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INLEDNING

Detta kapitel innehåller bakgrunden till att jag gjorde det här examensarbetet. Syftet med
arbetet och frågeställningarna kommer även att tas upp.

Bakgrund

Att vara lärare idag innebär så mycket mer än att undervisa sina elever, man har många olika
roller som skall få tid och plats under en arbetsdag i skolan. Hur får då en lärare tiden att
räcka till? Får en lärare i dagens skola tiden att räcka till? Tidsbrist och utbrändhet är tyvärr
två ord som ofta förekommer när läraryrket diskuteras i tidningar och TV. När jag pratar med
andra lärarstudenter och lärare kommer just tidsbristen och ökade kraven på lärarna ofta upp.

Det sociala ansvaret på lärarna har ökat, att vara lärare idag är inte samma sak som det var för
några år sedan. Den sociala biten tar mer och mer tid, men resurserna i skolorna ökar inte i
samma takt. Det sägs att skolan och skolfrågorna kommer att bli en av de stora frågorna inför
regeringsvalet i Sverige nästa år. Detta, tycker jag, visar att skolan i Sverige har stora problem
som måste lösas.

Då jag tycker att området tid och krav inom läraryrket är intressant att undersöka, så bestämde
jag mig för att göra just det som examensarbete i min grundskollärarutbildning. Att följa en
lärare minut för minut är ett sätt att undersöka hur verkligheten i skolan är, kanske inte för alla
lärare men det borde ge en bra bild av hur det är att jobba på en kommunal skola i Linköping.

Min egen uppfattning av läraryrket har ändrats under och efter min utbildning till lärare. När
jag började studera trodde jag att lektioner och lektionsplaneringar var de stora bitarna inom
läraryrket. Efter praktikveckorna i min utbildning till lärare och samtal med lärare som jobbat
i några år har jag mer och mer insett att den sociala biten är så mycket större än jag från
början trott. Med den sociala biten menar jag elevvård, föräldrasamtal, samtal med kuratorer
och ren uppfostran av eleverna under skoltid.

Under intervjun med läraren som jag följt i undersökningen pratade vi om kraven på läraren,
hur det är att arbeta i ett socialt tungt område, tiden i skolan och att det är eleverna som gör att
läraryrket är så roligt och stimulerande som det är. Det visade sig att min uppfattning av
läraryrket stämde till stor del överens med hur läraren upplevde yrket.

Syfte

Syftet med det här arbetet har varit att ur ett tidsperspektiv göra en studie av en lärares
vardagliga arbete. Detta kommer jag att göra genom att följa en lärares vardag med hjälp av
ett fickminne och en avslutande intervju.
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Frågeställningar

• Vilka arbetsuppgifter har en lärare i skolan?
• Hur fördelas en lärares tid mellan de olika arbetsuppgifterna?
• Hur uppfattar läraren tidfördelningen i sitt arbete?
• Vilka krav har en lärare på sig utifrån samhället och inifrån skolan?
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LITTERATURGENOMGÅNG

Jag vill i min litteraturgenomgång kortfattat lyfta fram de olika arbetsuppgifter en lärare har i
den svenska grundskolan. Styrdokumenten styr lärares arbete i skolan, jag vill visa vad lärare
har att arbeta efter, vilka krav en lärare har på sig från skolledning, kommun och riksdag. Jag
kommer även att ta upp krav som är ställda på lärarna av kollegor, föräldrar och elever.

Lärares arbetsuppgifter

Som lärare i grundskolan skall man undervisa. På sätt och vis är detta självklart, men vad är
då undervisning för något? Olika människor har olika uppfattning om innebörden av ordet
undervisning. Definitionen av grundbetydelsen för ordet är: Att undervisa är att organisera
och leda elevernas inlärningsarbete. Inlärningsarbetet syftar till bestämda mål. Även detta
kan tyckas vara självklart. Vad som inte är självklart i definitionen av utbildning är vilka
målen är och hur man skall arbeta för att nå dem. De mål som myndigheter har för
utbildningen i grundskolan i dag är annorlunda än de var för några år sedan. (Dahlgren &
Östling Dahlgren, 1986)

Bergem (2000) skriver att skolan och lärarna aldrig tidigare ålagts så många uppgifter och ett
så stort ansvar för barn och ungdomars mognad och utveckling som idag. Många av de
uppgifter som föräldrarna tidigare på att självklart sätt tog sig an i hemmet har idag
överlämnats till professionella omsorgspersoner och fostrare. De utmaningar som lärarna idag
möter i rollen som kunskapsförmedlare, handledare och fostrare skärper kraven på både
lärarnas ämneskompetens och yrkesetiska kompetens.

De mål som lärare i dagens grundskola har att arbeta efter är av två slag, dels mål att sträva
mot och dels mål att uppnå. Det finns även riktlinjer för hur lärare och även alla andra, skall
arbeta i skolan. ( 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94)

En lärares arbete består dock inte bara av undervisning. I ”Lärarens liv och arbete i ett
genusperspektiv” (2001) lyfter Eva Gannerud fram fyra delar som läraryrket kan delas upp i:

• den pedagogiskt-didaktiska dimensionen, som rör ämnesinnehåll, arbetssätt och
arbetsmetoder, undervisning och undervisningsplanering

• den sociala dimensionen, arbetsuppgifter som handlar om relationer till elever i grupp,
till föräldrar och arbetskamrater

• den emotionella dimensionen, som innefattar relationer till enskilda

• den administrativa dimensionen, det vill säga praktiskt organisationsarbete och
administrativa uppgifter av olika slag.

Dessa aspekter eller dimensioner är enbart tankemässigt åtskiljbara. I vardagen är de ofta
beroende av varandra; i varje situation ingår ofta flera olika dimensioner, och det är svårt att
dra klara gränser mellan dem. (Gannerud, 2001)
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Lärarens arbete är svårt att beskriva och definiera. Som lärare har man många roller, man är
undervisare, förälder, vän och domare. Dessa roller är motsägelsefulla, samtidigt som läraren
ska skapa en förtroendefull relation till eleverna skall läraren kontrollera dem. Man skall
handskas med relationer, lösa konflikter och motsättningar mellan människor i olika
positioner, föräldrar, elever och kollegor. Man skall även stödja elevernas personliga sociala
utveckling. Den vardagliga verksamheten präglas av dessa sociala uppgifter och spelar en
central roll i lärarens målsättning för arbetet med eleverna. Läraren blir en betydelsefull
person i elevernas liv genom den emotionella relationen mellan lärare och elev. Denna
relation är även mycket betydelsefull för läraren, den skapar arbetsglädje och motivation till
fortsatt arbete. (Gannerud, 2001)

Lärarens arbete beror mycket på klassen man arbetar med. Gruppens sammansättning och de
enskilda eleverna har stor betydelse för lärarens arbetsinsats. Dessa faktorer har läraren
väldigt lite inflytande över, vilket gör lärararbetet osäkert och oförutsägbart. Att få arbetet
med klassen att fungera samtidigt som de individuella elevernas krav på uppmärksamhet tar
mycket kraft och energi. Dessa socio-emotionella dimensioner är de sidor i arbetet som ”suger
ut“ och ”bränner ut“ läraren. De pedagogiskt-didaktiska sidorna i arbetet är tidsödande men
också intressanta och givande. Administrativa uppgifter som efterarbete och rättningar
upplevs ofta som tråkiga, medan planering och undervisning kan vara roliga och
stimulerande. (Gannerud, 2001)

Under de senaste åren har arbetsbördan och förväntningarna på lärares insats ökat. Att vara
lärare idag är inte detsamma som det varit, på gott och ont. Elever med särskilda behov går i
vanliga klasser och ska ha sina behov tillfredsställda. Läroplaner och kursplaner förändras
ständigt, med nya idéer och krav på reformer. Nya bedömningsstrategier har tillkommit.
Möten med föräldrar och kollegor ökar hela tiden. Lärarnas ansvarsområde har utvidgats,
detta gör lärarrollen mer diffus. (Hargreaves, 1998)

Styrdokumenten

Skollagen med timplanerna samt läroplanerna och kursplanerna är de nationella styrdokument
(kallas också måldokument) som skall styra verksamheten i barnomsorg och skola. I den nya
styrningens idé ligger att detaljbestämmelser skall undvikas och att kommunernas och
skolornas frihet skall vara så stor som möjligt. (Skolverket, 2002)

Alla lärare är förpliktigade att följa de lagar, reglementen och läroplaner som samhällets krav
finns formulerade i. Men det är inte bara samhällets krav som uttrycks i dessa dokument, även
föräldrarnas och elevernas önskemål och förväntningar är krav som man kan säga att
samhället ställer på lärarna. Det är skollagar, reglementen, läroplaner och andra styrdokument
som skall ta tillvara på de olika parternas intressen och rättigheter. Myndigheterna har givit
skolan som samhällsinstitution givna ramar att arbeta efter. (Bergem, 2000)
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Skollagen

Skollagen, som är stiftad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om
utbildningen inom alla skolformer. Lagen anger övergripande mål för utbildningen samt
övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet skall utformas. I skollagen finns
bestämmelser om vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna. Där finns också
bestämmelser som är riktade till elever och föräldrar, nämligen sådana som rör skolplikt och
rätten till utbildning. (Skolverket, 2002)

Timplanen

Timplanen för grundskolan visar den garanterade undervisningstid eleverna får för varje
ämne. Även tid för elevens och skolans val tas upp. Elevens val ger eleverna möjlighet att
under en del av skoltiden själva välja något eller några ämnen för fördjupade studier
(Information om Lpo 94).

