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Sammanfattning 
Abstract 
Jag vill i min studie belysa hur lärares arbetstid fördelas mellan de olika arbetsuppgifter en 
lärare har. Resultatet redovisas i form av tidsjämförelser mellan olika kategorier samt åsikter 
och uppfattningar som lärarna i min studie lämnat. Kategorierna är kvinnor/män, äldre/yngre 
och erfarna/oerfarna. Studien visar att det inte hänt så mycket sedan 1986, lärare har 
fortfarande omkring 35 % lektioner, 20 % för- och efterarbete samt 10 % konferens- och 
mötestid. Arbetet med den sociala biten i skolan upptar omkring 15 % och de resterande 20 
procenten finns över till extra kringarbete. Dessa 20 procent motsvarar på ett ungefär lärarnas 
förtroendetid på 10 timmar per vecka. Studien visar även på att lärare verkar vara väl 
medvetna om hur de disponerar sin arbetstid även om vissa resultat kom att överraska 
deltagarna något. Lärarnas uppfattningar kan sammanfattas med att de generellt är i behov av 
mer tid till uppdatering av kunskaper, vill ha mer/mindre tid för socialt elevarbete, önskar fler 
lektionstillfällen samt mindre klasser. Många ansåg att APF-tiden skall användas mer till 
planering och efterarbete och mindre till konferenser och möten. 
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1 Sammanfattning 
Syftet med min undersökning var att ta reda på hur lärarens tid fördelas på 

de olika arbetsuppgifterna. Främst ville jag se hur mycket tid som läggs ned 

på sådana uppgifter som inte är ren undervisningstid, t.ex. för- och 

efterarbete, elev/föräldrakontakt och möten med mera. Studien genomfördes 

dels med hjälp av en ren tidsstudie där tidsfördelningen redovisades med 

hjälp av klockan, dels genom att insamla uppfattningar från berörda lärare 

där de under en intervju fick berätta hur de upplever sin situation. 

 

Jag valde att göra jämförelser mellan kön, ålder och erfarenhet för att 

därigenom kunna se om det förelåg några olikheter dem emellan. Resultatet 

som jag kom fram till pekar på att olikheter finns men att de inte är så stora 

som jag från början antog. 

 

Generellt sett fördelas tiden i studien som så att lektioner upptar drygt 30 % 

av tiden, för och efterarbete omkring 20 %, den sociala biten med 

elevkontakt och övrigt 15 % samt möten, konferenser och kurser ca 10 %. 

Därutöver finns en resttid som upptar nästan 20 %. Resttiden är den tid 

som finns kvar upp till en hel 45-timmars vecka och innebär i det generella 

fallet att i stort sett hela förtroendetiden på 10 timmar per vecka finns där. 

 

De flesta av lärarna som ingick i studien tycker sig ha god kontroll på sin 

arbetstid och dess disposition även om några av dem höjde något på 

ögonbrynet när de såg vad studien gav för resultat. Lärare upplever 

sammanfattningsvis att de är i behov av mer tid till uppdatering av sina 

kunskaper, mer/mindre tid för den sociala elevbiten, mer ren lektionstid och 

mindre klasser. Några tycker också att APF-tiden, det vill säga den 

arbetsplatsförlagda tiden (se sid. 13), skall användas mer till planering och 

efterarbete och mindre till möten och konferenser. Dessutom framkom 

önskemål om mentorer till nyutexaminerade lärare. 

 

 



 5

2 Bakgrund 
Jag påbörjade mina studier till att bli lärare först när jag fyllt trettio år vilket 

innebär att jag sett en annan värld än den skolan erbjuder. Jag är i grunden 

byggnadsingenjör och har arbetat inom byggnads- och fastighetsbranschen 

under ett flertal år. Där arbetar man från klockan sju till klockan fyra med 

någorlunda givna arbetsuppgifter och det är sällan man tar med sig jobbet 

hem. Man får en uppgift att lösa och gör det på bästa sätt, för att när den är 

klar gå vidare med nästa projekt. Dessutom är ordergivningen ganska rak så 

man vet vad uppgiften är och kan koncentrera sig på att lösa den. När det så 

blev dags för mig att som lärarstuderande göra min praktik ute på fältet 

upptäckte jag att lärare utsattes för en mängd kringarbete som inte hade 

något direkt att göra med den undervisning de skulle ha i klassrummen.  

 

Det är sedan tidigare känt genom debatter och artiklar i media att lärare får 

göra mycket mer än bara hjälpa eleverna i deras lärande. De förväntas 

därutöver att vara vänner, extraföräldrar, uppfostrare, amatörpsykologer, 

poliser, domare och krishanterare. Listan kan göras längre men innebörden 

är den att arbetsbelastningen är stor på lärarna och uppgifterna 

mångfacetterade. Till detta kommer alla arbetslagsmöten, konferenser, 

kompetensutveckling, kontakt med hemmen och inte minst för- och 

efterarbete med att planera och rätta elevuppgifter. Till saken hör att det 

mesta av ovanstående på ett eller annat sätt står nämnt i Lpo 94 och 

därmed ingår i lärarens uppdrag. 

 

Trygve Bergem skriver i efterordet till sin bok Läraren i etikens motljus att 

”Aldrig har skolan och lärare ålagts så många uppgifter och ett så stort 

ansvar för barnens utveckling som idag”. (T Bergem: Läraren i etikens 

motljus. 2000). Läraren har fått ta över många av de uppgifter som 

traditionellt har legat hos föräldrarna, vilket även finns att hitta belägg för i 

Lpo 94. Dessutom tycks det utifrån mina erfarenheter vara så att många 

föräldrar vill att skolan ska ta ett ännu större ansvar för barnens fostran till 

att bli goda samhällsmedborgare.  
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Jag kom att uppfatta detta som en stark kontrast till den syn jag tidigare 

hade på lärare, den där lärarna arbetade mellan klockan åtta och tre samt 

hade alla härliga lov instoppat lite här och där under terminen. Nu ser det 

snarast ut som om det saknas något egentligt stopp, lärare kan jobba dygnet 

runt och ändå inte få allt gjort eller bearbetat. Därför skulle det för mig som 

nyutexaminerad lärare vara intressant att se vilken tid som egentligen läggs 

på respektive uppgift. Vad tycker då lärarna själva om sin situation? Är mina 

tankar något som jag delar med andra lärare och finner jag den i så fall 

endast hos lärare som skolat om sig från andra yrken? Dessa 

frågeställningar fick mig att ta beslutet om vad mitt examensarbete skulle 

handla om, nämligen lärarnas arbetstidsfördelning.  
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3 Syfte 
Syftet med mitt arbete var att belysa hur lärarens arbetstid fördelas mellan 

de olika uppdrag som läraryrket innebär. Jag ville främst få kommentarer 

om hur mycket tid läraren lägger ner på sådant som inte är ren lektionstid. 

Det kan vara till exempel lektionsplanering, rättning, elevkontakt, möten, 

konferenser och kurser med mera, där de lagstadgade 104 timmarna för 

kompetensutveckling är inberäknade. Genom min undersökning hoppades 

jag även se vilken uppfattning läraren själv har av sin tid och hur medvetna 

de är om hur de disponerar den. 
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4 Frågeställningar   
De frågor som jag skulle vilja få besvarade genom min studie är: 

 

1. Hur uppfattar lärarna att arbetstiden fördelas mellan de olika 

arbetsuppgifter som uppkommer under en arbetsdag?  

 

2. Vad vill lärarna eventuellt förändra i sin arbetssituation?  

 

3. Föreligger eventuella avvikelser mellan lärare av olika kön, ålder 

och erfarenhet? 
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5 Metod 
Mitt arbete började med en litteraturstudie där jag tog reda på vad det fanns 

för tidigare studier rörande lärares tid och dess fördelning samt vad 

läroplanen ställer för krav på läraren, alltså vilket uppdrag läraren har. 

Därefter genomförde jag en fältstudie där jag valde att arbeta med en 

undersökningsform som kan ses som en sammansättning av en explorativ 

undersökning, där det handlar om att fylla i kunskapsluckor och inhämta så 

mycket kunskap man kan inom studiens ramar, och en deskriptiv 

undersökning, där man har en viss mängd kunskaper om ett område som 

man vill systematisera och beskriva. Anledningen därtill var att jag saknade 

djupare erfarenhet från fältet men att jag ändå till viss del upplevt de 

förhållanden jag studerar. Min avsikt var att kombinera en kvantitativ 

undersökning (fältstudien) med en kvalitativ undersökning i form av 

intervjuer. Detta ska ge breddade och fördjupade kunskaper kring mina 

frågor. Dessutom var avsikten att en redovisning som är både numerisk och 

verbal skulle komma att belysa helheten på ett uttömmande sätt. (Patel, 

Davidson: Forskningsmetodikens grunder. 1994)  

I fältstudien arbetade jag med i första hand en dagbok i form av ett formulär 

som sedan följdes upp av en intervju i form av ett informellt samtal med 

öppna frågor. Resultatbearbetningen tillgick så att jag kom att jämföra det 

inlämnade materialet från alla deltagarna för att se hur olika kategorier 

svarade i förhållande till varandra. Detta föranledde mig att försökta hitta 

deltagare med olika förutsättningar. Jag valde kategorierna kön, ålder och 

erfarenhet.  

