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Sammanfattning 

Syftet med det här arbetet har varit att undersöka den psykosociala arbetsmiljön på en skola 
med fokus på personalens raster och pauser. Jag har, dels genom egna erfarenheter under 
lärarutbildningen och dels genom att ta del av Nordängers avhandling Lärares raster, 
Innehåll i mellanrum (2002), tagit del av information som visar på att det är bristfälligt med 
raster och pauser på en del skolor. Informationen pekar på olika aspekter som hindrar 
personalen att kunna ta ut sina raster. Några av dessa aspekter är att personalen blir hindrad av 
eleverna, de måste förbereda lektionerna och de måste få tag på någon under sin rast. Med 
mitt arbete ville jag peka på en möjlighet till förändring i positiv riktning. Jag anser att det är 
mycket viktigt för människans hälsa att ha raster och pauser för att få tid att återhämta sig och 
för att orka med sitt arbete. Jag genomförde fyra kvalitativa intervjuer på en skola som 
verkade ha väl fungerande raster och pauser. Resultatet av min undersökning visar på att 
denna skola har väl fungerande raster och pauser och en stor bidragande orsak till att det 
fungerar verkar vara ett aktivt fackligt arbete på skolan. Man har lyckats väl med att 
informera personalen om vilka rättigheter den har. Personalen har också fått stor frihet från 
ledningen att själva lägga sina scheman. Resultatet pekar också på ett gott socialt klimat, en 
öppen, rak kommunikation och hög grad av trivsel. Dock upplever man också brister på 
skolan när det gäller lokaler och städning. I viss mån upplever personalen även brist på 
pedagogiska diskussioner, feedback och tid. Genom detta arbete kan jag dra slutsatsen att det 
faktiskt går att ordna det så att skolpersonal kan ha fungerande raster och pauser. 
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1 Bakgrund 
Förresten… ja man hinner inte ta några raster, kanske på morgonen det är enda gången då 
man träffar alla. Förresten har man inga raster nu för tiden, känner jag (min kursivering) 
(Nordänger 2002, s. 82). 

Verkligheten ser ju nåt helt annat ut och rasterna också. För övrigt att ens hinna ta ut sina 
raster… är ju idag… noll (min kursivering). Jag vet inte när jag sist satt en rast på 
rumpan (Nordänger 2002, s 82). 

Jag lät två citat från Ulla Karin Nordängers avhandling Lärares raster, Innehåll i mellanrum 
(2002) inleda mitt examensarbete. Varför? Nordänger har undersökt och fångat just det som 
jag är intresserad av att arbeta vidare med, nämligen lärares raster och pauser. Nordänger gav 
höstterminen 1999 lärarstuderande vid Malmö högskola i uppgift att observera vad drygt 140 
lärare gjorde under sina raster. Studenterna skulle observera och skriva ned allt de såg lärarna 
göra under sina raster utan att sortera eller bedöma. Citaten ovan kommer från lärare som 
deltagit i Nordängers undersökning och de fångar väl det jag själv upplevt när jag praktiserat 
på olika skolor och som jag ville undersöka närmare. Under mina praktikperioder har jag sett 
och varit med lärare som jagat fram genom korridorerna och som knappast suttit ned och haft 
rast. Hur kommer det sig att lärare inte värnar mer om sig själva och sin egen hälsa? Hur orkar 
de hålla på så dag efter dag? Jag har upplevt att det är något osunt över sättet att arbeta när 
lärarna inte ens får en stund för sig själva. Många lärare värnar om att eleverna ska få de 
raster de behöver, och visst är det viktigt, men lärarna själva som tar hand om eleverna och 
deras utbildning behöver ju också raster och pauser. Det tycks mig egendomligt att man inte 
ser det, eller gör man det men orkar inte ta itu med det? Som jag ser det är det nödvändigt för 
en människa med raster och pauser för att orka med i längden och om lärarna mår bra kommer 
det eleverna till godo. 

1.1 Svårt att ta rast 

Det är viktigt för alla människor att få raster och pauser för att förebygga stress och ohälsa. 
Jag har fått kommentarer från lärare som handlar om att de känner det omöjligt att ta rast, att 
de till exempel måste förbereda och plocka fram material till nästa lektion på rasterna. När det 
gäller lärares rättigheter har jag hört kommentarer som handlar om att det inte är någon idé att 
känna till vilka rättigheter man har när verkligheten ändå ser ut som den gör. Jag menar att 
man kan använda vetskapen om sina rättigheter som ett medel för att få till stånd en 
förändring. Många lärare uttrycker en uppgivenhet och jag får känslan av att det bara gäller att 
klara av dagen och att man kanske inte orkar eller hinner reflektera över sin egen situation när 
elever och uppgifter ständigt pockar på. 

Jag har också mött lärare med scheman som för mig verkar orimliga. En lärare berättade att 
hon en dag i veckan arbetade från kl 8:00 – 17:30 helt utan rast, alltså utan att kunna lämna 
arbetsplatsen. Jag frågade om det fanns någon möjlighet för henne att ta rast och lämna skolan 
när eleverna gått hem för dagen men det gjorde det inte. Denna lärare sa att det bara var en 
gång i veckan det var på det viset och att hon därför kunde stå ut med det. 

1.2 Möjlighet till förändring? 

Jag tänker trotsigt att om man kan göra ett schema för ”tight” så man får för korta pauser och 
raster så borde man rimligtvis kunna göra ett schema med mer luft. Även om många lärare jag 
samtalat med om detta har uttryckt en uppgivenhet och förmedlat tankar om att det inte går att 

 11



förändra en jobbig arbetssituation så har jag också hört motsatsen. En kvinna som arbetat som 
lärare i många år blev för en tid sedan utbränd och har nu börjat arbeta igen, på deltid. Hon 
börjar sin arbetsdag kl 8:00, har rast först kl 13:30 och berättade att hon kände att hon inte 
orkar arbeta som hon gör längre och ha rast så sent. En skolsköterska hade vid ett tillfälle 
observerat henne under det att hon åt lunch tillsammans med barnen (pedagogisk lunch) och 
räknat de tillfällen som hon hade rest sig upp för att hjälpa till med något, det blev tjugo 
tillfällen! Den här läraren var övertygad om att det går att förändra och hon uttryckte stort 
förtroende för ledningen på skolan. Det gäller bara att väcka frågan så går det säkert att 
förändra, var hennes inställning. 

1.3 En föredömlig skola? 

Jag hörde talas om en skola i Mellansverige, där man tycktes ha väl fungerande raster och 
pauser. Jag hörde om lärare som hade en halvtimmes (!) fikapaus varje dag. När lärarna var 
rastvakt, var de det i 15 minuter och hade 15 minuter kvar att kunna fika på. Lärarna åt lunch 
med barnen i ca 20 minuter och hade sedan 30 minuters egen rast. Var detta en föredömlig 
skola när det gäller personalens raster och pauser? Detta väckte min nyfikenhet. Hur gör man 
på den skolan? Fungerar det verkligen så bra där? Hur kommer det sig att man har bra raster 
och pauser där? Har man förändrat sättet att arbeta nyligen och i så fall varför och hur? Har 
man märkt några förändringar och i så fall vilka? Ja, det var många frågor som dök upp i mina 
tankar. Jag har länge tänkt att jag på något sätt ville skriva mitt examensarbete kring lärarnas 
psykosociala arbetsmiljö och jag ville att arbetet skulle handla om lärarnas raster och pauser. 
Jag ville däremot inte att arbetet skulle vara ett ältande om hur slitsamt och besvärligt lärare 
har det (även om jag vet att många har det slitsamt och besvärligt) utan jag önskade att mitt 
arbete skulle peka i en positiv riktning. Arbetet skulle förmedla tankar om att det faktiskt finns 
goda möjligheter att förändra lärarnas situation i en positiv riktning. Frågan var hur jag skulle 
gå tillväga. När jag hörde talas om denna skola fick jag tanken att jag kunde göra en fallstudie 
där. Jag skulle undersöka hur det fungerar där. Om jag då fick fram att det fungerar 
tillfredsställande där, när det gäller raster och pauser, och jag fick reda på hur de hade gått 
tillväga skulle jag få en positiv vinkling på arbetet. 

1.4 Viktigt att förbättra situationen 

Det har inte varit min avsikt att i detta arbete svartmåla skolan på något sätt utan jag har helt 
enkelt utgått från mina egna erfarenheter. Det är ju fullt möjligt att jag har råkat praktisera på 
skolor där lärare har det särskilt tufft, det låter jag vara osagt. När jag tagit del av Nordängers 
(2002) arbete kände jag att det hon hade fått fram stämde väl överens med mina egna 
erfarenheter och då upplevde jag att jag inte var ”helt ute och cyklade”. Jag anser att lärarnas 
raster och pauser är ett mycket viktigt område att undersöka, belysa och försöka förbättra. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka den psykosociala arbetsmiljön på en skola i 
Mellansverige med fokus på personalens raster och pauser. Jag kommer att kalla skolan för 
Söderskolan i detta arbete. Jag vill få kunskap om hur personalen på Söderskolan beskriver 
sin psykosociala arbetsmiljö och hur de upplever sina raster och pauser. Jag önskar få reda på 
hur de gått tillväga praktiskt på den här skolan med exempelvis schemaläggning. Jag är främst 
intresserad av personernas upplevelser av sin raster och pauser men jag vill samtidigt gå in 
med en öppen frågeställning för att se vad som är viktigt för de enskilda personerna på skolan. 

2.1 Frågeställningar 

• Hur beskriver personalen på Söderskolan sin psykosociala arbetsmiljö? 

• Hur beskriver personalen på Söderskolan sina raster och pauser? 

• Vad betyder rasterna och pauserna för personalen på Söderskolan? 
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3 Litteraturgenomgång 

Jag kommer att inleda det här kapitlet med att visa på vad Lpo 94 menar ska prägla skolans 
verksamhet och därefter ska jag definiera begrepp som är centrala i mitt arbete. Vidare 
kommer jag att beröra fackförbundens syn på raster. Sedan följer litteratur som handlar om 
hjärnstress, behov av kontroll och friskfaktorer. Helt kort berör jag skolans förändring och 
förutsättningar för utvecklingsarbete. Jag redogör sist i det här kapitlet för Nordängers (2002) 
avhandling Lärares raster, Innehåll i mellanrum som spelar en stor roll i mitt arbete. 

3.1 Lpo 94 om välbefinnande 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 
(Skolverket 2001, s. 5) under rubriken Förståelse och medmänsklighet står det: 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om 
den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (min kursivering). 
Ingen skall i skolan utsättas för mobbing. Tendenser till trakasserier skall aktivt 
bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser. 

3.2 Definition av rast och paus 

Jag ska här definiera orden rast och paus eftersom jag kommer att återkomma till dessa 
begrepp och jag använder mig av den definition som står i arbetstidslagen (Arbetsmiljöverket 
2001) nämligen; 

”Med rast (min kursivering) menas ett längre avbrott i den dagliga arbetstiden t ex en 
lunchrast. Under rasten får arbetstagaren fritt förfoga över sin tid och kan lämna 
arbetsplatsen. /…/ Rasten räknas inte som arbetstid. Utöver rasterna ska arbetstagaren 
kunna göra kortare avbrott från arbetet, pauser (min kursivering). Ett vanligt exempel är 
kaffepausen. Under en paus får arbetstagaren inte lämna arbetsstället. Pausen räknas in i 
arbetstiden. (s. 35) 

Det står även att om man bara har en rast under arbetsdagen bör den inte understiga 30 
minuter. 

3.3 Fackförbundens syn på raster och pauser 

Under rubriken 3.6 Raster och pauser i Lärarförbundets webbuppslagsbok (2004-01-05) står 
följande att läsa: 

Alla arbetstagare har rätt till rast enligt arbetstidslagen. Den ska finnas inlagd i vars och 
ens schema. Ingen ska behöva arbeta mer än 5 timmar utan rast. Att ha rast innebär att 
man kan lämna sin arbetsplats under den tiden. Förutom raster ska man kunna ta pauser i 
arbetet. Till skillnad från rasterna ingår pauserna i arbetstiden. 

Att följa bestämmelserna om raster och pauser är inte bara en rättighet utan också en 
skyldighet mot dig själv, om du ska kunna stanna kvar i ditt yrke utan att drabbas av 
ohälsa. Tid för återhämtning och reflektion är särskilt viktigt när man arbetar med 
människor. 

 14 



Det är rektorn/förskolechefen som har ansvaret för att arbetstidslagen efterlevs och som 
ska se till att arbetet organiseras så att du får ut de raster och pauser som behövs. 

Om det händer något oförutsett kan rasten bytas ut mot ett måltidsuppehåll som räknas in 
i arbetstiden. 

I Lärares arbetstid – en lathund (Lärarnas riksförbund 2003) står det bl a att den reglerade 
arbetstiden är ett skydd för den anställde och att man genom den får en tydlig gräns mellan 
arbete och fritid. Lärarnas riksförbund framhåller att denna gräns är mycket viktig för att 
kunna leva ett hälsosamt liv. 

3.4 Mer om arbetstidslagen 

På en skola jag besökte fick många lärare rast först kl 13:30 och de hade då börjat skoldagen 
kl 8:00. Enligt arbetstidslagen (Arbetsmiljöverket 2001) ligger dessa lärares rast för sent, i 
paragraf 15, s. 35 står det: 

”Rasterna skall förläggas så att arbetstagarna inte utför mer än fem timmars arbete i 
följd.” 

Dock står det vidare i paragraf 16 i arbetstidslagen, s. 35-36: 

Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll (min kursivering) vid arbetsplatsen, om det är 
nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller 
annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll 
räknas in i arbetstiden. 

I arbetstidslagen, paragraf 17, s. 36 står det angående pauser: 

Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver 
rasterna. 

I kommentarerna till arbetstidslagen kan man läsa att man kan göra undantag från reglerna 
med raster genom kollektivavtal eller genom en dispens av Arbetsmiljöverket. 

3.5 Hjärnstress och hur man får balans i tillvaron 

Christina Doctare (2000) skriver om hjärnstress: 

Hjärnstress är alltså en gemensam benämning på stressorers påverkan på den mänskliga 
hjärnan, och begreppet tydliggör att det är hjärnan som, pro primo, hanterar stress och att 
det är kroppen som, pro secundo, reagerar på de signaler som kroppen utsänder. (s. 66) 

Doctare menar att det är fel att dela upp stress i positiv och negativ stress eftersom olika 
människor upplever situationer på olika sätt. Det som upplevs som stressande för den ene 
kanske inte är stressande för den andre. Författaren skriver att kronisk stress påverkar vårt 
immunsystem och vi blir lättare sjuka. Doctare menar att vi människor har en inneboende 
strävan att försöka uppnå en balans mellan vårt inre och yttre liv men vi behöver tid för vila 
och återhämtning. Hon framhåller att vi själva var och en måste ta ansvar för våra liv, ingen 
annan kan göra det åt oss. 

