetsmiljön ska vara tillfredställande till arbetets natur och 

anpassas till människors olika förutsättningar fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att det är bra 

anpassade lokaler i skolan. I den skola där jag intervjuade lärarna finns det väldigt få 

arbetsrum så klassen kan delas upp efter behov. Lokalerna är slitna och ventilation och annan 

utrustning är inte bra. Det skrivs långa listor tillsammans med ansvariga på kommunen vad 

som behöver förbättras men det sker inga åtgärden eller uppföljningar. Kommunen har många 

skolor att ta hänsyn till och har inte tillräcklig ekonomi att genomföra allt. Skolan jag 

intervjuade rektorn på är helt nybyggd och där är det fina ljusa lokaler och många extra 

arbetsrum. Det är även skillnad på tillgång till datorer på de olika skolorna. Dagens samhälle 

och de arbetsplatser eleverna ska arbeta på efter skolan kräver att elever kan hantera datorer. 

Det står även i Läroplanen att elever ska ha tillgång till IT, det är skolans ansvar att eleven 

kan använda sig av dagens teknik exempelvis datorer som verktyg.
57

 Vidare i 

arbetsmiljölagen står det att lön och arbetstid ska beaktas och detta är inte tillfredsställande 

idag. Utvecklingen av lärarnas löner har inte varit bra och arbetstiderna kan vara väldigt 

varierande. När lärarna är inne i perioden med utvecklingssamtal kan de sitta kvällar och 

helger för att hinna få färdigt alla utvärderingar av eleverna. Idag ska all information skrivas 

ner om eleverna. Även planeringen av undervisning ska dokumenteras och delas med övriga 

lärare och rektor på skolan. Detta ställer högre krav på lärarna idag enligt respondenterna.  

 

5.2 Elevers kunskapsmål 

Skollagen reglerar att elever i våra skolor ska utveckla sina kunskaper och värden och få den 

undervisning som passar för elevens individuella och olika behov. En del elever har svårt att 

uppnå kunskapsmålen och de ska få extra stöd och hjälp medan det samtidigt finns elever som 

lätt uppnår målen och de ska få större utmaningar för att utvecklas och få stimulans till det. 

Skolorna behöver kompetent personal som kan tillgodose dessa behov och kunna ge den 

undervisning som krävs. Det har hänt mycket i Sverige den sista tiden genom att ny skollag, 

ny läroplan och lärarlegitimation har införts och syftet med det är att skolverksamheten ska 

kunna uppnå de krav och mål som är uppsatta. I Vetlanda kommun ska det göras en årlig 

uppföljning och visa om det är ett fungerande system och om det finns tillräckliga 

förutsättningar för att eleverna ska uppnå målen. Kvalitetsredovisningen för år 2009/2010 

visar att det är skillnad på pojkar och flickors kunskapsutveckling och detta ska åtgärdas 

                                                           
57

 Läroplanen 2011, sid 14. 
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genom analys av orsaker, bara behöriga lärare ska undervisa och ta hjälp av specialpedagoger. 

Detta kräver en god ekonomi att sätta in extraresurser, därför finns det svårigheter med det. 

 

I läroplanen står det att rektorn på varje skola har det övergripande ansvaret över de nationella 

målen. Skolchefen i Vetlanda kommun menar på att det är tydligt utpekat på rektorn som ska 

följa resultaten och arbeta med skolans utveckling mot en ökad måluppfyllelse. Att 

verksamheten styrs och inriktas mot kunskapskraven. Rektorn har även ansvar över att det 

finns tillgång till ett passande och bra undervisningsmaterial och god arbetsmiljö. Viktiga 

uppgifter är att anställa rätt personal och ge personalen vidareutbildning för att utvecklas och 

kunna göra ett bra arbete. Ekonomi styr en stor del i arbetet. När jag var ute och intervjuade 

rektorn på en skola i Vetlanda kommun berättade hon att det är inte är någon lätt uppgift att 

hålla budgeten samtidigt som eleverna ska uppnå målen.  

