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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att om möjligt få reda på hur några lärare upplever sin 

arbetssituation. Hörnstenarna i arbetet är lärares arbetstid, arbetsbelastning och 

arbetsuppgifter. I arbetet har några lärares syn på sin arbetssituation jämförts med 

intentionerna i lärarnas fackliga avtal. För att få svar på mina frågeställningar har fem 

intervjuer genomförts. De fackliga avtalen har studerats och dessutom innehåller arbetet 

forskning och erfarenheter som rör lärares arbetssituation. 

 

Jag har i arbetet kommit fram till att den upplevda arbetsbelastningen bland verksamma lärare 

skiljer sig väsentligt mellan olika individer. Lärarnas arbetsuppgifter är många men beroende 

på effektivitet och prioriteringar kan arbetsbelastningen variera. Arbetstiden är beroende av 

vad lärarna prioriterar i livet och vad de har för syn på lärarprofessionalism.   

 

Lärarna sätter sällan sin arbetssituation i kontrast till de fackliga avtalen. De flesta lärarna 

anser att arbetsbelastningen är hög och arbetet visar även att skolans tidsorganisering kan 

påverka lärarnas arbetsbörda så att den upplevda arbetssituationen möjligtvis blir mer 

acceptabel. Lärarna har olika strategier för att orka arbeta, det kan vara allt från att ha ett rikt 

familjeliv eller att ägna sig åt fritidsintressen som kan koppla bort tankarna från arbetet. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Egna erfarenheter 

Den senaste tiden har det i media förts en aktuell debatt om hur den svenska skolan fungerar. 

Det har talats om dåliga resurser och obstinata elever. Vi får dagligen höra om lärare som 

anser sig vara under så stark press att de inte orkar gå till jobbet utan istället måste sjukskriva 

sig. Det finns även de som helt slutar att arbeta som lärare och som söker sig till nya gebit.. 

  

I kontrast till detta har jag mött många lärare som älskar sitt jobb och som aldrig skulle kunna 

tänka sig att arbeta med något annat. Flera av dessa lärare hävdar att läraryrket är en livsstil 

och att jobbet finns med i tankarna 24 timmar om dygnet. Under min senaste praktik sa min  

handledare: �En lärare ska arbeta 45 timmar i veckan. Folk i allmänhet tror att vi arbetar 30 

timmar i veckan och i realiteten ligger den faktiska arbetstiden oftast på över 50 timmar�. 

 

Som blivande lärare och dessutom småbarnsförälder funderar jag mer och mer på hur mycket 

tid jag är villig att lägga ner på mitt arbete i framtiden. Är man en bra lärare för att man 

planerar lektioner och sitter i samtal med föräldrar och kollegor varje kväll och dessutom 

ägnar en stor del av helgerna åt skolarbete? Jag anser att man måste kunna göra ett bra jobb på 

de 45 timmar i veckan man har betalt för. 

 

Att lärare har en genomsnittlig arbetstid på 45 timmar i veckan, om man räknar bort loven, är 

jag medveten om men jag vill ta reda på hur de fackliga avtalen ser ut och hur de kan gestalta 

sig i praktiken. Under min utbildning har jag praktiserat på fem olika skolor och jag har fått 

intrycket av att en del lärare väljer att lägga ner mycket tid på sitt arbete medan det finns de 

som kanske inte alls effektivt fyller sina 45 timmar i veckan. Jag vill också undersöka 

närmare om lärare har rätt till, och om de anser sig ha, rast någon gång under sin arbetsdag. 

Under min praktik är det endast vid ett fåtal tillfällen jag känt att jag har haft en paus i arbetet. 

 

Förutom de intervjuer som genomförts har jag läst en del litteratur som behandlat ämnet. Jag 

upptäckte snart att det inte finns så mycket skrivet om just lärares arbetstider. Det mesta 

materialet som finns är skrivet som avhandlingar eller examensarbeten gjorda av studenter 

och forskare. Det är dock få arbeten som enbart behandlar lärares arbetstider, det material som 

finns tillgängligt tar istället upp arbetstillfredsställelse och tidsuppfattning hos olika 

yrkesgrupper. Det är svårt att finna en förklaring till varför det inte finns så mycket forskning 
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kring lärarnas arbetstider men å andra sidan är det en av anledningarna till att jag har valt att 

skriva om det.  

 

Läraryrket är i några avseenden speciellt i och med att lärarna arbetar in fem veckor varje år 

för att kunna vara lediga under elevernas lov. Av den anledningen är det besvärligt att  göra 

jämförelser med andra yrken och därför har det också varit svårt att hitta bra litteratur som går 

att använda i det här arbetet. Det är också därför de intervjuer som genomförts fått så pass stor 

del i resultatdelen. 

 

Eftersom det är en ganska aktuell debatt som pågår om lärarnas arbetssituation finns det en 

hel del artiklar i olika tidskrifter som skrivits av lärare och som behandlar lärares 

arbetsbelastning relaterat till arbetstid. Dessa artiklar har jag naturligtvis använt mig av. 

 

Vad gäller de fackliga avtalen så har Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet en del 

broschyrer som behandlar ämnet. Dessa avtal är ganska generella och det kan skilja sig 

betydligt mellan olika skolor och olika kommuner hur man i realiteten förlägger lärarnas 

arbetstid. Jag har också använt mig av förhandlingsprotokoll som upprättats när avtal mellan 

Norrköpings kommun och de lokala fackliga organisationerna arbetats fram.  

 

Jag  har kontaktat flera personer som arbetar inom Lärarnas fackförbund men tyvärr inte fått 

den respons jag hoppats på. Fackförbunden har antagligen genomfört många undersökningar 

som skulle kunna användas i mitt arbete men som sagt, jag har tydligen inte dragit i �de rätta 

trådarna�. Deras ointresse kan för mig verka vara lite underligt i och med att jag absolut inte 

haft för avsikt att granska de fackliga organisationernas arbete. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på huruvida och på vilket sätt lärares arbetstider, såsom de 

skisseras i de fackliga avtalen, går att förena med det som i slutändan sker i praktiken. Jag vill 

således undersöka hur relationen mellan intention i avtalen (hur det borde vara) och det som i 

slutändan sker (enligt några lärare) ser ut, vad gäller lärares arbetstider och arbetssituation. 

Intentioner 

    avtal  
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                     ????    ???? 

 

Lärares vardag 

               Lärares arbetstider 

 

Figur 1: Fokus för studien- mitt studieobjekt: Mellan intention och verklighet 

 

 

 

 

 

Problemformulering 

Jag har utgått ifrån följande frågeställningar: 

 

Hur upplever lärare själva relationen mellan intention och verklighet vad gäller lärares 

arbetstid? 

Hur ser lärarna själva på förhållandet mellan sina arbetsuppgifter, sin  arbetstid och de 

fackliga avtalen? 

Kan lärares arbetsbelastning kopplas till hur arbetstiden är organiserad?  

Vilka strategier har lärare för att upprätthålla en acceptabel arbetsbörda? 

 

1.3 Avgränsning 

I och med att syftet med arbetet är att undersöka om de fackliga avtalen vad gäller lärarkårens 

arbetstider är förankrade i lärarnas vardag har jag valt att endast titta på de nuvarande fackliga 

avtalen, samt på hur några lärares nuvarande arbetssituation ser ut. Jag har alltså inte brytt mig 

om att blicka tillbaka i historien på lärarnas arbetstider och arbetssituation. För att ändå få en 

liten jämförelse har jag under intervjuerna frågat lärarna om de ser några skillnader på sitt 

arbete idag jämfört med hur de arbetade under sina första verksamma år. Jag har dock valt att 

inte gå närmare in på fackliga avtal från tidigare år i och med att det är  tidskrävande att leta 

och förstå sig på vad avtalen faktiskt vill framhäva.  
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2. BAKGRUND 

För att kunna finna svar på mina frågeställningar var jag tvungen att förkovra mig i lärarnas 

fackliga avtal. Jag fokuserade främst på de delar som tog upp lärarnas arbetstider. 

 

2.1 De fackliga avtalen på nationell nivå 

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundets Samverkansråd sluter med Svenska 

Kommunförbundet avtal om lärares lön och allmänna anställningsvillkor. Detta avtal kallas 

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm - ÖLA OO. (Lärarförbundets 

kansli, �Lärarnas arbetstid och arbetsbelastning�. Skolvärlden nr.3 2001) 

 

Lärarnas fackförbund är rörande överens om att lärarnas arbetstid först och främst ska 

utnyttjas för att nå läroplanens mål, det vill säga de mål som står nedskrivna i Lpo 94 - 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. Om arbetsgivaren utnyttjar den reglerade 

arbetstiden till andra arbetsuppgifter kommer lärarnas möjlighet att klara en ökad 

måluppfyllelse att minska. (Ibid.) 