Skolans val ger varje skola möjlighet att fördela tiden så att den kan profilera sig i ett visst
ämne eller inriktning. Med undervisningstid menas den lärarledda undervisning som kan
innehålla traditionella lektioner där eleverna självständigt gör arbetsuppgifter som, förutom
lektionerna i klassrummet, även kan kräva besök på bibliotek, institutioner, arbetsplatser eller
muséer. Lärarna bestämmer själva fördelningen över tiden och mellan ämnena, naturligtvis
inom timplanens ramar. (Information om Lpo 94)

1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet

1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) är den gemensamma läroplanen
för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan. Läroplanen
detaljstyr inte lärarnas arbete i skolan, däremot ger den de riktlinjer lärarna behöver i sitt
arbete och de mål som skall uppnås. Målen är inte bara de mål som eleverna ska ha möjlighet
att uppnå utan även de mål som undervisningen skall sträva mot. Läroplanen tar upp de krav
skolan har från staten och även de krav föräldrar och elever kan ha på skolan. (Information
om Lpo 94)

Kursplanerna

I kursplanerna finns de krav staten ställer på skolornas undervisning i de olika ämnena. De tar
i likhet med läroplanen upp de mål undervisningen skall sträva mot och de mål eleverna skall
ha möjlighet att uppnå i år fem respektive år nio. Kursplanerna klargör vad alla elever bör lära
sig, men lämnar stort utrymme för lärarna gällande förmedling av kunskap och hur
undervisningen skall läggas upp. Elevernas resultat följs upp av skolan via nationella
avstämningar i år fem. Kursplanerna har även betygskriterier som betygen i slutet av år nio
grundar sig på. (Information om Lpo 94)
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Tid och tidsuppfattning

Andy Hargreaves (1998) skriver att tiden är frihetens fiende. I alla fall känns det så för lärare.
Tiden hindrar dem att genomföra det som de vill, hindrar dem att förverkliga sina önskemål.
Tiden försvårar införandet av innovationer och genomförandet av förändringar, den är en
central dimension i lärarens arbete. Lärare tar sin tid på allvar. De upplever den som en
väsentlig begränsning för vad de kan utföra och vad de förväntas uppnå i skolan. ”Har inte
tid”, ”Har inte tid över för det”, ”Behöver mer tid” – det är de verbala stridshandskar som
möter de entusiastiska anhängarna av nya idéer.

Den del av arbetstiden som kan användas till icke tidsbundna aktiviteter och uppgifter har
minskat, detta för att konferenser, projektverksamhet och olika administrativa uppgifter har
tagit en allt större del av arbetstiden. Det är inte bara tillgången på tid som påverkar arbetet
och verksamheten i skolan, även hur tiden är strukturerad har betydelse. Elevernas skoldag är
ofta schemalagd och fördelad i enlighet med den i läroplanen föreskrivna timplanen. I början
av läsåret får varje lärare ett veckoschema som skall godkännas av skolchefen. Aktiviteter där
flera lärare och andra personalkategorier eller verksamheter samverkar bidrar till att låsa
verksamheten och ger mindre utrymme för spontanitet och kreativitet. Däremot kan andra
former av samarbete där flera personer tillsammans arbetar i klassrummet ge utrymme för
kreativitet och anpassning till elevernas intressen och behov. (Gannerud, 2001)

Lärarna framställs som allt mer styrda av på förhand definierade uppläggningar, officiella
läroplaner och stegvisa, detaljerade undervisningsmetoder. Och i än högre grad poängteras det
att läraryrket intensifierats, lärarna förväntas möta fler krav och förhålla sig till ett otal
innovationer under betingelser som i bästa fall är stabila och i värsta fall söndervittrande.
(Hargreaves, 1998)

Lärare och skolledning ser inte på tiden på samma sätt. En lärare som är mitt i händelsernas
centrum tycker att förändringarna i skolan går för fort, medan skolledningen tycker att de går
för långsamt. Ju längre bort från klassrummet och därmed händelsernas täta centrum som man
befinner sig, desto långsammare tycks tiden gå. Detta beror på att läraren skall hantera många
olika förändringar, samtidigt som de skall reda ut allt som hela tiden händer i klassrummet.
Skolledningen kan däremot hantera en fråga eller förändring som rör den klassen i taget. Detta
skapar naturligtvis spänningar och frustration mellan skolledning och lärare. Men det är inte
bara tiden i klassrummet som kan bli en stridsfråga mellan lärare och skolledning. Även tiden
utanför klassrummet, den undervisningsfria tiden, har kommit upp för diskussion. Skall
läraren själv få bestämma över den tiden eller skall administrativa uppgifter för speciella
ändamål ges till läraren av skolledningen? Det senare skulle omöjliggöra att läraren använder
den tiden efter sitt eget huvud. (Hargreaves, 1998)

När vi väl insett vad tid betyder för läraryrket, talar mycket bör att lärarna för få tillbaka sin
tid, både kvantitativt och kvalitativt, och att de bör få ägna den åt något som har reell
betydelse. Då kommer tiden kanske inte längre att vara frihetens fiende för läraren, utan
frihetens stöd och vän. (Hargreaves, 1998)
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Skyldigheter och krav

Att arbeta som lärare innebär att man har många olika skyldigheter och krav på sig i sitt
arbete. Lärarens arbete utvecklas och förändras hela tiden, detta ställer ständigt läraren under
nya krav och högre förväntningar. Fler sociala uppgifter, ständigt införande av nya saker och
mer byråkrati vittnar klart om den kroniska överbelastningen. (Hargreaves, 1998)

Lärarna har många och delvis motstridiga förväntningar på sig angående vad de skall
åstadkomma. De måste finna sig i att närgångna och kritiska frågor ställs om såväl deras
kompetens och engagemang som kvaliteten på det arbete de utför. I skolreformerna
återspeglas de krav på att lärarna ska skaffa sig ny och utvidgad kompetens. Allt fler lärare
upplever idag att de kommer i kläm mellan de många idealen och kraven. De har dessutom
händerna fulla. Detta gör att de inte klarar av mer och slits mellan förväntningar som drar i
olika riktningar. Detta är bakgrunden till de lojalitetskonflikter som finns i varje lärares
vardag. (Bergem, 2000)

Skyldigheter

Dahlgren & Östling Dahlgren (1986) tar upp de skyldigheter lärarna har i sitt arbete. Läraren
kan, i samråd med skolledningen, bli skyldig att undervisa i annat ämne eller ämnen än i det
han/hon är behörig. Man är som lärare även skyldig att medverka i fria aktiviteter, att besöka
arbetsplatser där elever har sin praktiska arbetslivsorientering, att delta i friluftverksamhet,
konferenser, studiedagar, föräldramöten och andra sammankomster inom skolans verksamhet.
Läraren har också ett allmänt socialt ansvar för eleverna under lektioner, raster och i övrigt
när eleverna är under skolans tillsyn. Lärarens skyldighet att undervisa innebär att arbeta efter
läroplanen så att dess utbildningsmål uppnås. Läraren ansvarar också, tillsammans med andra
lärare, för att arbetet ska nå de övergripande målen, målen för den grundläggande
färdighetsträningen och målen för undervisningen i ämnesövergripande områden.

Dahlgren & Östling Dahlgren (1986) fortsätter med att beskriva hur lärares vardag är
uppdelat. Det gemensamma arbetet vid obligatoriska överläggningar, konferenser och
liknande står för ca 10 % av lärarens tid, lektionsarbetet står för 40-50 % och 35-50 % är
kringarbete. Med kringarbete menar man materialinskaffning, planering och elevvård eller
annat elevsocialt arbete. Jag kommer att jämföra dessa procentsatser med de jag får fram i
min tidstudie av en lärares vardag i skolan.

Läroplanens krav på lärarna

De krav som samhället ställer på skolan är riktade utifrån, de utgör ramar och premisser för
lärarnas arbete. Samhällets krav styr och drar upp riktlinjerna för hur lärarna skall utföra sitt
arbete. (Bergem, 2000)

I Lpo 94 anger man de krav lärarna har i de olika områdena, kunskaper, normer och värden,
elevernas ansvar och inflytande, skola och hem, skola-förskola-skolbarnsomsorg, skolan och
omvärlden och bedömning och betyg. Nedan har jag kortfattat tagit upp delar av de krav som
står i läroplanen.
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Under området kunskaper står det att,

Läraren skall utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka
elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan”. Vidare står det att läraren skall ”stimulera,
handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, organisera och genomföra arbetet så att
eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin
förmåga. Eleverna skall få stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, successivt få fler och större
självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar (Information om Lpo 94, s.19).