 

De antal elever som har godkänt i matte, svenska och engelska i Vetlanda kommun har legat 

på drygt 90% men 2010 sjönk den siffran till 86,3%. Kommunen undersöker vad detta kan 

bero på men det finns ingen enkel lösning. En orsak Skolchefen tror det kan bero på är att 

Vetlanda kommun är en industrikommun och elever, framförallt killar tänker att de ska arbeta 

på en industri efter gymnasiet och inte lägger ner något arbete på skolan. Skolchefen tycker 

inte att det är acceptabelt att elever som är så unga och ska vara ute i arbetslivet i så många år 

till inte blir godkända. De lärare jag intervjuat säger att det är stor skillnad på elever som 

börjar skolan idag, från att kunna skriva och läsa till att inte kunna en enda bokstav.  

 

De elever som inte uppnår kunskapsmålen ska få extra hjälp i form av åtgärdsprogram. 

Program som noggrant ska upprättas efter elevens särskilda behov. Eleven ska noggrant 

analyseras och därefter ska det hittas lösningar för att eleven ska kunna uppfylla målen. Det 

skolan måste ta hänsyn till idag är den budget de blivit tilldelad. Det är svårt att hitta en balans 

mellan ekonomin och de mål staten har satt upp menar rektorn jag har intervjuat. Nationella 

prov använder sig skolan av idag för att kunna se hur eleverna ligger till kunskapsmässigt.  

 

Det är även viktigt att ha en god arbetsmiljö och uppmärksamma de elever och lärare som far 

illa på grund av exempelvis stress. Skolan ska ha en väl fungerande elevhälsa som lärare och 

elever kan ta hjälp av när det uppkommer olika problem.  
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6. DISKUSSION/SLUTSATS 

I detta avslutande kapitel kommer jag att dra slutsatser i uppsatsen. Vad jag har kommit fram 

till i mitt arbete. 

 

Sedan den nya skollagen infördes 2011 har en allt större arbetsbelastning drabbat lärarkåren 

enligt respondenterna. Istället för att frigöra mera tid till lärarna att ägna sig åt eleverna, går 

mera tid åt till att dokumentera. Många faktorer ska analyseras som exempelvis varför elevers 

resultat sjunker och skillnaden på pojkars och flickors resultat och det skapar bara mer och 

mer arbete för lärarna. Det kan handla om arbetsmiljöfrågor, mobbing, åtgärdsplaner och 

planering för föräldramöten och utvecklingssamtal. Dokumentationen är ett sätt att visa att 

målen uppnås enligt lagen och läroplanen. Lärarnas arbetstid uppgår till ca 45 timmar per 

vecka jämfört med en normal arbetsvecka som ligger på ca 40 timmar per vecka. Ungefär 10 

timmar benämns som förtroendetid och kan förläggas antingen till skolan eller till hemmet. 

Detta betyder att en lärare ibland upplever även kvällar och helger som arbetstid. Det kan i 

vissa fall leda till stress och sjukskrivningar. Sjukfrånvaron är störst i kommunerna och ändå 

drar sig lärare för att sjukskriva sig. Eftersom det är svårt att sätta in vikarier vid tillfällig 

sjukskrivning är det vanligt att en lärare arbetar även när han eller hon är sjuk. Det leder till 

hälsoproblem och drabbar både lärarna och eleverna.  

 

Jag har kunnat konstatera att skolan inte är så regelstyrd utan mer målstyrd. Skolan har en stor 

frihet att planera verksamheten bara det leder till att eleverna når de kunskapsmål som är 

uppsatta. Det kan vara en svår uppgift när skolverksamheten ska ta hänsyn till en begränsad 

budget samtidigt som alla elever ska klara av skolan.  

 

Lärare idag kan lägga ner mycket av sin lediga tid när de inte undervisar på planering och 

andra uppgifter som rektorn lägger på dem. Det står i skolagen att det ska tas hänsyn till alla 

elevers olika behov och de lärare jag har intervjuat har elever från att inte kunna skriva sitt 

namn till att kunna läsa när de började ettan. Det är stor spridning och det genererar i en 

mängd olika material till sina elever som går i samma klass. Detta medför mycket för- och 

efterarbete och god planering inför alla sina lektioner. 