 

5.1 Litteraturstudien 

Jag hade till en början svårt att hitta lämplig litteratur men det lossnade 

efter ett tag och jag fann en hel del arbeten som passade min studie. Jag har 

i litteraturkapitlet redovisat material som kommer att jämföras med 

resultatet från min egen empiriska studie i diskussionskapitlet. 
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5.2 Fältstudien 

Den metod jag valt att arbeta utifrån är en dagbok i form av ett formulär där 

det finns listat en mängd arbetsuppgifter samt veckans alla dagar (se bilaga 

3). Jag hade försökt hitta lärare av båda könen, i olika åldrar och med 

skiftande erfarenhet, så en någorlunda jämnt fördelad grupp om åtta 

kvinnliga och manliga lärare från tre olika skolor fick anonymt under två 

veckors tid bokföra all den tid de lade ned på skolarbetet. Dagboksarbetet 

började med att deltagarna fick skriva ned hur mycket tid de uppskattade 

att de använde för varje punkt under en vecka. Därefter fyllde de under två 

veckors tid i den verkliga tiden, dag för dag, timma för timma. Lärarna fick 

även tillfälle att i formuläret kommentera sitt resultat och lämna upplysning 

om vad de skulle vilja förändra i sin arbetssituation. När de efter två veckor 

var klara kom snittet av det verkliga resultatet att jämföras med de 

uppskattade tiderna och vi kunde se närmare på eventuella avvikelser och 

diskutera det med respektive lärare. Utifrån resultatet och de skrivna 

kommentarerna hade jag även intervjuer med några av lärarna för att berika 

de kommentarer som de lämnat i formuläret. Intervjun var av kvalitativ 

modell vilket innebär att den var ostrukturerad med öppna frågor som 

byggde på de svar jag fått in via fältstudien. 

 

5.2.1 Avgränsningar 

Jag avgränsar arbetet till att undersöka åtta stycken lärare från tre olika 

skolor under två veckors tid och jag kommer att hålla mig till lärare i 

grundskolan. Lärarna i studien undervisar i år fyra till år nio, ett område i 

vilket jag själv kommer att undervisa. Samtliga lärare är heltidsanställda 

men med varierande bakgrund, ålder och uppdrag. Detta innebär att det är 

en liten grupp som undersöks och under en begränsad period. Särskilt det 

senare innebär att jag inte kan få en helt korrekt bild av 

arbetstidsfördelningen eftersom arbetsbelastningen varierar kraftigt. Den 

kan vara särskilt hög vid t. ex skolans början, slut och under perioder med 

centrala prov samt lägre vid t.ex. PRAO-perioder, något jag måste ta hänsyn 

till i min analys och diskussion. 
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5.2.2 Tidskategorier 

Utifrån min egen erfarenhet av vad en lärare gör under en arbetsvecka och 

med stöd från Helena Sundströms examensarbete valde jag följande 

aktiviteter utifrån vilka lärarna skulle bokförda sin tid: 
 

Lektionsplaneringar, som innehåller just lektionsplanering, men även 

lektionsförberedelser med framtagande av material och liknande i 

klassrummet före lektionens början. 
 

Lektioner, vilket innebär tiden mellan lektionens början och dess slut. 
 

Efterarbete, vilket innehåller sysslor såsom borttagande av material, 

rengöring av skrivtavlan, rättning av elevarbeten och provskrivningar med 

mera. 
 

Elev/föräldrakontakt i vilken inneräknas arbete med och kring elever vad 

gäller allt ifrån problem och stök till att de vill veta provresultat eller kanske 

inte riktigt förstått vad som gjordes på lektionen. Även möten eller samtal 

med föräldrar och/eller elever, kuratorer och så vidare finns under den här 

punkten. 
 

Arbetslagsmöten innefattar förutom planerade även spontana möten inom 

arbetslaget. 
 

Konferenser avser den eller de konferenser som oftast är schemalagda till 

en viss tidpunkt, men gäller även nödlägen då t.ex. rektor kallar till 

krismöte. 
 

Kurser avser den kompetensutveckling som lärare kan få tillfälle att 

genomföra men kan även gälla annan vidareutbildning som görs under 

arbetstid. 
 

Övrigt är den punkt där resterande tid går in och det kan vara tid i form av 

rastvakt, PRAO-platsbesök, vikariering och studiebesök med mera. 
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Denna uppdelning begränsar förvisso lärarnas valmöjligheter för hur de vill 

benämna den tid de redovisar, men eftersom jag ämnar jämföra samtliga 

lärares resultat så måste alla inblandade ha samma referensram. Detta får 

till följd att Helena Sundström i sin studie av en lärare har ett något finare 

instrument, eftersom aktiviteterna i hennes fall uppdagades först efter det 

att läraren i studien redovisat dem. De aktiviteter hon delade upp 

arbetstiden i finns att hittas i hennes arbete på sidorna 16 och 17. 

(Sundström, H: Hur fördelar en lärare sin arbetstid?  2002) 
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6 Litteraturstudie 
För att från början komma rätt i min frågeställning valde jag att inleda med 

att ta reda på vad lärarens uppdrag är med en teoretisk utgångspunkt, och 

vägen dit gick via Lpo 94. Där fann jag följande, som är ett utdrag.  

 

6.1 LPO 94 

I Lpo 94 står beskrivet vad skolan och lärarna har för skyldigheter gentemot 

eleverna och jag har nedan försökt samanställa några av de punkterna. 

 

Bland annat står det att läraren/skolan skall visa omsorg för den enskildes 

välbefinnande och utveckling, stärka elevens vilja att lära och dennes tillit 

till den egna förmågan. Läraren ska hålla sig informerad om den enskilda 

elevens personliga situation och visa respekt för elevens integritet, aktivt 

motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper samt samverka 

för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.  

  

Läraren skall också främja elevernas lärande och utveckling genom att 

anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov samt ge 

eleverna möjlighet att få prova på olika arbetssätt och arbetsformer. 

Dessutom ska läraren uppmärksamma, hjälpa, stimulera och handleda 

elever samt ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter, för att i 

samverkan med andra lärare nå utbildningsmålen. 

 

Skolarbetet skall av läraren organiseras och genomföras så att eleven 

utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att 

använda och utveckla hela sin förmåga, erbjudas möjligheter till 

ämnesfördjupning, överblick och sammanhang samt får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande. 

 

Läraren ska även verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande 

över som i undervisningen, förbereda eleverna på delaktighet och medansvar 

genom att till exempel tillsammans med eleverna planera och utvärdera 

undervisningen, såväl som de rättigheter och skyldigheter som finns i ett 
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demokratiskt samhälle. Dessutom ska läraren verka för att utveckla 

kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter 

utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö och bidra med 

underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och i samband med det 

medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor. 

 

Läraren skall även samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 

tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet samt fortlöpande 

informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 

kunskapsutveckling och samarbeta med hemmen för att vara ett stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Detta ska göras 

genom utvecklingssamtal som ska främja elevernas kunskapsmässiga och 

sociala utveckling och med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål 

fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och 

utvecklingsbehov. 

 

Utifrån kursplanernas krav skall läraren allsidigt utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och 

hemmen samt informera rektorn, och vid betygssättningen utnyttja all 

tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 

kursplanen varpå det görs en allsidig bedömning av dessa kunskaper.  

 

6.1.1 Arbetstiden 

Beträffande arbetstiden säger lärarnas fackliga avtal att lärarens arbetstid 

främst är till för att nå de mål som läroplanen, Lpo 94 ställt upp. Detta 

medför att om skolledningen ger lärarna fler uppgifter som ska skötas på 

reglerad arbetstid kommer det att bli allt svårare för lärarna att klara av att 

uppfylla läroplanens mål. (Lärarförbundets kansli, ”Lärarnas arbetstid och 

arbetsbelastning”. Skolvärlden nr. 3, 2001) Konsekvensen blir att vi får en 

skola där läraren inte klarar av att lösa sin arbetsuppgift, vilket får till följd 

att Lärarnas Riksförbund föreslår flera åtgärder för att bemöta det väntade 

problemet. I deras programskrift ”Lärarnas arbetsbelastning” från 2001 

nämns bland annat att lärarna måsta avlastas från sina administrativa 
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arbetsuppgifter och arbetsuppgifter som inte direkt har att göra med de 

nationella målen och skolans kunskapsmål ska rensa ut. Dessutom ska 

verksamheten planeras så att alla i förväg kända arbetsuppgifter ska kunna 

genomföras under den reglerade arbetstiden. Lärarnas inflytande över sin 

verksamhet måste öka och tid avsättas för att ge lärarna möjligheten att 

varva ner. (Lärarnas Riksförbund, ”Lärarnas arbetsbelastning”. 

Programskrift, 2001) 
 

I Lärarförbundets fackliga avtal, särskilda bestämmelser AB § 11 står att 

lärares årsarbetstid i genomsnitt ska vara den samma som för andra 

kommunalt anställda. Det ger att årsarbetstiden för en lärare är 1767 

timmar, exklusive semestern. Däremot skiljer sig lärarna från andra 

yrkesgrupper genom att deras tid delas upp i reglerad arbetstid respektive 

förtroendetid. 

 

6.1.2 Reglerad arbetstid 

Med reglerad tid avses den tid som skolledningen förfogar över och den 

uppgår till 1360 timmar per år, vilket motsvarar ungefär 35 timmar per 

vecka. Avtalet säger inget om var den reglerade arbetstiden ska genomföras 

utan det bestäms lokalt på skolan vilket kan innebära att man kan få arbeta 

i hemmet. Den tid som läraren utöver schemalagda aktiviteter måste 

uppehålla sig på skolan kallas för APF, arbetsplatsförlagd tid, och det är 

viktigt att den, som avtalet föreskriver, läggs in i lärarens arbetsschema. 

Inom den reglerade arbetstiden finns även en centralt reglerad pott för 

kompetensutveckling på 104 timmar per anställd och år. (Lärarförbundets 

fackliga avtal: Särskilda bestämmelser AB § 20) 

 

6.1.3 Förtroendetid 

Med förtroendetid avses den tid som blir kvar upp till 1767 timmar per år, 

d.v.s. 407 timmar, och den bestämmer läraren själv över. Tiden kan 

förläggas när och var läraren vill, och är främst avsedd för att nyttjas till 

lektionsplanering, efterarbete, spontan elev- och familjekontakt samt 

lärarens egen kompetensutveckling, det vill säga de 104 timmarna. Övriga 



 16

uppdrag ska utföras inom den reglerade arbetstiden. (Skolvärlden nr. 3, 

2001) 

 

Allt som allt arbetar en lärare alltså 35+10=45 timmar per vecka, där den 

reglerade tiden är 35 timmar och förtroendetiden är 10 timmar. Överskottet 

på 5 timmar jämfört med normalarbetstiden 40 timmar per vecka beror på 

att lärare arbetar in de längre ledigheter som skolåret innehåller i form av 

sommarlov och andra lov. 