Doctare pekar på att gemenskap är ett grundläggande behov som måste tillgodoses för att vi 
ska må bra. På arbetsplatsen behövs en gemensam värdegrund och 
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en ”anda” av det ”gemensamma goda” (commune bone), solidaritet och upplevelsen av 
att jag kan vara med och påverka och besluta (subsidaritet). Då orkar besättningen med 
många stormiga seglatser utan att duka under i umbäranden. (s. 139) 

Det är viktigt, menar Doctare, att det finns lust och glädje på arbetsplatsen. Författaren 
påpekar att det krävs tid för att möten mellan människor ska komma till stånd. 

Det krävs också tid och rum för att skapa verkliga möten mellan människor. Den 
gammaldags fikapausen fyllde den funktionen. Det är hög tid att återupprätta den! (Min 
kursivering. s. 140) 

Birgitta Söderlund (2003) framhåller att tid var den friskfaktor som upplevdes som den 
främsta efter en pilotstudie som gjorts på sju olika företag. Man ville ha tid för reflektion och 
tid för relationer. Det var också viktigt med tid för att utbyta erfarenheter. 

Doctare (2000) menar att vi måste se till att vår kropp får den näring den behöver och att det 
leder till en inre stress att hoppa över måltider. När vi inte äter blir vi trötta och 
okoncentrerade. Hon menar att det blir en paradox att vi som har råd att äta inte gör det på 
grund av att vi har så bråttom. Vår framtid handlar om att vi behöver skapa en tillvaro så att vi 
får en balans i våra liv för att förhindra att vi ständigt går på högvarv. 

3.6 Behov av kontroll 

Gunnar Aronsson (1987) menar att människor som har stor möjlighet till kontroll över sitt 
arbete kan av höga krav utvecklas mentalt och fysiskt och få ökad kompetens. Däremot kan 
människor som har liten möjlighet till kontroll slita ut sig både psykiskt och fysiskt om de får 
höga krav på sig. Aronsson talar om en ”balansmodell” och menar att man måste ”beakta 
belastning och resurser för kontroll av belastning” (s. 7). Vidare skriver Aronsson att om 
människorna får ökad kontroll över sina arbetsförhållanden så minskas riskerna för ohälsa. 
Sigvard Rubenowitz (1994) tar upp följande aspekter som viktiga för en god psykosocial 
arbetsmiljö: 

• Egenkontroll 

• Positivt arbetsledningsklimat 

• Stimulans 

• God kamratskap 

• Lagom belastning 

3.7 Fokusera på framgångsrika lösningar 

Bosse Angelöw (2002) beskriver vad man kan gör för att öka hälsan på våra arbeten. Han 
menar att vi idag lever i ett samhälle där vi fokuserar på problem och detta genomsyrar hela 
samhället. Angelöw tar massmedia som ett exempel och framhåller att massmedia har en 
tendens att fokusera på ohälsa och negativ stress istället för att peka på åtgärder som 
förebygger ohälsa. Författaren pekar på ett behov av att tänka i nya banor; att se på 
framgångsrika lösningar istället för att se på problemen. Hur får man då mer hälsosamma 
arbetsplatser? Angelöw ställer sig bakom Heléne Thomssons och Eva Menckels definition (i 
Angelöw 2002, s. 22) av hälsofrämjande på arbetsplatser, nämligen: 
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• Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla 
sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka välbefinnande och 
hälsa. 

• Hälsofrämjande på arbetsplatser befattar sig med orsaker till ohälsa, men 
fokuserar på möjligheter till god hälsa. 

• Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande människor 
att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. 

3.8 Positiva faktorer i arbetslivet 

Tuula Eriksson (2003) diskuterar vad som får oss att må bra i arbetslivet. Eriksson redogör för 
undersökningar som gjorts på uppdrag av Prevent i tre olika organisationer. Man frågade bl a 
om vilka friskfaktorer personerna upplevde fanns i arbetet och det som lyftes fram var 
följande: 

• Humor, arbetsglädje och trivsel. 

• Fungerande utrustning och bra fysisk arbetsmiljö. 

• Att få utvecklas/växa i jobbet kompetensmässigt. 

• Att kunna påverka sin egen arbetssituation, flexibilitet och variation i arbetet. 

• Bra lön och/eller löneförmåner. 

• Friskvård i arbetet. 

• Tid att hinna/kunna göra ett bra arbete. 

• Få feedback/beröm när man gjort något bra. 

• Icke-stress/rimliga arbetsförhållanden. 

• Bra arbetsledning/tydlig arbetsledning. 

• Fungerande och tydlig organisation. 

• Solidaritet och gemenskap. 

• Respekt och social empati. 

• Tillåtande atmosfär och rakt öppet klimat. 

(Eriksson 2003, s 254) 

Vidare skriver Eriksson att när den ideala arbetsplatsen diskuterades var det den psykosociala 
arbetsmiljöns betydelse som betonades. Hur ska då kollegorna vara? Ett önskemål var: ”glada, 
ödmjuka, hjälpsamma, förstående, förlåtande människor är det jag vill jobba med” (2003, 
s. 254). 

Maggie Miller (2003) reflekterar kring begreppet friskfaktorer. Författaren menar att det är av 
största vikt att man vågar tala öppet med varandra om problem som finns. Det är också viktigt 
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att låta den som är sjukskriven kunna påverka sin egen situation. Liksom Eriksson betonar 
Miller vikten av gemenskap mellan arbetskamrater och bägge lyfter fram behovet av 
feedback, vi behöver bli sedda och vi behöver växa och utvecklas. Miller menar att en 
självklar friskfaktor är att det finns rimlig bemanning på en arbetsplats. 

3.9 En föränderlig skola 

Skolan har under senare år förändrats radikalt skriver Sverker Lindblad och Héctor Pérez 
Prieto, i Skolverkets rapport Attityder till skolan 2000 (2001). Tidigare var skolan centralt 
styrd och nu är den svenska skolan i internationella jämförelser bland de mest 
decentraliserade. Det innebär att skolorna får en större frihet att fördela de resurser som de har 
till sitt förfogande. Man får på skolorna en större frihet men också ett större ansvar. 
Politikerna sätter upp mål för skolans verksamhet men det är upp till skolan och dess personal 
att finna vägar att nå målen. Lärarna förväntas samarbeta och ledningen är den som ska vara 
pedagogiskt ansvarig. 

3.10 Utvecklingsarbete, rektor och eldsjälar 

Ingrid Carlgren och Berit Hörnqvist skriver i rapporten När inget facit finns… om 
skolutveckling i en decentraliserad skola (1999): ”Rapporten är ett försök att smälta samman 
kunskap och erfarenheter om skolutveckling från främst den senaste 10-årsperioden” (s. 3). 
Carlgren och Hörnqvist skriver om utvecklingsprocesser på skolor. Författarna framhåller att 
rektorn har en viktig roll att skapa förutsättningar för att få till stånd en utvecklingsprocess. 
Däremot är det inte alltid som rektorn själv behöver vara drivande i processen men han eller 
hon behövs i inledningsskedet, dels för att förankra den hos personalen på skolan och i 
samhället hos bl a politiker och föräldrar och dels för att uppmuntra och hjälpa till om 
problem uppstår. Carlgren och Hörnqvist menar att man har störst chans att nå framgång om 
rektorn har den roll som nyss beskrivits och det är lärarna själva som aktivt driver 
förändringsarbetet. Även om rektorn skulle sluta och flytta till en annan skola kan 
förändringsarbetet då fortgå. Författarna framhåller att eldsjälar också har en viktig roll i 
samarbetet med rektorn för att driva en förändringsprocess. Dessa eldsjälar kan bidra till ett 
gott resultat under förutsättning att de får stöd från rektor och kollegor. Om de står ensamma i 
sin strävan finna risken att de blir utbrända. 

3.11 Tid och goda samtal behövs för utvecklingsarbete 

Carlgren och Hörnqvist (1999) menar att ett genomgående drag de funnit i rapporterna är att 
det är bristen på tid som är det största hindret för utvecklingsarbete. Ekonomin visar sig 
generellt sett inte utgöra ett verkligt hinder för utvecklingsarbete. De påpekar dock att inom 
vissa områden, exempelvis inom bild, media och IT spelar ekonomin en stor och mer 
avgörande roll. Vidare menar författarna att det är många som tycker att de blivit bestulna på 
tid och att man upplever att man ska hålla på med förändringsarbete på övertid. Vad är det då 
som tar tiden i skolan? Carlgren och Hörnqvist pekar på de nya läroplanerna och den 
förändrade lärarrollen. Läraren har ett större ansvar idag som tar tid, det går åt mycket tid till 
planering, utvärdering, samtal och reflektion. 

Det viktigaste verktyget för utvecklingsarbete som Carlgren och Hörnqvist framhåller är 
samtal. Författarna menar att det på senare år har utvecklats en ny samtalskultur hos lärare, 
samtalen har blivit djupare och mer öppna. Carlgren och Hörnqvist skriver att man på en del 
skolor har börjat se på olika situationer och händelser på ett annat sätt när man samtalar och 
utbyter erfarenheter och upplevelser med varandra. Även eleverna involveras och tränas i att 
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samtala och samtalet som verktyg kan till exempel användas för att förebygga konflikter och 
mobbing på skolan. 

3.12 Nordängers avhandling – rast med förhinder 

Nordänger (2002) undersökte vad lärare gjorde på sina raster. Hon fann att många lärare inte 
hann få någon paus utan rasterna fylldes med andra saker, t ex att samtala med elever, plocka i 
ordning efter lektioner, förbereda lektioner, vakta och vara tillhands. Observationerna visade 
att många lärare inte kom iväg på rast, inte lämnade sina klassrum och att en del inte hade 
druckit kaffe på flera veckor. Studenterna som fick i uppgift att observera lärarna upplevde 
bl a att lärarna var stressade, att de ständigt var tillgängliga, att de sökte information och 
kontakter, att lärarna hade dåligt samvete men också att de engagerade sig mycket. 

3.12.1 Enkätundersökning styrkte observationen 

Resultatet förvånade Nordänger och hon bad 33 lärare som tillfälligt befann sig på Malmö 
högskola att svara på några frågor. Bl a bad hon lärarna att berätta hur ofta de fikade. 
Resultatet av frågorna styrkte observationerna. Bara en tredjedel av de tillfrågade svarade att 
de hade rast tillsammans med sina kollegor. 47 procent besökte lärarrummet mindre än ett par 
gånger i veckan. En av de 33 tillfrågade lärarna uppgav angående att besöka lärarrummet: 
”Enbart när någon bjuder på nåt – ca 1 gång per månad” (Nordänger 2002, s. 72). Nordänger 
kom till slutsatsen att nästan var tredje lärare aldrig fikade under sin arbetsdag. 

Nordänger bad också de 33 lärarna att försöka uppge i procent hur mycket tid av rasterna som 
ägnades åt att tala om saker som inte berörde skolan eller skolarbetet och fann att mer än 
hälften av lärarna uppgav att det rörde sig om mindre än tio procent. Det var bara tre lärare 
som uppgav att mer än 50 procent av tiden ägnades åt samtal som ej berörde skolan. 

3.12.2 Intervju med nio lärare 

Nordänger genomförde intervjuer med nio lärare på tre skolenheter varav de flesta hade varit 
yrkesverksamma lärare i mer än 15 år. De intervjuade undervisade i olika skolår och urvalet 
var osystematiskt. Nordängers intervjuer visade att lärare upplevde att mellanrummen, dvs 
rasterna mer eller mindre försvunnit. Det visade sig också att omorganisationen som innebar 
att lärarna skulle arbeta i arbetslag i stället hade ökat känslan av ensamhet hos lärarna och att 
den tidigare rasten som alla på hela skolan hade samtidigt på förmiddagen inte längre 
existerade. Lärarrummen gapade tomma. Vidare uppgav lärare att de ofta var på jakt efter 
olika saker på rasterna, t ex kollegor eller material. Flera lärare verkade uppleva att de borde 
vara tillgängliga om t ex någon elev skulle behöva dem. Dock fann Nordänger även en 
”motrörelse” till bristen på egen tid och det handlade om lärare som ville försöka återerövra 
egen tid för att få tid att koppla av och skoja med sina kollegor. Det visade sig att det i 
kravlösa situationer uppkom fruktsamma idéer. 

3.12.3 Inga skållade råttor 

Efter observationerna, enkätundersökningen och intervjuerna gjorde Nordänger ett ”teoretiskt 
urval”: 

Urvalet utgjordes av lärare som av kollegors, skolledares eller egna utsagor inte for 
omkring som ”skållade råttor på rasterna”, de som satt ner, fikade och uppenbarligen tog 
sig en paus av ett eller annat skäl, eller som upplevdes kunna göra det av sina kollegor, 
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men som också omslöts av ett gott rykte vad gällde sin lärargärning. (Nordänger 2002, 
s. 113) 

Det var åtta grundskolelärare som undervisade i olika stadier i det här urvalet och deras 
agerande under rasterna skilde sig mot den data som Nordänger tidigare insamlat. När hon 
intervjuade dem uppmanade hon dem att berätta vad de gjorde på sina raster. Det visade sig att 
dessa åtta lärare inte var lika ambitiösa i vad Nordänger kallar den ”offentliga sfären”, dvs den 
sfär där lärarna och det de gör blir synligt för andra än eleverna, den offentliga miljön på 
skolan, utanför klassrummen. De här lärarna höll en låg profil i den offentliga sfären och hade 
en förmåga att avgränsa sitt arbete till förmån för undervisningen och även till förmån för 
möjligheten att ta rast. Dessa lärare ansåg att för att kunna göra ett bra jobb var det nödvändigt 
med raster och pauser. Det framkommer i Nordängers arbete att många lärare utförde många 
uppgifter under rasterna för att synas i den offentliga sfären och bli bedömda som ambitiösa 
och kanske ha chansen att få en högre lön. De här åtta lärarna i det teoretiska urvalet ansåg inte 
att det var värt priset att jaga runt och ge avkall på behovet av egen tid. Dessa lärare verkade ha 
gjort valet att klippa av vissa bitar som de inte primärt tyckte hörde till läraryrket, de tog raster 
för att orka med och inte bli utbrända. En lärare frågade sig om han eller hon tog för lätt på sitt 
yrke. 