 

Årsarbetstid 

Vad gäller lärares årsarbetstid ska heltidsanställda lärare i genomsnitt ha samma årsarbetstid 

som andra kommunalt heltidsanställda. �För lärarkollektivet är den genomsnittliga för 

närvarande, exklusive semester, 1767 timmar per arbetstagare�. (Lärarförbundets fackliga 

avtal: Särskilda bestämmelser AB § 11)  

 

Reglerad arbetstid 

Vad som skiljer lärarkåren från andra yrkesgruppen är det faktum att arbetstiden delas in i 

reglerad arbetstid och förtroendetid. Reglerad arbetstid är den tid man som anställd står till 

arbetsgivarens förfogande. Lärares reglerade årsarbetstid är 1 360 klocktimmar. Det 

motsvarar ett genomsnitt på ca 35 timmar per vecka. Det kan dock förekomma variationer i 

den reglerade tiden mellan veckorna. ÖLA OO säger dock att arbetstiden bör fördelas med en 

jämn utläggning över verksamhetsåret. För lärare gäller ett  verksamhetsår med start i augusti 

fram till nästkommande augusti. (Lärarförbundets kansli, �Lärarnas arbetstid och 

arbetsbelastning�. Skolvärlden nr. 3 2001) 
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Den reglerade årsarbetstiden ska fördelas på 194 dagar, så kallade A-dagar. Dessa dagar ska 

förläggas under eller i anslutning till elevernas skolår. Antalet fullgjorda A-dagar ligger till 

grund för beräkning av semesterlön. (Ibid.) 

 

Inom den reglerade tiden ryms en central reglering för kompetensutveckling där riktmärket 

ligger på 104 timmar per anställd och verksamhetsår. Övrig reglering sker i lokala avtal och är 

då också beroende på  vad enskilda kommuner, skolor, skolledningar och lärare kommer 

överens om. (Ibid.) 

 

Avtalet anger inte var den reglerade arbetstiden ska genomföras. Normalt förläggs den till 

arbetsplatsen men beroende på bland annat arbetsorganisation och lokalförhållanden kan ett 

annat beslut tas. Rektor och lärare kan komma överens om att en del av den reglerade 

arbetstiden förläggs till lärarens bostad, om detta är motiverat utifrån tex. lärarens behov eller 

bristfälliga arbetsutrymmen i skolan. Det är viktigt att all reglerad arbetstid, oavsett var den 

genomförs, läggs in i lärarens arbetsschema. Den reglerade arbetstiden ska fastställas i ett 

individuellt arbetstidsschema där arbetsdagens början och slut tydligt framgår. 

(Lärarförbundets fackliga avtal: Särskilda bestämmelser AB § 20).  

 

Om reglerad arbetstid skall förläggas till obekväm arbetstid, dvs. kvällstid eller helger, så ska 

ersättning i form av pengar utgå. Det är dock mycket ovanligt att reglerad arbetstid förläggs 

till obekväm arbetstid. 

Förtroendearbetstid 

Förtroendearbetstid är den del av årsarbetstiden som överstiger 1360 klocktimmar och den 

förfogar läraren själv över. Både när den ska förläggas och var. I första hand är den avsedd för 

en del av för- och efterarbete men kan också innehålla spontana elev- och föräldrakontakter 

samt tid för lärarens egna utveckling. Övriga arbetsuppgifter ska rymmas inom den reglerade 

arbetstiden och får inte skjutas till förtroendetid. (Lärarförbundets kansli, �Lärarnas arbetstid 

och arbetsbelastning�. Skolvärlden nr.3 2001) 

 

Av detta kan man förstå att förtroendetiden inte ska användas till utvecklingssamtal, 

föräldramöten, �öppet hus�, medarbetarsamtal eller arbetsplatsträffar. 

 

En heltidsanställd lärare har en arbetsvecka som ligger på 45 timmar. 35 timmar är som 

tidigare nämnts reglerad arbetstid och de övriga 10 timmarna är förtroendetid. Anledningen 
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till att man som lärare arbetar mer än en normal �40-timmarsvecka� är att få en längre 

ledighet på sommaren och de övriga loven som skolåret innebär. Därför måste det arbetas in 

cirka 5 veckor och då innebär det i sin tur att man teoretiskt sett arbetar 9 timmar om dagen 

måndag � fredag. Ett exempel på detta kan vara: 8-12, 13-18. 

 

Övertid 

Lärare har rätt till kompensation för övertidsarbete. Innan lärare tar på sig en ny arbetsuppgift 

bör kontakt tas med arbetsgivaren om vilka villkor som ska gälla. (Lärarförbundets fackliga 

avtal: Särskilda bestämmelser AB § 20).  

 

Övertid ska vara beordrad eller i efterhand godkänd av behörig arbetsledare. Hur detta 

praktiskt går till skiljer sig markant mellan olika skolor. (Lärarförbundets kansli, �Lärarnas 

arbetstid och arbetsbelastning�. Skolvärlden nr.3 2001)  

 

Övertid kan bara genereras utifrån den reglerade arbetstiden � aldrig utifrån 

förtroendearbetstid och utgår ej i samband med utbildning/ 

kompetensutveckling. (Ibid. sid. 59) 

 

Obekväm arbetstid 

Om den reglerade arbetstiden förläggs till obekväm arbetstid som brukar räknas vara efter 

klockan 19.00 eller helgdagar, får läraren ersättning. Däremot får läraren inte Ob-tillägg vid 

övertidsarbete. Det går heller inte att få ersättning för förtroendetid. (Lärarförbundets fackliga 

avtal: Särskilda bestämmelser AB § 11) 

 

Raster 

Raster, dvs. avbrott i den dagliga arbetstiden när man inte är skyldig att vara kvar på 

arbetsplatsen ska förläggas så att man inte arbetar mer än fem timmar i följd. Den reglerade 

arbetstiden blir under en dag normalt tvådelad eftersom lunchrasten bryter den mitt under 

dagen. I vissa fall kan den bli tredelad, tex. när föräldramöten läggs på kvällstid. Arbetet ska 

planeras så att anställda lärare kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Pauser räknas in i 

arbetstiden. Det är viktigt att arbetsschemat ger utrymme för pauser, förflyttningar och enskilt 

för � och efterarbete. Detta för att läraren ska få möjlighet till reflektion och återhämtning. 

(Lärarförbundets kansli, �Lärarnas arbetstid och arbetsbelastning�. Skolvärlden nr.3 2001) 
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I arbetstidslagen (§ 15) skiljer man på rast och paus. En rast är ett längre avbrott där du själv 

kan bestämma hur och var den ska tillbringas. Den räknas inte in i arbetstiden och rasten är 

således inte betald. Arbetstagare ska ha, som tidigare nämnts, rast senast efter fem timmars 

arbete. Den ska vara minst 30 minuter lång. (�Du & Jobbet�, Arbetsmiljötidningen nr.7, 2001) 

 

Utöver rasten ska läraren ha möjlighet till kortare pauser i arbetet. En paus räknas alltså in i 

arbetstiden och innebär att läraren inte får lämna arbetsplatsen. Det finns ingenting i lagen 

som säger vare sig hur många  eller hur långa pauserna ska vara, det står bara att : �Pausernas 

antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena� 

Lagen överlämnar till de behöriga parterna  att avgöra när särskilda arbetspauser är 

nödvändiga. (Ibid.) 

 

Arbetstidslagen 

Arbetstidslagens bestämmelser har kommit till för att skydda anställda mot skadlig 

arbetsbelastning. Arbetstidslagens bestämmelser kan vara svåra att tillämpa på lärare i och 

med att en viss del av arbetstiden är utlagd som förtroendetid. Det kan ändå vara bra att känna 

till riktlinjerna för att i största möjliga mån förhindra onödig arbetsbelastning. 

(Lärarförbundets kansli, �Lärarnas arbetstid och arbetsbelastning�. Skolvärlden nr.3, 2001) 

 

Lagens regler om arbetstidens längd och förläggning är dispositiva. Det innebär att reglerna 

kan upphävas eller ges ett annat innehåll genom ett kollektivavtal, och i lärarnas fall då ÖLA 

00. I ÖLA 00 finns direkta avskrivningar av Arbetsmiljölagens regler. (Ibid.) 

 

2.2  Ett lokalt avtal- exemplet Norrköping 

I juni 2001 förhandlades det fram ett nytt avtal mellan Norrköpings kommun och 

representanter från lärarnas fackförbund, dvs. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.  

 

Förhandlingarna gick under rubriken �Avtal om formerna för arbetstagarens medverkan såväl 

i utformningen av sin egen arbetssituation som i förändrings- och utvecklingsarbetet�. Syftet 

med de nya avtalen var att konkretisera ÖLA 00. Helt enkelt: Hur ska Norrköpings kommun, 

dvs. lärarnas arbetsgivare, göra för att stå upp för de överenskommelser som finns att följa i 

ÖLA 00?  
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Förhandlingarna ledde fram till att kommunen skulle förtydliga verksamheten på kommunal 

nivå, enhetsnivå, arbetslagsnivå och den enskilde lärarens nivå. (Norrköpings kommun, 

Personalkontoret. Förhandlingsprotokoll 2001-06-06)  

 

Protokollets § 9 handlar om arbetstider och där kan man bland annat läsa följande:  

 

Under senare år har arbetsbelastningen ökat för arbetstagare i förskola, skola. 