 

6.2 Övrig litteratur 

I en lärares skyldigheter innefattas en mängd olika uppdrag utöver den 

egentliga lärarsysslan, d.v.s. hålla lektion. Det kan vara saker som t.ex. 

medverkan i fria aktiviteter, göra besök på elevers praoplats, vara med på 

friluftsverksamhet, vara närvarande på studiedagar, konferenser och 

föräldramöten. Dessutom har de skyldigheten att åta sig uppgifter på skolan 

som de ej är utbildade för, som att till exempel kvacka i andra ämnen. Detta 

leder till att läraren inte bara har till uppgift att hålla lektion och hjälpa 

eleverna att hitta kunskaper utan dessutom måste genomföra en mängd 

andra uppdrag som tillsammans tar upp en massa tid.  

(Dahlgren, Östling Dahlgren: Lärare i grundskolan, 1986) 

 

Eva Gannerud beskriver läraryrket som fyra olika dimensioner som dock 

endast är åtskiljbara i tanken eftersom de är beroende av varandra. 

Sammanfattningsvis menar hon: 

• Den pedagogiskt didaktiska dimensionen 

Den dimension som berör ämnesinnehåll, arbetssätt, arbetsmetod, 

undervisning och planering. Det vill säga det som traditionellt kan anses 

vara lärarens egentliga uppdrag 

• Den sociala dimensionen 

Den dimension som berör relation till eleverna i grupp, till föräldrar och till 

arbetskamrater.  
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• Den emotionella dimensionen 

Den dimension som berör relationer till enskilda och skapar ett förtroende 

mellan lärare och elev som främjar fortsatt samarbete. 

• Den administrativa dimensionen 

Den dimension som berör praktiskt organisationsarbete och administrativa 

uppgifter.  

(E Gannerud: Lärarens liv och arbete i genusperspektiv. 2001) 

 

Trygve Bergem (2000) skriver i sitt efterord att ”Aldrig har skolan och lärare 

ålagts så många uppgifter och ett så stort ansvar för barnens utveckling som 

idag” Läraren har idag inte bara hand om undervisningen utan har 

dessutom fått ta över en stor del av föräldrarnas roll, särskilt den som rör 

uppfostran. Bergem skriver vidare att det stora ansvar lärare har fått ta för 

ungdomarnas mognad och utveckling leder till att föräldrar och politiker 

frågar sig om lärarna klarar av detta på ett kunskapsmässigt, pedagogiskt 

och personligt plan. Samma uppfattning har Hargreaves när han menar att 

det måste ske en radikal förändring gällande lärarnas arbetssituation för att 

de inte ska duka under på grund av skuldkänslor, tidspress och den ökade 

arbetsbelastning som kommer till följd av alla nya arbetsuppgifter. Stödet 

från samhället uteblir eftersom allmänheten ofta misstolkar läraryrkets 

komplexitet och omfattning. Detta till följd av att alla har varit elev någon 

gång vilket leder till att skolan och lärare nästan alltid bedöms utifrån ett 

elevperspektiv. 

(A Hargreaves: Läraren i det postmoderna samhället. 1994) 

 

Vad beträffar de icke tidsbundna aktiviteterna skriver Gannerud  (2001) att 

den tiden mer och mer upptas av konferenser, projekt och administrativa 

sysslor, vilket leder till att tidsbristen blir ett ständigt närvarande hinder. 

Under dessa betingelser blir det näst intill omöjligt att uppnå satta mål för 

undervisningen, skriver hon. Till detta kommer en ökad arbetsbörda och 

högt ställda förväntningar på lärarna som medför att trycket på dem ökar. 

Enligt Gannerud anser dessutom många lärare att konferenser används av 

skolledningen till att föra ut en massa information som istället kunde ha 
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levererats per papper, och som endast är en envägsinformation som 

dessutom inte leder till någon diskussion i gruppen. Istället vill många lärare 

ha mer tid för pedagogiska och socioemotionella frågor vilket får till följd att 

konferenser ibland ses som ett frustrerande slöseri med tid. Däremot anser 

lärarna enligt Gannerud att träffarna i arbetslagskonferensen ofta är givande 

och meningsfulla.  

 

Ingrid Westlund går ytterligare ett steg och skriver att lärare är mycket 

tidsmedvetna. Det talas mycket bland lärare om tid och många ser det som 

ett stressmoment där hela dagen är strikt indelad i lektionspass med 

bestämda tider, klassrum och ämnen. Lektionerna styrs av klockan, inte av 

vad som ska presteras i klassrummet. Är lektionstiden slut bryts arbetet 

oberoende av om eleverna kommit igång och arbetar som bäst. Westlund 

hoppas på att man ska slopa timplanen helt och istället införa reglerad 

arbetstid. Bland de fördelar hon ser i det kan nämnas större flexibilitet för 

genomförandet av lektionerna och arbetet under dessa, mindre 

tidsfokusering och istället mer verksamhetsfokusering. Dessutom önskar 

Westlund att lärarna ska slippa mycket av det administrativa arbete de 

under senare tid blivit pålagda. 

(I Westlund: Elevernas tid och skolans tid. 1998) 

 

Även Hargreaves (1994) har samma åsikter och skriver att många lärare 

uppfattar tiden som frihetens fiende som hindrar dem att göra det som de 

vill få gjort i skolan. En studie som Hargreaves genomförde i Kanada visade 

att när lärare fick mindre lektionstid och mer tid till övrigt arbete så kom 

som en följd av detta undervisningen att bli bättre. 

 

Gannerud (2001) skriver vidare att nyblivna lärare till sin stora förvåning 

upptäcker att det klassiska synsättet, där en god ämneskunskap och 

variation på lektionerna räcker för att bli en bra lärare, inte stämmer. Det är 

ett hårt arbete där både arbetsbördan och arbetsfördelningen, för att inte 

tala om arbetsuppgifterna, avviker från den traditionella lärarbilden. När 

man som nyutexaminerad lärare kommer ut i verkligheten får man försöka 
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hitta den roll som krävs för att lösa sitt uppdrag på bästa sätt enligt 

Gannerud. Att försöka få allt jobb klart under sin arbetstid på skolan är 

heller inte så lätt. Dels ska man vara rastvakt och hjälpa elever när tid 

finnes, dels är det inte alltid som man har en egen arbetsplats och då är det 

lätt hänt att arbetet kommer med i portföljen för att senare på kvällen dyka 

upp igen i hemmet.  

 

Tittar man på allt en lärare gör så visar undersökningar enligt Dahlgren m.fl. 

(1986) att lärarens arbetstid procentuellt fördelas enligt följande: 

Lektioner  40-50 % 

Kringarbete 35-50 % 

Konferenser mm 10 % 

 

I en artikel i Skolvärlden nr. 13 (1994) skriver artikelförfattaren Tore Persson 

om den danska författaren Bertill Nordahls bok ”Hankøn i skolen”. Där ges 

en bild av hur den i och utanför skolan nedlagda arbetstiden skiljer sig 

mellan män och kvinnor. Det är en könsfråga säger Nordahl och menar att 

kvinnan använder hela sin potential i skolan medan mannen endast 

använder hälften upp till 75 procent. Anledningen därtill skall enligt Nordahl 

bland annat vara att männen inte kan närvara med hela sin maskulinitet i 

en skola som styrs av matriarkatet. De män som anpassar sig till den 

kvinnliga skolvärlden ger han epitetet ”vatpik”, vars svenska översättning 

inte passar sig här. Nu är Bertill Nordahl känd för att provocera, men han 

menar att kvinnorna innan lektionerna vill vara helt på det klara hur de 

kommer att börja, genomlidas och avslutas. Männen menar han har lättare 

att ta det som det kommer och löser situationer när de dyker upp. 

(Lärarförbundets kansli, ”Männen i skolan är matriarkatets fångar”. 

Skolvärlden nr. 13, 1994) 

 

Mycket tid läggs också ned på att skapa bra fungerande relationer till 

eleverna. Bergem (2000) skriver att tilliten till läraren förstärks om eleverna 

känner att läraren bryr sig om dem och tillmötesgår deras behov vad gäller 

omsorg och hjälp. Detta leder till att stärka den grund på vilken samspelet 
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vilar, det samspel som ska leda rätt i arbetet mot de gemensamma målen i 

skolan. Samtidigt menar Gannerud (2001) att det krävs en emotionell 

elevrelation och att den sortens kontakt ger läraren en både personlig som 

yrkesmässig tillfredsställelse. Man kan notera det genom att höra hur lärare 

minns vissa år, att det ofta blir genom de personliga relationer de upplevt 

gentemot elever eller klasser, goda som dåliga. Gannerud skriver också, 

vilket även framhålls i Lpo 94, att det är viktigt med en god relation till 

föräldrarna då samarbetet skola-hem är viktigt samt upptar en stor och 

krävande del av klasslärarens arbete. Ofta lämnar lärare ut 

hemtelefonnummer för att alltid vara tillgängliga för eleven och familjen 

vilket kan utnyttjas fullt ut av vissa som ringer i stort sett när som helst på 

dygnet. 
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7 Resultat 
Resultatet av min undersökning kommer här att redovisas i två olika former. 

Först är det den rent siffermässiga redovisningen där jag visar utfallet av den 

tidsbokföring som lärarna i min undersökning fick göra. Här kommer jag att 

presentera en generell modell där hela gruppen redovisas i en gemensam 

tabell följt av de olika jämförelsemodeller som jag arbetat med. 

Jämförelsegrupperna är män/kvinnor, äldre/yngre samt erfarna/oerfarna. 

Därpå följer de kommentarer, åsikter och önskemål som lärarna lämnade i 

undersökningen eller i den följande intervjun. Här nedan presenteras åter de 

olika kategorier som lärarna i studien fick bokföra sin tid i samt en kort 

presentation av lärarna i undersökningsgruppen. 
 

Lektionsplaneringar, som innehåller just lektionsplanering, men även 

lektionsförberedelser med framtagande av material och liknande i 

klassrummet före lektionens början. 
 