Vad gäller normer och värden skall läraren bland annat,

Visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt
förhållningssätt. Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och
regler som en grund för arbetet i skolan och för samhället (Information om Lpo 94, s.20).

Området elevernas ansvar och inflytande säger att läraren skall,

Se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande på arbetssätt,
arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad.
Läraren skall även verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i
undervisningen (Information om Lpo 94, s.21).

Angående lärarens skyldigheter på området skola och hem står det att läraren skall,

Samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation och kunskapsutveckling
och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens
integritet (Information om Lpo 94, s. 21).

Gällande bedömning och betyg skall läraren,

Genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Vidare skall läraren
utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt
redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn. Med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål
fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov och vid betygssättningen
utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och föra en
allsidig bedömning av dessa kunskaper (Information om Lpo 94, s. 23).

Övriga krav

Läraren har inte bara krav på sig från styrdokumenten. Kollegor, elever och föräldrar, det
mångkulturella Sverige och inte minst läraren själv, är också källor till kraven på läraren.

Då man som lärare är skyldig till att till exempel medverka på konferenser, obligatoriska
överläggningar, projektarbeten och temastudier i skolan krävs det att lärarna samarbetar med
varandra över ämnesindelning och klasser. Det sociala ansvaret man har som lärare delar man
och tar ansvar över mellan sig och sina kollegor i skolan.

Till vardags utför läraren sitt arbete i spänningsfältet mellan de olika krav som kommer inifrån skolan.
Eftersom det sällan eller aldrig är möjligt att infria alla krav och leva upp till alla förväntningar, måste
alla lärare dagligen väga och bedöma sin egen värdeplattform gentemot såväl samhällets som
skolkulturens krav och förväntningar (Bergem, 2000, s.85).
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Det kommer även nya kulturer till Sverige, i de framväxande mångkulturella miljöerna sker
en omvandling av den ursprungskultur människor för med sig. Migrationen medför att
samhället allt mer utmärks av kulturell mångfald, detta leder till ökade krav på förståelse och
respekt för olika kulturella identiteter. Som lärare förväntas man stödja barn och ungdomar så
att de blir delaktiga i det gemensamma kulturarvet. De skall känna sig trygga i sin identitet
och lära sig att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. (SOU 1999:63)

Skolkulturen utgör ett ramverk för det lärande och den socialisation som sker både bland lärare
och elever, och de bildar grunden för kvaliteten på skolans arbete. Skolkulturen ger såväl elever
som lärare en identitet. Skolkulturen präglar lärarnas förhållande till eleverna och föräldrarna,
elevernas inbördes förhållande och de kollegiala förhållandena. Kollegialitetet och vilja till
nytänkande är normer som alla lärare måste känna sig förpliktigade att följa. Kraven på
nytänkande och att pröva alternativa arbetsmetoder ska påminna lärarna om att all undervisning
kan bli ännu bättre (Bergem, 2000, s. 98).

Demokratisk fostran och social utveckling förutsätter att eleverna redan i skolan ges tillfälle
till medinflytande och uppmuntras att ta eget ansvar. Det är lärarens uppgift och ansvar att ge
de tillfällena och den uppmuntran till varje enskild elev. Den nya läroplanen strävar efter att
stärka elevernas och hemmens möjligheter, och skyldigheter, att ta ansvar och fatta beslut.
Beslut om skolans arbete skall fattas på lägsta möjliga nivå. Det innebär att genom kontakter
mellan skolan och hemmen kommer många beslut om skolans arbetsformer att fattas. Elever
och föräldrar kan alltså ställa krav på läraren om att få vara delaktiga i besluten i skolan. Det
är skolans och föräldrarnas gemensamma ansvar att skapa de bästa möjliga förutsättningarna
för elevernas utveckling och lärande. (Information om Lpo 94) I stycket ”Läroplanens krav på
lärarna”, tas elevernas ansvar och inflytande, och även skola och hem, som de står i Lpo 94
upp.

Olika föräldrar har olika krav och olika förväntningar om vad som är viktigast i skola och för
lärare. Man kan dock se att alla föräldrar är eniga om att skolan bör lägga vikten på följande
punkter:

• Att skapa trivsel och trygghet.

• Att hjälpa eleverna i deras personliga växt och utveckling.

• Att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter.

Om man betraktar föräldrarna som en grupp ser man att de har klara prioriteringar om vad
skolan främst skall betona. Skolan skall framför allt sträva efter att utveckla en läromiljö
kännetecknad av trivsel och trygghet. Detta tycker en majoritet av föräldrarna. Skälet är att
dessa faktorer är en grund och nödvändighet för allt lärande. Föräldrarna anser att det är
lärarna som kan skapa både trivsel och vantrivsel (Bergem, 2000).
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Man kan se på elevernas förväntningar att även deras förväntningar och krav kan delas
sammanfattas i tre huvudpunkter:

• Skolan ska vara en trivsam och trygg arbetsplats.

• Skolan ska lägga störst vikt vid att utveckla de kunskaper och färdigheter som
eleverna kan ha nytta av när de går ut skolan.

• Skolan ska vara samhällsorienterad och framtidsinriktad.

Bergem (2000) skrever att trivsel är en grundförutsättning för lärande anser både föräldrar och
elever. De förväntar sig att lärarna ska lägga stor vikt vid att skapa en läromiljö som är just
trivsam.

Det finns ett oeftergivligt krav som eleverna, oavsett ålder och kön, ställer på skolans lärare: lärarna ska
bry sig om dem och ta dem på allvar. Denna grundinställning uttrycker eleverna på olika sätt (Haug
1998): lärarna ska visa respekt för eleverna, de ska ha tid att lyssna, ta god tid på sig att prata med
eleverna, hjälpa de svaga och inte bara bry sig om de duktiga, de ska engagera sig mer i det som händer på
rasterna, stoppa mobbing, inte tjata och hacka på eleverna, lära eleverna att visa respekt för andra,
behandla alla lika och vara rättvisa. Dessutom menar eleverna att lärarna ska vara förebilder för dem. De
måste vara konsekventa, och man måste kunna lita på dem (Bergem, 2000, s.97).

De höga förväntningarna och de ständiga kraven på lärarna i grundskolan kom inte alltid
utifrån eller från andra som arbetar i skolan. Många av kraven och förväntningarna på
undervisningen tycks komma från lärarna själva. I många fall verkar det som om lärarna
pressar sig själva med en nästan skoningslös entusiasm och pliktkänsla för att försöka uppnå
sina egna, praktiskt taget ouppnåeliga ideal om pedagogisk fullkomlighet. (Hargreaves, 1998)

Arfwedson, Goldstein och Lunhman (1979) skriver om ett forskningsprojekt där lärare
intervjuas om sitt arbete i skolan. Under förundersökningen till projektet tas trycket och
kraven från föräldrar, elever, kollegor och skolledningen upp. Det mest oväntade resultatet av
förundersökningen var det starka trycket från föräldrarna. ”Trycket från föräldrarna är det
man som lärare känner av mest.” Pressen från eleverna behöver inte samverka med pressen
från föräldrarna. Det kan snarare komplimentera föräldratrycket. ”…ju större differensen är
mellan av föräldrar redovisade attityder, ju mer störande framstår eleven och
läraren.(Marklund, 1956) Kollegorna i skolan är den vuxengrupp som läraren står i
regelbunden kontakt med i sin arbetssituation, det finns en form av grundattityd som präglar
varje lärarkollegium". ”Att ha god kontakt med kollegor framstår som ett centralt, nästan
avgörande inslag i lärarnas arbetssituation.”  Lärarens inställning till skolledningen hänger i
princip samman med om man uppfattar den som motståndare eller som bundsförvant. Lärare
som får eller tycker sig få stöd i konkreta situationer tenderar att acceptera skolledningen,
lärare som i motsvarande situationer känner sig ”övergivna” blir kritiska. En konkret situation
kan vara problem med elever eller deras föräldrar som måste lösas av läraren.

Om jag sammanfattar min litteraturgenomgång lite kort ser jag att alla författare tar upp
tidsbristen dagens lärare har i sitt arbete idag. Men även de ständigt ökade kraven nämns av
flera lärare. Alla tycks vara överens om att tiden inte riktigt räcker till och att skyldigheter och
krav är för höga.
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METOD

I detta kapitel kommer jag att ta upp mitt val av metod och en beskrivning av läraren och
skolan där undersökningen är gjord. Jag kommer även att beskriva den empiriska
undersökningens genomförande och bearbetningen av denna. En metoddiskussion kommer att
avsluta kapitlet.

Val av metod

Jag ville göra en så detaljerad undersökning av en lärares vardagliga arbete som möjligt. Det
bästa sättet att göra det tyckte jag var att följa en lärare under några dagar med hjälp av ett
fickminne. Läraren skulle ständigt ha med fickminnet, för att prata in allt han/hon gör under
dagen allt eftersom det händer.