3.12.4 Obedömd och gömd i klassrummet? 

I en enkätundersökning med 86 lärare i grundskolan frågade Nordänger var de upplevde att de 
i huvudsak blev bedömda för sin kompetens som lärare och det var inte en enda som uppgav 
klassrums- eller undervisningssituationer. 58 procent svarade att folk får en uppfattning om 
dem som lärare i olika informella sammanhang och 28 procent uppgav att bedömningen sker i 
formella sammanhang t ex under konferenser och studiedagar. 13 procent svarade att 
bedömningen sker i en kombination av formella och informella möten. 

Nordängers resultat av dessa undersökningar visar att det som hon kallar den offentliga sfären, 
där lärare förmodas och förväntas visa upp sin ambition, expanderar och den förtroliga sfären 
minskar och hotas av att bli utplånad. Dock fann Nordänger också att det fanns en motrörelse 
till de tendenserna. Denna motrörelse företräds av lärare som söker återerövra egen tid och 
skapa möjligheter för lärare att mötas. 

3.12.5 Offentlighet, till vilket pris? 

Nordänger väcker frågan om allt i samhället håller på att bli offentligt. Hon diskuterar tanken 
att det är det som lärare gör utanför klassrummet som bedöms och lönesätts. 

Att den lärare som inte sitter ner en enda minut på tre veckor uppfattas som mer ambitiös 
än den som sitter ner och fikar varje rast blir också ett enkelt och lätt kontrollerat mått på 
ambition. (Nordänger 2002, s. 181) 

3.13 Viktiga faktorer som påverkar arbetsmiljön 

I den litteratur jag tagit upp i det här arbetet vill jag lyfta fram några faktorer som är 
betydelsefulla och påverkar arbetsmiljön. Dessa faktorer är: 

• Tid 

• Gemenskap 
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• Kontroll 

• Ansvar 

• Fokusering på det positiva 

Det behövs tid för att vi ska ha möjlighet att återhämta oss, så vi orkar med vårt arbete. Det 
behövs också tid för att vi ska hinna träffa arbetskamrater och ha möjlighet till gemenskap och 
diskussioner. Tid behövs för reflektion och eftertanke och också för utveckling och 
förändringsprocesser. Vi behöver även tid för att hinna med att planera vårt arbete. Det är 
betydelsefullt för människans välmående att ha kontroll över sin situation och att kunna sätta 
sunda gränser. Det är viktigt att vi hjälper varandra på arbetet men vi har också var och en 
ansvar för vår egen situation. Vi kan t ex ta reda på våra rättigheter och skyldigheter och säga 
ifrån när förhållandena inte är bra. Att fokusera på det positiva och att arbeta med 
framgångsrika lösningar istället för att fastna i problemen framhålls i litteraturen som en 
lösning för att få hälsosamma arbetsplatser. 
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4 Teoretisk modell 

Jag kommer i det här kapitlet beskriva Maslows behovsteori och den blir den teoretiska 
modell som jag kommer att knyta tillbaka till när jag analyserat materialet från mina 
intervjuer. 

4.1 Maslows behovsteori 

Vad behöver en människa för att må bra? Rubenowitz (1994) skriver om socialpsykologen 
Abraham Maslows behovsteori. Maslow beskriver olika behov där förutsättningen är att ett 
behov bör vara någorlunda tillfredsställt innan man kan gå vidare till nästa behov. Det mest 
grundläggande behovet i Maslows så kallade ”behovspyramid” (Samwebbens psykologisida 
2004-01-06) är fysiska behov och de omfattar t ex hunger, törst, sex, skydd mot köld och 

Figur 1: Maslows ”behovspyramid”. 

värme. Nästa steg i pyramiden är behovet av trygghet, se figur 1 nedan. 

i inte kan anses vara fullt bevisad men han 
framhåller att den är en bra modell för många olika frågeställningar som rör arbetsanpassning 

n 

5 

4

3 

2 

1 Fysiska behov: 
hunger, törst, sex, skydd mot köld och värme m m. 

Trygghetsbehov: 
säkerhet, skydd. 

Samhörighets- och kärleksbehov: 
tillhöra en gemenskap, sociala kontakter. 

Behov av socialt accepterande: 
status, andras erkännande. 

Behov av 
självförverkligande: 
skapa, utveckla sig 

kreativt, sätta upp mål. 

 

Rubenowits menar att Maslows behovsteor

och tillfredsställelse av behov hos människan. När vi tittar på pyramiden ser vi att base
består av fysiska behov bl a hunger och törst och i toppen av pyramiden kan vi se behoven av 

 22 



självförverkligande. Vad händer då om en människa inte får de grundläggande behoven 
tillgodosedda? Rubenowits skriver att en människa inte kan sträva efter trygghet innan den 
har fått sina fysiska behov tillgodosedda. Maslow menar (i Rubenowits 1994) att en män
som lever på svältgränsen inte har en strävan efter att förändra samhället utan det är maten 
som naturligtvis blir det viktigaste för den människan. När väl det fysiska behovet är 
tillfredsställt kan människan gå vidare i sin utveckling och de fysiska behoven blir inte läng
dominerande även om de finns kvar. 

Nästa steg i behovspyramiden är trygg

niska 

re 

hetsbehovet och vad som är trygghet för en individ kan 
variera. För vissa människor kan det invanda vara en trygghet framför det okända, vissa 

ts- och kärleksbehov. Människan har ett 
starkt behov av att höra hemma någonstans och bristen på samhörighet är enligt Maslow en 

dlar om behovet av att vara uppskattad. 
Människan i det här stadiet önskar självrespekt och respekt från sina medmänniskor. Man vill 

etta 

niskans behov av att förverkliga sig själv. 
Maslow menar att även om de tidigare behoven som beskrivits är tillfredsställda upplever 

a källor. Birgitta 
Söderlund (2003) skriver om en ”Maslowsk trappa” och den består av fyra steg; fysisk hälsa, 

 den 

kt 
l 

å nätet 

 modell 

människor har en tro som ger trygghet och åter andra söker trygghet i någon form av 
auktoritet, t ex i en människa eller i en organisation. 

Det tredje steget i pyramiden handlar om samhörighe

mycket vanlig orsak till ohälsa hos människan. 

Det fjärde steget i Maslows behovspyramid han

känna att man betyder något, att man har något viktigt att uträtta. Maslow menar att om d
behov är tillfredställt ger det en god självkänsla hos individen men om man inte får detta 
behov tillgodosett i tillräcklig utsträckning kan människan få känslor av mindervärdighet, 
tappa modet och kanske utveckla neurotiska drag. 

Det femte och översta steget i pyramiden berör män

ändå en mogen människa en brist och vill söka nå sin fulla potential, dvs människan vill 
sträva efter att nå så långt som han eller hon tror det är möjligt att nå. 

När jag studerade Maslows behovsteori fann jag att det står olika i olik

social hälsa, mental hälsa och existentiell hälsa. Dotevall och Dotevall (1988) skriver om
”Maslowska triangeln” och där är de olika stegen nerifrån och upp: individens överlevnad, 
artens överlevnad och gemenskapsbehov, självkänsla och överst individuella högre 
målsättningar. Den tredje varianten beskriver Rubenowits (1994) med en schematisk översi
där följande ingår: fysiologiska behov, trygghet, samhörighet, uppskattning, maxima
utveckling och kunskap för dess egenvärde. Den sistnämnda beskrivningen av Maslows 
behovsteori stämmer ganska bra överens med Maslows behovspyramid som jag fann p
(Samwebbens psykologisida 2004-01-06). Jag beslutade mig för att hålla mig till det 
Rubenowits skrivit om Maslows behovsteori och illustrera den med hjälp av 
behovspyramiden som jag tycker är mer lättfattlig och överskådlig än den schematiska
jag finner i Rubenowits bok. 
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5 Metod 

Jag ska i det här kapitlet ge en beskrivning av några metoder vid forskningsarbete, presentera 
mitt val av metod och hur jag gick tillväga i min undersökning. 

5.1 Fallstudie 

Patel och Davidson (1994) menar att fallstudien innebär att man gör en undersökning på en 
mindre, avgränsad grupp. Ett fall kan vara en enda peson, en organisation eller en situation. 
Vidare skriver författarna att man kan använda sig av fallstudier när man vill undersöka 
processer och förändringar. Merriam (1994, s. 24) beskriver fallstudien så här: 

En fallstudie är alltså en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett program, en 
händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp.  

Vidare skriver Merriam (1994, s. 25-26) att: 

Själva fallet är viktigt, eftersom det åskådliggör något som är viktigt för företeelsen ifråga 
och vad den kan innebära. Det speciella fokus fallstudier kan ha, gör att denna metod är 
särskilt lämpad för praktiska problem – frågor, situationer eller svårigheter som uppstår i 
vardagen. Fallstudien riktar uppmärksamhet mot det sätt varpå grupper av människor 
hanterar problem av olika slag utifrån ett helhetsperspektiv. 

5.1.1 Fallstudiens förtjänster och nackdelar 

Merriam (1994) menar att fallstudien är viktig när det gäller att utveckla kunskap inom ett 
särskilt område. Författaren framhåller att man genom fallstudier där man t ex undersöker 
processer och pedagogiska problem kan förbättra praktiken. Fallstudiemetoden har också sina 
begränsningar påpekar författaren. Den är bl a mycket tidskrävande och det kan vara svårt att 
hinna med att beskriva en företeelse tillräckligt noggrant. Det kan vara en risk, menar Merriam, 
att arbetet blir för omfattande och långt. Guba och Lincoln (i Merriam 1994) menar att man 
genom fallstudier kan överdriva och förenkla en situation och att detta kan bidra till att läsare 
drar felaktiga slutsatser. 

5.2 Kvalitativa intervjuer 

Patel och Davidsson (1994, s.12) ger en beskrivning om kvantitativ respektive kvalitativ 
forskning: 

Något förenklat kan vi säga att beteckningarna ”kvantitativt” och ”kvalitativt” syftar på 
hur man väljer att bearbeta och analysera den information man har samlat in. Med 
kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som använder sig av statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativt inriktad forskning menar man sådan 
forskning som använder sig av verbala analysmetoder. 

Svensson och Starrin (1996) beskriver två typer av intervjuer; kvalitativa och kvantitativa 
intervjuer. Författarna beskriver den kvalitativa intervjun som en metod att försöka upptäcka 
och förstå beskaffenheten eller egenskapen hos någonting. Ordet kvalitativ kommer från 
qualitas som är latin och det betyder beskaffenhet, egenskap eller sort. Den kvantitativa 
intervjuns syfte är att t ex undersöka hur vissa företeelser eller egenskaper fördelar sig i en 
befolkning.  
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Vad är då en intervju? Svensson och Starrin (1996) beskriver en intervju som ett samtal med 
syfte att samla in information. Författarna framhåller att det råder oenighet bland sakkunniga 
om hur man på bästa sätt ska genomföra en intervju. Den kvalitativa intervjun beskrivs som 
en interaktion mellan minst två personer där intervjuare och intervjuperson påverkar varandra. 

Vad kännetecknar en bra intervju? Författarna menar att en av de viktigaste uppgifterna som 
intervjuaren har är att hjälpa informanten att ”bygga upp ett sammanhängande och begripligt 
resonemang” (s. 59). Vissa menar att intervjuandet är en medfödd konstart medan andra 
framhåller att intervjuandet är en teknisk färdighet som man kan lära sig och Svensson och 
Starrin påpekar att det finns lite sanning i bägge ståndpunkterna. Det går att lära sig 
intervjuteknik menar de men samtidigt framhåller de att i ett samtal mellan två människor 
finns det aspekter som är svåra att förklara eller förstå, på samma sätt som det kan vara svårt 
att förklara varför en artist är bra. 

Maria Olsson (föreläsning 2003-09-01) beskriver hur man kan gå tillväga vid en intervju. Hon 
föreslår att man ska inleda intervjun med lätta faktafrågor som t ex handlar om personens 
namn, var personen bor etc för att avdramatisera och skapa lugn hos både den som intervjuar 
och den som blir intervjuad. Olsson beskriver den så kallade trattekniken (Patel & Davidson 
1994) vid intervjuer som går ut på att man börjar intervjun med stora öppna frågor och sedan 
går man över på mer specifika frågor. 

Till sin hjälp vid kvalitativa intervjuer kan man ha en intervjuguide och Svensson och Starrin 
(1996) menar att den utvecklas genom pilotstudier, dvs man provar guiden under en intervju 
och därefter kan man förfina den. Vad är då en intervjuguide? Författarna förklarar att man i 
intervjuguiden har frågeområden eller punkter nedskrivna som man vill täcka in under 
intervjun men hur detta går till är inte så viktigt menar de, bara informanten ges utrymme att 
ge adekvata svar och inte tvingas in i en särskild riktning.  

5.2.1 Den kvalitativa intervjuns förtjänster och nackdelar 

Svensson och Starrin menar att man genom kvalitativa intervjuer kan upptäcka och identifiera 
nya fenomen. Samtidigt menar författarna att det inte är säkert att de svar man får av 
informanten verkligen är sanningsenliga svar för just den personen, eftersom själva intervjun 
är en social interaktion mellan människor och att den interaktionen genererar nya reaktioner. 

5.3 Fallstudie med kvalitativa intervjuer på Söderskolan 

Jag valde att göra en fallstudie på Söderskolan. Det innebär att det enbart är Söderskolan som 
jag undersöker i mitt arbete. Syftet med detta val var att jag ville få kunskap om hur personal 
på just Söderskolan upplevde sin psykosociala arbetsmiljö i allmänhet och sina raster och 
pauser i synnerhet. Eftersom detta arbetes tidsram är mycket begränsad ansåg jag att jag var 
tvungen att göra min undersökning ”smal” för att kunna hinna med arbetet. Man kanske kan 
vara kritisk mot mitt val att undersöka endast en skola som jag hört ska fungera bra när det 
gäller lärarnas raster och pauser. Samtidigt är det ju min avsikt att jag hoppas kunna visa på 
en positiv arbetsmiljö som kan vara ett gott exempel för andra skolor och förhoppningsvis 
kunna bidra till en förändring i positiv riktning. Dock strävade jag efter att försöka ha ett 
öppet och objektivt förhållningssätt. 

Jag önskade samtala med personer på Söderskolan för att få en inblick i deras tankar om den 
psykosociala arbetsmiljön på skolan och jag valde att göra kvalitativa intervjuer. Olsson 
(föreläsning 2003-09-01) talade om fördelen med att spela in intervjuerna på band; 
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intervjuaren behöver inte anstränga sig för att komma ihåg vad som sägs och markerar inte för 
intervjupersonen vad som är viktigt som man annars skulle göra om man sitter och antecknar 
vid samtalet. Jag valde att banda intervjuerna för att kunna koncentrera mig på 
intervjupersonen. 