Det finns tecken som tyder på att detta har lett till arbetsmiljöproblem och ökad 

ohälsa. Parterna är medvetna om detta och ser att en ökad grundbemanning och 

en bättre organisation av arbetet är medel för att nå bättre kvalitet och bättre 

arbetsmiljö i förskolor, skolor. (Ibid. sid. 6) 

 

 

Vidare har man i förhandlingarna kommit fram till att arbetet i skolorna måste anpassas. Detta 

ska ske i riktning mot lärarnas olika förutsättningar, intressen och ambitioner. Det kan komma 

att innebära att lärare arbetar olika mycket med olika arbetsuppgifter. Det ska lösas genom att 

arbetslaget och den enskilde läraren, tillsammans med enhetschefen planerar hur arbetet ska 

fördelas och rymmas inom arbetstiden. (Ibid.) 

 

 

 

 

Parterna enades till sist om följande: 

 

att  beräkningsperioderna enligt avtalets regler tillämpas enligt överenskommelse. 

(se bilaga 1) 

 

att  övertid beräknas enligt reglerna i AB § 20 (se sid. 9), och utgår för i förväg 

beordrad eller i efterhand godkänd tid som ligger utanför ordinarie 

arbetstidsschema.  

 

att under avtalsperioden (2000-04-01 � 2005- 03-31) arbeta för att få till stånd  

försök med 40-timmarsvecka. 
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att parterna tillsammans senast efter läsåret 2001/2002 gör en studie av hur detta 

avtals intentioner om arbetstid har utfallit.  

 

att i det fortsatta arbetet från avtalet ÖLA 00 ska lärararbetets helhet undersökas 

och framhävas. Parterna ska gemensamt utreda förhållandet mellan pedagogiskt 

arbete med och utan elever i alla skolformer, med målsättningen att öka kvalitén 

och minska arbetsbelastningen på lärarnas verksamhet. Detta kan möjligtvis 

lyckas om man anpassar arbetstidens organisering till de nya krav som skolans 

måldokument kräver. (Norrköpings kommun, Personalkontoret. 

Förhandlingsprotokoll § 9 

2001-06-06) 

 

Avtalsstödet 

Lärarförbundets lokalavdelning i Norrköping arbetar med något som kallas för Avtalsstödet. 

Det är en serie artiklar som syftar till att påminna lärarna som arbetar i kommunen om vad de 

fackliga avtalen innehåller.  

 

Avtalsstödet del 1 kom ut på Lärarförbundets �Snailmail� i augusti 2001 och då handlade 

artikeln om det individuella arbetstidsschema som alla lärare i kommunens grund- och 

gymnasieskolor ska ha fastställt och klart att tas i bruk senast den 1 september 2001. Detta 

enligt det lokala avtalet i kommunen.  

 

Detta individuella arbetstidsschema är ett sätt att konkretisera de överenskommelser som 

gjordes mellan kommunen och de fackliga representanterna i början av juni 2001. Det 

fastställdes bland annat att arbetsuppgifterna skulle anpassas till lärarnas behov och 

förutsättningar (se sid. 12). 

 

Genom att lärarna själva kan arbeta fram ett individanpassat arbetsschema tror fackförbunden 

att lärarnas arbetstider ska bli gynnsammare. 

 

Avtalsstödet del 1 redogör för vilka punkter lärarna ska tänka på när de pusslar ihop sitt 

schema. Det viktigaste är att schemat endast ska gälla den reglerade arbetstiden. Det står 

också att arbetstidsschemat är grunden då eventuell övertid ska regleras. Artikeln påminner 
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sedan läsarna om att föräldramöten, och utvecklingssamtal ska rymmas inom den reglerade 

tiden.  

 

I Avtalsstödet del 1 finns fler tips för hur man lägger upp ett schema  och en av de övriga 

punkterna tar upp hur viktigt det är att lärarna kommer ihåg att räkna in rast i schemat. 

Lärarna måste också lägga in tid för förberedelse och efterarbete av lektioner så att det finns 

en stund både innan och efter varje lektion till just detta.  

 

I den sista punkten står det att: �Om arbetsuppgiften inte visar sig rymmas inom den 

reglerade tiden måste något annat tas bort�. Här tilläggs också att det inte är bra att ta bort 

planeringstid och samtidigt ha kvar undervisning i samma utsträckning eftersom det försämrar 

undervisningens kvalitet. 

2.3 Aktuell debatt i en kommun 

Just detta med att synliggöra lärarnas totala arbetstid har påtalats från flera håll och man kan 

bland annat läsa i en facklig programskrift (se nedan) att: �Sedan en lång tid tillbaka har det 

varit undervisningsskyldigheten som varit måttet på lärares arbetstid�. De fackliga menar att 

i och med att den reformerade skolan ställt allt större krav på insatser från lärarna har det ur 

facklig synpunkt varit självklart att undervisningsskyldigheten skulle sänkas så att den totala 

arbetstiden inte skulle öka. Tyvärr har inte fackförbunden  fått igenom sina synpunkter till 

fullo utan bara till viss del. Kommunerna har på grund av begränsade ekonomiska resurser 

varit ovilliga att dra ner på lärarnas undervisningsskyldighet i och med att det medför 

merkostnader i form av mer skolpersonal. I programskriften manar nu de fackliga till en ny 

strategi, en strategi som består av tre delar: 

 

�Lägg det avgörande inflytandet över arbetstiden på de lokala                        

parterna�. 

 

�Synliggör lärarnas hela arbetstid�. 

 

�Se till varje lärares hela arbetssituation�. 

(Lärarnas Riksförbund, programskrift �Arbetstidsfrågan�, 2001) 
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Dessa tre punkter kan direkt härledas till det avtal som Norrköpings kommun tillsammans 

med lärarnas fackförbund arbetade fram i juni 2001. I avtalet står bland annat att varje lärare 

ska ha arbetat fram ett individuellt arbetstidsschema innan den 1 september 2001. (se kap. 2.2)  

Detta skulle göras just för att synliggöra varje lärares arbetstid och arbetssituation. 

 

I en artikel i Norrköpings största dagstidning, NT (01-06-19) kunde man för ett par månader 

sedan läsa om lärarnas arbetsbelastning. Artikeln utgick ifrån en undersökning som gjorts av 

Lärarnas Riksförbund våren 2001. Undersökningen riktades till 600 lärare i sex olika 

kommuner.  

 

Enligt undersökningen LR genomfört anser sju av tio lärare att deras arbetsbelastning är för 

hög. Var fjärde lärare löser det genom att börja jobba deltid. Arne Borgstedt, ordförande i 

Lärarnas riksförbund i Norrköping, som intervjuats i artikeln håller med undersökningens 

resultat och han säger bland annat att �Vi är nära totalkaos i skolan�. Borgstedt  säger vidare 

att �Det är våra eldsjälar, de duktiga lärarna, som går in i väggen�. Ett stort problem är 

enligt Borgstedt att det finns så många obehöriga lärare ute i skolorna och det innebär att de 

behöriga lärarna får dra ett tyngre lass. En annan orsak till att lärarna känner sig utbrända är 

att det aldrig finns tid för återhämtning. �De utredningar vi har gjort lokalt visar att lärarna 

inte har tid med ett normalt socialt umgänge� säger Arne Borgstedt. (Norrköpings Tidningar, 

19/5 2001) 

 

I artikeln intervjuades också Norrköpings kommuns personaldirektör Carl Martin Renheim. 

Han känner inte igen den mörka bild som Borgstedt målar upp. �Visst finns det problem, men 

i det stora hela fungerar det ganska väl på skolorna� säger han. Borgstedt är av den 

uppfattning att kommunen måste höja lönerna för att lärarna ska stanna kvar men Renheim 

tycker att lönerna är konkurrenskraftiga med övriga rikets. Renheim håller dock med om att 

långtidssjukskrivningarna har ökat och han anser att det förtjänar djupgående analyser och 

åtgärder. (Ibid.)  

 

Ett par dagar efter det att artikeln publicerats kom ytterligare en artikel  i NT som tog upp 

lärarnas arbetssituation. Den här gången var det en verksam lärare och fackombudsman, Miia 

Austa-Rådström, som intervjuats. �I samband med nedskärningarna under mitten av 90-talet 

har pressen på lärare bara ökat. Numera ska vi vara lärare, kuratorer, bibliotekarier och till 

och med vaktmästare� säger Miia Austa-Rådström. (Norrköpings Tidningar, 23/5 2001) 
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Hon uppskattar att ungefär hälften av personalen på den skola hon arbetar på inte arbetar 

heltid. Hon anser att skolan skulle behöva anställa tio nya lärare, behöriga sådana, för att 

arbetsbördan skulle minska. Miia Austa-Rådström säger fortsättningsvis i intervjun att: 

 

Vårt viktigaste krav är att arbetsbelastningen ska minska och därmed får vi ner 

arbetstiden. Vi måste få tid för förberedelser och reflektion. Det finns ingen 

chans att hinna med det under vår ordinarie arbetstid. (Ibid.)  

 

Miia Austa-Rådström avslutar ändå intervjun med att säga: 

 

Jag älskar mitt jobb. Jag skulle inte stanna kvar om jag inte tyckte om arbetet. 

Det är underbart att jobba med ungdomar och hjälpa dem att utbilda och 

utveckla sig. Men arbetsbelastningen får inte vara hur hög som helst och 

stressen måste bara minska. (Ibid.) 