Det första jag gjorde när jag bestämt mig för hur jag ville göra min undersökning var att
försöka få en lärare att ställa upp i undersökningen. Då det skulle krävas både tid, tålamod och
noggrannhet var jag inte säker på att få tag på en lärare som var villig att ställa upp. Jag hörde
mig för bland de lärare jag läst med på universitetet och fick ett positivt svar från en lärare
som arbetat under fyra års tid. I den nuvarande skolan där undersökningen gjordes har han
arbetat i tre år. Han är med andra ord relativt ny i sitt arbete men har hunnit få rutiner och
erfarenhet, att han dessutom har arbetat vid olika skolor ser jag som någonting positivt. Han är
en matematik och NO lärare för år 4-9 och klassföreståndare tillsammans med en annan lärare
till en nionde klass. Jag ville undersöka en lärare med den inriktningen för att jag tycker att
ämnen med laborationer är särskilt intressanta ur ett tidsperspektiv. Att jag valde att fråga just
denna lärare är för att jag vet att han är mycket noggrann i sitt arbete och jag antog att han
skulle vara lika noggrann i genomförandet av undersökningen. Det visade sig vara ett riktigt
antagande.

Jag ville göra ett grundligt arbete av en lärares vardag ur ett tidsperspektiv i min undersökning
för att se om verkligheten motsvarar den uppfattning jag har om läraryrket. Jag ville också se
om den verklighet den lärare jag får med i undersökningen redovisar motsvarar det jag har fått
höra när jag diskuterat skolfrågor med andra lärare och lärarstudenter. Det är lärares syn på
tiden och tidfördelningen i skolan som kommer att ligga till grund för undersökningen. Men
även de krav och skyldigheter lärarna har på sig från olika håll utifrån samhället och inifrån
kolan kommer att tas upp.

För att få så bra data som möjligt valde jag att följa en lärare som med hjälp av ett fickminne
dokumenterade sitt vardagliga arbete under sju arbetsdagar. Först hade jag tänkt följa läraren
under två till tre arbetsveckor, men det skulle ge alltför mycket data att sammanställa till detta
arbete. Dessutom skulle det vara svårare att få en lärare att ställa upp i undersökningen om
den skulle göras under en så lång tid. Jag hade också tankar på att följa fler än en lärare, men
storleken på arbetet begränsade mig till att endast följa en lärare.

Jag valde att använda alla dagar tillsammans som ett grundmaterial i undersökningen och inte
ta upp specifikt dag för dag vad som händer i en lärares vardagliga arbete. Innan själva
undersökningen började gjorde jag och läraren en testdag. Detta för att se hur idén med
fickminnet skulle fungera och om jag skulle få bra och relevanta data att arbeta med.
Testdagen visade att idén fungerade och att jag skulle kunna dela upp och sammanfatta det
data jag fått in på ett tillfredsställande sätt



13

Jag kände att en avslutande intervju med läraren var nödvändig för att räta ut eventuella
frågetecken jag fått efter undersökningen. En intervju där läraren fick använda sina egna ord i
stor utsträckning var den bästa lösningen för mig.

Jacobsen (1993) skriver att öppna frågor ger svararen större utrymme och fler
svarsmöjligheter, ledande frågor ger motsatt effekt. Efter de sju dagarna valde jag att göra en
intervju med öppna frågor med den berörda läraren. Under intervjun svarade han dels på de
frågor jag förberett, dels så ställde jag ytterligare frågor allt eftersom intervjun fortskred.
Detta för att få intervjun att flyta på utan avbrott och tvära kast mellan frågorna. Jag ville
heller inte avbryta läraren i hans funderingar och svar. Jag gjorde intervjun för att få med hans
åsikter om sitt arbete och sin situation som lärare. Jag var också intresserad att få hans
kommentarer på det arbete han lagt ner på undersökningen, på vad han trodde det skulle visa
och vad slutresultatet blev.

Beskrivning av skolan där undersökningen är gjord

Skolan som läraren arbetar på byggdes 1971, det är en år 6 till år 9 skola. Skolan har ca 450
elever med ca 60 anställda. Skolan har medvetet satsat pengar på att ha få elever i klasserna,
varje klass har ca 20 elever, detta på grund av den socialt tunga miljön i området. Det är 20
klasser år sju till år nio, två stycken år sex och en förberedelseklass. Skolan är mångkulturell,
ca 20-30 % av eleverna är invandrare, förberedelseklassen är till för de invandrarelever som
inte kan svenska. Det finns även fyra stycken mindre grupper med elever som behöver mer
stöd, dessa elever lämnar klassen de tillhör och har egna lektioner. Det är två
klassföreståndare per klass, med några få undantag.

Den lärare som det här arbetet är gjort med hjälp av är klassföreståndare för en nia. I den
klassen finns en elev med speciella behov och två elever som är under utredning.

Tyvärr så florerar det mycket alkohol bland eleverna, det är många som dricker alkohol redan
i år sju och år åtta. Det finns en kurator på skolan som arbetar med eleverna, lärarna får dock
söka stöd hos kollegiet, det finns ingen kurator på skolan tillgänglig för dem. Detta ger en stor
gemenskap mellan personalen på skolan. Personalomsättningen är inte så stor, däremot
nyanställs lärare då det blir fler och fler elever på skolan.

Dagboken

Vi bestämde oss för att läraren skulle föra dagbok i form av att prata in sina dagar i ett fick
minne. Läraren gjorde det under sju arbetsdagar, detta för att jag skulle få en uppfattning om
hans arbete och samtidigt inte ge för mycket data att sammanställa i min undersökning.
Läraren har noggrant pratat in alla sina uppgifter under hela arbetsdagarna, inte bara det rent
praktiska arbetet utan även funderingar och tankar. I möjligaste mån har läraren försökt att
prata i reell tid, när detta inte varit möjligt har han fört anteckningar för att sedan, så snart som
möjligt prata in det som hänt i fickminnet. Vi har begränsat oss till att dela upp tiden i minuter
som minsta tidsenhet, det vore en för omfattande uppgift för läraren att föra dagbok med en
mindre tidsenhet än det. Jag skulle ha fått följa med läraren hack i häl för att göra en mer
noggrann undersökning än den vi gjorde med hjälp av fickminnet. Jag anser att omfattningen
av arbetet inte kräver en mer noggrann tidsuppgift än tid redovisat i minuter och timmar.
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Intervjufrågorna och intervjuns genomförande

Jag utgick ifrån mina frågeställningar när jag skrev frågorna till intervjun av läraren som
pratat in sin vardag i fickminnet. Utöver de frågor jag hade förberett ställde jag spontana
frågor under intervjun, detta för att få den att flyta på så bra som möjligt. Mina
frågeställningar är:

• Vilka arbetsuppgifter har en lärare i skolan?

• Hur fördelas en lärares tid mellan de olika arbetsuppgifterna?

• Hur uppfattar läraren tidfördelningen i sitt arbete?

• Vilka krav har en lärare på sig utifrån samhället och inifrån skolan?

Vi pratade om dagboken läraren hade pratat in under sju arbetsdagar och mitt examensarbete i
sin helhet innan jag började intervjun med att fråga hur länge han varit lärare. Detta gjorde vi
för att få en avslappnad och lugn början på intervjun.

Jag valde att genomföra intervjun på skolan där läraren arbetar. Det är en miljö som läraren är
van vid och det gav mig en inblick i lärarens vardagsmiljö. Vi satt i lärarens arbetsrum under
intervjun som tog ca 40 minuter.

Vi kom överens om att spela in intervjun på band, detta för att jag skulle slippa föra
anteckningar och i stället kunna koncentrera mig på läraren, frågorna och svaren. Läraren och
jag känner varandra sedan tidigare, detta var en fördel för mig som ovan intervjuare då
intervjun blev spontan och avslappnad.

Bearbetning av materialet

Först skrev jag ordagrant ner det läraren pratat in på fickminnet. Jag läste igenom det några
gånger för att få en överblick över det och försöka se vilka delar som passade ihop i samma
kategori.

Vid en genomläsning av materialet fann jag ett antal kategorier att dela in det i. Genom att
göra det fick jag en bra och överskådning indelning av lärarens arbete. Jag kunde tydligt se
hur vissa av kategorierna skulle delas in, lektioner, konferenser och möten, rättning och
planering är exempel på de kategorier jag först tog ut ur materialet. Kopiering fick bilda en
egen kategori när jag såg hur mycket tid läraren lade ner på det. De delar av arbetet som inte
riktigt passade in i någon av de kategorier jag valt, fick hamna i en egen kategori som jag
kallar övrigt.

När jag hade delat upp materialet kunde jag utifrån dem och mina frågeställningar göra öppna
frågor till intervjun. Jag hade räknat ut hur mycket tid varje kategori tog av helheten och
jämförde det med de procenttal Dahlgren och Östling Dahlgren tog upp i sin bok ”Lärare i
grundskolan”. De gånger som läraren blev avbruten och de gånger läraren bytte uppgift
räknade jag också ut och för att sedan kunna diskutera dem med läraren.
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Intervjun med läraren lyssnade jag igenom en gång till direkt efter den avslutats, sedan skrev
jag ner allt som sagts ordagrant. I min sammanställning av intervjun har jag sedan utelämnat
sådant som inte var relevant för frågorna och min undersökning.