Jag kunde ha valt att göra en gruppintervju med en så kallad fokusgrupp (Hylander 1998) och 
låtit intervjudeltagarna fritt samtala utifrån en diskussionsfråga, ett fokus. Dock ville jag få så 
personliga och öppenhjärtiga svar som möjligt och då ansåg jag att det var ett bättre val att 
göra individuella intervjuer där intervjupersonerna kunde tala fritt utan att kollegor lyssnade 
på vad de sa. Dessutom kunde vissa frågor vara känsliga och då anser jag att det är av stor 
vikt att tänka på personernas integritet och att de ska känna sig trygga vid intervjutillfället. 

Jag valde medvetet bort observation som metod vilket man kan kritisera eftersom 
observationer hade givit värdefull information. Jag koncentrerade mig på kvalitativa 
intervjuer som den enda metoden i mitt arbete med hänsyn till den begränsade tiden och att 
observationer är mycket tidsödande. 

Det som brukar tas upp som en nackdel med observationsmetoden är att den är dyr och 
tidsödande. Många gånger kan observationsmetoden komma att uteslutas som alternativ 
enbart av dessa skäl. (Patel & Davidson 1994 s. 75) 

5.3.1 Kort beskrivning av Söderskolan 

Söderskolan är en relativt stor skola, byggd i början av 1900-talet. Den är belägen i ett lugnt 
bostadsområde i en mindre stad i Mellansverige. Där går nästan 380 elever från förskola till år 
6. Skolan är två-parallellig, dvs det finns två klasser i varje årskurs. Det finns även en stor 
fritidsverksamhet med ca 170 elever. På Söderskolan arbetar ca 50 personer. 

5.3.2 Provintervju  

Jag gjorde en provintervju med en person på Söderskolan. Vi hade gjort upp om tiden för 
intervjun muntligt när vi stötte på varandra. Vi satt i informantens klassrum där vi fick sitta 
ostörda hela tiden. Jag hade tidigare frågat om jag fick banda intervjun och fått klartecken till 
det. Jag informerade om de forskningsetiska principerna (Patel & Davidson 1994). På nytt 
frågade jag om jag fick banda intervjun och berättade att den skulle behandlas konfidentiellt 
och raderas när arbetet var klart. Vidare berättade jag också att informanten hade rätt att ångra 
sig och inte vara med på intervjun och att denne när som helst hade rätt att lämna intervjun 
om personen skulle vilja det. Intervjudeltagaren informerades också om att jag inte skulle 
använda materialet i kommersiellt syfte. 

Själva intervjun tog ungefär en timme. Det var en lärorik och viktig erfarenhet inför mitt 
fortsatta forskningsarbete. Patel och Davidson (1994) beskriver olika grad av strukturerade 
intervjuer. Med grad av strukturering menas i vilken utsträckning som intervjupersonen är fri 
att tolka frågorna utifrån sina egna erfarenheter och föreställningar. Jag märkte att jag hade 
alltför strukturerade frågor och att jag var för styrd av mina färdiga frågor som jag hade för 
avsikt att testa under provintervjun. 

Jag ställde inledningsvis några neutrala frågor och därefter ett par breda, öppna frågor. Jag 
hade mina frågeområden jag ville täcka in under intervjun men också ganska många 
detaljerade frågor nedskrivna som jag ställde och det var där jag gjorde fel. I efterhand kunde 
jag se att min första intervjuguide var alltför detaljrik, vilket gjorde mig för styrd under 
intervjutillfället. Dock var det nyttigt att jag gjorde som jag gjorde och att jag fick upptäcka 
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genom att prova att det inte fungerade så bra. Eftersom jag var för styrd av mina färdiga 
frågor, att jag skulle ”beta av” dem, ledde det ibland till att jag frågade informanten om sådant 
som personen mer eller mindre redan hade svarat på. Jag formulerade sedan om någon 
frågeställning eftersom jag märkte att den inte uppfattades riktigt som jag tänkt, den var för 
otydlig. Dock var det ett mycket givande samtal där jag fick veta mycket om den här 
personens upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö. 

5.3.3 Val av informanter 

Jag hade genom informanten jag gjorde provintervjun med fått tips på vilka fler personer jag 
kunde intervjua och jag ringde upp dem och presenterade mig och mitt forskningsområde och 
frågade om de ville vara med på en intervju. Jag frågade om jag fick banda intervjun och 
berättade att den skulle behandlas konfidentiellt och att jag skulle radera intervjun när arbetet 
var klart. Dessa intervjupersoner var alla nya bekantskaper för mig. 

5.3.4 Fyra kvalitativa intervjuer 

Jag genomförde fyra kvalitativa intervjuer med personal på Söderskolan, provintervjun 
inräknat. Alla intervjuer genomfördes på Söderskolan och vi satt relativt ostörda i antingen ett 
klassrum eller ett arbetsrum. Det hände vid några få tillfällen att intervjuerna blev avbrutna av 
någon som kom och knackade på dörren. Dessa avbrott kan ha påverkat utgången av 
intervjuerna och det kan inte uteslutas att värdefull information kan ha gått förlorad på grund 
av avbrotten. Gemensamt för alla intervjutillfällen var att jag presenterade mig själv och mitt 
forskningsområde och att jag informerade om de forskningsetiska principerna (Patel & 
Davidson 1994), jag berättade att: 

• syftet med arbetet var att undersöka personalens psykosociala arbetsmiljö. 

• alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och att jag skulle raderar intervjun när 
arbetet var klart och godkänt. 

• informanten hade rätt att ångra sig och inte vara med på intervjun. 

• informanten hade rätt att lämna intervjun när som helst. 

• jag inte skulle använda arbetet i kommersiellt syfte. 

Jag frågade också på nytt om det var i sin ordning att jag bandade intervjuerna. 

Jag inledde och avslutade alla intervjuerna på ungefär samma sätt. Inledningsvis ställde jag 
några neutrala frågor som handlade om vad personen hade för yrke och hur länge han eller 
hon hade jobbat på skolan och sedan ställde jag en bred, öppen fråga som rörde skolans 
psykosociala arbetsmiljö. Jag avslutade varje intervju med att fråga om det var något som 
intervjupersonen tyckte att vi hade missat att tala om, om det var något personen ville lägga 
till eller ta bort. Vid varje intervjutillfälle berättade jag också om Nordängers (2002) arbete 
och mina egna erfarenheter under min utbildning och jag fick höra informanternas reaktion på 
det. 

Tack vare de erfarenheter provintervjun gav fungerade de följande intervjuerna mycket bättre. 
Jag upplevde att jag var bättre på att lyssna och det tror jag berodde på att jag strök de 
detaljerade frågorna. Jag hade de inledande, neutrala frågorna, den öppna frågeställningen och 
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mina frågeområden framför mig. Istället för att fokusera på mina frågor fokuserade jag på 
personen framför mig. Jag ville få veta vad den enskilda personen upplevde som viktigt. 
Svensson och Starrin (1996) påpekar att vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att som 
intervjuare vara uppmärksam och vaken på svar som behöver följas upp. Jag lät informanterna 
tala mer fritt och jag kunde haka på de trådar jag ville spinna vidare på och som berörde de 
frågeområden jag önskade täcka in. 

Jag upptäckte dock när jag transkriberade intervjuerna att jag ibland ställde flera olika frågor 
på en gång. Jag tror att jag ibland hade för lite mod att vara tyst och vänta in svaret på en 
fråga, istället fyllde jag i med fler frågor. Patel och Davidsson (1994) skriver bl a att 
intervjuaren ska undvika ”dubbel-frågor”, man bör t ex inte fråga: ”Kan du ta ut din rast eller 
blir du förhindrad på olika sätt?” Det hände vid några tillfällen att jag ställde sådana ”dubbel-
frågor” under mina intervjuer. 

Exempel på intervjuguide, se rubrik 9. 

5.3.5 Konfidentialitet 

Jag funderade mycket kring informanternas konfidentialitet och jag undrade hur jag skulle 
kunna undvika att informanterna, när de läste arbetet, skulle förstå vem som sagt vad i de 
olika intervjuerna. Eftersom jag hade för avsikt att intervjua personer med olika befattningar 
på skolan kunde jag inte i arbetet t ex skriva ”intervju med rektor”, det skulle bli för 
uppenbart. 

Först valde jag att kalla mina informanter för Person 1 – Person 4 och jag valde ut dessa 
genom lottning men jag kände mig ändå inte riktigt nöjd. Efter en hel del tänkande kom jag 
fram till att det inte var så viktigt att hålla isär vem som hade vilket yrke och vem som sa vad. 
Även om det skulle vara intressant var det viktigare att skydda personernas integritet. Jag ville 
främst få kunskap om personalens upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön, jag ville ta 
reda på vad som var utmärkande för just den här skolan och det var av sekundärt intresse att ta 
reda på vad personer från olika yrkesgrupper ansåg. Därför finns det inte angivet vid några 
citat vem som sagt vad. 

En annan fråga av forskningsetisk karaktär som jag reflekterade över var: Borde jag låta 
informanterna läsa arbetet och borde jag invänta deras godkännande innan arbetet skulle gå 
till tryckning? Även om jag behandlade uppgifterna konfidentiellt så är det inte svårt bland 
fyra personal på en skola att se vem som sagt vad och dessutom kan deras kollegor, om de 
känner till att jag intervjuat dessa personer, eventuellt också förstå vem som sagt vad. Jag tog 
upp detta dilemma på en av verkstäderna inför examensarbetet (Westlund 2003-12-15) och 
fick rådet att göra en så kallad ”respondent validation”, dvs jag skulle låta respondenterna, 
eller informanterna som jag kallar intervjupersonerna, läsa arbetet och validera det. Jag 
mailade ut examensarbetet till mina intervjupersoner och bad om deras respons. Samtliga 
personer sa att det var okey att trycka arbetet och jag fick också kommentarer om att det 
upplevdes positivt för personalen och skolan. 

När jag analyserade mitt material från intervjuerna upptäckte jag att det fackliga arbetet 
verkade ha en stor betydelse när det gällde raster och pauser på Söderskolan. Det skulle klart 
framgå att en av informanterna var ett fackligt ombud och därför bad jag om den personens 
tillstånd att trycka dessa citat. 
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5.4 Urval av data och analys 

5.4.1 Urval av data 

Jag transkriberade hela provintervjun med undantag av några ord som var svåra att urskilja på 
bandet. Jag valde att ta med provintervjun när jag bearbetade och analyserade intervjuerna på 
grund av att jag anser att jag fick mycket värdefull information vid det intervjutillfället, 
liksom vid följande tre intervjuer. Detta ställningstagande kan kritiseras eftersom det var en 
provintervju och eftersom jag använde mig av en alltför detaljerad intervjuguide. Dock anser 
jag att jag inte förlorat information genom det förfarandet, det var snarare så att jag ibland 
frågade samma sak två gånger för att pröva mina intervjufrågor. Med detta som bakgrund 
valde jag alltså att inkludera provintervjun i mitt arbete. 

I detta arbete är tidsfaktorn av avgörande betydelse och jag bestämde mig för att välja bort att 
skriva ut sådant som inte berörde mina frågeställningar i de följande tre intervjuerna. Jag 
märkte emellertid att det mesta var värt att skriva ut, därför blev det inte mycket bortfall av 
texten. 

5.4.2 Analys 

Tre av intervjusamtalen tog ca en timme och en intervju tog knappt en halvtimme. När jag 
hade transkriberat intervjuerna hade jag ca 77 sidor text till mitt förfogande. Till en början 
skrev jag för tätt och fick gå igenom en del text på nytt och göra den luftigare så jag skulle ha 
plats att skriva ner de tankar och idéer som kom upp när jag läste materialet (Patel & 
Davidson 1994). 

Jag valde en induktiv ansats (Westlund 2002) i mitt arbete och det innebär att jag inte hade 
några färdiga kategorier när jag skulle börja analysera den data som jag samlat in. Det är först 
efter det att jag funnit mina kategorier som jag återknyter till Maslows behovsteori. Jag 
försökte att ge mig i kast med utskrifterna på ett förutsättningslöst sätt. 

Jag började med att läsa igenom varje intervjuutskrift med en penna i beredskap. När jag fann 
något som var intressant markerade jag det och gjorde en anteckning. Ibland såg jag ett tydligt 
samband med den litteratur jag läst och markerade även det sambandet. Jag skrev också en 
slags tankekarta på ett separat papper med ord som på nåt sätt särskiljde sig och flöt upp ur 
texten, ord som jag tyckte var viktiga. Det kunde vara ord som informanterna sa eller ord som 
jag tänkte på som bildade en slags rubrik eller början till kategori. 

Nästa steg i min analys var att jag gång på gång gick igenom intervjuerna, nu med färgpennor 
till min hjälp. Jag färglade de kategorier som började framträda i texten. Jag upptäckte t ex att 
städningen på skolan var ett ämne som engagerade informanterna och då valde jag att markera 
det som handlade om städning i de olika intervjuerna med gul färg. På samma sätt gjorde jag 
med andra kategorier som jag fann i mitt textmaterial. För mig fungerade det bra att använda 
färgpennor, de olika färgerna skapade tydlighet och det var relativt lätt att finna likheter och 
olikheter när jag jämförde intervjuerna. 

Allt eftersom jag trängde in i texterna märkte jag att de kategorier jag funnit flöt i varandra 
och bildade nya, större kategorier. Jag kunde till kategorin Lokaler knyta t ex städning, brist 
på utrymme, atmosfär osv. Detta innebar att jag på nytt fick skriva ut alla intervjuerna och 
arbeta vidare med texterna utifrån de nya kategorier som utvecklades efterhand. 
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5.4.3 Mina kategorier i Maslows behovspyramid 

I det här avsnittet ska jag ta upp de kategorier jag fann när jag analyserade utskrifterna från 
mina intervjuer och återknyta dem till den teoretiska modell jag tog upp under rubrik 4.1, 
nämligen Maslows behovsteori. 

Det blev sex kategorier och jag gav dem följande namn: 

• Raster och pauser 

• Lokaler 

• ”Ingen låt-gå-mentalitet” 

• Socialt klimat 

• Upplevelse av arbetssituationen 

• Utveckling 

Hur ska vi då kunna jämföra dessa kategorier med Maslows behovspyramid? Jag tog helt 
enkelt figur 1 som vi tittat på tidigare och sedan placerade jag in mina kategorier i densamma 
där jag ansåg att de passade in. Studera figur 2 nedan för att få en överblick: 
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Lokaler Raster och 
pauser 

Ingen låt-gå- 
mentalitet 

Socialt klimat

Upplevelse av 
arbetssituationen

Utveckling5

4 

3

2 
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Trygghetsbehov 

Samhörighets- och kärleksbehov 

Behov av socialt accepterande 
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av själv- 

förverkligande 

 

Figur 2: Maslows ”behovspyramid” med mina kategorier. 