Lektioner, vilket innebär tiden mellan lektionens början och dess slut. 
 

Efterarbete, vilket innehåller sysslor såsom borttagande av material, 

rengöring av skrivtavlan, rättning av elevarbeten och provskrivningar med 

mera. 
 

Elev/föräldrakontakt i vilken inneräknas arbete med och kring elever vad 

gäller allt ifrån problem och stök till att de vill veta provresultat eller kanske 

inte riktigt förstått vad som gjordes på lektionen. Även möten eller samtal 

med föräldrar och/eller elever, kuratorer och så vidare finns under den här 

punkten. 
 

Arbetslagsmöten innefattar förutom planerade även spontana möten inom 

arbetslaget. 
 

Konferenser avser den eller de konferenser som oftast är schemalagda till 

en viss tidpunkt, men gäller även nödlägen då t.ex. rektor kallar till 

krismöte. 
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Kurser avser den kompetensutveckling som lärare kan få tillfälle att 

genomföra men kan även gälla annan vidareutbildning som görs under 

arbetstid. 
 

Övrigt är den punkt där resterande tid går in och det kan vara tid i form av 

rastvakt, kollegasamtal, fikapaus, PRAO-platsbesök, vikariering och 

studiebesök med mera. 

 

Därtill kommer begreppet resttid vilket innebär den tid som finns kvar för 

att fylla kvoten upp till en hel 45-timmars vecka. Av dessa 45 timmar är 10 

timmar förtroendetid vilket i procent motsvarar omkring 22 %. 

 

7.1 Undersökningsgruppen 

De deltagande lärarna bestod av följande grupp där det finns att hittas fyra 

män och fyra kvinnor. Till de yngre räknas utifrån gruppens 

sammansättning de under 33 år och de erfarna till de som har mer än 5 års  

erfarenhet av läraryrket.  

Adam,  58 år, har jobbat som lärare på högstadiet i 30 år. 

Berit,  51 år, har jobbat som lärare på mellanstadiet i 21 år. 

Caesar,  42 år, har jobbat som lärare på högstadiet i 3 år.       

Daniella,  57 år, har jobbat som lärare på högstadiet i 33 år.  

Erik,  32 år, har jobbat som lärare på högstadiet i 1,5 år. 

Filippa,   26 år, har jobbat som lärare på högstadiet i 3 år. 

Gustav,  28 år, har jobbat som lärare på mellanstadiet i 5 år. 

Hanna,  27 år, har jobbat som lärare på högstadiet i 3 år. 

 

7.2 Tidsbokföringen 

Jag vill till en början påpeka att de skillnader som föreligger mellan de olika 

lärarnas antal schemalagda lektionstimmar inte har någon signifikant 

betydelse. När siffrorna väl har bearbetats kommer skillnaden att vara 

försumbar och de i procent presenterade resultaten inte avvika från 

varandra mer än att vi kan godta dem. I tabellen på nästa sida redovisas de 

enskilda resultat som lärarna lämnade i min studie. 
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Redovisning av lärarnas dagbok 

I sammanställningen nedan gäller procentsiffrorna respektive lärares tid för varje deluppgift 
i förhållande till full 45-timmarsvecka, dvs 2700 minuter. Med resttid menas den tid som 
kvarstår för att uppnå full 45-timmarsvecka. Procentsiffran för resttiden är offer för 
avrundning och avstämd med procentkolumnen för att uppnå 100 procent. 
Bokstavskombinationen efter respektive namn representerar den första bokstaven i varje 
jämförelsekategori som individen tillhör i den nedre tabellen.  MÄE=Man/Äldre/Erfaren 

Deltagare Berit KÄE Daniella 
KÄE Filippa KYO Hanna KYO Adam MÄE Caesar MÄO Erik MYO Gustav MYO 

Tid i minuter och % Min % Min % Min % Min % Min % Min % Min % Min % 

Lektions  planering 100 3,7 720 26,7 450 16,7 260 9,6 120 4,4 110 4,1 640 23,7 325 12 

Lektioner 1070 39,6 815 30,2 1005 37,2 870 32,2 950 35,2 960 35,6 1170 43,3 1060 39,3 

Efterarbete 90 3,3 230 8,5 300 11,1 430 15,9 120 4,4 320 11,9 200 7,4 150 5,6 
Elev/föräldra 
kontakt 460 17 125 4,6 90 3,3 55 2 100 3,7 160 5,9 60 2,2 200 7,4 

Arbetslags  möte 180 6,7 60 2,2 90 3,3 45 1,7 60 2,2 0 0 0 0 120 4,4 

Konferenser 60 2,2 340 12,6 90 3,3 90 3,3 60 2,2 60 2,2 90 3,3 90 3,3 

Kurser 0 0 120 4,4 90 3,3 90 3,3 0 0 60 2,2 0 0 60 2,2 

Övrigt 240 8,9 470 17,4 120 4,4 525 19,4 200 7,4 0 0 290 10,7 180 6,7 

Summa min 2200 81,4 2880 106,6 2235 82,6 2365 87,4 1610 59,5 1670 61,9 2450 90,6 2185 80,9 

Summa tim 36.40  48.00  37.15  39.25  26.50  27.50  40.50  36.25  

                 

Resttid min 500 18,6 -180 -7 425 17,4 335 12,6 1090 40,5 1030 38,1 250 9,4 515 19,1 

Resttid tim 8.20  -3.00  7.45  5.35  18.10  17.10  4.50  8.35  

Redovisning av kategorierna 

  

I tabellen nedan är resultaten uppdelade i olika kategorier där resultatet är ett 
medelvärde, alltså summan av alla deltagarresultat i kategorin dividerade med 
antalet deltagare i kategorin. Procentsiffrorna gäller som ovan. Spalten för 
generell är alla deltagarna sammantaget. Yngre är för fördelningens skull de 
under 33 år och erfarenheten ser man tydligt i och med att det är så stor skillnad 
på deltagarnas antal år som verksamma lärare. 

 

Kategori Generell Män Kvinnor Äldre Yngre Erfarna Oerfarna   
Tid i minuter och % Min % Min % Min % Min % Min % Min % Min %   

Lektionsplanering 341 12,6 299 11,1 383 14,2 263 9,1 419 15,5 313 11,6 357 13,2   

Lektioner 988 36,6 1035 38,3 940 34,8 949 35,1 1026 38 945 35 1027 38   

Efterarbete 230 8,5 198 7,3 263 9,7 190 7 270 10 147 5,4 280 10,4   
Elev/föräldra 
kontakt 158 5,9 130 4,8 182 6,7 212 7,9 181 6,7 228 8,4 113 4,2   

Arbetslags  möte 69 2,6 45 1,7 94 3,5 75 2,8 64 2,4 100 3,7 51 1,9   

Konferenser 110 4,1 75 2,8 145 5,4 130 4,8 90 3,3 153 5,7 84 3,1   

Kurser 53 2 30 1,1 75 2,8 45 1,7 60 2,2 40 1,5 60 2,2   

Övrigt 253 9,4 168 6,2 339 12,6 228 8,4 279 10,3 303 11,2 223 8,3   

Arbetad tid, min 2202 81,7 1980 73,3 2421 89,7 2092 76,8 2389 88,4 2229 82,5 2195 81,3   

Resttid, min 898 18,3 720 26,7 279 10,3 608 23,2 311 11,6 471 17,5 505 18,7   

 

Jag kommer att använda Dahlgrens resultat från 1986 för mina jämförelser 

vilket innebär att jag får ta hänsyn till att det 1986 inte existerade någon 

reglerad arbetstid. Istället hade lärarna undervisningsskyldighet, vilket 
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medför att jag i första hand får göra min historiska jämförelse utifrån min 

studiegrupps egentliga arbetade tid. Anledningen därtill är att lärarna i  

Dahlgrens undersökning redovisat all sin arbetade tid och därefter fördelat 

den i tre aktiviteter. Jag har utöver egentlig arbetad tid dessutom valt att 

redovisa tidsfördelningen ställd mot reglerad arbetstid (35 timmar) samt mot 

reglerad tid inklusive förtroendetid (45 timmar). På så sätt kan jag ännu 

bättre belysa hur lärarens arbetstidsfördelning ser ut. 

 

I tabellredovisningen nedan finns tre rader för varje aktivitet. Radernas 

rubriker är 45 h, 35 h och egentlig arbetad tid. 45 h står för hur många 

procent av tiden som lagts ned på respektive kategori utifrån en hel 45-

timmarsvecka, och på samma sätt står 35 h för detsamma utifrån en 35-

timmarsvecka, dvs den reglerade tiden. Egentlig arbetad tid utgår ifrån den 

av lärarna redovisade arbetstiden och visar hur många procent av den 

nedlagda tiden som varje aktivitet upptar. Procentsiffran för 45-

timmarsveckan är direkt hämtad från föregående uppslag och därefter 

omarbetad för att redovisas för 35-timmarsveckan. Den egentligt arbetade 

tiden tar hänsyn till hur många timmar som lärarna redovisat att de arbetat, 

inte vad de borde ha arbetat enligt avtal.  

 

Under aktiviteten konferenser inkluderas även arbetslagsmöten medan det 

under aktiviteten kringarbete ej inkluderas den eventuella resttid som kan 

finnas för att uppnå en hel 45-timmarsvecka. 