Metoddiskussion

Jag valde att göra en tidstudie av en lärares arbete i vardagen med hjälp av ett fickminne för
att jag skulle få så bra data som möjligt. Det finns dock felkällor i undersökningen, dessa
kommer jag att ta upp i min diskussion. Den avslutande intervjun av läraren gjorde jag för att
jag ville ha med lärarens tankar om sitt arbete och om undersökningen. Jag ville knyta ihop
dagboken med frågor som framkommit när jag skrev ner den och delade upp den i olika
kategorier.

Vi gjorde en testdag med fickminnet för att se om idén fungerade i verkligheten och för att få
en uppfattning om hur mycket material en dag skulle ge. Läraren fick även se hur det var att
använda sig av fickminnet, för att sedan kunna ta ställning till om han ville fortsätta med
undersökningen. Det var mycket bra att använda sig av en test dag, både för mig och för
läraren, då den gav oss båda en uppfattning om hur undersökningen skulle gå till rent
praktiskt. Jag frågade läraren hur han tyckte att det var att prata in sina arbetsdagar och gav
honom möjligheten att dra sig ur undersökningen om det hade visat sig att det var för
tidskrävande och besvärligt, det tyckte inte läraren så undersökningen kunde påbörjas.

Jag har inte gjort någon intervju tidigare, så den situationen var ny för mig. Det underlättade
att jag och läraren kände varandra sedan tidigare, men det kan naturligtvis ha underlättat
ytterligare om jag gjort testintervjuer innan jag gjorde intervjun med läraren. Jag försökte att
ställa öppna frågor, men insåg när jag lyssnade på resultatet att jag inte lyckats lika bra med
alla frågorna. Däremot fungerade det väldigt bra med de spontana frågor jag ställde, jag fick
med hjälp av dem fram ytterligare information som jag inte tänkt på innan intervjun.

Arbetsrummet där vi satt och gjorde intervjun var, trots den kända miljön för läraren, inte det
bästa stället att vara på. Kollegor till läraren kom in för att hämta saker, prata med läraren och
varandra och avbröt därigenom intervjun. Dessutom kan man inte prata lika fritt och säga sin
mening om sitt arbete, sina kollegor och sin situation som lärare om det finns andra personer,
i detta fall kollegor, i rummet.
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RESULTATREDOVISNING

Det resultat jag fick fram från lärarens dagbok och de svar läraren gav på intervjun kommer
att presenteras i detta kapitel. Jag börjar med att redovisa dagboken med hjälp av de
kategorier jag delade upp den i och resultatet av dessa, sedan tas intervjun upp. Intervjun
kommer efter dagboken i resultatredovisningen då en del frågor är baserade på resultatet av
dagboksammanställningen.

Dagboken

Resultatet av dagboken kommer jag att presentera under rubrikerna: kategorierna, före och
efter skoldagen och skoldagen. Jag har valt att dela upp dagboken i underrubriker för att man
lättare skall få en överblick av arbetet.

Aktiviteter

Materialet jag fick ut av dagboken delade jag upp i aktiviteter enligt följande steg:

1. Jag skrev ner dagboken ordagrant och läste igenom det några gånger för att få en
överblick av materialet.

2. De uppgifter som utmärkte sig först, till exempel ”lektioner” och ”konferens och möte”,
strök jag över med olika färger av överstrykningspennor för att skilja ut de uppgifterna
från övrigt material.

3. Jag läste igenom de uppgifter jag inte strukit över igen för att se ett mönster i dem.

4. Sedan strök jag över även dem med andra färger så att det bara var ett fåtal uppgifter kvar
som inte tillhörde en viss kategori.

5. Jag bestämde mig för att dela upp det material som återstod i två olika aktiviteter, ”övrig
administration” och ”mellan aktiviteter och väntan”.

6. Varje aktivitet förde jag sedan ett protokoll över, där skrev jag in den tid uppgifterna som
tillhörde aktivitet hade tagit.

7. Jag räknade ut totaltiden på varje aktivitet och jämförde den med den totala tiden för hela
materialet.

8. Till sist gjorde jag en sammanställning där alla aktiviteter och procentsatser fanns
beskrivna.
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Sammanställningen nedan visar de olika aktiviteterna med procentsatser. Procentsatserna är
utjämnade till jämna tiondelar:

• Förberedelser och efterarbete, 4.6 %.

• Lektion, 33.2%.

• Kollegor, 11.5%.

• Elevvård och elevsamtal, 4.8%.

• Konferens och möte, 8.2%.

• Mellan aktiviteter och väntan, 8.3%.

• Rättning och planering, 15.2%.

• Kopiering, 3.8%

• Övrig administration, 10.2%.

Jag kommer nedan att beskriva vad varje aktivitet innehåller:

• Aktiviteten ”förberedelser och efterarbete” innehåller lärarens förberedelser inför
lektioner, så som att plocka ihop material inför lektioner och ställa i ordning
lektionssalar inför laborationer. Jag har även tagit med den tid läraren har reparerat
komponenter som varit trasiga och som han behöver i kommande laboration.
Efterarbete är då läraren städar klassrummet efter lektionen, suddar tavlan och ställer
undan lektions material. Efter laborationer skall laborationsmaterialet plockas bort och
ställas undan, detta tar ofta längre tid än vad det gör efter en vanlig lektion.

• Aktiviteten ”lektion” är den aktivitet där lärarens egna lektioner finns med. I den här
aktivitet har jag bara räknat den tid det tar från det att läraren börjar lektionen till
lektionens slut. Jag har inte undersökt vad som händer under själva lektionstiden.

• ”Kollegor” är den aktivitet där samtal med skolans personal är inkluderade. I
undersökningen har läraren samtalat med elevskyddsombud, klassföreståndarhalvan,
dataansvarige och andra kollegor. Även tid där läraren hjälpt andra NO lärare med
laborationer har inkluderats här. Samtal med föräldrar, rektor och utbildningsledare
har jag räknat in i den här kategorin, dock ej samtal med föräldrar och elever
tillsammans, de finns med under aktiviteten ”elevvård och elevsamtal”.

•  I aktiviteten ”elevvård och elevsamtal” finns alla samtal med enskilda elever med, så
som spontana samtal med elever i korridoren, samtal och försök till samtal med elever
tillsammans med föräldrar och samtal med kurator och elev. Jag har även tagit med
den tid som läraren redovisat som konflikt med elev, då den tiden kommer direkt efter
det att läraren har försökt att ha ett samtal med samma elev så räknar jag räknar den
som elevsamtal.
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• Aktiviteten ”konferens och möte” innehåller alla konferenser och möten som läraren
deltagit i. Det är arbetslagskonferenser, information från rektor, möten angående ett
projekt läraren är delaktig i och övriga möten.

• ”Mellan aktiviteter och väntan” är den aktivitet där all tid mellan lärarens uppgifter
finns med. Den tid som läraren har gått till och från sina lektioner och
kopieringsrummet. Tiden läraren slår på och av sin dator och tiden det tar att leta rätt
på kollegor och material finns med här. Aktiviteten innehåller även den tid läraren har
väntat på elever och kollegor som är sena till lektioner och möten.

• I aktiviteten ”rättning och planering” innehåller den tid läraren använder för att rätta
prov och diagnoser. Även planering av lektioner och kommande prov finns med i den
här kategorin. Planeringen är när läraren skissar på prov, men även då han tänker på
vad han ska ha med på prov och lektioner.

• Då kopiering visade sig vara en förhållandevis stor del av lärarens arbete gjorde jag en
egen aktivitet för det. Läraren kopierar material till elever inför lektioner, till kollegor
inför möten, diskussionsunderlag för en studiedag, prov och material till en vikarie.

• Till aktiviteten ”övrig administration” hör de administrativa uppgifter som inte
passade in i någon av de andra aktiviteterna. Det är den tid läraren pratar i telefonen,
fyller i prov och diagnosresultat, skriver omdömen om elever inför utvecklingssamtal,
söker information på Internet, kastar och sorterar informationspapper, läser igenom
information och kontrollerar postfacket.

Lärarens egna reflektioner över procentsatserna:

Jag gav läraren det resultat jag kommit fram till för att få med hans egna reflektioner och
tankar över sitt arbete. Detta tycker jag är en viktig del av arbetet, då det visar lärarens
reaktioner över hur tiden är fördelad.

• Förberedelser och efterarbete, 4.6 %. ”En tidspost som är svår att göra något åt.
Viktigt att känna till att den är ganska stor så att schemaläggaren tar hänsyn till detta
då schemat läggs”.

• Lektion, 33.2%. ” Med tanke på att jag undervisar ca 17h per vecka och beräknas ha
ca 46h per vecka så hamnar den ganska bra i fördelningen. Man kan också konstatera
att undervisning bara är en bråkdel av allt som man gör som lärare”.

• Kollegor, 11.5%. ”Hoppsan! Vår skola har många svåra situationer som vi lärare
behöver ventilera. Eftersom arbetslaget har gemensamt arbetsrum så ges det många
tillfällen att samtala och diskutera uppkomna situationer. Tack vare detta så blir denna
post stor, men välbehövlig om man ska orka jobbet”.