 

Respondenterna är helt överrens om att den nya skolreformen är positiv, den är tydligare om 

vad som gäller i jämförelse med tidigare lagar och läroplaner. Men samtidigt krävs det mycket 
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av lärarna som ska sätta sig in i allt och planera sin undervisning så alla elever når målen. 

Lärarna kan inte få fler och fler uppgifter utan att några uppgifter plockas bort. Idag krävs det 

lärarlegitimation och det leder till mer kompetenta lärare men de måste då få kunna ägna mer 

tid till kärnan i skolan som är undervisningen.  

 

Staten sätter upp målen, kommunen styr skolan genom att dela ut budgeten, ansvar läggs på 

rektor som har det övergripande ansvaret för en hel verksamhet. Rektorn är verksamhets-, 

personal- och ekonomiansvarig, han eller hon ska förvalta de pengar denne blir tilldelad och 

få verksamheten att gå ihop samtidigt som alla elever ska uppnå målen. Till sist har lärarna ett 

stort ansvar att anpassa undervisningen efter varje elevs behov. Det är många olika instanser 

som är inblandade och detta ska leda till en fungerande skolverksamhet. Det kan leda till 

oklarhet hos vem ansvaret ligger och hur ansvaret delegeras.  

 

Jag valde att intervjua två lärare med helt olika erfarenheter inom skolverksamheten. Lärare 2 

har arbetat inom skolan i nästan fyrtio år och har samlat på sig ett upparbetat material under 

åren. Hon har all sorts material som passar de olika eleverna hon har i skolan så de uppnår 

målen. Hon har även lärt sig under åren hur hon ska dela upp eleverna och hur lektionerna går 

att anpassa efter allas olika behov. Lärare som är nya har det inte lätt tror hon. Det är mycket 

mer uppgifter för lärarna idag än det var för 10-20 år sedan och genom den nya skollagen har 

det blivit ännu fler. All dokumentation tar väldigt mycket tid men är ändå bra att ha om någon 

elev måste utvärderas och om det kommer upp något om eleven så är det bra och även reglerat 

att det ska finnas information att plocka fram. När jag lyssnar på vad läraren säger får jag en 

uppfattning att det krävs väldigt mycket erfarenhet i skolan idag för att arbetet ska kännas 

enklare. Det gäller att ha bra rutiner på allt arbete. Jag kan även se skillnaden på lärare som 

har barn som kan känna pressen att kunna hitta en balans mellan arbetet och privatlivet. Den 

lärare jag intervjuade som har småbarn känner sig bara riktigt ledig när hon är på semester 

eller åker iväg för är hon hemma och på vardagarna så finns arbetet i huvudet hela tiden. Det 

finns alltid saker och planera och inför utvecklingssamtalen går det lägga ner hur mycket tid 

som helst för då ska varje elev dokumenteras hur han eller hon ligger till i alla ämnena och 

har en lärare tjugo elever i 5-7 olika ämnen så blir det mycket att skriva. Om inte 

nyexaminerade lärare har samma förutsättningar som lärare som har arbetat i flera år kan det 

leda till att personer inte väljer att utbilda sig till det yrket eller att de byter arbete efter några 

år när de märker hur mycket tid och energi de måste lägga ner på arbetet.  
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Lärarnas löner ligger inte högt, de har ändå ett stort ansvar att lägga grunden för alla barn som 

går i skolan. Så de får en bra utbildning och klarar av arbetslivet när de slutar. Det tycker jag 

är en väldigt stor uppgift och ett stort ansvar och borde lönemässigt kompensera allt det arbete 

lärare lägger ner idag.  

 

Det står klart och tydligt i vår arbetsmiljölag att arbetet ska vara anpassat och lärarna ska inte 

utsättas för psykisk och fysisk belastning. Detta kräver noga uppföljning i skolan. Att se över 

hur lärarnas arbetssituation ser ut så de har tid att utföra sina uppgifter och kunna ha en balans 

mellan undervisning och allt arbete utöver den och att deras arbetssituation blir hållbar. 