  
 
 

 
Studiens resultat  

 Dahlgren  Generell  Män  Kvinnor  Äldre  Yngre  Erfarna  Oerfarna 

Lektioner    45 h -  36,6 %  38,3 %  34,8 %  35,1 %  38,0 %  35,0 %  38,0 % 

                    35 h -  47,0 %  49,2 %  44,8 %  45,2 %  48,9 %  45,0 %  48,9 % 

     Eg. arbetad tid 40-50 %  44,9 %  52,3 %  38,8 %  45,4 %  42,9 %  42,4 %  46,8 % 
                
Kringarbete 45 h -  38,4 %  30,5 %  46,0 %  34,1 %  44,7 %  38,1 %  38,3 % 

                     35 h -  49,3 %  39,3 %  59,1 %  44,7 %  61,4 %  49,1 %  49,2 % 

     Eg. arbetad tid 35-50 %  47,0 %  41,7 %  51,3 %  44,8 %  53,9 %  46,3 %  47,1 % 
                
Konferenser 45 h -  6,7 %  4,5 %  8,9 %  7,6 %  5,7 %  9,4 %  5,0 % 

                     35 h -  8,5 %  5,7 %  11,3 %  9,8 %  7,3 %  12,0 %  6,4 % 

     Eg. arbetad tid 10 %  8,1 %  6,0 %  9,9 %  9,8 %  3,2 %  11,3 %  6,1 % 
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Jag kan nu se att min studie inte visar på några större avvikelser från den 

ursprungliga undersökningen. Det som avviker mest är att män tenderar till 

att ha mer undervisningstid än Dahlgrens studie visar, och kvinnor mindre 

samt att kvinnor och yngre har redovisat mer tid för kringarbete. Man kan 

dessutom ana ett mönster där samtliga utom kategorin erfarna har mindre 

konferenstid än den ursprungliga undersökningen från 1986. Avvikelser 

mellan de olika jämförelsekategorierna kommer att redovisas i nästa 

delkapitel. 

 

7.2.1 Resultat i tabellform 

När jag tittar på hela undersökningsgruppen och utgår utifrån en 45-

timmars vecka så ser hela studiegruppens generella tidsfördelning ut som 

följer. 

 

I diagrammet visar det sig att lektioner upptar lite drygt 30 % av tiden, för- 

och efterarbete omkring 20 %, den sociala biten med elevkontakt och övrigt 

15 % samt möten, konferenser och kurser ca. 10 %. Resttiden uppgår till 18 

% vilket innebär att den motsvarar mer än 80 % av förtroendetiden . Nu 

följer en jämförelse mellan de olika kategorier som jag delat in studien i. 

Generellt

Lektionsplanering
13%

Lektioner
36%

Efterarbete
9%

Arbetslagsmöte
3%

Konferenser
4%

Kurser
2%

Övrigt
9%

Resttid
18%

Elev/
föräldrakontakt

6%

Lektionsplanering

Lektioner

Efterarbete

Elev/föräldrakontakt

Arbetslagsmöte

Konferenser

Kurser

Övrigt

Resttid



 26

 

Kvinnor

Lektionsplanering
14%

Lektioner
35%

Efterarbete
10%

Elev/föräldrakonta
kt
7%

Arbetslagsmöte
3%

Konferenser
5%

Kurser
3%

Övrigt
13% Resttid

10% Lektionsplanering

Lektioner

Efterarbete

Elev/föräldrakontakt

Arbetslagsmöte

Konferenser

Kurser

Övrigt

Resttid

Män

Lektionsplanering
11%

Lektioner
38%

Efterarbete
7%

Elev/föräldrakontakt
5%

Arbetslagsmöte
2%

Konferenser
3%

Kurser
1%

Övrigt
6%

Resttid
27% Lektionsplanering

Lektioner

Efterarbete

Elev/föräldrakontakt

Arbetslagsmöte

Konferenser

Kurser

Övrigt

Resttid

 
När vi tar en närmare titt på avvikelser mellan kvinnornas och

männens tidsfördelning i min studie syns det mest på att männen har

större andel resttid. Den uppkommer främst då männen tenderar till att

ha en mindre andel planering, efterarbete, kurser och övrigt. Detta var

ett inte helt oväntat resultat.  
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Avvikelserna mellan de yngre och de äldre lärarna i min studie noteras

framför allt i att de äldre lärarna får mer resttid tack vare att de lägger

mindre tid på planering och efterarbete. Däremot lägger de äldre

lärarna ned mer tid än de yngre på konferenser och arbetslagsmöten.  
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Erfarna

Lektionsplanering
12%

Arbetslagsmöte
4%

Konferenser
6%

Kurser
1%

Resttid
18%

Lektioner
35%

Övrigt
11%

Elev/
föräldrakontakt

8%
Efterarbete

5%

Lektionsplanering

Lektioner

Efterarbete

Elev/föräldrakontakt

Arbetslagsmöte

Konferenser

Kurser

Övrigt

Resttid

Oerfarna

Lektionsplanering
13%

Arbetslagsmöte
2%

Konferenser
3%

Kurser
2%

Resttid
19%

Lektioner
38%

Övrigt
8%

Elev/
föräldrakontakt

4%

Efterarbete
11%

Lektionsplanering

Lektioner

Efterarbete

Elev/föräldrakontakt

Arbetslagsmöte

Konferenser

Kurser

Övrigt

Resttid

 
 
 
Vad gäller avvikelser mellan de erfarna och de mer oerfarna lärarna i

min studie fann jag dem framförallt vid posterna som rörde efterarbete,

elevkontakt och konferenser. De erfarna lärarna hade mindre tid avsatt

till efterarbete men mer tid för konferenser och elev/föräldrakontakt.

Detta fick till följd att den resterande tiden var ungefär lika stor vilket

inte var vad jag förväntat mig.  
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7.3 Lärarnas kommentarer 

Här nedan kommer jag att redovisa några av de kommentarer som lämnades 

på formuläret samt de tankar som kom fram under de samtal som jag förde 

med några av deltagarna. 

 

De deltagande lärarna var: 

Adam,  58 år, har jobbat som lärare på högstadiet i 30 år. 

Berit,  51 år, har jobbat som lärare på mellanstadiet i 21 år. 

Caesar,  42 år, har jobbat som lärare på högstadiet i 3 år.       

Daniella,  57 år, har jobbat som lärare på högstadiet i 33 år.  

Erik,  32 år, har jobbat som lärare på högstadiet i 1,5 år. 

Filippa,   26 år, har jobbat som lärare på högstadiet i 3 år. 

Gustav,  28 år, har jobbat som lärare på mellanstadiet i 5 år. 

Hanna,  27 år, har jobbat som lärare på högstadiet i 3 år. 

 

7.3.1 Före fältstudien 

När jag i samband med studiens början delade ut alla papper så frågade jag 

lärarna hur de upplevde sin planering så menade majoriteten att deras 

planering var bra, men så hade den också fått anpassas efter rådande 

arbetssituation. En igenkommande åsikt som närapå alla deltagarna i 

studien hade var den att lärarna vill ha mer tid för förberedelser, mer tid 

med rena lektionspass och mindre tid för social fostran av elever.  

 

Adam, som är en av de lärare i studien som sitter med mest erfarenheten, är 

trygg i sin roll som lärare och vet vad som krävs. Han säger: 
 

Nu när jag arbetat så länge så vet jag vad jag orkar och planerar utifrån det. Jag 
är ordentligt upparbetad inom mina ämnen och behöver endast uppdatera mig 
med jämna mellanrum. Men när jag var ung och grön gick ju tiden åt, så att 
säga. Var man inte fullbokad så såg man till att vara det. Tack vare tidigare 
misstag så har jag till slut hittat en väg som passar mig, och framför allt 
fungerar. Det jag möjligen skulle vilja ha mer tid till är min uppdatering, som 
idag mestadels sker i hemmet och på fritiden i form av egna litteraturstudier. 
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Att arbeta hemma verkar vara en kluven fråga hos lärarna. En del tycker att 

det inte gör något att jobba hemma medan andra menar att arbetstid är 

arbetstid, och fritid är fritid. Däremellan finns de som helst vill slippa ta med 

arbetet hem men ändå accepterar det på grund av den situation som råder i 

skolan. 

Om sin arbetssituation skrev Berit följande: 
 

Jag skulle önska mer ren undervisningstid kontra mindre tid för socialt arbete 
med icke fungerande elever. Dessutom skulle jag vilja slippa kringarbeten av 
typen städa klassrum och korridor. Jag vill också kunna sköta min planering 
och mitt efterarbete i skolan på APF-tiden, men den tiden försvinner idag till stor 
del till att medverka på möten av olika slag. 

 

Caesar är i linje med Berit och är inte heller nöjd med det betungande 

sociala ansvaret som lagts på läraren: 
  
Jag vill ha mer tid på skolan för att kunna rätta och förbereda lektion och 
mindre tid till social fostran. Det kan vara saker såsom avstyrning av bråk, jaga 
rätt på elever som inte kommer på lektioner och att ständigt få hålla på med att 
motivera de omotiverade. Det vore också önskvärt med ett kontor för att i lugn 
och ro kunna planera min verksamhet på avsedd arbetstid. Visst kan man jobba 
hemma men privatlivet är för mig heligt. 
 

Att den arbetsplatsförlagda tiden (APF) med möjlighet att förbereda sina 

lektioner och få annat kringarbete uträttat försvinner till annan verksamhet 

verkar många av lärarna i studien vara överens om. Framförallt menar de att 

den går till möten och socialt arbete med icke fungerande elever. 

Daniella ville istället använda sin APF till bland annat följande: 
 

Jag jobbar som gymnastiklärare och skulle vilja ha tid över till att studera 
facklitteratur och förnya mina lektioner. Dessutom är jag i behov av att kunna få 
tid över till att rensa ur gammalt papper och skolmaterial som samlas i högar 
sedan många år. En annan sak jag skulle vilja lägga mer på är 
arbetsmiljöarbete.  

 

Erik är relativt ny som lärare och har bara jobbat tre terminer. Han anser 

trots det att han nog har ganska gott om tid och att han inte känner av 

någon direkt tidspress. Anledningen därtill är att han fått mycket hjälp av en 

kollega när han först kom till skolan. Han berättar: 
 

 



 31

Det som ligger till grund för den åsikten är att jag fått god hjälp av en kollega 
som försett mig både med erfarenhet och material. Eftersom jag därigenom inte 
har behövt upparbeta en egen materialbank så känner jag att det finns tid över. 
Naturligtvis måste jag uppdatera mina papper och kunskaper, men det finns 
utrymme för det. Är det något jag idag saknar så skulle det möjligen vara lite 
mer konstruktiva möten och konferenser där vi lärare kan ha ett bättre utbyte 
av varandras erfarenheter, på samma sätt som jag fått ta del av de erfarenheter 
min mentor erhållit under sina år. 