Kategorierna Raster och pauser och Lokaler ansåg jag passade in i botten på Maslows 
behovspyramid. Maslow talar i det första steget av pyramiden om fysiska behov som hunger 
och törst. Under rasterna bör människan få sitt behov av hunger och törst tillfredställt och hon 
bör även få tid att vila och återhämta sig. Under kategorin Raster och pauser tar jag bl a upp 
dessa aspekter och många fler eftersom det är den kategori som är i fokus i detta arbete. 
Under kategorin Lokaler tar jag dels upp känslan personalen har för sin skola och även hur de 
upplever t ex städningen. 

I det andra steget i pyramiden placerade jag kategorin ”Ingen låt-gå-mentalitet” som handlar 
om att personalen på Söderskolan tar tag i saker som inträffar både när det gäller deras egen 
och elevernas situation. Detta anser jag är en stor bidragande del i att man skapar trygghet på 
skolan såväl för eleverna som för personalen. 

Kategorin Socialt klimat har jag placerat mellan tredje och fjärde steget i pyramiden eftersom 
jag anser att de aspekter som kommer fram där både berör behovet av samhörighet och 
behovet av socialt accepterande. 

Upplevelse av arbetssituationen placerade jag mellan steg fyra och fem i pyramiden eftersom 
det även i denna kategori framkommer information som både handlar om behov av socialt 
accepterande och behov av självförverkligande. 
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Den sista kategorin, Utveckling, placerade jag i toppen av Maslows behovspyramid och där 
diskuteras både det personalen upplever bidrar till utveckling och det som de saknar. 

I figur 2 kan man se att det finns en förbindelse mellan kategorin Socialt klimat och steg två i 
pyramiden och även mellan Upplevelse av arbetssituationen och steg två. Det beror på att jag 
i båda dessa kategorier finner aspekter som jag tror påverkar tryggheten på skolan och jag 
kommer att presentera dessa förbindelser vidare under rubrik 7.9. Säkerligen kan man hitta 
fler förbindelser mellan olika kategorier och steg i pyramiden eftersom det ena påverkar det 
andra och så vidare. Dessutom passar en del data in på fler än en kategori. Dock måste man 
någonstans dra en gräns. 

Vad kan man då ha för nytta av att sätta in mina kategorier i Maslows behovspyramid? Jag 
tror att det kan skapa en tydlighet i det jag har funnit i mitt material. Det blir ett sätt att sortera 
all data och försöka göra den mer begriplig både för mig och förhoppningsvis även för dig 
som läser det här arbetet. Jag återkommer till figur 2 under rubrik 7.9 där vi ska försöka knyta 
ihop alltsammans. 
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6 Resultat 

I detta kapitel kommer jag att ta upp en kategori i taget och belysa med citat som jag anser 
lyfter fram det jag funnit i min undersökning. Raster och pauser står i fokus för mitt arbete 
och får därför ett ganska stort utrymme. De andra kategorierna får stå tillbaka lite även om det 
finns mycket att lyfta fram även i dessa. 

6.1 Raster och pauser 

I mina intervjuer finner jag att rasterna och pausarna är mycket viktiga för personalen på 
Söderskolan och de verkar också självklara. Läsaren kan notera att jag för enkelhetens skull 
inte kommer att särskilja orden rast och paus åt annat än när jag anser det befogat. Jag väljer 
att använda ordet rast i de flesta sammanhang eftersom personalen oftast använder den termen 
allmänt om både raster och pauser. 

6.1.1 Rasten är nödvändig 

Att ha rast innebär inte bara att ha en lucka i sitt schema och att dricka kaffe eller äta mat. Jag 
får uppfattningen att personalen på Söderskolan under rasterna både ger och tar emot hjälp 
och stöd från sina kollegor. Man har tillfälle att få prata av sig. En personal svarar så här när 
jag frågar vad rasterna och pausarna har för betydelse för den personen: 

Ja, det är en nödvändighet, jag måste få, dels det här som du säger, det här med 
feedbacken från arbetskamrater alltså, en klapp på axeln nån gång. /…/ Ibland måste man 
prata av sig om nån elev som man håller på att få krupp på och andra kan liksom ge en 
lite tröst i det när dom varit med om samma situationer, ge ett ord på vägen. Få prata av 
sig. /…/ Alla vet att jag älskar mina ungar även om jag måste få kräkas över dom (skratt) 
ibland. 

Och man behöver få skratta och prata om nåt annat om man känner att det är bara historia 
och svenska i huvudet. Så det är ett andningshål för mig va. Så får vi tips och idéer av 
varandra också. Social gemenskap är jätteviktig. 

Även om man inte alltid verkar lyssna helhjärtat på varandra så tycks det hjälpa att få prata av 
sig. 

Gnälla lite. Tycker lite synd om en och så har dom varit med om samma sak och då 
många gånger pratar vi i munnen på varandra, så vi lyssnar väl inte helhjärtat heller 
(skratt). /…/ Nej, det är livsviktigt faktiskt att man har det. 

6.1.2 Vad gör man på sin rast? 

Olika personer gör olika saker men på förmiddagen verkar det som om nästan all personal på 
Söderskolan träffas samtidigt i personalrummet. Då har nämligen alla en gemensam kaffepaus 
på 30 minuter från kl 9:20 – 9:50. 

Vi har lagt in en halvtimmas förmiddagsrast alla, alla på en gång. /…/ Då har vi en chans 
att träffas. Det är ju ett väldigt kackalorum på personalrummet men då träffas man. 

Jag finner i mitt material att man både kopplar av på rasten och pratar om arbetet. Man utför 
också vissa arbetsuppgifter men dessa tar inte hela rasten i anspråk. 
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Jaa, man går på toa och man tvättar händerna och man tar med sig en frukt och man går 
upp till personalrummet. /…/ Tar en kopp kaffe. Sätter sig i soffan, pratar. Tömmer sitt 
postfack kanske. Passar på att diskutera med nån kollega om det är nånting som man vill 
diskutera. 

Ja, antingen sitter man med sin kaffekopp och ja pratar lite så men det är ju också ett 
tillfälle för mig om jag behöver fråga någon något så, så gör man och tvärtom va. 

6.1.3 Skolprat och annat prat 

Jag tyckte det var intressant att höra hur mycket ”skolprat” och hur mycket ”fritidsprat” som 
personalen upplevde att det var på rasterna. 

Ja, jag tror det är med skolarbete, 75/25 skulle jag gissa på (75 procent prat om skolarbete 
och 25 procent annat prat, min kommentar). 

80 procent jobb tror jag det är. 

Ja, det kan vara ungefär hälften av varje på förmiddagsfikat där. 

6.1.4 Lunch, rast och rastvakt 

Under lunchrasten äter en del personal med eleverna varje dag (pedagogisk lunch) medan 
andra gör det ibland. De som äter med eleverna gör det i ca 20 minuter och därefter har de 30 
minuters egen rast och då är de helt fria och kan även lämna skolan om de önskar 

Vi har alltså 50 minuters lunchrast lagd så jag är 20 minuter med barnen och äter och så 
har jag 30 minuter som jag har ledigt också. 

Några av personalen har börjat gå ut på promenader för att få koppla av och inte bli störda. 

…jag går ut en sväng för att få fullständigt rensa huvudet för annars är det alltid nån som 
söker en på lärarrummet eller personalrummet då. 

…jag går alltid ut tjugo minuter varje dag. För sitter jag här uppe på personalrummet och 
äter då är, ja då är det liksom så här ja ”Ursäkta, jag ser att du äter, jag ska bara…”. 

Det finns fler metoder att ta till om man inte vill bli störd: 

…jag brukar sätta mig i soffan, ta DN och så fäller jag upp den över ansiktet. 

Det framkommer i mina intervjuer att man är rastvakt två till tre gånger per vecka men bara i 
15 minuter. Det innebär att personalen får 15 minuter kvar att fika på. 

…det normala är väl att man har två till tre rastvakter i veckan /…/ per 15 minuter då. 

Fredagarna tycks vara lite festliga, man har ”fredagskaka” och då byts man om att vara 
rastvakt. 

…och fredan brukar vi ha rullande /…/ då har vi en annan turordning, då har man inte 
fasta lärare för att det är synd om dom som alltid får gå ut på fredan för då brukar vi ha 
lite fikabröd. 
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6.1.5 Raster självklara på grund av stor facklig medvetenhet? 

Jag frågade om man gör på något särskilt sätt på Söderskolan för att få det att fungera med 
raster. 

Jaa, jag vet inte om det är nånting som liksom sitter i väggarna, jag tror att alla är, jag tror 
att det är en lärarkår här som är rätt så mån om sin integritet, faktiskt och sin frihet. 

Något som framträder i mina intervjuer är att personalen verkar ha stor kunskap om sina 
rättigheter och att de har fackliga ombud som är aktiva och påminner dem om deras 
rättigheter. 

…raster det är både en skyldighet och en rättighet. 

Det är ganska stor facklig medvetenhet här på skolan. 

Jag har hört att man ska ha 30 minuters sammanhängande rast. /…/ Det vet jag och det 
vet jag att dom fackliga påminner oss om när det gäller just det här med rastvakter att se 
till att vi får 30 minuters sammanhängande (min kursivering). 

Jag frågar om personalen kan fika och äta lunch varje dag och får bl a svaret. 

Ja, det har man ju rätt till. /…/ Det står ju efter fem timmar så ska man ha rast. /…/ Jag 
tycker det är ganska självklart. 

6.1.6 Fackligt arbete påverkar 

Här nedan kommer det att framgå att jag har tagit citat från ett fackligt ombud på Söderskolan 
och jag har fått personens tillstånd att publicera dem. Jag anser att jag måste lyfta fram det 
fackliga arbetet på skolan eftersom det finns mycket information i mitt material som tyder på 
att de som arbetar fackligt har påverkat arbetssituationen på skolan positivt. I citaten under 
rubrik 6.1.5 ser vi att personalen talar om sina rättigheter och att de själva uttrycker att de är 
fackligt medvetna. Det fackliga ombudet brukar informera personalen: 

...men det är ju nåt som jag alltid säger till alla lärare här och till rektorerna, att raster det 
är både en skyldighet och en rättighet. 

När jag talar med fackombudet förstår jag att om någon skulle ha för kort rast så rättar man 
till det och det verkar inte som om det är problematiskt att göra det. 

Ja om nån säger att dom inte får ut sin rast och så där ”Då måste vi sätta oss med rektorn 
och prata för att du har rätt.” Det har aldrig varit några problem. /…/ Om nån frågar mig 
hur det ska vara och vill ha hjälp att lösa problemet, då får dom det. För det är ju så 
självklart så det finns liksom inget att fundera på. 

Jag fick reda på att man kan avtala bort arbetstidslagen men då ska båda parter vara överens 
och min informant ifrågasätter att man skulle acceptera det eftersom rasten är så viktig. 

…man kan alltså avtala bort arbetstidslagen och byta med måltidsuppehåll men då måste 
man vara överens i ett kollektivavtal. Båda parter måste acceptera det och jag skulle ha 
väldigt svårt att se vad som skulle göra att jag skulle acceptera det, eftersom det är så 
viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att man har sin rast. 
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6.1.7 Rasterna har förändrats 

Jag undrade, när jag hörde talas om Söderskolan, om det skett någon förändring på senare år. 
Jag har funnit spår som tyder på att det var annorlunda förr på Söderskolan. Jag frågade en av 
informanterna om rasterna alltid hade sett ut som de gör nu. 

Nej o nej, då kunde man få i princip rastvakta jämt. 

Arbetsmiljön förr beskrivs som stressad och det verkar som om man inte ifrågasatte sin 
situation. 

Ja, det var jättestressat, alla hade det så, man ifrågasatte det ju inte. 

Jag undrade vad som påverkade att en förändring kom till stånd. Det verkar som om 
diskussioner i massmedia och på skolan tillsammans med fackliga åtgärder gjorde att man 
förändrat schemaläggningen. 

Jag kan inte säga hur det började men man började prata mer om arbetstider över huvud 
taget, lärares arbetstider. /…/ Det har ju stått mycket i press i ganska många år nu om hur 
mycket sjukskrivningar och så där så man börjar tänka mera. /…/ Jag tror att folk är mera 
fackligt medvetna. 

Personalen verkar idag kunna säga ifrån när något är fel. 

Jag tror att folk upplevs ganska starka på den här skolan. /…/ Inte riktigt ja-sägare bara 
va, utan talar om, om nånting inte är bra. 

6.1.8 Begränsar sig själva och varandra 

Jag har funnit att personalen på Söderskolan tycks ha förmåga att sätta upp gränser för sitt 
arbete så att de har möjlighet att ta ut sina raster. 

…visst går det att prata med barn och säga att ”Du jag har ju min rast nu. Vi kan ta och 
vänta med det till lektionen.” 

De verkar också hjälpa kollegor och studenter att sätta gränser. 

Vi har upptäckt kanske nån gång som hennes elever har kommit väldigt ofta, då kanske vi 
har ryckt in och sagt att ”Nej, men du hon har sin rast, hon måste få sitta lite…”. 

Jag har varit med om lärarstudenter som gärna säger att ”Nej, vi går ner och kopierar på 
rasten, vi går ner och ritar färdigt och så vidare” och det har jag sagt att ”Var rädda om 
er, följ med mig upp, nu tar vi kaffe, för det andra hinner vi sen.” /…/ För jag tror det där 
är viktigt. Man måste vara rädd om sig själv, för barnen tackar dig inte och ingen annan 
heller. För det har ju inget med snällhet och bussighet att göra heller att man finns hela 
tiden utan man måste nog vara lite klar och tydlig där. (Min kursivering.) 

6.1.9 Möjligt ha rast och värna om barnen 

Man skulle kanske kunna tro att personalen är lite ”kall” mot barnen i och med att de verkar 
kunna sätta gränser, men i min undersökning finner jag stor empati med och stor ömhet 
gentemot barnen. Det verkar vara en självklarhet att de även på sina raster hjälper elever som 
är ledsna av någon anledning när det behövs. Dock tycks det inte hända särskilt ofta att de 
måste avstå från sin rast helt och hållet. 
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…du går ju inte förbi ett barn som slagit sig så knät blöder och säger att ”Tyvärr jag har 
rast nu”. Det funkar inte så i det här jobbet… eller nån som är ledsen för att marsvinet 
dog på morgonen och du får sitta kanske under rasten och trösta och så där… 

Sen ska jag inte säga nu att alla kan få ut sin rast jämt men visst det kan ju hända att just 
en elev i din klass har ramlat och skrapat upp båda knäna och har näsblod och står utanför 
personalrummet, det är klart man går ifrån sin rast då. 