Annars leder det till trötta och utarbetade lärare och det i sin tur leder till sämre undervisning 

för eleverna som inte uppnår sina mål. 

 

En omfattande analys om skillnaderna på pojkars och flickors kunskapsutveckling måste 

också göras. Utvecklingen som sker i skolan idag att fler och fler elever inte blir godkända på 

de nationella proven. Detta är något regeringen vill använda sig av för att lättare komma åt de 

elever som inte uppnår målen. Jag läste i Vetlanda Posten om en skola i Mariannelund där 

endast 60 % av eleverna i niondeklass klarade av de nationella proven i matematik förra året. 

Det är en väldigt låg siffra och rektorn på skolan har inte bra svar på varför resultaten varierar 

mellan åren. Det krävs en djupare analys för att ta reda på det. Efter det har det satts in extra 

åtgärder som har gett resultat. Barn- och ungdomschefen i kommunen uttalar sig att de inte är 

nöjda trots att siffran har ökat, de vill alltid sträva mot 100 % godkända.
58

 I samma tidning 

kan jag även läsa om Aneby kommun där ett webbaserat program har införts där föräldrar kan 

gå in och se hur deras barn ligger till i skolan. Det är ett sätt att hålla en tätare kontakt, skolan, 

eleverna och föräldrarna. I forumet kommer elevernas provresultat, läxor och övriga 

aktiviteter läggas ut. Programmet används i flera kommuner.
59

 Jag tror det är viktigt att 

föräldrar idag sätter sig in i sina barns skolarbete och upplyser dem om hur viktigt det är att 

uppnå målen i skolan. Föräldrarna är de som har närmast kontakt med sina barn och måste 

engagera sig för barnen ska få en bra framtid. En god kommunikation och samarbete mellan 

skola, föräldrar och elever bör bidra till ökad måluppfyllelse.  

 

 

                                                           
58

 Vetlanda-Posten, 2012-03-13, sid 6. 
59

 Vetlanda-Posten, 2012-03-13, sid 8. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide lärare 
 

Klass och ålder på dina elever? 

 

Vilken utbildning har du? 

 

Skillnader med den nya skollagen och den gamla? 

 

Hur många timmar arbetar du i veckan? 

 

Vilka krav ställs på lärare och elever idag? 

 

Var går gränsen mellan arbete och fritid? 

 

Hur stort förtroende tycker du det är när det gäller det arbete du ska göra vid sidan av 

lektionstid? 

 

Hur ska lärare lägga sin förtroendetid? 

 

Tycker du att det går kombinera hemmets sysslor med den förtroendetid ni lärare har? 

 

Var tror du är orsak till att lärare är överbelastade idag? 

 

Vilka uppgifter tycker du ingår och inte ingår i lärarrollen? 

 

Får du göra uppgifter som du tycker ligger utanför lärarrollen? 

 

Blev läraryrket som du förväntat dig? 

 

Vad upplever du som positivt att vara lärare? 

Vad upplever du som negativt att vara lärare? 

 

Hur mår du när du går hem efter en arbetsdag? 

 

Tycker du att ditt arbete påverkar din fritid, hur?  

 

Ställer vi högre krav på eleverna idag än för tio år sen? 

 

Känner du att du kan ge alla elever den tid de behöver, både de som klarar målen lätt och de 

som har svårare för det? 

 

Hur har lärare fått information om den nya skollagen, läroplanen mm? 

 

Hur ser ni en förbättring/försämring med den nya skollagen, läroplanen, skolreformen?



 
 

Hur används styrkorten? 

 

För att nå ett bättre resultat kan undervisningen kopplas ihop med målen i läroplan och 

kursplan. Samt att undervisningen anpassas för varje elevs behov. Hur går detta till?  

 

Hur har elever möjlighet att påverka i skolan? 

 

Hur tycker du att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar? 

 

Kan lärarnas uppgifter effektiviseras, förenklas eller ändras? Hur? 

 

Vilka faktorer tror du bidrar till att elever inte uppnår kunskapsmålen? 