 

När jag läste artikeln slogs jag av att det ofta är så att lärarna klagar över sin arbetssituation 

men att de ändå säger att de älskar sitt jobb. I och med att de uttalar det så förloras lite av 

allvaret i deras klagan tycker jag. Istället skulle lärarna hota med att sluta arbeta och på så sätt 

få respekt för sin arbetsinsats. Nu vet alla att lärarna ändå kommer att vara kvar i skolan ett 

bra tag till även om inga förändringar görs. De älskar ju sitt jobb! 

 

 

 

 

 

 

I en programskrift som LR publicerat kan man läsa följande: 

 

Skolan måste bli en attraktiv arbetsplats för både lärare och elever. Därför är 

det absolut nödvändigt att komma tillrätta med lärarnas ökade 

arbetsbelastning���En rad undersökningar visar att lärarnas ökade 

arbetsbörda leder till att många lärare blir utbrända i sin omsorg om eleverna 
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och för att behålla kvaliteten i sin undervisning. (Lärarnas Riksförbund, 

programskrift �Lärarnas arbetsbelastning�, 2001) 

 

I skriften kan man vidare läsa att lärarna kläms mellan högt ställda mål, egna ambitioner och 

konsekvenserna av 90-talets nedskärningar. Metta Fjelkner, LR´s ordförande, säger i 

programskriften att: 

 

Lärarrollen innebär stora krav på individuell handledning av varje elev och 

lärarnas ambitioner att i stora elevgrupper ta hand om varje enskilt barn har 

gjort situationen för många lärare ohållbar. (Ibid.) 

 

I skriften föreslår LR slutligen flera åtgärder: 

 

• Lärarna måste avlastas från sina administrativa arbetsuppgifter 

 

• Arbetsmängden måste anpassas till arbetstid och antal skolpersonal. 

 

• Lärarnas inflytande över sin verksamhet måste öka. Det gäller bland annat ekonomi, 

planering och beslutsfattande. 

 

• Arbetsdagens början och slut ska regleras genom individuella arbetstidsscheman. 

 

• Verksamheten ska planeras så att alla arbetsuppgifter man känner till i förväg ska kunna 

genomföras inom den reglerade arbetstiden. Exempel på sådana arbetsuppgifter kan vara 

planering och förberedelse av lektioner, rättning av prov, betygssättning, 

utvecklingssamtal, nationella prov, konferenser mm. 

 

• Det måste finnas tid avsatt för elever med behov av särskilt stöd. Tidsbrist och känsla av 

otillräcklighet är kanske den största psykiska arbetsbelastningen för lärare. 

 

• Det är viktigt att det rensas ut arbetsuppgifter som inte direkt kan återföras på de 

nationella målen och då framför allt på skolans kunskapsmål. 
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• Lärarna måste få tillgång till pedagogisk och social handledning. Detta ska vara ett 

återkommande inslag i lärararbetet. 

 

• Tid måste avsättas för att varva ner. 

(Lärarnas Riksförbund, programskrift �Lärarnas arbetsbelastning�, 2001) 

 

2.4 Forskning om lärares arbetstider och organisering av lärares         

      tid 

Även om jag tidigare nämnt att det är dåligt med litteratur skrivet om lärarnas arbetstider så är 

det inte helt omöjligt att finna just sådan. Jag kommer i detta kapitel redogöra för forskning 

jag stött på under arbetets gång. 

 

Ingrid Westlund, fil. dr i pedagogik, har forskat kring hur lärare och elever styrs av den 

tidsorganisation som av tradition finns i skolan. I Westlunds Bok �Elevernas tid och skolans 

tid� presenteras andra, mer flexibla sätt att organisera tiden.  Skolan är ett bra exempel på 

institution som är väldigt tidsstyrd. �I flera studier framkommer att lärare är mycket 

tidsmedvetna och att de talar mycket om tid�. (I Westlund, �Elevernas tid och skolans tid�, 

1998 sid. 49) I ett kapitel som behandlar lärares syn på tiden menar Westlund att lärarna ser 

tiden som ett stressmoment, skoldagen/arbetsdagen är strikt indelad i olika lektionspass. 

(Ibid.) 

 

Skolans tidsstruktur och organisering förefaller vara baserad  på den objektiva, 

abstrakta, mätbara newtonska uppfattningen om tid. Lektionstider anges i 

timmar och minuter och plats anges för varje ämne. (Ibid. sid. 50) 

 

Tiden har länge varit en grundläggande faktor utifrån vilken lärares arbete beräknats. 

Tidsramarna styr skolans verksamhet och kan utgöra ett hinder för lärarnas pedagogiska 

arbete. Många lärare känner frustration inför det faktum att de ofta får avbryta lektioner just 

som eleverna kommit igång med sina arbetsuppgifter. Dagen styckas upp så att lärarna sällan 

känner sig klara med sina uppgifter. Detta kan medföra att lärarna upplever arbetstiden som 

stressig och ostrukturerad. (Ibid.) 

 

Från många håll hörs synpunkter om att lärarnas arbetstid ska vara totalt reglerad. Några 

fördelar som framhålls är: 
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• större flexibilitet, 

• skönt att slippa den administrativa sysslan att räkna timmar, 

• mindre prat om tid, tiden inget stort hinder, 

• verksamhet istället för timmar i fokus, 

• lättare att ta ut kompledigt, 

• större helhet för barngrupperna, 

• lättare att gå på studiebesök. (Ibid.) 

 

Tanken med det nya systemet innebär att skolan skulle fokusera mer på uppgiftsorientering, 

vilket betyder att uppgiften och helheten är viktigare än lektionernas längd eller att strikt följa 

arbetsschemat. Detta skulle möjligtvis vara ett sätt att minimera den tidsstress som både lärare 

och elever känner av. (Ibid.) 

 

Andy Hargreaves har i sin bok �Läraren i det postmoderna samhället� beskrivit hur lärarrollen 

har förändrats under de senaste åren och vilka utmaningar som lärarna kommer att ställas 

inför i framtiden. Han skriver bland annat om det faktum att lärarens arbete omfattar många 

aspekter, däribland flera som blivit allt viktigare på senare år. Hargreaves argumenterar för att 

lärarnas situation måste förändras radikalt om de inte ska duka under på grund av 

skuldkänslor, tidspress och nya uppgifter som åläggs dem. Författaren är verksam i Kanada 

och har därmed använt kanadensiska lärare i sin forskning men det visar sig att läraryrkets 

arbetssituation ser ungefär likadan ut i hela västvärlden (A. Hargreaves, 1998) 

 

När folk i allmänhet dömer skolans verksamhet ser de på läraren utifrån ett elevperspektiv. De 

flesta av oss har gått i skolan och bedömer därför lärarens prestationer med elevens ögon. De 

har sett läraren hålla lektioner men inte sett förberedelserna, rättningsarbetet eller mötena. Det 

är på grund av denna misstolkning som läraryrket för många framstår som mindre besvärligt 

och krävande yrke än vad det i verkligheten är. (Ibid.) 

 

Läraryrket har på senare år blivit mer komplext, omfattande och betydelsefullt. 

Många av lärarens uppgifter är betungande och tidsbristen är ett av lärarnas 

eviga klagomål. (Ibid. sid.107) 
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Hargreaves skriver i sin studie att tid inte bara är kvantitet som kan dras ifrån eller läggas till. 

Tid är både en egenskap och en upplevelse. Olika personer uppfattar tiden olika och även 

lärare har olika syn på tid. Många lärare uppfattar tiden som frihetens fiende. Tiden hindrar 

dem att genomföra det de vill. Tiden är en väsentlig faktor i organiseringen av lärarnas arbete. 

(Ibid.) 

 

En slutledning av detta är att beroende på hur olika lärare ser på tid skiljer sig också deras syn 

på arbetstid. Dessa teorier om olika syn på tid kan kopplas till antropologen Edward Halls 

forskning om monokrona och polykrona tidsuppfattningar. Har man en monokron 

tidsuppfattning som Hall menar att större delen av den västerländska kulturen har, lägger man 

mycket tid på att hålla tidsplaner och få uppgifter undanstökade på bästa sätt inom givna 

tidsramar. Det finns ingen större känsla för helheten eller stundens behov. (E. Hall, 1990) 

 

Denna teori kan jämföras med situationen då läraren, just som eleverna arbetar som flitigast, 

avbryter lektionspasset endast av den enkla anledning att schemat visar att lektionen är slut. 

Det överensstämmer med Halls monokrona tidsuppfattning. De verksamheter som bygger sitt 

arbete på en sådan tidsuppfattning ser till att organisationen slutför sitt arbete på angiven tid 

men människorna som innefattas av den här synen har en tendens att uppleva sin arbetsdag 

som stressig. De känner aldrig att de bli klara med en uppgift förrän det är dags att skynda 

iväg för att hinna börja med annan uppgift. (Ibid.) 

 

Ju högre upp i åldersklasserna man kommer, desto mer präglade är lärarna av den monokrona 

tidsuppfattningen. På högstadiet är schemat mer indelat i olika lektionspass, schemat 

involverar fler lärare, fler salar och är ofta väldigt tidspressat och oflexibelt. 