…ja barn som ramlat eller ligger och gråter, det är klart jag hjälper dom då. Men det är ju 
långt ifrån varje dag, det kanske är två gånger per termin och jag menar det kan jag ju 
leva med. 

Personalen uttrycker att det är viktigt att eleverna känner sig trygga på skolan även under 
rasterna. 

…barn måste få känna trygghet att vi finns där då. 

6.1.10 Vikten av att planera sin tid 

I den data jag samlade in under mina intervjuer finner jag att personalen på Söderskolan 
verkar vara välorganiserade och att de planerar sitt arbete i förväg och att det är en av 
orsakerna till att de har möjlighet att ta rast. Jag frågade om efterarbete och förberedelser till 
nästa lektion tog bort tid från rasten 

Nej, jag försöker hålla på den halvtimmen faktiskt, för jag tycker, då är det bättre att man 
tar den planeringen dagen innan så att man har en dag i taget färdig. Visst, det kan ju vara 
nånting man kommer på sista stund och kopiera eller så men det är ju nästan lite 
självförvållat i såna fall. Man kan ju ligga lite steget före. 

6.1.11 Konstigt att inte ha rast 

Under varje intervju berättade jag om Nordängers avhandling (2002) och att hon hade 
intervjuat lärare som knappt hade raster. Jag berättade även om mina erfarenheter under 
lärarutbildningen som stämde väl överens med Nordängers. Både för mig och Nordänger 
verkar det ganska vanligt att det råder stor brist på raster men för mina informanter verkar det 
konstigt och ovanligt. Några av de argument som kom fram i Nordängers undersökning och 
även i min tillvaro som student har varit att man blir hindrad av barn, man måste ha tag i 
någon kollega och man måste förbereda lektionen. Dessa argument verkar inte mina 
informanter tycka vara hållbara. 

…du räknade väl upp tre saker och två tycker jag man råder helt själv över. ”Jag måste få 
tag på nån”. Det måste jag inte alls när jag har rast, det kan jag göra nån annan gång. /.../ 
och sen /.../ sa du att man stöter på barn, det kan jag ju i och för sig känna också om jag 
går från matsalen, ja barn som har ramlat och ligger och gråter, det är klart jag hjälper 
dom då. Men det är ju långt ifrån varje dag, det kanske är två gånger per termin och jag 
menar det kan jag ju leva med. 

Och sen många springer och ställer sig och börjar kopiera papper. Har man inte planerat 
sin dag innan, planerat, gjort det här på eftermiddan innan eller vid nåt annat tillfälle, ja 
det är klart då måste man stå på rasten precis innan lektionen och kopiera sina papper. 
Men det handlar ju om hur man planerar sin egen arbetstid då. 

Att en del lärare ser sitt yrke som ett kall upplevs av en informant som ett hinder för att 
läraryrke ska få någon status. 
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Jag kan tro att många lärare ser sitt yrke som ett kall fortfarande och vi kommer aldrig få 
nån yrkesstatus eller några höjda löner eller nån annan syn på vårt arbete så länge vi 
håller på så här, för visst finns det dom som tänker ”Jo, men för barnens skull måste jag 
knyta alla barnens skor och snyta alla och sätta på dom termobyxorna och alltihopa innan 
dom går ut på rast va”. Men jag vet ju att barn kan klä på sig själva. Det tar en liten stund 
för dom men det gör väl inget. 

Att personalen skulle ”visa upp sig” och vara aktiva på rasterna för att chefen skulle se det 
och ge dem högre lön var något som framträdde i Nordängers undersökning men det tycks 
inte vara något som personalen på Söderskolan anammar.  

…jag tror att en chef, en smart chef tycker inte att folk ska arbeta ihjäl sig. /…/ Fjäsk går 
man inte på och det tror jag faktiskt inte att en chef gör heller. /…/ Utan man ska göra sitt 
jobb men man ska inte slita ut sig. För det är oprofessionellt tycker jag nog ändå. (Min 
kursivering.) 

6.2 Lokaler 

Det verkar som om alla intervjupersoner tycker att Söderskolan har en speciell atmosfär men 
de påpekar också att det är trångt och ont om lokaler. 

…även om det är opraktiskt och trångt så är det ändå en atmosfär här och ett gemyt i 
byggnaderna… 

En sak som de flesta informanter tycks djupt berörda av är städningen på skolan. 

Har inga grupprum, det är bara korridorerna utanför och det är väldigt smutsigt, vi får 
mycket lite städning, så det är nåt man far illa av att det är så pass smutsigt överallt. Ändå 
så tycker jag, vi har inte en massa besvär med klotter eller så och det är fantastiskt med 
tanke på att det ändå är så smutsigt va. 

En person uttrycker sin oro för elevernas och personalens hälsa. 

Jag tycker det är jobbigt att det är dåligt städat, det är skitigt. Jag är orolig att elever och 
personal ska utveckla allergier och såna saker. 

Det verkar däremot inte råda någon brist på arbetsplatser på Söderskolan. 

Många skolor har ju problem med arbetsplatser, du ser ju här har vi ju många 
arbetsplatser och arbetsplatser inne i det här rummet, på våran skola har det aldrig varit 
problem att hitta arbetsplatser. 

6.3 Ingen låt-gå-mentalitet 

Som jag uppfattar det tar man tag i saker på skolan. Om man t ex upptäcker ett felaktigt 
beteende gör man någonting åt saken. 

Jag upplever inte att det har blivit värre och värre som en del säger utan jag tycker att det 
är, ja, vi försöker hålla ganska god ordning. Kanske upplevs den lite reaktionär den här 
skolan på grund av det, det är möjligt. Men jag tycker att vi når bra resultat också. /…/ 
…alla kommenterar det alltid om man hör ett fult ord. Så vi tillåter inte det utan alla gör 
nånting åt det, man reagerar. /…/ Ordet är redan sagt men vi reagerar alltid. 

…det är liksom ingen låt-gå-mentalitet, utan vi försöker ha lite ordning och så. 
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Det verkar vara viktigt att tidigt lära eleverna vilka regler och normer som gäller på skolan. 

…att man inte är rädd, särskilt kanske när man kommer ut som ny, att våga hålla på hur 
jag vill ha det. För att det är ett grovslit första tiden, särskilt med en ny grupp, för att få 
dom här reglerna och normerna. /.../ Och att man håller på det för att du får igen det sen… 

Personalen ger uttryck för att den upplevs som stark och att man säger ifrån när det är något 
som inte är bra. 

…jag tror folk upplevs ganska starka på den här skolan. /.../ Inte riktigt ja-sägare bara va 
utan talar om, om nånting inte är bra. 

6.4 Socialt klimat 

Det sociala klimatet beskrivs av samtliga informanter i positiva ordalag. 

…just nu så trivs jag bra, ärligt bra, med alla min arbetskamrater. 

Ja du, det finns mycket som är bra, jag har bra arbetskamrater. 

…det är en väldigt bra stämning tycker jag. Både bland barnen och bland personalen. 

…jag trivs, jag trivs väldigt bra. Jag känner mig hemma här… 

…vi pratar och skrattar mycket på lärarrummet, så jag menar, vi har en positiv stämning, 
tycker jag. 

6.5 Upplevelse av arbetssituationen 

6.5.1 Stor kontroll – stor frihet 

Det verkar som om personerna jag talat med trivs med sina arbetsuppgifter. Två personer 
beskriver att de bestämmer mycket själva och att de har en stor frihet i sitt arbete. Jag frågade 
om de kunde lägga upp arbetet som de ville. 

Ja, helt och hållet. /…/ …jag tycker nog vi har nog fått mycket frihet här. /…/ Vi har fått 
lägga schema och även hålla i vår budget. 

Schemamässigt bestämmer vi i princip själva. 

En person beskriver att man måste ta hänsyn till ganska många saker vid schemaläggningen 
men ändå verkar personen kunna styra mycket själv. 

Jag lägger ju mitt schema själv och visst alltså, jag styrs mycket, det gör jag… /…/ Men 
ändå så tycker jag att, det är ändå jag som lägger mitt schema. Jag kan bestämma ganska 
mycket själv ändå. /.../ …jag tycker att jag genomför det jag vill i mitt jobb. Jag är ju inte 
alls så styrd som jag tror att många yrkesgrupper är, för det tycker jag är charmen med det 
här, att vill jag lära dom multiplikationstabellen sjungande så gör jag det va. 

En person uttrycker att den är styrd av andra men att det är självvalt. Skulle personen vilja 
bestämma mer skulle den säkert få det. 

Nej, men jag har ju ett sånt typ av uppdrag just nu, som gör att jag har valt att stå tillbaka 
lite grann så jag, jag vill gärna bli lite styrd som det är för tillfället. /…/ Skulle jag vilja 
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vara med och bestämma och påverka mer hur vi ska göra då är jag helt övertygad om att 
klassläraren jag var med skulle kanske till och med tycka att det vore bra. 

Arbetet beskrivs mer fritt och krävande nu mot förr då det var enklare men samtidigt 
tråkigare. 

…jobbet har ändrats mycket dom här åren som jag har jobbat. Man hade arbetsböcker 
som alla gjorde likadant, fylleriövningar som vi sa. Förr då var det enklare på så sätt, 
jobbet lättare för man rättade ju efter mall allting och det var simpelt. Nu gör ju alla olika 
hela tiden… /…/ Man har olika läxa och så där, så det är ju jobbigare men det är mycket 
roligare. Men jag får ju göra det som jag själv vill. 

6.5.2 Ett krävande arbete 

Jag förstår efter mina intervjuer att arbetet på skolan tar mycket på krafterna. 

Fast alltså, jag känner också att jag är sliten, så jag ska inte säga att allt är jättebra. Jag 
känner mig vintertid så här eller när jag kommer hem så är jag trött, jag är väldigt, känner 
mig rätt slut, jag sätter mig i en fåtölj… 

För det är ju ett engagerande jobb, det är det verkligen, ja det är underbart att det är det 
men det kan bli för mycket ibland. 

Det är inte bara arbetets karaktär som har förändrats. Man har större klasser nu 

…har man arbetat som lärare väldigt länge då måste man ju faktiskt se att det har 
förändrats. Det är oftast större barngrupper och arbetstiden har reglerats. 

och personalen uttrycker att det är svårt att räcka till. 

Det är det tyngsta problemet att man inte hinner hjälpa alla. Och dom här tysta försynta 
eleverna som inte kommer till sin rätt. 

Mindre klasser är en dröm som verkar fjärran från att bli sann. 

…visst vore det drömmen att ha 15 – 20 elever men det är ju politiska beslut så det känns 
ju så diffust så det är liksom ingen idé att gå och tänka på för då blir man bara ledsen och 
besviken. 

6.5.3 Valmöjlighet skapar frihet 

På Söderskolan kan man välja om man vill jobba med planering, rättning osv på skolan eller 
hemma. Just möjligheten att välja tycks ge personalen en frihetskänsla vare sig man föredrar 
det ena 

Här sitter jag vid mitt skrivbord, jag har alla böcker och sånt omkring mig. Jag kan sitta 
länge på en kväll ibland och jobba, det gör mig ingenting. Jag kan tycka det är skönt att 
jobba undan då. 

…då sitter jag hellre kvar här och gör klart för jag måste kunna bryta sen och inte tänka 
så mycket på jobbet när jag går hem för att man sliter ut sig alltså med det om man inte 
kan koppla av när man är hemma. 

eller det andra. 
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Så man är ju lite tillbaka i den gamla friheten där också. Så vill jag åka hem halv två för 
jag har tandläkartid, så gör jag det. Sen kan jag sätta mig klockan fem på kvällen och rätta 
dom där böckerna. 

6.5.4 Gemensamt förhållningssätt skapar trygghet 

En person berättar att gemensamt fattade beslut och förhållningssätt skapar trygghet. 

Ibland är man oroad över nånting, att man ska få föräldrar på sig för nånting t ex /…/ och 
då kan man säga ”på vår skola gör vi så här”. Då har man tryggheten av varandra. 

6.5.5 Brist på feedback 

Under mina intervjuer finner jag också att man kan sakna feedback i sitt arbete 

Det är ju sällan nån annan som talar om ”Vilket bra jobb du har gjort”. Och det skulle 
man önska att man fick höra ibland. Men det hör till undantagen. 

eftersom det inte är så många som ser vad personalen gör. 

Dom ser ju inte, hur skulle dom kunna, dom ser ju inte vad jag gör… 

Man försöker uppmuntra varandra men det verkar ändå finnas en brist på uppskattning. 

Vi försöker väl säga till varandra nån gång. Men jag vet ju egentligen inte ens vad hon 
gör på andra sidan där. /…/ Men vi säger väldigt lite så till varandra för vi är så inne i vårt 
eget så vi ser nästan inte vad andra gör. 

Arbetet tar på krafterna men personalen verkar också få mycket tillbaka. 

Sen får du ju samtidigt så enormt mycket tillbaka. /.../ Det får man inte heller glömma. 
Jag menar, sitter du på ett kontor framför en dator, det är ingen som kommer och ger dig 
en teckning. /.../ Eller ger dig en kram när dom går hem. Eller talar om att det är 
jätteroligt i skolan. /.../ Så du får enormt mycket tillbaka. 

6.6 Utveckling 

Under mina intervjuer får jag uppfattningen att personalen utvecklar sig. 

…en positiv, duktig, stabil lärarkår som har stannat i många år och ändå har utvecklat sig. 

Det finns möjligheter att åka på kurser men i mindre utsträckning än tidigare. 

Vi har haft tur med våra rektorer tycker jag /.../ rektorn som var före vår nuvarande rektor 
/.../ var väldigt mån om att vi skulle åka på kurser och utbilda oss och det fanns ju mer 
pengar då också, men jag tycker att Anna (fingerat namn) som är rektor nu är väldigt mån 
om utvecklingsarbete så långt pengarna räcker då… 

Någon uttrycker att det är utvecklande att ha lärarstudenter på skolan. 

…sen har vi haft förmånen att vara praktikskola med lärarstudenter då som kommer och 
ger oss så otroligt mycket… Det gör ju också att man får hålla sig ung i tanken och få nya 
idéer, man reflekterar mycket. 
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I mina samtal finner jag också att det finns önskemål på skolan att man skulle ha mer tid till 
pedagogiska diskussioner. 

Sen kan jag i viss mån ibland sakna pedagogiska diskussioner /…/ inte på rasterna i 
personalrummet, men däremot på konferenser och studiedagar och tid för det. Vi pratar ju 
nu om värdegrund, vi har en gemensam värdegrund säger vi men vi har aldrig suttit och 
diskuterat vad den här värdegrunden står för och vad den betyder. Och det tycker jag nog 
är en brist. 