 

Ex Stora klasser, dålig arbetsmiljö, lite tid till engagemang, omotiverade elever,   

 

Vilka verktyg används för att elever ska uppnå godkänt? 

 

Vad anser du om att lärare vill ha 10 000 kr mer i lön? 

 

Intervjuguide huvudman/tjänsteman 
 

Presentera din tjänst och dina uppgifter? 

 

Hur ser organisationen ut? 

 

Hur ser sjukfrånvaron ut bland lärare i kommunen? 

 

När sätter ni in vikarier? 

 

Är det lätt att hitta vikarier? 

 

Finns det ekonomi att sätta in vikarier för sjuka lärare? 

 

Ställer ni högre krav på eleverna idag än för tio år sen? 

 

Ställer ni högre krav på lärarna idag än för 10-20 år, har de fler arbetsuppgifter, i så fall hur 

ser det annorlunda ut? 

 

Vem bär ansvaret för att de nationella målen uppfylls? Hur följs detta upp? 

 

Delegeras ansvaret ner i organisationen, i så fall hur? 

 

Hur ser ni en förbättring/försämring med den nya skollagen, läroplanen, skolreformen? 

 

Hur fördelas arbetet mellan kommunen, rektor och lärare? Finns det några fler som 

bestämmer eller arbetar än dessa? 

 



 
 

Hur ska lärare lägga sin förtroendetid? 

 

Vad innebär det att ni har ansvar för den övergripande nivån? 

 

Hur används styrkorten? 

 

För att nå ett bättre resultat kan undervisningen kopplas ihop med målen i läroplan och 

kursplan. Samt att undervisningen anpassas för varje elevs behov. Hur går detta till? 

 

Hur har elever möjlighet att påverka i skolan? 

 

Finns mentorskap i grundskolan? Om ja, hur är det upplagt och hur går det till? 

 

Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete? 

 

Kan lärarnas uppgifter effektiviseras, förenklas eller ändras? Hur? 

 

Hur stor del av eleverna uppnår kunskapsmålen? 

 

Hur har lärare fått information om den nya skollagen, läroplanen mm? 

 

Vad anser du om att lärare vill ha 10 000 kr mer i lön? 

 

Intervjuguide rektor 
 

Presentera din tjänst och uppgifter och ansvar! 

 

Som rektor har du ett väldigt brett ansvarsområde, ex kommunalt vad innebär det? 

 

Hur ser samarbetet ut mellan dig och lärarna? 

 

Ställs det högre krav på lärarna idag än för 10-20 år sen? Hur? Varför? 

 

Har lärarna annorlunda uppgifter? Vilka? Fler? 

 

Kan lärarnas uppgifter effektiviseras, förenklas eller ändras? Hur? 

 

Hur ser ni en förbättring/försämring med den nya skollagen, läroplanen, skolreformen? 

 

Hur påverkar lagen dig som rektor annorlunda? 

 

För att nå ett bättre resultat kan undervisningen kopplas ihop med målen i läroplan och 

kursplan. Samt att undervisningen anpassas för varje elevs behov. Hur går detta till? 

 

 

Har lärare den tid för sina elever som läraren behöver?  

 

Hur går det till när elever inte klarar av kunskapsmålen? Orsaker till varför elever inte blir 

godkända? Hur mätts eller upptäcks detta? 



 
 

 

Kommer man åt alla elever som man tror inte kommer uppnå målen? 

 

Sätter ni ofta in specialpedagoger eller annat extra stöd för elever som inte blir godkända? 

Finns det tillräckliga resurser till det? 

 

Får elever som inte har det lätt i skolan den hjälp de behöver, i så fall hur? 

 

Hur ska lärare lägga sin förtroendetid? 

 

Vad innebär att ni har ansvar för kvalitetsnivån? 

 

Hur har elever möjlighet att påverka i skolan? 

 

Finns mentorskap i grundskolan? Om ja, hur är det upplagt och hur går det till? 

 

Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete? 

 

Om någon lärare är sjuk hur löser ni det då? 

 

Hur ser du på lärarnas löneutveckling? 

 

 