 

På låg- och mellanstadiet där barnen är förhållandevis små kan inte lärarna ha samma krav på 

att eleverna ska passa tider och arbeta efter bestämda tider. Lärarna som arbetar i lägre 

årskurser måste vara av en mer polykron tidsuppfattning, en uppfattning som Hall menar i 

större utsträckning praktiseras i medelhavsländer. Lärarna måste vara mer flexibla och de 

måste kunna anpassa sin undervisning efter hur stämningen i klassen är. Det är vanligt 

förekommande att dessa lärare arbetar med olika projekt och teman  i större utsträckning än 

högstadielärarna. Det finns då möjlighet för eleverna att forska kring ett ämne under en längre 

period.  Det viktiga för människor av polykron tidsuppfattning är att helheten kommer fram. 
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Det är kvalitet, inte kvantitet som räknas. Både lärare och elever slipper att känna sig 

stressade inför tanken att det ska produceras så mycket som möjligt inom en viss tid. (Ibid.)  

 

Hall kopplar sina teorier till E.P. Thompson´s forskning som behandlar något som kan liknas 

vid Halls egna indelning i monokrona och polykrona tidsuppfattningar. Thompson beskriver i 

sin studie skillnaden mellan en �uppgiftsorienterad verksamhet� och en �tidsorienterad 

verksamhet� (Ibid). I en uppgiftsorienterad verksamhet är det uppgiften som styr tiden; 

uppgiften påverkar arbetsschemat och organiseringen av arbetet. I en tidsorienterad kultur 

som skolan kan sägas vara, är det uppgifterna, lärarna och eleverna som får rätta sig efter 

tiden. (I. Westlund �Tid att tänka, reflektera och lära med ett omedelbart handlingstvång i 

skolan�, mars 01) Den uppgiftsorienterade synen på tid kan kopplas samman med Halls 

polykrona tidsuppfattning. På samma sätt   är Thompsons tidorienterade verksamhet 

överförbar på Halls monokrona tidsuppfattning.  

 

I tidningen �Skolvärlden� intervjuades Ingrid Westlund och hon menade att ett sätt att minska 

stressen för både lärare och elever är att skolorna börjar arbeta utan timplan. Hösten 2000 

startade ett försök där vissa grundskolor skulle släppa timplanen. Försöket med undervisning 

utan timplan innebär att de skolor som deltar helt befrias från den nationella timplanens 

uppdelning i tid per ämne och ämnesgrupp. Skolorna ska arbeta efter de kursplaner som finns 

men de får själva bestämma hur tidsuppdelningen mellan de olika ämnena ska se ut. Westlund 

hoppas på att slopad timplan ska leda till en större helhet och samt ett större sammanhang 

mellan de olika ämnesområdena. (Skolvärlden nr. 16. 2000) 

 

 

Ingrid Westlund säger fortsättningsvis i intervjun att : 

 

Lärarna känner en enorm stress när de får springa från den ena 40-

minuterslektionen till den andra. (Ibid. sid. 20) 

 

Lärarnas syn på arbetstid och arbetsbelastning skiljer sig som tidigare nämnts inte nämnvärt 

mellan olika länder i västvärlden. I Kanada fick lärarna i slutet av 80-talet ett nytt avtal som 

innebar mindre undervisningstid och mer tid till övrigt arbete. Resultatet visade vid en 

uppföljning ett par år senare att lärarna var rörande eniga om att deras undervisning blivit 

bättre och att de kände en större arbetstillfredsställelse. Mer undervisningsfri tid skapade dock 



 20

inte mer gemenskap och samvaro kollegor emellan. Lärarna hade inte heller mer raster än 

innan avtalet. Tiden utnyttjades till mer �matnyttiga� saker som förberedelser av lektioner, 

beställning av material, snabbare och effektivare rättning med mera. (A. Hargreaves, 1998) 

 

Att lärare har en hög arbetsbelastning och ett välfyllt arbetsschema är inte något nytt. Redan 

1989 skrev Ami Wångstedt �Om lärares arbetsmiljö ur psykosocial synvinkel med 

utgångspunkt i arbetsmiljölagen�. Hennes forskning visade att lärarnas verkliga 

arbetsbelastning var väl dold och författaren tryckte på att det var mycket viktigt att lärarna 

själva synliggjorde sin arbetssituation. (A. Wångstedt, 1989) 

 

Att arbetsbelastningen för lärare är så hög har oftast politisk och ekonomisk 

orsak. Lärarna har en tendens att se sina misslyckande som personliga missar 

istället för att inse att det är andra, yttre faktorer som spelar in. (Ibid. sid. 27) 

3. METOD 

I arbetet ville jag fånga verksamma lärares  egna erfarenheter och upplevelser vad gäller 

arbetsbörda och arbetstid. För att lyckas med detta finner jag intervjuer som en bra 

datainsamlingsmetod. 

 

3.1 Intervjuer 

I litteraturen brukar man skilja mellan olika typer av intervjuer. Det kanske vanligaste är 

distinktionen standardiserad- ostandardiserad intervju. I den standardiserade intervjun 

används, till skillnad från den ostandardiserade, ett formellt strukturerat schema av 

intervjufrågor (Svensson & Starrin, 1996).  

 

I mitt arbete har jag valt att använda mig av en ostandardiserad, det vill säga en kvalitativ, 

forskningsmetod. Syftet med mina intervjuer har varit att få reda på något nytt, få kunskap om 

något som jag inte kunnat införskaffa utan att genomföra dessa samtal. Det var viktigt för mig 

att inte styra den intervjuade för mycket utan låta intervjun flyta på och att jag endast skulle se 

till att samtalet höll �rätt spår�. Jag ville inte följa ett från början bestämt frågeformulär. Den 

kvalitativa intervjun kräver att intervjuaren utvecklar, anpassar och följer upp vad som sägs 

för att intervjun ska hålla rätt kurs och det är också upp till intervjuaren att se till att det finns 

en röd tråd genom samtalet.  
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En av de viktigaste uppgifterna för intervjuaren under en kvalitativ intervju är 

att hjälpa individen att bygga upp ett sammanhängande och begripligt 

resonemang. (Svensson & Starrin,1996 sid.59) 

              

När jag läste in mig på olika forskningsmetoder kunde jag  läsa att �Den kvalitativa intervjun 

anser inte att frågeformuläret är den bestämmande faktorn i den process som själva intervjun 

innebär� (Ibid.). Det räcker alltså med att intervjun hängs upp på några frågeställningar som 

senare kan utvecklas och/eller ändras. Detta passade mitt sätt att arbeta. Jag har mest använt 

mig av frågorna som stöd under intervjuerna. 

 

 Mitt val av intervjumetod kräver att jag som intervjuare själv medverkar och är aktiv under 

samtalet och jag försökte under intervjuerna att tänka på att inte störa den intervjuades vilja 

och ansträngningar att berätta. Dessutom anser jag att det är viktigt att frågorna är så neutrala 

som möjligt för att inte riskera att samtalet leder in på ett spår som passar mina egna syften. 

Om samtalet är fritt och relativt ostrukturerat, samtidigt som jag låter den intervjuade till stor 

del styra över vad som sägs, så har jag i alla fall gjort allt jag kunnat för att inte intervjun ska 

bli missledande.  

 

Den kvalitativa intervjun förutsätter att frågorna till en början skall vara så 

öppna som möjligt. Öppenheten betyder dock inte att intervjupersonen bara 

fortsätter att prata på i timmar om vad som helst.              (Svensson & 

Starrin 1996 sid. 63) 

 

3.2 Urval av intervjupersoner 

Urvalet gjordes bland lärare med undervisning i år 4-9 vid en större ort i Östergötland. Jag 

valde att ta lärare som arbetade inom samma ort, men på tre olika skolor och dessutom olika 

stadier. Jag tyckte också att det var en poäng med att intervjua både kvinnliga och manliga 

lärare i olika åldrar och med olika lång arbetslivserfarenhet. Att jag gjorde detta urval berodde 

på att jag ville maximera chansen att finna så många olika uppfattningar som möjligt.  

 

Jag valde att intervjua fem lärare. Jag skulle velat ha genomfört fler intervjuer i och med att 

det inte fanns så mycket litteratur kring ämnet men jag fick ta hänsyn till arbetets omfattning 

och alltså försöka få fram ett bra resultat med de intervjuer som genomfördes. 
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En av lärarna som intervjuades hade varit min handledare under min långpraktik. Det var 

genom henne jag fick kontakt med en annan frivillig lärare som arbetat många år inom 

barnomsorgen, men som på senare tid utbildat sig till lärare. 

 

De övriga tre intervjuerna gjordes med lärare jag aldrig tidigare haft någon kontakt med. 

Dessa lärare tillfrågades under informationsträffar vi lärarstuderande blev inbjudna till under 

våren 2001. Informationsträffarna anordnades av olika skolor för att knyta lärarstuderande till 

sig på ett så tidigt stadium som möjligt.  

 

De intervjuade lärarna har fått fingerade namn. Av de tre skolor som besökts, ligger två av 

skolorna i hårt socialt belastade områden i stadens centrum, den tredje i ett lugnare 

villaområde i utkanten av staden. 

 

3.3 Undersökningens genomförande 

Kontakt togs med samtliga lärare som skulle intervjuas varvid tid och plats bestämdes efter 

lärarnas önskemål. Samtliga intervjuer ägde rum i anslutning till skolan, antingen i 

klassrummen eller annars i personalens arbetsrum.  