Dock finns det idéer om vad man kan göra åt saken. 

Ta en hel studiedag och börja jobbet med. Sitta i grupper och sen gå samman och prata, 
sen ner i grupper igen och så gå samman. Till sist kan man då hitta nåt gemensamt, 
gemensam värdegrund. 

När det gäller arbetet med eleverna upplevs bristen på lokaler som ett hinder. 

…problemet för oss nu, som också påverkar arbetssättet, det är ju lokalerna, att vi har så 
trångt. Så att även om vi har personal för att dela i grupper t ex, så har vi inte lokaler att 
vara i, utan det är klassrummet och så finns det biutrymmen och dom är inte många och 
där har vi utnyttjat varenda skrubb i stort sett va. Så faktiskt, om man ska leta hinder så är 
det ett hinder. 

6.7 Slutsatser – Söderskolans plus och minus i korthet 

6.7.1 Plus 

• Personalen på Söderskolan har varje dag möjlighet att ha raster och pauser. 

• Man har 30 minuters fikapaus på förmiddagen och 30 minuters egen tid under 
lunchrasten 

• Man rastvaktar ca 2-3 gånger per vecka i 15 minuter och får 15 minuter kvar att fika 
på. 

• Raster och pauser beskrivs som mycket viktiga men också självklara. 

• Söderskolans personal verkar ha goda kunskaper om sina rättigheter när det gäller 
raster och pauser. De beskriver en stor facklig medvetenhet. 

• Personalen verkar trivas mycket bra med sitt arbete och beskriver ett gott socialt 
klimat. 

• Personalen beskriver stor frihet och stor kontroll och att de i hög grad själva kan 
bestämma över sitt arbete. 

6.7.2 Minus 

• Personalen verkar plågade av att man dragit ned mycket på städningen. 

• Det är trångt på skolan och man saknar grupprum. 

• Man upplever i viss mån brist på pedagogiska diskussioner. 
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• Man upplever i viss mån brist på feedback. 

• Brist på tid att hinna hjälpa alla elever upplevs tungt. 
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7 Sammanfattande resultat och diskussion 

I det här kapitlet ska jag försöka sammanfatta resultatet av min undersökning med 
utgångspunkt från raster och pauser som stått i fokus för mitt arbete. Jag kommer också att 
kommentera andra ”fynd” jag gjort i mitt arbete och försöka ”knyta ihop” alltsammans och 
återkoppla till Maslows behovsteori och annan litteratur. 

7.1 Raster och pauser bidrar till en god utvecklingsprocess  

Raster och pauser bidrar till en god utvecklingsprocess, anser jag. Jag vill illustrera detta med 
en modell. Se figur 3. Denna modell är på intet sätt heltäckande och jag kan inte påstå att 
stegen i processen kommer i den ordning som jag framställt. Det blir ändå ett sätt för mig att 
visa på rastens betydelse. 

Utveckling

Utbyte av
erfarenhet
och idéer

Stöd och
hjälp,

“prata av sig”

Trygghet

Trivsel

Gemenskap

Återhämtning,
fika, mat

Tid

Rast

Gränser
Kunskap om rättigheter
            Vikten av raster

 

Figur 3: En god utvecklingsprocess. 
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Förutsättningen för att kunna ta raster är att man kan begränsa sig, har kunskaper om sina 
rättigheter och anser att det är viktigt. När personalen på Söderskolan dagligen har raster och 
pauser skapas tid. Tiden ger möjlighet för personalen att bl a återhämta sig, att fika och äta 
mat. Under rasterna träffas nästan alla på skolan samtidigt och det finns tillfälle till 
gemenskap. Dessa tillfällen att mötas anser jag är en förutsättning för att skapa trivsel och det 
i sin tur ger personalen trygghet. Jag tror att det är först när personalen känner sig trygg med 
varandra som man kan ge och ta emot stöd och hjälp och känner att man kan ”prata av sig”. 
Jag tror inte att det är lätt att exempelvis prata av sig om någonting jobbigt som hänt om man 
inte känner varandra lite och har förtroende för varandra. Under rasterna utbyter personalen 
också erfarenheter och idéer med varandra och detta anser jag bidrar till en god 
utvecklingsprocess på skolan. Raster och pauser påverkar i högsta grad upplevelsen av den 
psykosociala arbetsmiljön, anser jag. Även om det fanns en del brister och problem som jag 
återkommer till nedan uppfattar jag det som att personalen på Söderskolan trivs mycket bra 
och jag tror att en viktig nyckel till detta är att de under de dagliga rasterna har tid att mötas. 
Om personalen på Söderskolan inte hade haft de här dagliga rasterna är jag övertygad om att 
jag hade fått ett helt annat resultat av min undersökning. 

7.2 På Söderskolan har man raster varje dag 

Jag upptäckte att det var en stor skillnad på rasterna och pauserna på Söderskolan jämfört med 
vad Nordänger (2002) kom fram till i sin undersökning och jämfört med mina egna 
erfarenheter som liknade Nordängers. Hennes informanter uppgav att den gemensamma 
förmiddagsrasten för alla inte längre existerade, vilket skiljer sig mycket från situationen på 
Söderskolan. På Söderskolan har man varje dag en gemensam fikapaus för all personal 
samtidigt kl 9:20 – 9:50. Fikapausen ingår i arbetstiden (Arbetsmiljöverket 2001). Rastvaktar 
gör man 2-3 gånger i veckan men bara i 15 minuter och man har 15 minuter kvar till en 
fikapaus. När personalen har pedagogisk lunch, dvs äter tillsammans med eleverna, har de 
därefter 30 minuters egen rast då de har rätt att lämna skolan om de vill. Den egna rasten 
räknas inte som arbetstid. Jag finner att de raster och pauser man har på Söderskolan stämmer 
väl överens med det som står i arbetstidslagen (Arbetsmiljöverket 2001). I arbetstidslagen står 
det att man bör ha minst 30 minuters sammanhängande rast om man bara har en rast under 
arbetsdagen och personalen på Söderskolan har 30 minuters egen rast. 

7.3 Gränser, kunskap och rastens värde 

En förutsättning för att kunna ta raster och pauser är att man har en förmåga att begränsa sig, 
att man har kunskaper om sina rättigheter och att man upplever att det är viktigt för ens 
välbefinnande och för hälsan att ta raster. Samtliga personer som jag har samtalat med på 
Söderskolan uttrycker att det är mycket viktigt med raster men också att det är självklart att 
ha raster, att man har rätt till det. Mina informanter verkade tycka att Nordängers och mina 
erfarenheter var märkliga och de ställde sig frågande hur det kunde vara så illa ställt när man 
faktiskt har rätt till raster. Jag tror att det aktiva fackliga arbetet har varit en stor bidragande 
orsak till att det fungerar så bra som det gör på Söderskolan. Jag har förstått att om någon 
person haft för kort rast så har man kunnat sätta sig ned med rektorn och rättat till schemat. 
Detta anser jag visar på ett gott samarbete mellan ledningen och övrig personal. Carlgren och 
Hörnqvist (1999) menar att ”eldsjälar” i samarbete med rektorn har en viktig roll när det 
gäller att driva en förändringsprocess. Jag fann i min undersökning att det har skett en 
förändring på skolan under senare år, det är dock oklart när. Under mina intervjuer framkom 
det att det var mycket stressigare förr och att man hade det mycket sämre ställt med raster, 
man fick mycket oftare vara rastvakt. Jag förstod det som att man började diskutera mer i 
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massmedia och på skolan om lärares raster, man arbetade även fackligt med dessa frågor och 
en förändring kom till stånd. Jag skulle kunna se de som arbetar fackligt som en sorts eldsjälar 
som Carlgren och Hörnqvist beskriver. Utan dessa människor kanske inte rasterna hade sett ut 
som de gör idag. Jag har också uppfattat att personalen upplever ganska stor frihet när det 
gäller att lägga sina scheman. De beskriver stor kontroll över sitt arbete. 

7.4 Neddragen städning 

Det vore inte särskilt trovärdigt att säga att allt är frid och fröjd på Söderskolan. Jag upptäckte 
saker som jag inte ”letade” efter i min undersökning. Jag förstod att man hade dragit ned 
mycket på städningen på skolan och det var ett stort bekymmer för personalen, vilket i hög 
grad påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Personalen uttryckte att det var mycket smutsigt 
och det fanns oro för både personalens och elevernas hälsa. Erikson (2003) tar upp många 
aspekter som är viktiga för att människor ska må bra i sitt arbete och bl a framhåller hon att 
det är viktigt med en bra fysisk miljö. Det verkar vara en stor brist på skolan att det dragits 
ned så mycket på städningen. 

7.5 Trångt 

En annan brist som samtliga informanter påpekade var bristen på lokaler. Man saknade 
utrymme att kunna dela upp klassen och arbeta i grupper. Det verkade finnas tillräckligt med 
personal men det hjälper inte om det inte finns lokaler att vara i. Detta, påpekade en 
informant, är ett hinder i arbetet. Dock beskrev personalen att det fanns tillräckligt med 
arbetsplatser på skolan.  

7.6 Brist på feedback 

Jag fann i mitt arbete att personalen på Söderskolan upplever en brist på feedback. Problemet 
är, som jag uppfattar det, att de inte ser varandras arbeten och därför är det svårt att ge 
feedback. Emellertid försöker de uppmuntra varandra t ex när de ser vad kollegor har gjort i 
sitt arbete. Både Erikson (2003) och Miller (2003) lyfter fram behovet av feedback och jag 
tror att det är oerhört viktigt att få feedback. Personalen får det ibland från sina elever men 
helt klart önskar de mer av den varan. Frågan är hur de ska få en förändring till stånd. Kanske 
kunde man göra mer personligt utformade utvärderingar av arbetet på skolan där lärarnas 
insatser lyfts fram mer? 

7.7 Brist på tid 

När det gäller arbetsbelastning är bilden lite delad. En person uttryckte att den hade ett 
mycket bra schema nu och kände sig nöjd. En annan person pekade på att det tyngsta 
problemet på skolan var att inte ha tillräckligt med tid att hinna hjälpa alla elever vilket 
stämmer överens med vad Carlgren och Hörnqvist (1999) funnit i sitt arbete, nämligen att 
bristen på tid är det största hindret för utvecklingsarbete inom skolan. 

7.8 Önskemål om pedagogiska diskussioner 

I mina intervjuer framkom det att det fanns önskemål om att ha fler pedagogiska diskussioner. 
Det fanns också idéer om hur dessa skulle kunna komma till stånd. Carlgren och Hörnqvist 
(1999) menar att samtal är det viktigaste verktyget för utvecklingsarbete. På Söderskolan 
finns det tid för samtal under t ex de dagliga rasterna och där förekommer även pedagogiska 
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diskussioner men vad jag uppfattade att personalen i viss mån saknar är mer tid för 
pedagogiska diskussioner på t ex konferenser och studiedagar. 

7.9 Möblera om i Maslows pyramid? 

Hur ska vi då se mitt resultat tillsammans med Maslows behovspyramid och annan litteratur 
som jag har tagit upp i det här arbetet? Jag föreslår att vi på nytt tittar på Maslows 
behovspyramid med mina kategorier insatta. Se figur 4. 

Lokaler Raster och 
pauser 

Ingen låt-gå- 
mentalitet 

Socialt klimat

Upplevelse av 
arbetssituationen

Utveckling5 

4 

3 

2 

1 Fysiska behov 

Trygghetsbehov 

Samhörighets- och kärleksbehov 

Behov av socialt accepterande 

Behov 
av själv- 

förverkligande 

 

Figur 4: Maslows ”behovspyramid” med mina kategorier. 

Maslow menar att ett behov bör vara någorlunda tillgodosett innan man kan gå vidare till 
nästa behov och det håller jag med om. Jag är dock inte övertygad om ordningen i Maslows 
pyramid. Jag skulle vilja kasta om behovet av trygghet och behovet av samhörighet. 

Jag tror att gemenskap med andra människor är en förutsättning för att människan ska känna 
trygghet och inte tvärtom. Jag tror att när vi får behovet av samhörighet med andra människor 
någorlunda tillfredsställt kan vi känna trygghet. Vi är sociala varelser och vi behöver varandra 
för att må bra. Maslow tar upp behovet av att vara uppskattad först i det fjärde steget i 
pyramiden men jag tror att det behovet ligger ungefär i jämnhöjd med behovet av 
samhörighet, vi behöver bli bekräftade av andra för att må bra och detta skapar trygghet. I 
figuren kan vi se att det finns en förbindelse mellan kategorin Socialt klimat och steg 2 i 
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pyramiden och med den förbindelsen menar jag att det sociala klimatet i högsta grad påverkar 
upplevelsen av trygghet. Likaså kan vi se en förbindelse mellan kategorin Upplevelse av 
arbetssituationen och steg 2. Med den menar jag att jag i min undersökning på Söderskolan 
upptäckte att personalen upplevde att det skapade trygghet att de tillsammans hade bestämt 
om hur de skulle gå tillväga i sitt arbete. De kände trygghet i att de hade varandra och inte 
stod ensamma om de skulle behöva försvara sitt handlingssätt. Det var tryggt att kunna säga 
att ”så här gör vi”. 

7.9.1 Personalen på Söderskolan befinner sig på en hög nivå 

Jag upplevde att personalen befann sig på en hög nivå om man skulle sätta in deras situation i 
Maslows behovspyramid. Jag placerade kategorin Upplevelse av arbetssituationen mellan 
steg 4 och 5 i pyramiden. Att den hamnar där tror jag beror mycket på att de andra behoven är 
ganska väl tillgodosedda i de tidigare stegen och därför kan personalen sträva vidare mot 
toppen.  

7.9.2 Chans till utveckling och brist på den samma 

När det gäller utveckling placerade jag den kategorin i toppen av pyramiden och det måste 
kommenteras. Jag fann i min undersökning att några av informanterna upplevde att de 
utvecklades och förnyades och att de hade god kontroll över sitt arbete medan andra saknade 
vissa bitar. Dock upplevde jag att även de som uppgav brister i utvecklingen på skolan ändå 
var positivt inställda och kom med fruktsamma förslag om hur de skulle kunna förbättra 
situationen.  