 

Filippa som nu har varit lärare i tre år tycker däremot att många saker tar 

mycket tid, men delar ändå vissa åsikter med Erik. Hon säger: 
 

Det som jag saknade när jag började var någon slags mentor som hjälpte igång 
mig. Visst fanns det kollegor som tog sig tid när de kunde, men det blev så att 
säga aldrig nog med tid. Idag har jag arbetat in mig men känner ändå att tiden 
är knapp ibland. När man avsatt tid för att planera så dyker det ofta upp annat 
som stör. Det kan vara kollegor som vill prata men framför allt är det problem 
kring elever som tar stor plats. Då försvinner den tiden och man får sätta sig 
hemma på kvällen istället för att nästa dags lektioner inte ska bli kaos. Det 
skulle med andra ord vara skönt att slippa den sociala biten med alla 
problemungar.  
 

När hon tar en tankepaus så verkar hon dock lite ångerfull. 

 
Det är klart att problemungar tar tid och att de kan behöva den tiden, men det 
behövs i så fall mer tid avsatt för just sådana uppgifter. Jag vet att det är 
besparningar överallt idag men det borde finnas fler resurser i skolan som kan 
hjälpa till och avlasta klasslärare och mentorer med de tyngsta bitarna som rör 
de sociala problem som idag existerar på skolorna. 

 
Gustav är mer rakt på sak och anser att ansvaret ligger mer på individen 

och hur denne planerar. Han menar att varje lärare får arbeta på att hitta en 

modell som passar just den typ av lärare man är och det sätt varpå man 

arbetar. Är det för lite med tid så får man lägga om sitt sätt att arbeta eller 

förbättra sin planering för att se till att det fungerar: 
 

Jag har all den tid jag behöver. Det handlar om att lägga upp tiden rätt och 
planera för sig. Ibland spricker det, men det får man ta igen, i värsta fall hemma, 
men det finns alltid något hål kring lunchen som kan utnyttjas. Min filosofi är 
att inte ta på sig mer än man vill eller orkar. Vissa kollegor anser sig vara hela 
skolans samvete och anmäler sig till allt extra som dyker upp. Behjärtansvärt 
förvisso, men man ser att de blir slitna av allt de ställer upp på. Det sätt på 
vilket jag idag arbetar känns som optimalt och jag har inga direkta önskemål om 
förändring. 
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Även Hanna är nöjd med sin situation som den är. Hon har skapat sin egen 

situation precis som Gustav menar, vilket har kostat henne tid och möda, 

men det är frukter som hon nu kan skörda. Hon skriver: 
 

Jag tycker nog att tiden räcker till för det som jag behöver göra. Jag har lagt ned 
ganska mycket tid på att organisera ett system där jag för varje elev har ett 
papper som jag för ned allt vad eleverna gör. Arbetet har känts tungt, men det är 
tid jag får igen när det är dags för t.ex. betygssättning. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att närapå alla deltagarna i studien vill ha 

mer tid för förberedelser, mer tid med rena lektionspass och mindre tid för 

social fostran av elever. Lärarna vill också att APF-tiden och privatlivet är 

sådan tid som inte ska betungas med extraarbete utan utnyttjas till vad den 

är avsedd för, nämligen planering med mera respektive rekreation. Som 

förväntat visade det sig att de äldre mer erfarna lärarna har mindre problem 

med planering och tidsdisposition. Det är naturligt att läraren med tiden lär 

sig hur tiden skall användas mest effektivt.  

 

7.3.2 Efter fältstudien 

De flesta ansåg även efter sin tidsdokumentation att mer tid behövdes till 

planering, lektionsgenomförande och efterarbete, på samma gång som de 

menade att den sociala biten med strulande elever och kringarbete såsom 

rastvakt, städning och möten ibland tog för stor del av arbetstiden. Det visar 

på att lärarna är medvetna om hur deras arbetssituation ser ut samt att de 

har åsikter om den och vill förändra den. Men frågan är hur situationen kan 

förändras. En del förslag finns att hittas i lärarnas kommentarer. Jag har 

dessutom sammanställt några i slutet av kapitlet. 

 

Adam visar på fortsatt lugn och säger efteråt: 
 

Det stämde i stort sett det jag ansåg från början, möjligen blev potten med övrigt 
större än förväntat och det är sådan tid som man tar för given. Det som i mitt 
fall tagit tid i anspråk har varit mycket rastvaktande samt att en av mina elever 
är på PRAO eftersom han har det lite stökigt i skolan och behövde komma bort 
ett tag. Jag har besökt honom ett par gånger vilket satt sina spår tidsmässigt. 
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Även Berit ansåg att hennes antagande från före studien, där den sociala 

biten tog stor plats samt att kringarbete med städning och dylikt stal tid för 

hennes egentliga verksamhet, stämde väl med verkligheten och står fast vid 

sina åsikter framförallt de rörande APF-tiden: 
 

Precis som jag sa innan studien så går alldeles för mycket av APF-tiden åt till 
annat än de för- och efterarbeten som måste göras, och jag vill slippa att jobba 
hemma kvällar och helger. 

 

Även Caesar, som ville ha mer undervisningstid och mindre tid där jakt på 

stökiga elever dominerade var säker i sin första utsaga säger med en suck: 
 

Precis som jag antog innan så saknar jag tid för att lära ut kunskaper. Istället 
får jag jaga runt efter människor på alla sätt. 

 

Daniella som är en väldigt engagerad kvinna och ville arbeta mer med 

arbetsmiljön och sin egen utveckling skrev bland annat:  
 

Till skillnad från förr är det idag svårt att få tid till förnyelse. Man har rutin och 
en fungerande plan men vill utveckla både sig själv och sin undervisning. Det får 
till följd att allt sådant som utveckling, men även planering, görs på helgerna. 
Arbetsdagen känns splittrad och jag har svårt att få något krävande gjort under 
arbetstid. Dessutom saknar jag både tillit till och kunskap om datorer vilket får 
till följd att jag inte sparar något i den. Jag tycker att alla våra arbetsuppgifter 
känns viktiga och jag vet inte hur man ska kunna begränsa dem. Vissa uppgifter 
kräver samtidigt mer tid. Den här studien tillsammans med ett upprop från LR 
har fått mig medveten om att titta mer på min tid, men när man går i selen 
känns det som om det inte finns så mycket att göra.  
 

Det talas en hel del om att lärare tar på sig en massa extrauppgifter och 

Daniella är ett lysande exempel på det. Frågan är hur dessa engagerade 

lärare orkar med. 
 

Jag är även skyddsombud vilket innebär kontinuerligt arbete och extra möten. 
Engagerar mig utan ersättning i skolidrottsföreningen som också den kräver tid. 
Som idrottslärare är jag klimatberoende och måste även förbereda t.ex. ett 
orienteringsspår tidigt samma morgon. 

 

Erik, den mer oerfarne läraren, ansåg sig ha mycket färdigt tack vare en 

kollega som delat med sig av sina färdiga material. Det visade sig dock vara 

en lite annorlunda verklighet än den han hade väntat sig. Han säger efteråt: 
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Tydligen kostar planeringen mer tid än jag trodde. Jag gillar att sitta och pula 
med mina papper och det får väl tiden att gå fortare. Det kom i alla fall som en 
överraskning för jag känner ingen tidspress när jag arbetar. Dessutom var det 
mer tid för arbete med elever som bråkade, inte orkade arbeta eller hade det 
svårt på andra sätt, och det är ju kul att se att man verkar vara en engagerad 
lärare. Nu har jag det faktiskt på papper! Kanske vore det inte så dumt att ha 
mer resurser på skolan för att på ett bättre sätt kunna hantera elevers olika 
behov på ett professionellt sätt och därmed avlasta alla amatörpsykologer som 
faktiskt verkar på skolorna idag. 

 

Filippa blev även hon lite överraskad av resultatet för allt kom att stå på 

ända. Det som förväntades ta stor plats gjorde inte det, och det som normalt 

inte var någon belastning visade sig ta större plats än väntat: 
 

Det var i ren tid inte så mycket som gick till den sociala biten med 
problemungar. Kanske var just den här en lugn period eller så känns bara dom 
bitarna mentalt tyngre när man är mitt i det än övriga arbetsuppgifter. Istället 
blev det en massa tid noterad för planering vilket jag inte hade trott. Tyvärr en 
hel del hemma, men jag hann även med att få en hel del gjort i skolan. Kanske 
måste jag hitta ett effektivare sätt än att lägga en och en halv timma per dag på 
lektionsplanering. På samma sätt tog efterarbetet mycket tid. Tydligen gillar jag 
att hålla på med mina papper och annat eftersom de posterna inte betungar mig 
när jag känner efter utan passerar ganska obemärkt förbi. 

 

För Gustav blev det en bekräftelse av de tidigare åsikterna, men han belyser 

ett problem som nog många med honom känner för: 
 

Det finns inte så mycket att tillägga. Precis som jag trodde så har jag ganska god 
koll på min tid. Om det skulle vara något att önska så vore det inte helt fel med 
mindre klasser. Man skulle vilja ha mer tid för varje elev så att de kan få ut så 
mycket som möjligt ur sig, och då framförallt de med problem på annat håll än 
det rent intellektuella planet. Det finns många ungar som mår pyton och 
antingen slår bakut och bryter mot allt, eller binder allt inom sig och bär med 
sig en ryggsäck överfull med skit. De behöver verkligen få synas och känna att 
någon bryr sig. Lärarna hinner idag inte med alla dom. 