 

Innan intervjun tillfrågades lärarna om de hade några frågor om intervjun. Dessutom 

påmindes de om att bandspelare skulle användas och det gick bra i samtliga fall. Lärarna 

tilläts se frågorna i förväg. Detta för att underlätta intervjun, lärarna hade då tillfälle att 

fundera kring frågorna och jag ansåg att frågornas karaktär krävde en hel del reflektioner. 

 

Under intervjun ställdes de frågor som lärarna var förberedda att få (se bilaga 2), men det kom 

också upp spontana följdfrågor just för att få en röd tråd genom samtalet. 

 

De fem intervjuer som genomfördes varade mellan 40-45 minuter. Som jag tidigare skrivit 

skulle jag gärna ha gjort många fler intervjuer men i och med att det ligger mycket arbete runt 

ikring en intervju, bland annat med förberedelse och bearbetning av material så var fem 

intervjuer relaterat till arbetets omfång lagom många enligt mitt sätt att se. 
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3.4 Bearbetning av intervjuer 

Allteftersom intervjuerna genomförts har jag skrivit en sammanfattning av intervjun utifrån 

lärarnas egna ord och uttryck med inslag av citat. En ytterligare bearbetning har gjorts genom 

att i punktform redovisa materialet utifrån mina frågeställningar. 

 

Nästa steg i bearbetningen var att leta efter likheter och skillnader i de intervjuade lärarnas 

uppfattningar. Fanns det några gemensamma uppfattningar om lärares arbetstider eller skilde 

det sig beroende på om man var lärare på mellanstadiet eller på högstadiet, om man var 

klasslärare eller ämneslärare, man eller kvinna? 

 

Jag har valt att presentera resultatet i form av fem lärarporträtt så att läsaren själv ska få en 

�helhetsbild� av fem olika lärare. Jag har inspirerats av Magnusson (1998) som i sin 

avhandling �Lärarkunskapens uttryck� presenterar ett antal lärarporträtt. Förutom Magnusson 

har jag läst �Lärarliv�, skriven av L. Mathiasson (1996). Mathiasson har intervjuat ett par 

lärare om deras syn på sin lärarkarriär. 
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RESULTAT 

 

4.1 Porträtt av fem lärare 

Gunilla: �Lärarjobbet är inget nio till fem- jobb� 

Gunilla, som är i 50-årsåldern, har arbetat som ettämnes- lärare och idrottslärare sedan hon 

tog examen 1967. Hon har i och med det varit verksam lärare i 34 år och arbetat efter flera 

olika läroplaner. För tillfället arbetar hon som idrottslärare och som mentor i årskurs 6 på en 

1-6 skola. Hon arbetar heltid, 45 timmar i veckan, och det har hon gjort hela sin lärarkarriär 

bortsett från två längre perioder när hon var föräldraledig. 

 

Vad gäller Gunillas arbetsuppgifter så berättar Gunilla att hon är dataansvarig på 

mellanstadiet, hon är även ekonomiansvarig, skyddsombud samt facklig företrädare på skolan. 

Utöver detta har hon ansvar för inköp av idrottsmaterial och inventering av övrigt 

skolmaterial. Hon har också, som tidigare nämnts, undervisningstid i årskurs 6. 

 

Gunilla anser själv att hon lägger ner mer tid än de 45 timmar i veckan som tjänsten kräver på 

skolarbete. Hon anser att den egna lektionsplaneringen och den gemensamma planering som 

hela arbetslaget tillsammans gör tar mycket tid även när man har �vanan inne�. Även om 

Gunilla arbetar mer än 45 timmar i veckan så håller hon med om att hon möjligtvis skulle 

kunna bli mer effektiv i sitt sätt att arbeta. 

 

Gunilla tycker inte att arbetstiden styr hennes arbete, den planering och de uppgifter som finns 

måste göras och det får ta den tid den tar. Gunilla uttrycker det som att �Lärarjobbet är inget 

nio - till - fem jobb�. Hon tycker att hon har mer arbetsuppgifter nu än vad hon hade i början 

av sin lärarkarriär. Förr fanns det oftast personer på skolan som skötte det administrativa, 

ekonomi och inköp med mera. Nu ligger dessa uppgifter på lärarna. Gunilla tycker också att 

för mycket tid går åt till att �serva� som hon kallar det. Med det menar hon att skolan ska 

erbjuda roliga temadagar som tex. Sveriges nationaldag den 6 juni och luciafirande etc. 

Lärarna ska arrangera trevliga jippon för eleverna. Det ska bakas tårta, ordna 

teaterföreställningar, körframträdanden och så vidare. Även bakom de enklaste aktiviteter 

ligger många timmars arbete. 

 

Gunilla märker tydligt att det på senare år har blivit allt vanligare med elevvårdskonferenser, 

det vill säga möten om enskilda elever där särskilt stöd eller speciella åtgärder måste sättas in. 
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Hon anser att eleverna är annorlunda nuförtiden, både på gott och ont. Barnen är mer 

frimodiga men många är dåligt uppfostrade. Fostran i skolan tar även det mycket av hennes 

tid. 

 

När jag frågar om vad Gunilla tycker om lärarnas arbetstid med indelning reglerad arbetstid - 

förtroendetid säger hon direkt att det inte skulle fungera om lärarna endast hade reglerad 

arbetstid. Samtidigt tycker hon inte att avtalen som de ser ut idag är speciellt bra. Hon har 

själv svårt att hitta en bra lösning på problemet med att många lärare är utarbetade.  

 

Gunilla tycker att skolan har för lite personal och att den personal som finns får arbeta för de 

som saknas. Hon säger att hon gärna inte stannar hemma från arbetet även när hon är sjuk för 

att hon vet att resten av kollegiet själva får täcka upp för henne under de dagar hon är borta. 

Förr i tiden hade skolorna tillgång till en vikariepool men idag är det endast vid 

långtidssjukskrivningar som vikarier sätts in. Dessutom är det svårt att få tag i vikarier, 

behöriga sådana är praktiskt taget omöjliga att hitta, speciellt med kort varsel.  

 

Samtalet förs in på lärares raster och Gunilla definierar ordet rast som  �Tid man helt själv rår 

över�. På rasten ska man kunna koppla bort skolprat, kollegor och framför allt elever. Hon 

anser inte att hon som lärare har rast för under de minuter eleverna har rast så måste hon 

planera och förbereda inför nästa lektion. Lunch äter hon tillsammans med sina elever och 

tiden i lärarrummet ägnas åt diskussioner om specifika elever och händelser. Under dagen 

måste också en del telefonsamtal hinnas med.  

 

Gunilla ser stora skillnader på sitt sätt att arbeta idag jämfört med sina första år som verksam 

lärare. Under de första åren som nyutexaminerad tog förberedelser och lektionsplanering lite 

längre tid. Som ny är man oftast överambitiös. Hon säger att �Under de första åren skulle allt, 

varje lektion, vara perfekt och jag hade varje timme planerad in i minsta detalj�. Idag tycker 

hon att hon är mer flexibel och att lektionerna, även om de är inte är detaljplanerade, har hög 

klass.  

 

Vad gäller förändringar i omgivande miljö anser Gunilla att klimatet har blivit hårdare, både 

mellan elever och lärare och elever emellan. Ändå ser hon positiva tendenser; �Lärarna är 

inte några enstöringar längre, utan vi är tvungna att samarbeta�. En stor nackdel är dock att 

arbetsbördan har ökat så mycket, �Det är mycket socialt arbete som sliter på psyket�. 
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Gunilla tycker ändå att hon har lärt sig koppla bort arbetet. Hon har många aktiviteter på sin 

fritid och där kan hon �glömma bort skolan� som hon uttrycker det. 

 

Gunilla har arbetat inom skolan i många år men tycker fortfarande att det är roligt att gå till 

arbetet. Hon har aldrig känt sig utbränd men säger att det under vissa perioder har känts tungt 

att jobba som klassföreståndare.  

 

Anders: �Läraryrket är fritt� 

Anders arbetar som mattelärare på en hårt socialt belastad 1-9 skola. Skolan har gått med i 

projektet med slopad timplan. Just nu är han klassföreståndare för en årskurs 6 med 

fotbollsprofilering. Han är i 35 �årsåldern  och han har arbetat som lärare sedan 1987. I botten 

har han en 160-poängs lärarutbildning med inriktning på matematik och idrott. Han arbetar 

heltid och det har han gjort under alla år som verksam lärare.  

 

Anders säger att det förr var mer �slötid� i skolan men att han nu har övergått till att vara mer 

effektiv  för att hålla sig inom ramarna för sin 45- timmars arbetsvecka. Ibland kan vissa 

perioder vara mer hektiska och kräva mer arbete men han tycker ändå att det kompenseras 

upp av lugnare veckor. Anders anser att han blivit bättre på att prioritera vissa 

arbetsuppgifter samtidigt som han har lärt sig att säga ifrån och tacka nej till merarbete. 

 

Anders anser inte att läraryrket är något sju- till- fyra jobb, han menar istället att man i 

tanken alltid arbetar. �Det är som om man alltid har jouren� säger han. Han berättar om att 

han när han ser på TV eller läser tidningen alltid tänker på om han skulle kunna använda 

programmet eller materialet i sin undervisning.  