7.9.3 Vikten av att ha kontroll 

I Maslows behovspyramid saknar jag behovet av kontroll men det är möjligt att det skulle 
kunna ingå i det femte steget som berör människans behov av att utveckla sig själv. Jag håller 
med Aronsson (1987) som menar att människor som har stor möjlighet till kontroll kan må 
väl av och utvecklas av höga krav. Jag uppfattade att två av mina informanter hade stor 
kontroll över sitt arbete, de beskrev en frihet i det och de uppgav att arbetet var stimulerande 
men även ansträngande. Eriksson (2003) liksom Doctare (2000) pekar på vikten av att kunna 
påverka sin arbetssituation och Miller (2003) menar att det är mycket viktigt att kunna tala 
öppet om problem. Jag fann att personalen på Söderskolan upplever att de kan påverka sin 
situation och när det uppstod problem med t ex schemaläggningen verkade de kunna ta tag i 
dem och rätta till det. Flera intervjupersoner beskriver personalen på Söderskolan som stark 
och att de inte är några ”ja-sägare” och det tror jag är oerhört viktigt för den psykosociala 
arbetsmiljön. Rubenowitz (1994) talar liksom Aronsson också om vikten av kontroll för att 
människor ska må bra på sitt arbete och han pekar även på att det är viktigt med god 
kamratskap och lagom arbetsbelastning. Samtliga som jag talat med på Söderskolan beskriver 
att det är god kamratskap och ett bra socialt klimat på skolan. Lindblad och Prieto (2001) 
menar att lärare upplever att de har liten möjlighet att kritisera något i skolan men på 
Söderskolan har jag funnit motsatsen. Det verkar som om personalen säger ifrån när något är 
fel. 

7.10 Positiv anda på Söderskolan 

Totalt sett upplevde jag personalen på Söderskolan som mycket positiv, på det stor hela 
välmående men också trötta eftersom de uppger att arbetet tar på krafterna. De verkar också 
se möjligheter till förändring. Angelöw (2002) skriver om vikten av att fokusera på det 
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positiva och på möjligheter istället för problem för att få en förändring till stånd i en positiv 
riktning och jag instämmer verkligen med honom på den punkten. Det är av största vikt, tror 
jag, att försöka bryta negativa cirklar och med det menar jag inte att man ska bortse från 
problemen. Jag tror, som Angelöw, att det är viktigt att tänka i nya banor, att fokusera på det 
som fungerar bra och utveckla det. På Söderskolan upplever jag att det är ett sådant klimat; 
jag tycker det jag har fått fram pekar på att personalen tar tag i problem och gör något åt dem 
så situationen blir bättre. Doctare (2000) menar att man behöver en ”anda” av det 
”gemensamma goda” (s. 139) och jag upplever att andan på Söderskolan är en positiv anda. 
Thomson och Menckel (i Angelöw 2002) har en definition på hälsofrämjande arbetsplatser 
där en del är att en sådan inkluderar alla ansträngningar som syftar till att öka välbefinnande 
och hälsa. Min undersökning kan verkligen inte ses som heltäckande då jag bara samtalat med 
fyra personer på Söderskolan. Dock kan jag utifrån det jag sett tycka att Söderskolan i stort 
sett verkar vara en hälsofrämjande arbetsplats med undantag för städningen som 
informanterna upplever som undermålig. 

7.11 Roligare men mer arbetsamt med en målstyrd skola 

Lindblad och Prieto (2001) pekar på att skolan har ändrats mycket från att vara centralt styrd 
till att skolorna själva har fått större frihet. Det är politikerna som sätter upp målen för 
verksamheten men det är upp till personalen att bestämma hur de ska nå målen. Jag upplevde 
under mina intervjuer att personalen tycker att arbetet är mycket roligare och mer varierat nu 
mot förr men samtidigt är det mer arbetsamt. 

7.12 Omsorg om varandra  

 I Lpo 94, s. 5 står det att 

Omsorg om den enskildes välbefinnande skall prägla verksamheten. 

Det framkommer i min undersökning att personalen verkar kunna tala öppet med varandra 
även om det som är jobbigt, de får stöd och hjälp av varandra. De försöker också uppmuntra 
varandra även om det framkom att det råder en viss brist på feedback. Jag fann att man har 
omsorg både om varandra som personal och om eleverna. Vidare i Lpo 94 s. 5 står det att 

Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. 

Personalen berättar att man tar tag i konflikter och andra situationer som kommer upp och att 
man är mån om att tidigt lära eleverna vilka regler och normer som gäller. 

7.13 Positiva aspekter på Söderskolan 

Jag kan konstatera att flera av de aspekter som Erikson (2003) lyfter fram som viktiga i 
arbetslivet kan återfinnas på Söderskolan och det är bl a följande: (Olika aspekter lyfts fram 
av olika personer. Det är t ex inte alla som jag talat med som upplever att de har tillräckligt 
med tid för att hinna hjälpa alla och det är inte heller alla som upplever att de får den feedback 
de önskar.) 

• Humor, arbetsglädje och trivsel. 

• Att få utvecklas/växa i jobbet kompetensmässigt. 
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• Att kunna påverka sin egen arbetssituation, flexibilitet och variation i arbetet. 

• Tid att hinna/kunna göra ett bra arbete. 

• Få feedback/beröm när man gjort något bra. 

• Icke-stress/rimliga arbetsförhållanden. 

• Solidaritet och gemenskap. 

• Respekt och social empati. 

• Tillåtande atmosfär och rakt öppet klimat. 

7.14 Välgörande skratt 

Doctare (2000) betonar vikten av glädje i arbetet. Jag fick vid flertalet tillfällen höra glada 
skratt under mina intervjuer på Söderskolan och det berättades att personalen skrattade och 
hade roligt tillsammans på rasterna. De kunde också tala om problem och bekymmer. Jag tror 
att glädjen och humorn i arbetet är en mycket viktig del i att man ska må bra och liksom 
Miller (2003, s. 150) vill jag lyfta fram att: 

Hjärnan måste tycka att det är någon idé att leva. Hjärnan vill ha roligt. Det betyder att vi 
mår bra av att ha roligt på jobbet. 

Jag tror att det kan vara läkande att skratta. 

7.15 Söderskolan är föredömlig 

Jag kan till min stora glädje konstatera att jag fann att Söderskolan faktiskt är föredömlig när 
det gäller raster och pauser jämfört med vad jag tidigare sett under min utbildning och även 
jämfört med Nordängers (2002) undersökning. Detta betyder, anser jag, att de argument jag 
fått om att det inte går att ta rast för än den ena och än den andra orsaken inte är hållbara. 
Självklart finns det omständigheter som gör att det kan vara mer eller mindre svårt att 
efterleva arbetstidslagen. Som framgått i mitt arbete har de flesta av dessa argument lyfts fram 
och ”hackats sönder”, dock inte alla. Ibland kunde personalen bli hindrad av elever men det 
tog inte hela rasten i anspråk och dessutom verkade det inte hända särskilt ofta. Personalen 
kunde också i viss mån känna sig hindrad av kollegor men då hade de olika metoder att sätta 
upp gränser, t ex genom att ta en promenad. Jag vill framhålla Söderskolan som det goda 
exemplet som jag tycker att andra som inte har tillfredsställande raster och pauser bör ta efter. 

Personalen har en rejäl fikapaus på förmiddagen vilket jag tycker är mycket bra. Sedan kan 
jag personligen tycka att 30 minuters egen tid under lunchrasten är lite kort tid för 
återhämtning men jag tror att i skolans värld är det föredömligt att ha 30 minuter för sig själv. 
Så vad jag personligen anser är en helt annan historia… 

7.16 Raster är hälso- och gemenskapsfrämjande 

Jag anser att det har en stor betydelse för människans välbefinnande och hälsa att kunna ta 
raster och pauser. När jag tänker tillbaka på vad jag upplevt under mina praktikperioder och 
jämför med resultatet av min undersökning på Söderskolan, får jag bekräftat att rasten betyder 

 50 



så mycket mer än ett uppehåll i arbetet. Ute på praktik under lärarutbildningen har jag 
samtalat med stressade lärare som hade bristfälliga raster och pauser. Jag har mött lärare med 
huvudvärk som jagat omkring med en känsla av att aldrig bli färdiga. Lite tillspetsat och 
förenklat blev intrycket: 

• Brist på raster och pauser bidrar till stress, ohälsa och brist på gemenskap. 

Efter mina intervjuer på Söderskolan är intrycket: 

• Möjlighet till raster och pauser bidrar till välbefinnande, hälsa och gemenskap. 

7.17 Metoddiskussion 

Jag valde att göra en fallstudie med kvalitativa intervjuer och jag är nöjd med mitt val med 
tanke på den tidsram som fanns för detta arbete. Dock stötte jag på problem när det gällde 
konfidentialiteten men jag hoppas att jag genom att inte ha redovisat informanternas 
befattning (förutom ett fackligt ombud), kön eller ålder ändå har hållit mig till god etik i mitt 
arbete. Att jag gett samtliga informanter chansen att läsa och godkänna arbetet innan det gått 
till tryckning känns riktigt och nödvändigt i det här sammanhanget. 

Om jag haft mer tid till mitt förfogande skulle det varit givande att göra fler intervjuer och jag 
tror det skulle givit mycket att även ha gjort observationer. Ett annat alternativ kunde ha varit 
att jämföra situationen på fler skolor. 

En brist i det här arbetet kan vara att jag bara har intervjuat fyra personer, därför kan förstås 
inte resultatet vara heltäckande. Jag vill dock framhålla att jag fick värdefull information från 
mina intervjupersoner som var mycket öppenhjärtiga och de berättade hur det fungerade 
allmänt på skolan med t ex raster och pauser. Jag uppfattade att det som gällde dem själva 
gällde även resten av personalen. Det har framgått att en av informanterna är ett fackligt 
ombud och genom den personen har jag också fått värdefull information om situationen i stort 
på Söderskolan. Med detta som bakgrund tror jag att jag fått fram en ganska god bild av hur 
det fungerar på Söderskolan, åtminstone när det gäller mitt fokus för detta arbete, nämligen 
personalens raster och pauser. 

Patel och Davidson (1994) menar att en fallstudie innebär att man gör en undersökning på en 
mindre grupp och att ett ”fall” skulle kunna vara en enda person och om man tar det i 
beaktande borde inte fyra personer vara för lite för att räknas som ett ”fall”. 

Självklart är det också så att detta arbete är starkt färgat av mig som person och om en annan 
person gjort den här undersökningen skulle arbetet se annorlunda ut. Jag är medveten om att 
jag har många åsikter men jag citerar Sven Hartman (2003, s. 99) som skriver: 

Det hävdas ibland att man inte får ägna sig åt ”tyckande” i rapporter och examensarbeten. 
Om den som genom sitt arbete verkligen satt sig in i ett område inte är beredd att också 
ha åsikter om det, vem ska då föra debatten? 

7.18 Yrkesrelevans 

Det jag har undersökt har i allra högsta grad relevans för mitt kommande arbete som lärare. 
Jag har lärt mig mycket som jag kommer att ha nytta av. Jag har fått ny kunskap om mina 
rättigheter och skyldigheter när det gäller raster och pauser. Genom information från ett 
fackligt ombud har jag fått reda på att man kan avtala bort arbetstidslagen men då måste 
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bägge parter vara överens. Genom den kunskap jag fått tror jag att jag kommer att vara noga 
med att ta reda på vad som gäller på arbetsplatsen. Jag har genom att intervjua personal på 
Söderskolan fått ett lysande exempel på att det går att ha raster och pauser, det är ingen 
omöjlighet. Jag kan använda denna kunskap till att hjälpa, informera och uppmuntra andra att 
ställa krav. Jag kan också använda den för att skapa sunda gränser för mig själv och mitt 
arbete för att förhoppningsvis orka med i längden. 

7.19 Förslag till fortsatt forskning 

Jag har i det här arbetet undersökt den psykosociala arbetsmiljön på en skola med fokus på 
personalens raster och pauser. Det skulle vara mycket intressant att undersöka elevernas 
psykosociala arbetsmiljö. Hur upplever eleverna sin arbetsmiljö? Hur upplever de sina raster 
och pauser? Jag fick i min fallstudie höra att barnen kunde ha 15-20 minuter på sig att äta 
lunch innan nästa matlag kom och det låter i mitt tycke stressigt. Under min lärarutbildning 
har jag även funderat en del på den regel som har funnits på en del skolor som jag har 
praktiserat på, nämligen att barnen ska vistas ute på sina raster. Skolan är både elevernas och 
personalens arbetsplats. Jag har inte hört någon regel om att de vuxna måste gå ut på sina 
raster men däremot måste eleverna gå ut. Ett argument för att eleverna måste gå ut är att ”de 
behöver ha frisk luft och motion för att orka med sitt arbete”. Har inte personalen samma 
behov? 

7.20 Till sist 

Jag inledde det här arbetet med två citat och jag vill också avsluta det med två citat. Jag har 
visserligen tagit upp dessa citat tidigare i mitt arbete med de är värda att upprepas. Följande är 
uppmaningar till mig och till dig: 

Att följa bestämmelserna om raster och pauser är inte bara en rättighet utan också en 
skyldighet (min kursivering) mot dig själv, om du ska kunna stanna kvar i ditt yrke utan 
att drabbas av ohälsa. Tid för återhämtning och reflektion är särskilt viktigt när man 
arbetar med människor. (Lärarförbundet webbuppslagsbok 2004-01-05) 

Det krävs också tid och rum för att skapa verkliga möten mellan människor. Den 
gammaldags fikapausen fyllde den funktionen. Det är hög tid att återupprätta den! (Min 
kursivering. Doctare 2000, s. 140) 
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9 Exempel på intervjuguide 

Välkommen! 

Forskningsetiska principer: 

• Mitt syfte med det här arbetet är att undersöka personalens psykosociala arbetsmiljö. 

• Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Jag kommer att radera intervjun 
när arbetet är klart och godkänt. 

• Du har rätt att ångra dig och inte vara med på intervjun. 

• Du har rätt att lämna intervjun när som helst. 

• Jag kommer inte att använda arbetet i kommersiellt syfte.  

Är det ok att jag bandar intervjun? 

A. 

• Vad jobbar du med på den här skolan? 

• Hur länge har du arbetat här? 

• Har du arbetat på flera skolor? 

B. 

• Hur skulle du beskriva din psykosociala arbetsmiljö? 

C. 

Frågeområden 

• Kännetecknande för skolan. 

• Hur ser personalens raster och pauser ut? 

• Vad gör man på sina raster? 

• Vad betyder rasten? 

• Kännedom om rättigheter t ex arbetstidslagen. 

• Trivsel, socialt klimat. 

• Schemaläggning. 

• Hur beskrivs arbetet? 

• Möjlighet att själv bestämma över sitt arbete. 
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• Förändring mot förr? I så fall hur? 

• Positiva och negativa aspekter på skolan. 

• Vad önskar man förändra? 

• Utveckling. 

• Berätta om resultatet av Nordängers undersökning och mina egna erfarenheter från 
praktiken. Respons på detta. 

Är det något som du tycker att vi missat att tala om? Är det något du önskar lägga till eller ta 
bort? 

 

Tack så mycket för hjälpen! 
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