• Elevvård och elevsamtal, 4.8%. ”Elevvårdstiden är nog beroende av elevernas
karaktär. Elevsamtalen är viktiga och bör få tid till anspråk”.
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• Konferens och möte, 8.2%. Konferenserna kan man inte göra något åt. Mötestiderna är
beroende av skolans elevunderlag. Många saker som de gör innebär att det måste
tillmöten med rektor och föräldrar. Om det sistnämnda ska in i punkten innan så tycker
jag att denna punkt är alldeles för stor i förhållande till andra minst lika viktiga
aktiviteter”.

• Mellan aktiviteter och väntan, 8.3%. ”Inga tider är som väntans tider. Överraskande
stor. I mitt tycke alldeles för stor. Det borde gå att minska denna tid eller i alla fall
omfördela tiden till andra mer väsentligare poster”.

• Rättning och planering, 15.2%. ” Denna post var rätt så låg under denna period.
Planering är en stor bit inför ny arbetsområden. Under denna period så var det mesta
färdigplanerat”.

• Kopiering, 3.8%. ” Svårt att göra något åt eftersom man behöver övervaka kopiatorn.
Vissa skolor har personal som sköter kopieringen, är det ekonomiskt hållbart om det är
stora kopieringskvantiteter?”.

• Övrig administration, 10.2%. Kommer inte ihåg vad just denna kategori innebar. Stor
tidspott så den borde man se över. Det finns kanske tid att tjäna här?!”.

Jag jämför procentsatserna i undersökningen med Dahlgren och Östling Dahlgrens
tidsuppdelning av en lärares arbete i boken ”Lärare i grundskolan”. Den största kategorin är
”lektion” med 33.2 % av tiden, samtidigt som den är den största kategorin är en tredjedel av
en lärares tid lite när det är just undervisningen det handlar om. Dahlgren & Östling Dahlgren
(1986) skriver att lektionsarbetet står för 40-50 % av en lärares tid. Det visar sig att läraren i
min undersökning inte kan lägga ner den tiden på lektionsarbetet. Enligt Dahlgren och Östling
Dahlgren (1986) så står kringarbete för 35-50 % av tiden, med kringarbete menar de
materialinskaffning, planering och elevvård eller annat elevsocialt arbete. Jag räknar ihop
kategorierna ”förberedelser och efterarbete”, ”elevvård och elevsamtal”, ”rättning och
planering”, ”kopiering” och ”övrig administration” och får fram procentsatsen 38.6 %.
Dahlgren och Östling Dahlgren skriver vidare att ca 10 % av en lärares tid går åt till
obligatoriska överläggningar, konferenser och liknande uppgifter. Jag jämför den siffran med
min undersökning, enligt den står kategorierna ”kollegor” och ”konferens och möten” för 19.7
% av tiden. En betydligt större del än vad Dahlgren och Östling Dahlgren har tagit upp.
Kategorin ”mellan aktiviteter” vet jag inte riktigt var den räknas in i Dahlgren och Östling
Dahlgrens undersökning, i min undersökning visar det sig att den står för en stor del av tiden
hela 8.3 %. Även läraren i undersökningen kommenterade detta med att det troligen finns tid
att tjäna i den kategorin.

Före och efter skoldagen

Många av dagarna innan läraren åkte till skolan förberedde han sig genom att planera vad han
ska ta upp på kommande lektioner, planerade kommande möten och strukturera upp dagen.
Han tänkte igenom samtal med elever och föräldrar som var aktuella för dagen. Läraren
tillbringade mellan tio och 20 minuter till dessa aktiviteter innan han anlände till skolan.
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Även efter skoldagens slut tillbringades mellan några minuter upp till några timmar till
förberedelser och efterarbete. Samtal med kollegor, rättning av prov, kopiering av
elevmaterial och förberedelser för en studiedag är exempel på uppgifter som gjordes efter
skoltid.

Skoldagen

Läraren försöker få så mycket arbete som möjligt gjort under dagtid, detta för att kvällar och
helger ska vara fria från arbete. Han rättar elevuppgifter under tiden hans klass har prov för att
spara tid. Rasterna och pauserna är få, ibland tar han inte ens lunch. Då läraren varken dricker
kaffe eller röker tillbringas knappt någon tid utanför arbetsrummet eller lektionssalarna.
Läraren vill vara så effektiv som möjligt, han tar en läsk framför datorn eller när han jobbar
med pappersarbete istället för att vara helt ledig.

Lärarens schemalagda arbetstid ser ut så här:

Måndag 8.00 – 15.30
Tisdag 8.00 – 17.00
Onsdag 8.00 – 16.30 varannan vecka och 8.00 – 15.30 varannan vecka.
Torsdag 9.00 – 14.15
Fredag 8.00 – 13.15

Förutom den schemalagda tiden har man som lärare tio timmar förtroendetid per vecka. Den
tiden är den tid de lägger ner på arbetet hemma, eller någon annanstans de vill arbeta.
Förtroende tiden skall användas till för- och efterarbete, lärarens kompetensutveckling samt
elev och föräldrakontakter. Alla andra arbetsuppgifter skall rymmas inom den schemalagda,
reglerade, arbetstiden. Som klassföreståndare har läraren reducerad tid, men han arbetar full
tid på grund av att den reducerade tiden inte räcker till.

Intervjun

Nedan kommer jag att redovisa en sammanställning av den intervju jag gjorde med läraren
efter det att dagboken var slutförd. Jag hade med mig en utskrift av dagboken till läraren, så
att han skulle få möjligheten att ställa frågor och komma med egna kommentarer och
synpunkter till undersökningen. Vi kom överens om att han fick återkomma till mig efter
intervjun om det var någonting han undrade över när han läst utskriften mer noggrant.

Sammanställning av intervjun

Vi började intervjun med att prata lite runt dagboken, sedan frågade jag hur länge han arbetat
som lärare. Han har arbetat som lärare sedan maj 1998, först i en grundskola i Norrköping
sedan här i Linköping.

Läraren trivs bra med sitt arbete. Han är intresserad av naturkunskap och matematik,
dessutom så vill han arbeta med människor. Att bli lärare var ett utmärkt sätt att kombinera
ihop båda bitarna.
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När jag frågar honom vilka uppgifter han har som lärare säger han ”Jag är domare, jury,
likbärare…” och ler, med andra ord har han många olika uppgifter. Dels är arbetet uppdelat i
den rent pedagogiska delen, att undervisa sina ämnen för eleverna. Sedan har man som lärare
en stor administrativ del, så som att planera och förbereda, dokumentera elevernas resultat, att
samtala med både elever och deras föräldrar. Den administrativa delen består i alla delar man
behöver för att organisera sitt arbete, ensam och i sina arbetslag. Förutom detta så finns den
sociala biten också, man får som lärare tillsammans med föräldrarna ge eleverna deras sociala
fostran.

Sedan kommer vi in på vilka av uppgifterna som är mest krävande. Läraren säger att,

Ämnesfostran är ju krävande på ett sätt, så det är den jag skulle vilja framhålla. Det som tar mest
tid, mest ork ur en, är den sociala biten. Många gånger kan de inte ta till sig ämnesbiten på grund
av den sociala tillvaron som de har i skolan och hemma. De sociala problemen kan ju inte jag lösa,
det är ytterst sällan. Man jobbar ofta i motvind, föräldrarna har en uppfattning som de driver
hemma som inte går ihop sig med den bilden som gäller på skolan. Ensamstående föräldrar,
alkoholproblem hemma, så den är den mest krävande ur ork och tid. Ämnesbiten är den mest
krävande när man ska försöka hitta en modell som alla kan ta åt sig.

Jag frågar honom om han tror att lärare uppfattar vart tiden tar vägen i skolan. Han tror inte
det, han tror att lärare är rätt tidsblinda. Lärares tid i skolan försvinner men ingen vet var den
tar vägen. Lärare skulle nog försöka att rationalisera sin tid på ett annat sätt om man visste var
den tog vägen, man skulle försöka utnyttja tiden i skolan bättre. Han ger ett exempel,

Viss del av vår konferens tid försvinner för att man måste få tala ut om saker som egentligen inte
är relevanta i sig, men efter som det är så tungt socialt område vi arbetar i måste man ventilera. Då
blir konferenstiden ineffektiv.

Trots att läraren försöker att arbeta så mycket som möjligt under skoldagarna ser jag i
dagboken att han även arbetar sena kvällar och innan han åker till skolan. De sena kvällarna
beror dels på att han har en hund hemma. När han kommer hem från jobbet umgås han med
hunden eller tränar fram till nio tiden på kvällen. Dels beror det på om han hinner ”arbeta
bort” uppgifterna på skolan eller inte, då han inte hinner blir det gjort på kvällen hemma. Han
tycker inte att det är något problem för honom att arbeta hemma, det är inbakat i hans
arbetstid så han ser det som någonting naturligt. ”Å andra sidan”, säger han, ”ibland när man
letar efter saker så, på något sätt är man alltid stand by. Ser man något bra i TV program
tablåerna, så kopplar man det med att det kan man ju ha i den undervisningen och så spelar
man in det. Man kanske ser en bok, på ett bibliotek. Man har alltid med sig läraren”.