 

Arbetsuppgifterna Anders anser sig ha ligger i att förutom ren undervisning närvara och delta 

i konferenser, möten, studiedagar. Han ska också upprätthålla en kontakt med föräldrar, agera 

projektledare i olika sammanhang, han ska sätta betyg och rätta prov och framför allt, sköta 

den uppgift som Anders tycker tar mest tid; att fostra elever. Många elever är invandrare eller 

kommer från socialt otrygga familjer och barnen har inte fått lära sig hur man beter sig 

tillsammans med andra elever och vuxna i vårt samhälle. Anders tillägger ändå att kulturella 

skillnader inte alls är så besvärliga att handskas med jämfört med den sociala problemmiljö 

många svenska barn och ungdomar lever i.  
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Även om Anders anser att arbetsbelastningen ökat i och med mer social fostran av elever så 

har samtidigt arbetsuppgifterna minskat vad gäller lektionsplaneringstid. Nu för tiden har 

lärarna inte alls lika mycket katederundervisning, eleverna arbetar mer självständigt. 

�Eleverna ska lära sig själva, jag ger dem verktygen för att klara av det� säger Anders.  

 

Anders tycker att arbetstid uppdelat i reglerad arbetstid- förtroendetid är bra. Han tror inte 

det skulle vara så lyckat om hela arbetsveckan var reglerad. Han tycker om att planera sin 

egen tid, trivs med att lärarjobbet är så pass fritt. Han nämner också att det kan skilja sig 

markant mellan olika skolor.  

 

Vad gäller definition på ordet rast anser Anders att på en rast ska man vara �helledig�. �Man 

ska inte vara i klassrummet, man ska inte vara rastvakt och man ska på intet sätt vara 

tillgänglig för elever�. Han tycker inte att han har rast på skoltid. �Ibland är lunchen ledig 

från skolprat�. 

 

Anders pratar om �ställtid�, tid då han bearbetar problem , uppgifter etc. i hjärnan och på så 

sätt blir mer effektiv i sitt sätt att arbeta med uppgiften när han väl sätter sig ner för att jobba 

med den. Han påstår sig vara mer förberedd och tankarna har samlat sig och klarnat på något 

sätt. Han talar om att i och med att han idrottar mycket så är det bland annat under 

träningspassen som hjärnan går på �ställtid�. 

 

Anders tycker att han i början av sin lärarkarriär var mer oflexibel. Planering och förberedelse 

tog mer tid och lektionerna var mer detaljplanerade. Idag använder han sig hellre av en 

grovplanering över ett helt arbetsområde och han hävdar att det arbetssättet är mycket bättre. 

�Man kan ta upp trådar och haka på elevernas funderingar på ett naturligt sätt. När jag var 

ny var alla oplanerade inlägg en katastrof� säger Anders. Han tycker att lektionen blir mer 

dynamisk när man kan ha en dialog med eleverna.  

 

 

 

Anders har inga problem med att koppla bort arbetet på sin fritid. Han berättar att under de 

första åren som lärare hade han det svårare med just detta men att han var tvungen att lära sig 
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hantera det. �Annars skulle man aldrig orka� hävdar han. Han säger att �Det gäller att ha ett 

liv utanför skolan�.  

 

Inger: �Frihet att själv lägga upp arbetet� 

Inger arbetar som klasslärare i åk 8 på en högstadieskola. Skolan är med i projektet med 

slopad timplan. Hon undervisar klassen i svenska, engelska och samhällsorienterade ämnen. 

Inger är egentligen utbildad 1-7 lärare, hon är i 45-50 årsåldern och det var inte ett självklart 

val för henne att bli lärare. Hon utbildade sig sent i livet, som hon själv uttrycker det, och 

innan hon bestämde sig för läraryrket arbetade hon inom barnomsorgen i 26 år. Inger arbetar 

heltid och hon anser sig tidsmässigt lägga ner 40-45 timmar i veckan på skolarbete.  

 

Inger räknar upp några av sina arbetsuppgifter och hon nämner socialt engagemang, 

projektmöten, arbetsenhetskonferenser, träffar med hela skolans personal, föräldrakontakt, 

planering och förberedelse, efterarbete av lektioner, betygssättning, utvecklingssamtal, 

upprättelse av åtgärdsprogram samt ren undervisning. 

 

Inger tänker inte så mycket på hur mycket arbetstid hon lägger ner på undervisning men hon 

är säker på att hon inte arbetar mer än vad hon ska. Hon säger att �De som räknar timmar, det 

är de som jobbar alldeles för mycket�. 

 

Inger är av den åsikten att hon anser att det ligger i en lärares profession  att kunna anpassa 

sina arbetsuppgifter till sin arbetstid. �Det är inte meningen att vi ska arbeta 60 timmar i 

veckan, gör man ändå det har man helt fel upplägg�. Inger säger också att man absolut inte 

behöver vara en bättre lärare för att man  lägger ner så mycket mer tid på skolarbete. �Var sak 

har sin tid�, säger hon bestämt. 

 

Inger är av den åsikt att reglerad tid och förtroendetid enbart är något positivt. Det här sättet 

att arbeta gör att hon känner sig fri och kan lägga upp sitt arbete lite som hon själv vill. �Vill 

jag sitta sent och arbeta en kväll eller gå hem tidigare en eftermiddag så gör jag det�. 

 

Inger definierar rast som en fikapaus, tid då man kan gå en promenad eller till och med åka 

hem en stund. Själv ser hon till att ta rast varje dag. �För att kunna ge järnet en hel dag 

behöver jag en stund då jag kan samla ihop mig�. Inger tycker hon blir mer effektiv och 

tålamodet räcker längre. 
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I och med att Inger inte arbetat så länge som lärare så anser hon sig fortfarande vara inne i 

planeringsfasen. Hon anser sig inte vara beredd att gå i en klass utan att �i alla fall ha med 

mig ett par stolpar så att jag vet vad jag håller på med�. Ändå ser hon stora skillnader i sätt 

att arbeta idag jämfört med fem år tidigare. Hon tycker att hon är mer lyhörd inför elevernas 

åsikter och att den egenskapen gör henne till en bättre lärare. 

 

Inger tänker sällan på jobbet. Hon säger att hon har många intressen utanför skolan och att 

det bara är i nödfall som hon tar arbetet med sig hem. �Det är klart att om det hänt något 

särskilt så tänker jag fortfarande på det när jag kommit hem�. 

 

Margareta: �Läraryrket- en livsstil� 

Margareta är i 60-årsåldern och arbetar som klasslärare på mellanstadiet. Hon har arbetat som 

lärare sedan början av 1960-talet, och hon har på senare år varit sjukskriven i olika perioder. 

Hon är utbildad mellanstadielärare och har arbetat efter flera olika fackliga avtal och 

läroplaner.  

Margareta säger själv att hon är en arbetsnarkoman. Hon tycker om sitt arbete och lägger 

därför ner mycket tid på att planera och förbereda sin undervisning. Hon har huvudansvar för 

en årskurs 6 och det medför att förutom ren undervisning ska hon också närvara vid 

arbetsenhetsmöten, elevkonferenser och skolråd. Hon ska också ta hand om utvecklingssamtal 

och övrig föräldrakontakt.  

 

Margareta ser läraryrket som en livsstil. Även om hon varit lärare i många år sitter hon 

fortfarande och arbetar varje kväll och allt som oftast går söndagarna åt till att förbereda 

nästkommande veckas lektioner. Hon uppskattar att timantalet hon lägger ner på skolarbete i 

snitt ligger på 60 timmar i veckan. Margareta anser sig inte kunna göra ett tillräckligt bra 

arbete på de 45 timmar i veckan som hennes tjänst erbjuder.  

 

Eftersom skolan tar så mycket av Margaretas fritid hinner hon inte ha så många andra 

intressen. Hon nämner att just detta med att läraryrket var ett tidskrävande arbete var 

någonting hon varit medveten om redan när hon gick och utbildade sig. Hon drar sig till 

minnes en gång när hennes äldsta son var i 10-årsåldern och att han då en dag frågade varför 

hans mamma alltid hade tid för andra barn när hon aldrig hade tid för honom? �Det kändes i 

hjärtat men vad kunde jag ha gjort?�, säger Margareta lite sorgset. 
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Margareta är av den åsikt att hela arbetstiden borde vara reglerad. Det skulle innebära att det 

skulle bli lättare för lärare att få ut övertidsersättning. Hon menar att som det ser ut idag 

arbetar hon många timmar gratis varje vecka. När jag frågar om hon anser sig vara effektiv i 

sitt arbete så svarar hon att hon inte kan tänka sig att skära ner på något av det arbete hon gör 

utan att det skulle göra henne till en sämre lärare. 

 

 

 

Definitionen på rast skulle för Margareta vara tid då hon är helt fri från skolarbete. Hon 

menar att det inom skolans väggar aldrig finns tid för rast. Alltid är det någon uppgift som 

måste lösas eller någon elev som måste tas hand om.  

 

Margareta ser stora skillnader i sitt sätt att arbeta idag jämfört med hennes första år som 

lärare. På 60-talet var det inte alls lika mycket socialt arbete och lärarna hade mindre 

arbetsbelastning. Hon uttrycker det själv som att �Jag var mer lärare och mindre psykolog�. 