 

Hanna som innan studien var nöjd med sin situation reagerade på hur 

mycket tid allt tar, och då främst kringarbete med för- och efterarbete. Hon 

skriver: 
 

Jag tycker väl att skillnaden före-efter inte är så stor, men jag har blivit 
uppmärksammad på hur mycket tid kringarbetet tar. Städningstiden var 
överraskande stor vilket känns tråkigt men nödvändigt. Mycket tid går också åt 
till att hålla snyggt och se till att det finns material. Dessutom ska jag se till så 
att penslar och bänkar med mera är tvättade inför nästa lektion, så kringarbetet 
visade sig ta ett ganska stort utrymme. Mina kommentarer på elevpappret tog 
som väntat stort utrymme, men det är tid jag tar igen senare när jag ska 
betygsätta. Kanske behöver jag inte heller skriva så mycket om varje elev som 
jag gör. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att trots lärarnas medvetenhet om sin tid 

och sin arbetssituation kom några ögonbryn att höjas i förvåning av vissa 

detaljer som kom i dager, och det även hos de mest säkra. Främst beroende 

på att det gick åt mer tid än förväntat. Det står i undersökningsgruppen 

fortfarande fast att den sociala biten idag är betungande för lärarna och att 

de flesta efterlyser mer ren lektionstid.  

 

7.4 Resultatsammanfattning 

Det resultat som studien visar pekar på att lärarna är relativt väl medvetna 

om sin arbetssituation och den tid de har att tillgå för sina respektive 

arbetsuppgifter. Däremot blev inte utfallet det väntade om man ser till hur 

lite resultaten avviker mellan de olika kategorier jag ställt mot varandra. 

Istället var en hel del av de åsikter som vädrades mer väntade. Det kom inte 

som en överraskning att arbetet med den sociala biten på skolorna med 

stökiga eller oroliga elever var en stor belastning och att lärarna rörande det 

problemet gärna såg en förbättring. Inte heller det att lärarna ville ha mer 

ren undervisning än de ca 33 % de har i studien är särskilt överraskande, 

det är ju trots allt till undervisande lärare de främst har utbildat sig.  

 

Det fanns även en hel del önskemål hos lärarna i studien där olika åsikter 

ibland enades över gemensamma lösningar, men även olikheter framträdde. 

Jag kunde skönja både väl genomtänkta idéer och fantasier som bygger på 

en aldrig sinande ström av pengar, något som alla var medvetna om inte 

existerar idag. 

 

Några av de mer konkreta förslagen till förbättringar och minskad belastning 

som framkom i gruppen är följande: 

 

• Mindre klasser gör att lärarna får mer tid för varje elev och därigenom 

kan ge mer tid till de elever som har sociala problem. 

• Mer resurser till skolan som kan avlasta lärarna vad gäller den 

sociala biten med stökiga elever. 
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• Låt APF-tiden användas till att planera och förbereda istället för att 

användas till möten av olika slag. 

• Nya lärare bör ha hjälp av en mentor för att lättare kunna komma in i 

sitt arbete och inte behöva slita ut sig i början av sin anställning. 

• Mer tid i skolan för uppdatering av kunskaper. Privatlivet är viktigt 

och man bör inte behöva ta av den för att hinna läsa in sig på nya 

rön för att därigenom kunna göra sin undervisning bättre och i fas 

med utvecklingen i samhället. 
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8 Diskussion 
Syftet med min studie var att belysa hur lärarens arbetstid är fördelad 

mellan de olika uppdrag som läraryrket innebär. Genom min undersökning 

hoppades jag även få reda på vilken uppfattning läraren själv har av sin tid 

och hur medvetna de är om hur de disponerar den.  

 

Min studie visar att det Trygve Bergem (2000) skriver i sitt efterord stämmer 

ganska väl. Han skriver ”Aldrig har skolan och lärare ålagts så många 

uppgifter och ett så stort ansvar för barnens utveckling som idag”. Han 

skriver vidare att läraren idag inte bara har hand om undervisningen utan 

har dessutom fått ta över en stor del av föräldrarnas roll, särskilt den som 

rör uppfostran eftersom läraren har fått ta ett stort ansvar för ungdomarnas 

mognad och utveckling. Samtliga av de lärare som deltog i studien ansåg att 

det sociala arbetet tar stor plats och att det blir en belastning för den 

enskilde läraren. Visserligen menade de att många elever behöver hjälp, och 

en del mycket hjälp, men att all erforderlig hjälp inte kan erhållas ur den 

befintliga lärarkåren. Därför behöver skolan mer resurser, vilket det inte 

finns några pengar till. Kvar blir lösningen att låta lärarna ta det ansvaret i 

alla fall och göra vad de kan av situationen. 

 

Det är alltså en stor mängd uppdrag som innefattas i lärarrollen och ibland 

kan det beröra flera hundra elever per lärare. Själv har jag idag allt som allt 

omkring 250 elever att ta hänsyn till som undervisande lärare, och därutöver 

finns de elever på skolan som jag inte undervisar men ändå möter i 

skolmiljön.  

 

Min studie har för mig synliggjort en bra bild av hur lärarnas arbetssituation 

ser ut och jag har lärt mig mycket genom min undersökning och den kontakt 

jag fått med berörda lärare. Jag ämnar nu knyta ihop säcken och redovisa 

den röda tråden som finns som ett nystan någonstans i mitt arbete för att på 

så sätt diskutera resultatet mot det syfte och den litteratur jag tidigare 

redovisat. 
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8.1 Frågorna och svaren 

Här nedan kommer jag att redovisa de svar som jag kunnat komma fram till 

i min studie, och frågorna jag ställde inför studien var: 
 

1. Hur uppfattar lärarna att arbetstiden fördelas mellan de olika 

arbetsuppgifterna som uppkommer under en arbetsdag?  
 

Jag anser att jag lyckats belysa hur lärarnas tid fördelas och som jag tidigare 

skrivit så visar det genomgående mönstret på att lärarna vara relativt väl 

medvetna om sin tid och dess disposition. Naturligtvis höjdes några 

ögonbryn över de resultat som framkom under studien samtidigt som många 

fick mer eller mindre samma resultat som de före studien trodde sig komma 

få. Dahlgren m.fl. (1986) menar att det i en lärares skyldigheter innefattas en 

mängd olika uppdrag utöver den egentliga lärarsysslan, vilket är att hålla 

lektion. Därutöver har de skyldigheten att åta sig uppgifter på skolan som de 

ej är utbildade för, vilket till exempel kan vara att kvacka i andra ämnen. Ett 

annat mönster som fanns att finna i min studiegrupp var att ingen tyckte sig 

ha för liten arbetsbelastning, snarare tvärtom. Däremot ansåg de sig ha en 

ganska god uppfattning om hur deras arbetssituation ser ut. Det som 

varierade var hur de hade hanterat sin situation. Några slet på, andra lade 

ned tid för att förhoppningsvis få igen den senare och några var extremt 

noggranna med att arbeta upp ett system som var hållbart i det långa loppet. 
 

2. Vad vill lärarna eventuellt förändra i sin arbetssituation?  
 

De flesta av lärarna i studien anser att det är för lite undervisningstid och 

ser gärna att den tar större plats än den gör för att därigenom kunna göra 

undervisningen bättre. De anser samtidigt att arbetet med stökiga elever tar 

för stor del av arbetstiden i förfogande. Hargreaves (1994) beskrev i sin bok 

en studie som han genomförde i Kanada där det visade sig  att när lärare 

fick mindre lektionstid i stället för mer och därigenom mer tid till övrigt 

arbete så kom som en följd av detta undervisningen att bli bättre. Kanske 

pratar inte Hargreaves och lärarna i min studie om riktigt samma sak. Jag 

tror att lärarna i min studie menar att de vill byta ut delar av sin sociala 
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verksamhet mot ren undervisning, och skulle de erbjudas mindre lektionstid 

istället kanske de skulle orka med även den sociala biten bättre. Detta är 

dock inget som jag undersökt utan är ren spekulation från min sida. 

 

Fler av lärarna i studien menade också att det ”stjäls” tid ifrån APF-en som 

de anser borde öronmärkas bättre för planering och efterarbete, inte möten 

och konferenser. Om detta skriver Gannerud (2001) där hon menar att 

lärares icke tidsbundna tid upptas av för mycket konferenser, projekt och 

administrativa sysslor vilket gör det svårare för läraren att uppnå satta mål 

för undervisningen. Hon skriver vidare att skolledningen använder 

konferenser till att föra ut information som lika gärna kunde komma 

pappersvägen vilket upptar viktig tid som istället skulle kunna användas till  

pedagogiska samtal och socioemotionella frågor kollegor emellan. Dessa 

konferenser ses som ett frustrerat slöseri av dyrbar tid medan lärarna menar 

att arbetslagsmöten och liknande ofta är givande och meningsfulla. 
 

3. Föreligger eventuella avvikelser mellan lärare av olika kön och ålder 

och erfarenhet? 
 

Frågan om det föreligger eventuella avvikelser mellan de olika 

jämförelsekategorierna kom att ge det mest överraskande resultatet i 

tidsstudien. Alla hade som förväntat ungefär lika stor andel lektionstimmar, 

mellan 35 till 38 procent, medan lektionsplaneringen upptog mellan 9 och 

15 procent och efterarbete varierade mellan 5 och 11 procent. Där fick jag 

inte alls det svar jag förväntat mig eftersom jag hade trott att det skulle 

variera mer mellan de olika grupperna än det efteråt visade sig göra. 

Resultatet gav att det bara visade sig var mer eller mindre marginella 

olikheter kategorierna emellan. Om vi nu summerar resultatet genom att gör 

om 10 procent till tid så innebär det 270 minuter i veckan, det vill säga 54 

minuter per dag. De flesta avvikelser som framkommit rör sig omkring fem 

procent vilket innebär att det grovt räknat varierar på en halvtimma per dag, 

vilket är mindre än jag förväntat mig. Naturligtvis är skillnaderna större 

mellan enskilda deltagare i studien men jag tycker att det blir ett mer rättvist 

resultat om man ser till hela gruppen och därigenom får bort toppar och 
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dalar i resultatet. Kanske beror de små avvikelserna på att det instrument 

jag använt mig av i undersökningen varit allt för trubbigt, kanske beror det 

på att lärarna har börjat närma sig en punkt där det inte finns plats för 

några större variationer. 