Jag frågar honom hur han ser på de krav som finns på lärarna idag. ”En del är rättfärdigade
och en del är mindre, på så sätt att man har glömt att skolan är en utbildningsinstitution och
sen så tycker man att det ska vara en uppfostringsanstalt på något sätt.” Läraren tycker att det
är självklart att skolan har ett krav på sig för att göra eleverna till goda samhällsmedborgare.
Att det är ett viktigt krav, men att det inte får gå till överdrift. Man får som lärare se det i ett
realistiskt förhållande, så länge hemmet inte är med är det svårt för skolan att göra det. ”Det
finns en undersökning där elever har fått prioritera, vad är det som har mest påverkan på
elever eller på ungdomar rent allmänt. Där kommer skolan på sjätte plats, innan dess är det
kompisar, föräldrar, TV och såna saker. Det finns en studie. Det måste man ha i åtanke när
man tycker att man gör allting för någon, men det går inte hem då måste man tänka själv att
man står på sjätte plats, det är många som går före. Man kan räkna ut själv hur stor del ens
uppoffringar har att göra med dem. Men det är ett problem, man har krav på sig från samhället
att man ska lösa uppfostringsdelen, men som sjätteplacerad så är det svårt och komma fram
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där. Undervisningen blir ju svår när inte eleverna kan vara tysta och sitta still, det är klart att
undervisningen inte funkar”.

Vad prioriterar läraren då i sitt arbete?

Eleven, det är inte för kollegorna jag blev lärare. Det är elevkontakten. Fast det är eleven som jag
fokuserar på, jag vill ju göra en rolig tillställning för eleven så att den tar till sig, för att jag tror att
man lär sig bättre om man har roligt på det sättet.

Läraren pratar om hur svårt det är att fördela tiden mellan de elever som är duktiga i skolan
och tycker att skolan är rolig och de som har dåliga intryck från skolan och inte bryr sig om
skolarbetet.

Men där försöker jag ge de duktiga mer tid, så att inte all tid går till de sämre. Många gånger får
stökiga killar mer tid än duktiga tjejer, med det i bakhuvudet försöker jag ge mer tid åt de tysta
duktiga än de som är stökiga och bråkiga. Jag försöker motarbeta det på samma sätt som jag
försöker ge tjejer mer tid. Jag jobbar med uppgifter som är lättare att öka, som ligger på olika
nivåer. Ibland med min nia så låter jag när det är en kvart kvar får de som vill gå och de som är
intresserade stannar, så kör vi ett eget ”rejs” någon gång i månaden. Ett sätt att individualisera,
som det så vackert heter men är svårt att genomföra.

Vi ser igenom utskriften av dagboken tillsammans och jag ber honom att kommentera alla de
gånger han blir avbruten i sitt arbete. Enligt dagboken blir han avbruten 25 gånger under de
sju arbetsdagar han fört dagbok. Han upplever det som om han blir avbruten betydligt fler
gånger än det vi fått fram i undersökningen, men han ser inte avbrotten som något besvärande
i arbetet. Han har lätt för att återgå till det han gjorde innan han blev avbruten. Det som
däremot är störande är när han har planerat in vad han ska göra under håltimmar och det
istället dyker upp akuta problem med klassen han är klassföreståndare för eller om en elev
gjort någonting som han måste reda ut. Det är såna typer av avbrott som gör att planeringen
spricker och han får jobba hemma på kvällar istället.

Det jag inte kan styra, men det har ju att göra med människor, såna saker är mer störande än
avbrottet att Lisa kommer och frågar om någonting.

Läraren byter uppgift drygt 150 gånger under de dagar undersökningen är gjord. Jag frågar
honom vad han tycker om de ständiga bytena av uppgift.

Det är väl också lite av charmen med att man sitter inte i en telefonväxel och lyfter på luren, man
ska rätta prov och man ska förbereda, kopiera, det ligger nog i arbetsrollen i läraryrket att det blir
mycket byten. Sen beror det väl på hur effektiv vill man vara på jobbet? Man skulle ju kunna
tänka sig att man inte byter arbetsuppgift. Nu ska jag rätta de här och jag har 40 minuter på mig,
jag hinner rätta klart på en kvart vad gör jag sen? Ska jag byta uppgift eller ska jag ta en fika?
Ibland då så får man ju in enstaka arbeten från elever, att rätta ett sånt tar ju inte så lång tid. Jag
upplever det inte som ett problem med att byta uppgift, jag tror att vill man vara effektiv så blir det
nog många byten och passar det inte får man samla på sig och strukturera upp bättre.
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DISKUSSION

Jag kommer i detta kapitel försöka väva ihop trådarna i undersökningen och diskutera det
resultat jag har fått utifrån mina frågeställningar som jag inledningsvis formulerade. Mina
frågeställningar är:

• Vilka arbetsuppgifter har en lärare i skolan?

• Hur fördelas en lärares tid mellan de olika arbetsuppgifterna?

• Hur uppfattar läraren tidfördelningen i sitt arbete?

• Vilka krav har en lärare på sig utifrån samhället och inifrån skolan?

Jag har valt att ta upp varje frågeställning för sig, jag beskriver de resultat jag fått och nämner
kortfattat vad jag i litteraturgenomgången kommit fram till. Jag knyter samman mina
frågeställningar med de kategorier dagboken är uppdelad i och intervjun av läraren.

Vilka arbetsuppgifter har en lärare i skolan?

När jag ställde den frågan till läraren svarade han att han var domare, jury, likbärare och så
log han. Man har med andra ord väldigt många olika uppgifter som lärare. Han delade upp
arbetet i olika delar, dels den rent pedagogiska delen, dels den administrativa delen och så den
sociala uppfostrande delen. Den pedagogiska delen är själva undervisningen, lektionerna, med
eleverna. Den administrativa delen är den del då man förbereder sig för lektioner, planerar sitt
arbete ensam och tillsammans med sina arbetskollegor, rättar, kopierar, går på möten och
liknande. Den sociala uppfostrande delen är den del av lärarens arbete som han uppfattar tar
mest tid, kraft och energi. När man som lärare känner att hemmet har en annan uppfattning än
den linje man driver i skolan är det både tids och energikrävande. Man känner som lärare att
man arbetar i en ständig motvind. I den socialt tunga miljö som läraren arbetar i är det många
problem eleverna har hemma som de tar med till skolan, att då få dem att sitta still under
lektionerna och koncentrera sig kan ibland vara mycket svårt för att inte säga omöjligt.

I dagboken ser jag att läraren har försök till samtal med en elev. Det är mer än en gång läraren
tillsammans med en kollega försöker att få tag på eleven för att prata med honom angående ett
ärende. Han blir avbruten och utbytt under en lektion bara för att försöka få tag på eleven i
fråga. Läraren har tillslut samtal med både eleven och föräldern, men det fungerar inte heller
första gången då eleven springer iväg. De måste träffas ytterligare en gång för att prata om
elevärendet. Detta är bara ett exempel på den sociala delen i arbetet som tar både kraft och tid
för läraren.
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Bergem (2000) skriver att,

Politiker hävdar att lärarna inte bara ska vara kulturbärare, utan också ha förmågan att utforma en
uppväxt- och läromiljö där eleverna upplever trygghet och tillhörighet. De ska kompensera den
bristande omsorg som allt fler barn upplever i hemmen och kunna vägleda de unga i värdefrågor.
Lärarna ska dessutom tillfredsställa de ungas nyfikenhet och lust att lära, ge dem en tro på den
egna förmågan och de egna möjligheterna. Slutligen ska de också utveckla elevernas vilja att
arbeta för den sociala gemenskapens bästa. Lärarna ska kort sagt göra de unga rustade för livet!

Att man som lärare har många arbetsuppgifter har klart och tydligt kommit fram både i
undersökningen och genom litteraturen. Det jag tycker är intressant är att den sociala
uppfostran av eleverna tar mer och mer av lärarens tid i och även utanför skolan. När jag
pratade med läraren räknade han upp de många uppgifter han har som lärare, men han sa
också att det är den sociala delen av arbetet som är den mest energi och tidskrävande.

Hur fördelas en lärares tid mellan de olika arbetsuppgifterna?

Dagboken visade denna uppdelning:

• Förberedelser och efterarbete, 4.6 %.
• Lektion, 33.2%.
• Kollegor, 11.5%.
• Elevvård och elevsamtal, 4.8%.
• Konferens och möte, 8.2%.
• Mellan aktiviteter och väntan, 8.3%.
• Rättning och planering, 15.2%.
• Kopiering, 3.8%
• Övrig administration, 10.2%.