 

Ett mönster framkom dock och det var att posterna där för- och efterarbete 

redovisades var större hos yngre, oerfarna och kvinnor jämfört med deras 

respektive motparter. Jag kom därigenom att få bekräftat något som jag 

misstänkte från början. Det är naturligtvis logiskt att de yngre och de 

oerfarna använder mer tid till för- och efterarbete än sina motpoler, och vad 

gäller den kvinnliga kategorin så läste jag en artikel under min utbildning till 

lärare. Där skrev Tore Persson i Skolvärlden 13/94 om den danske 

författaren Bertill Nordahls bok ”Hankøn i skolen”. I den beskrivs en 

könssituation i skolan där kvinnan använder hela sin potential i skolan 

medan mannen endast använder hälften upp till tre fjärdedelar. Det beror 

enligt Nordahl på att männen inte kan närvara med hela sin maskulinitet i 

en skola som styrs av matriarkatet. De män som anpassar sig till den 

kvinnliga skolvärlden ger han epitetet ”vatpik”, vars svenska översättning 

inte passar sig här. Nu är Bertill Nordahl känd för att provocera, men till en 

viss del tror jag han kan ha rätt. Min förklaring till att kvinnor för- och 

efterarbetar mer samt tar mer arbete med sig hem beror på att som Nordahl 

skriver, de vill vara 100 % säkra på hur lektionen kommer att börja, 

genomlidas och avslutas, där männen kan ha lättare att ta det som det 

kommer. Dessutom kan jag hålla med Nordahl när han menar att de flesta 

kvinnor har en större portion empati än män, varför de har svårare att 

släppa problem som uppstått under dagen utan bearbetar dem även utanför 

skolan i större utsträckning än män. 

 

8.2 Övriga diskussioner 

I studien framkommer även att privatlivet är viktigt, till och med heligt för 

några. Kanske är det viktigt med privatliv även innanför skolans murar. I 

studiegruppen nämns att dagen störs inte bara av elevarbete utan även av 

kollegor. Är det möjligen så att varje lärare behöver den vrå som Caesar 
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efterfrågar i form av ett eget kontor. En detalj nog så viktig för den som vill 

vara i fred när det finns arbete att utföra. Samtidigt måste lärarna ha ett 

socialt umgänge med kollegiet och inte minst med eleverna. Om detta skriver 

Gannerud (2001). Att försöka få allt jobb klart under sin arbetstid på skolan 

är heller inte så lätt. Dels ska man vara rastvakt och hjälpa elever när tid 

finnes, dels är det inte alltid som man har en egen arbetsplats och då är det 

lätt hänt att arbetet kommer med i portföljen för att senare på kvällen dyka 

upp igen i hemmet. Bergem (2000) gör ett instick och säger att mycket tid 

läggs ned på att skapa bra fungerande relationer till eleverna. Tilliten till 

läraren förstärks om eleverna känner att läraren bryr sig om dem och 

tillmötesgår deras behov vilket leder till att stärka den grund på vilken 

samspelet lärare/elev vilar. Gannerud (2001) fortsätter och menar att det 

krävs en emotionell elevrelation och att den sortens kontakt ger läraren en 

både personlig som yrkesmässig tillfredsställelse. Hon skriver också, vilket 

även framhålls i Lpo 94, att det är viktigt med en god relation till föräldrarna 

då samarbetet skola-hem är viktigt samt upptar en stor och krävande del av 

klasslärarens arbete. Enligt Gannerud och Bergem är det alltså viktigt att tid 

ges till eleverna för att skapa den goda stämning som krävs. Sedan är frågan 

om att låta elever och föräldrar ringa hem efter skoltid något var och en får 

ta ställning till. 

 

8.3 Funderingar 

Att lärarna nu har svarat som de har gjort tror jag beror till största delen av 

hur den aktuella arbetssituationen ser ut i skolan. Det framkom åsikter jag 

förväntat mig i form av att det är ett betungande socialt arbete, stora klasser, 

lite tid och så vidare. Men var det något resultat som jag saknade?  Ja, det 

skulle i så fall vara någon som sa att de funderat på att sluta arbeta som 

lärare på grund av den pressade arbetssituationen. Visst är några trötta och 

har ibland sämre dagar, men de lärare jag talat med stannar för de tycker 

om att vara lärare. Det är ingen som stått upp och sagt att: -blir det ingen 

förändring så slutar jag!-. Lärarna verkar vara av ett lojalt släkte, eller så 

tycker de bara att det är roligt att jobba med eleverna, trots allt slit. Kanske 
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borde fler upp på barrikaderna och vädra sina åsikter för att därigenom 

kunna skapa en opinion som kunde leda fram till förändringar. 

 

Varför ser vi då så lite skillnader i studien? Anledningen därtill tror jag finns 

i skolans värld. Alla som arbetar i skolan påverkas av varandra, och har 

påverkats även under hela sin egen skoltid. Därför kommer det endast att 

vara kvar ett fåtal starka individer som går sin egen väg. De resterande 

kommer att mötas i en gemensam startpunkt för att därifrån utnyttja 

varandras tidigare kunskaper och erfarenheter. Tillsammans skapar 

gruppen ett sätt som man gemensamt kan möta sin arbetssituation med. Till 

detta kommer att det tidsmässigt inte ges så mycket utrymmen för 

extravaganser med den strama tidsram som idag existerar i skolan. Kanske 

har vi nått, eller åtminstone börjat närma oss den punkt där det inte längre 

går att töja på gränserna hur som helst. 

 

8.4 Metoddiskussion 

Jag anser att jag har genomfört en tillfredsställande undersökning, men om 

jag skulle göra om min studie idag så skulle jag lägga mer tyngd på den 

kvalitativa metoden, det vill säga de personliga kontakterna med intervju av 

lärarna i studien. Den kvantitativa metoden med det numerära resultatet 

visade inte på något banbrytande medan jag hos lärarna och deras åsikter 

skulle kunna hitta mer av intresse än jag har gjort. Jag tycker att 

jämförelsen mellan flera olika lärare samt mellan de jämförelsekategorier jag 

använt mig av är en bra modell att utföra undersökningen på, men att 

intervjuer och kommentarer ger mer kunskap om lärarnas situation i skolan 

idag än de siffror som redovisar hur mycket tid som läggs på varje post.   

 

De få problem jag mött under mitt arbete var främst att hitta lämpliga och 

intresserade lärare för studien samt att få tillbaka formulären från dem.  

 

Jag vill som avslutning tacka min handledare Lennart Fahlén samt alla som 

på något sätt deltagit i min studie eller i min arbetsprocess. 
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10 Bilagor 
 
10.1  Bilaga 1 Introduktionsbrev 
 
Bäste deltagare, 
 
Syftet med min undersökning är att jag vill titta närmare på hur en lärares 
arbetstid är fördelad under dygnet och veckan.  
Genom min studie vill jag belysa hur läraren disponerar sin tid och det på 
två sätt. 
 
1. Genom att Ni under två veckors tid bokför hur Ni disponerar Er 

arbetstid på medföljande bilaga. 
2. Genom att Ni skriver ner hur Ni uppfattar att Er tid disponeras, 

dels före och dels efter dessa två veckor. 
 
Jag ber att få tacka för Er medverkan redan på förhand. 
 
Till Er hjälp finns det fem bilagor enligt följande: 
  
1. Bilaga 1 för personliga uppgifter och hur Ni tror Er tidsfördelning ser ut 

innan Ni bokför den verkliga tiden. 
2. Bilaga 2 som ger Er möjligheten att säga vad Ni känner att Ni vill ha mer 

eller mindre tid för innan Ni fullföljer studien. 
3. Bilaga 3 och 4 som är tabeller där Ni under två veckor fyller i Er 

tidsdisposition. 
4. Bilaga 5 som är motsvarigheten till bilaga 2, men med en reflektion på 

vad Ni efter studien känner att Ni vill ha mer eller mindre tid för. 
Dessutom finns det här plats för funderingar och kommentarer till 
resultatet. 

 
 
Undersökningen genomförs på så sätta att Ni först lämnar de personliga 
uppgifterna samt fyller i hur Ni tror att en arbetsvecka ser ut för Er.  
Därefter skriver Ni ner vad Ni innan undersökningen tror Er vilja ha mer 
eller mindre tid till.  
Sedan följer Ni under två veckors tid upp Er tidsdisponering enligt bifogade 
tabeller för att därefter reflektera över eventuella variationer mellan hur Ni 
trodde Er arbetsvecka skulle komma att se ut och hur det egentligen såg ut. 
 
Det är fem olika fält som i sin tur är indelade i fem andra fält. Först är tiden 
uppdelad i före skoltid, förmiddagar, eftermiddagar, efter skoltid och helger. 
Dessa är sedan uppdelade i fem fält som representerar veckans vardagar. 
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10.2  Bilaga 2 Personliga uppgifter samt tidshypotes 
 
 
Personliga uppgifter (bilaga 1) 
 
Kön    Man      Kvinna  
 
Ålder    ______år 
 
Utbildning    ____________________________________________ 
 
Antal år som lärare   ______år 
 
Årskurs och ämne/n   år_____     __________________________________ 
 
Fyll i det antal timmar som Ni tror att Ni veckovis lägger ner på 
följande arbetsuppgifter. 
 
Lektionsplaneringar  ___________________________ 
  
Lektioner    ___________________________ 
 
Efterarbete (rättning m.m.) ___________________________ 
 
Elev/föräldrakontakt  ___________________________ 
 
Arbetslagsmöten  ___________________________ 
 
Konferenser  ___________________________ 
 
Kurser   ___________________________ 
 
Övrigt*   ___________________________ 
 
 
*Som t.ex. _________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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10.3  Bilaga 3 Tidsdagbok 
 
 
 
 
 
 
 
Vecka 1  

 Före skoltid Förmiddagar Eftermiddagar Efter skoltid Helg 

                       
 må ti on to fr må ti on to fr må ti on to fr må ti on to fr lö sö 

Lektionsplanering inkl 
preparering 

                      

Lektioner                       
Efterarbete (städning, 
rättning m.m.) 

                      

Elev och 
föräldrakontakt 

                      

Arbetslagsmöten                       

Konferenser                       

Kurser                       

Övrigt*                       
                       

                       
*som t.ex.                       

                       
                       
                       

 