Lektionerna bara tar cirka en tredjedel av lärarens arbetstid, vilket jag kan tycka är en liten del
då man som lärare i första hand borde vara en pedagog som förbereder och håller lektioner i
första hand. Läraren kommenterade ju själv att undervisningen bara är en bråkdel av allt man
gör som lärare. Dahlgren och Östling Dahlgren skrev i sin bok ”Lärare i grundskolan” att
lektionsarbetet tar mellan 40 och 50 % av en lärares tid, läraren i min undersökning lägger
inte ner så stor del av tiden på undervisningen. Kan det bero på att läraren arbetar i ett så pass
socialt tungt område? Andra uppgifter tar mer tid än vad jag fick fram ur Dahlgren och
Östling Dahlgrens bok. Enligt dem tar konferenser och liknande uppgifter bara 10 % av tiden,
medan läraren jag undersökte fick lägga ner sammanlagt nästan 20 % av tiden på möten och
kollegor. Läraren kommenterade själv att man ”pratade av” sig under möten och att mötena
blev ineffektiva av detta. Samtidigt anser han att det är nödvändigt för personalen på skolan
att få prata av sig för att må bra och att mötena blir en naturlig plats att göra detta på. Detta
beror kanske också på det socialt tunga området skolan finns i?
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Förberedelser och efterarbete, rättning och planering och kopiering står tillsammans för en
nästan lika stor del som själva lektionerna. Det är många administrativa delar som man kanske
inte tänker på när man tänker på lärares arbete, att allt kringarbete runt lektionerna tar så lång
tid är någonting som jag inte räknade med innan undersökningen. Övrig administration tar
drygt en tiondel av tiden, det jag inte tänkte på innan undersökningen var all tid man lägger
ner genom att söka information på Internet och övrig information man hela tiden matas med.
Att gå igenom, sortera, kasta och leta information är ett tidskrävande arbete som inte har
belysts i någon av den litteratur jag läste innan undersökningen, att vi lever i ett
informationssamhälle avspeglar sig tydligt i lärarens arbete.

Elevvård och elevsamtal är den viktigaste delen i lärarens arbete enligt läraren själv, det är
eleven som kommer i första hand. I undersökningen tog den delen av arbetet nästan fem
procent av den totala tiden, jag tror att den tiden kunde ha varit betydligt större om det funnits
behov av det under de dagar undersökningen gjordes. Dahlgren och Östling Dahlgren tar inte
upp hur stor del elevvård och elevsamtal tar av lärarens tid, jag tycker de missar den viktigaste
delen i arbetet genom att inte göra det. Det har visat sig i all litteratur jag läst att just den delen
av arbetet är den viktigaste, det hade varit intressant att hitta ett procenttal i litteraturen att
jämföra med den undersökning jag gjort.

Hur uppfattar läraren tidfördelningen i sitt arbete?

Den här frågeställningen tog jag med i arbetet med hänsyn till att jag skulle intervjua läraren
efter undersökningen blivit klar. Jag ville se hur utfallet av dagboken blev för att sedan kunna
fråga läraren om hur han såg på just tidfördelningen. I litteraturen jag läst har det kommit
fram att lärare alltid känner en viss tidsbrist, men jag har inte hittat någon litteratur som direkt
tar upp frågan om lärarna är medvetna om hur tidfördelningen är. Jag ställde frågan till läraren
efter det att vi tittat igenom dagboken. Han svarade att han inte riktigt vet var tiden tar vägen
och att han tror att lärare i allmänhet är, som han uttryckte det, tidsblinda. Man känner som
lärare att tiden försvinner men man är inte riktigt medveten om vart den tar vägen och vilka
uppgifter man har som tar mest tid.

Det läraren blev överraskad av i resultatet var att kategorin ”kollegor” tog så stor del,
samtidigt så säger han att skolan har många svåra situationer som lärarna måste ventilera. Så
kategorin är stor men välbehövlig. En annan kategori som var överraskande stor var ”mellan
aktiviteter och väntan”, den var i hans tycke alldeles för stor och där skulle man kunna tjäna
in mycket tid. Det finns viktigare uppgifter att lägga ner sin tid på.

Att kategorin ”rättning och planering” var förhållandevis låg förklarade han med att det mesta
var färdigplanerat under den period undersökningen genomfördes. Annars skulle den
kategorin ta mer tid.

Sammanfattningsvis så tycker jag att intervjun med läraren och lärarens kommentarer till
tidfördelningen visade att man som lärare inte är medveten om vart tiden tar vägen och hur
den tid man har fördelas på olika uppgifter. Den lärare som varit med i den här
undersökningen tyckte att det skulle bli intressant att se slutresultatet för egen del, för att se
vad han egentligen gjorde med den tid han har i sitt arbete.
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Vilka krav har en lärare på sig utifrån samhället och inifrån skolan?

Det har framkommit av litteraturen jag läst att kraven på lärarna blir fler och fler. Det är inte
samma sak att vara lärare i dagens skola som det var för bara några år sedan. Det är den
sociala delen som ökar och ställer fler och större krav på lärarna. Det är också den delen som
är tyngst och tar mest energi. Bergem (2000) tar upp föräldrarnas, elevernas och samhällets
förväntningar på lärarna. Man skall som lärare skapa trygghet och trivsel, man ska hjälpa
elevernas personliga utveckling, utveckla elevernas kunskaper och färdigheter, vara en
förebild och visa respekt och förståelse.

Styrdokumenten är uttryckta som föreskrifter, dvs. lärarna är förpliktigade att följa dess mål
och intentioner. Dessutom krävs att lärarna har goda ämneskunskaper, så att de till eleverna
kan förmedla det som är viktigast och mest grundläggande inom respektive ämnesområde.
Lärarna ska vara väl förberedda att möta de ungas nyfikenhet, lust att lära och aktivitetsbehov.
De ska känna till både kunskapens möjligheter och gränser. Dessutom ska de ha en vilja att
förnya sig och hålla sig à jour med kunskapsutvecklingen på området. (Bergem, 2000, s. 87)

Under intervjun säger läraren att en del av kraven är rättfärdigade en del mindre. Han tycker
att man till viss det har glömt bort att skolan är en utbildningsinstitution och att det mer och
mer har blivit en uppfostringsanstalt. Skolan har ett självklart krav på sig att uppfostra
eleverna socialt, men det får inte gå till överdrift. Man måste som lärare inse att eleverna har
många andra i samhället som de lyssnar på och att man som lärare inte kan nå fram till alla.
En del elever har till exempel föräldrar som inte har samma åsikter om skolan och då är det
svårt att få fram skolans åsikter till eleven.

Sammanfattningsvis

Jag tycker att undersökningen givit bra svar på de frågor jag hade med när jag började mitt
arbete. Naturligtvis det kommit upp fler frågor än de jag började med, men storleken på mitt
arbete har begränsat mig dessa fyra. Jag är medveten om att undersökningen gjordes under en
relativt kort tidsperiod och att den antagligen sett lite annorlunda ut om vi gjort den till
exempel i slutet av en termin. Om jag följt läraren under en längre period skulle kanske andra
delar i lärarens arbete fått större plats, det kanske till och med hade kommit till några
uppgifter. Men jag tycker mig ändå ha fått en bra överblick över hur en matematik och NO
lärare i dagens skola fördelar sin arbetstid.

Det finns naturligtvis en del felkällor i min undersökning. Läraren har ibland gjort flera saker
samtidigt som hamnar under olika kategorier, jag har i möjligaste mån försökt att dela upp
tiden i det jag har ansett varit passande. Läraren kan omedvetet ha gjort ett urval av det han
har pratat in i fickminnet. Uppgifter som för honom är rutinuppgifter kan eventuellt saknas.
Att vara mer noggrann än att dela upp uppgifterna i minuter kan ha gett mig ett lite
annorlunda resultat, men med tanke på arbetets storlek tycker jag att minuter som tidsenhet är
tillräckligt noggrant.

Arbetet har gett mig en inblick i en lärares vardagliga arbete, jag har fått tillfälle att ställa
många av de frågor jag har inför min egen start som lärare. Den uppfattning jag hade av
läraryrket visade sig vara delvis sann, men många bitar av en lärares uppgifter var mer
tidskrävande än jag föreställt mig innan undersökningen.
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Jag är väldigt tacksam för det arbete läraren lade ner på undersökningen och intervjun. När
jag suttit i efterhand och lyssnat på det läraren sagt har en del verkligen berört mig. Som
frågan om vad han prioriterar i sitt arbete, svaret var utan tvekan eleven. Trots att skolan är
socialt tung men många problem ser han det som en utmaning att arbeta där, han visar en
entusiasm för sitt arbete som är inspirerande för mig som blivande lärare.
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Bilaga 1
Intervjufrågor

• Hur länge har du varit lärare?
• Trivs du med ditt arbete?
• Vilka uppgifter har du som lärare?
• Vilka av de uppgifterna tycker du är mest krävande?
• Uppfattar man som lärare vart tiden tar vägen i skolan?
• Jag ser att du arbetar på sena kvällar och även innan du åker till skolan, hur kommer

det sig?
• Hur ser du på hemma arbetet en lärare har?
• Hur ser du på de krav som ställs på lärare idag?
• Vad prioriterar du i ditt arbete?
• Har du någonting övrigt du vill tillägga?
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