Det sociala arbetet tar mycket tid och Margareta anser att det på senare år bara har blivit mer 

och mer. 

 

Margareta tycker det är omöjligt att helt koppla bort arbetet när hon gått hem för dagen. 

�Lärare är man dygnet runt, det går inte att komma ifrån�, säger hon. Hon medger att det 

ibland skulle vara skönt att kunna släppa skolan och eleverna tankemässigt sett, även om det 

bara vore för en kort stund. Samtidigt tycker hon inte att lärare som har förmågan att totalt 

koppla bort sitt arbete är bra pedagoger. �Vi arbetar med människor och det kan man inte 

bara göra inom vissa bestämda tider� säger Margareta. 

 

Jens: �Läraryrket är vad man gör det till� 

Jens arbetar som matte/NO-lärare på högstadiet. Han blev färdig med sin utbildning våren 

2000 och har alltså arbetat som verksam lärare i drygt ett år. Han arbetar heltid och han är 

klassföreståndare i en årskurs 8. 

 

Jens anser att han i första hand är matte -lärare och han ser undervisning och betygssättning 

som sin främsta uppgift. �Ser man det sociala engagemanget som sin huvuduppgift så kan det 

helt ta överhand� säger Jens. Han tycker ändå att det kring klassföreståndarskapet ligger en 
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del arbete av mer social natur. Exempel på detta är utvecklingssamtal och föräldramöten. Det 

ligger också ett stort ansvar på honom att följa upp elever i klassen som av någon anledning, 

vanligtvis skolk eller sjukdom, missat stora bitar av undervisningen.  

 

En annan stor uppgift är betygssättning. Jens säger att han ännu inte fått rutin på vilket betyg 

han ska ge för en viss prestation och i och med det tar det ganska lång tid för honom att sätta 

betyg. Han tror dock att det är något som han kommer att bli bättre på när han arbetat ett par 

år.  

 

Jens försöker att inte arbeta mer än vad tjänsten innebär men han berättar att han fortfarande 

lägger ner mycket tid på planering av lektioner. Däremot anser han att det samarbetas mycket 

i hans arbetslag och att det underlättar mycket för honom. I arbetslaget planeras större 

gemensamma arbetsområden och då kan de mer erfarna lärarna bidra med mycket erfarenhet 

och kunskap så att Jens egen detaljplanering går smidigare.  

 

Som nyutexaminerad anser sig Jens inte vara så effektiv som han tror sig kunna bli när han 

arbetat ett tag och blivit mer rutinerad. Han säger att �När man väl fått rutin på saker och ting 

kommer mina arbetsuppgifter att gå snabbare och samtidigt bli bättre�. 

 

När vi pratar om raster så berättar Jens att de flesta lärare på hans skola faktiskt tar rast. Rast 

för Jens är detsamma som att inte prata jobb. Lärarrummet på skolan är inte tillgängligt för 

eleverna. Däremot kan ungdomarna kontakta lärarna vid deras arbetsplatser. Jens tycker att 

den här lösningen är optimal. �Man har en frizon på skolan och det är värt mycket" säger 

Jens.  

 

Jens har inte några speciella åsikter om lärarnas arbetstider. han kommenterar det hela med att 

�Jag har inget att jämföra med men jag tycker att det fungerar bra�. 

 

Det är inga problem för Jens att koppla bort arbetet på fritiden. �Jag har inte blivit 

arbetsskadad ännu� skrattar han. Generellt sett tycker han att yngre lärare har en sundare 

distans till yrket, �Ofta har man som ung mycket på gång i sitt eget liv, så man hinner helt 

enkelt inte tänka på sitt arbete hela tiden� säger Jens. 
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Jens sammanfattar intervjun med �Läraryrket är vad man gör det till, vill man jobba ihjäl sig 

så kan man lätt göra det�. 

 

4.2 Sammanfattning av fem lärarporträtt 

Intervjuerna som genomfördes gav en inblick i hur olika lärares syn på arbetstid egentligen är. 

Alla intervjuerna genomfördes på samma sätt men svaren och tankarna skiljde sig avsevärt 

från varandra. 

 

Om arbetsbelastning och distans till arbetet 

Under samtalen talades det bland annat om lärares arbetsbelastning. Alla fem lärare hade 

olika uppfattningar om hur deras arbetssituation såg ut. För att på ett enkelt och konkret sätt 

påvisa skillnaderna i lärarnas olika uppfattning har jag placerat in lärarna som intervjuats på 

en skala. Det hela handlar egentligen om hur mycket lärarna låter arbetet invadera �livet� och 

fritiden.  

 

�Läraryrket ett kall�    �Läraryrket ett jobb� 

 

Margareta  Gunilla   Inger Anders 

            Jens     

     

en livsstil      �ha jouren hela tiden�  distans till arbetet 

     ett liv utanför skolan 

     andra intressen 

 

Figur 2: Hur lärare låter arbetet invadera �livet� och fritiden. 

 

Utifrån den här uppdelningen kan man dra många intressanta slutsatser: 

 

För Margareta och Gunilla, två kvinnor i ungefär samma ålder och med många års erfarenhet, 

utgör arbetet en stor och viktig del i livet. Båda dessa kvinnor arbetar på mellanstadiet och de 

anser båda att den sociala biten av lärarjobbet bara blivit större med åren.  

 

Anders, Jens och Inger arbetar på högstadiet, Jens och Inger har endast varit verksamma 

lärare under ett par år. Dessa tre lärare är alla yngre än Margareta och Gunilla och en tanke 
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man genast slås av är den att ålder och/eller kön kanske påverkar olika lärares syn på 

arbetssituation. En annan intressant infallsvinkel skulle kunna vara att högstadielärare har en 

större distans till sitt yrke jämfört med mellanstadielärare som oftast tillbringar mer tid i 

klassrummet. På högstadiet har lärarna flera klasser, de har eleverna endast i ett fåtal ämnen 

och kanske är det så att de på grund av detta inte kommer ungdomarna lika nära som 

mellanstadielärarna gör med sina elever. Har man en viss distans till eleverna minskar det 

sociala engagemanget och därmed arbetsbelastningen. Elevernas ålder kanske också spelar in. 

Yngre barn är �öppnare� än högstadiebarn som ibland kan vara svåra att komma in på livet. 

det måste vara  lättare att hålla distans till barn som man inte lärt känna så väl. En 

högstadielärare träffar endast eleverna en eller ett par lektioner i veckan medan 

mellanstadielärarna oftast tillbringar större delen av skoldagen med sin klass.  

 

Lärarna tycker allihopa att arbetsbelastningen ute på skolorna är förhållandevis hög. Värt att 

nämna i sammanhanget är de olika åsikter lärarna har om vad lärarprofession innebär. 

Margareta anser till exempel att en bra pedagog inte ska kunna koppla bort sitt arbete, även 

om arbetsdagen är slut. För Inger däremot, ligger det i en lärares profession att kunna anpassa 

sina arbetsåtaganden till sin arbetstid. För många är profession något som innebär att man har 

en sund distans till sitt arbete och att man ska besitta förmågan att skilja på privatliv och 

arbetsliv. För att klara av detta ska man dessutom kunna lägga upp sitt arbete så att man 

jobbar så effektivt som möjligt. Detta måste tilläggas är den vanligast synen på 

professionalitet.  

 

Tidsorganiseringens påverkan på arbetsbelastningen 

I intervjuerna framgick det ganska tydligt att arbetstidens organisation till viss del styr 

arbetsbelastningen. Inger och Anders som arbetar på en skola som är delaktig i försöket med 

slopad timplan, menar att läraryrket är relativt fritt. (80 kommuner deltar i det 5-åriga 

försöket att lämna timplanen.) De anser att de inte lägger ner lika mycket tid på förberedelser 

av specifika lektioner. De strävar istället efter att få eleverna att arbeta självständigt, helheten 

och sammanhanget är det viktiga i arbetet. Arbetsplatsen där Anders och Inger arbetar på har 

också anammat den nya läroplanens intentioner som vill se läraren som �vägvisare�. Lärarnas 

roll är att lära eleverna lära sig själva. Den gamla klassiska katederundervisningen kräver mer 

planering och förberedelser av lektioner. Dessutom kräver denna metod mer efterarbete, 

anser Anders och Inger.  
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En försiktig slutsats kan alltså vara att på skolor som släppt timplanen anser sig lärarna ha 

en mer acceptabel arbetsbelastning. Personalen känner sig friare och mindre bundna vid sitt 

arbete. Av detta kan alltså konstateras att skolans pedagogiska synsätt återspeglas på lärarnas 

arbetsbelastning. Av intervjuerna framgår det klart och tydligt att mycket av 

arbetsbelastningen har att göra med på vilken skola man arbetar på och i vilket arbetslag man 

arbetar i. Ett väl fungerande arbetslag kan minska arbetsuppgifterna genom att man delar upp 

arbetet, blir mer effektiv och på så sätt minskar både arbetsbelastning och arbetstid. 

 

 

 

Arbetstid och fackliga avtal- mellan intention och verklighet 

Ingen av lärarna nämnde spontant med ett ord de fackliga avtalen. Det var med en räv bakom 

örat jag undvek att själv under intervjun föra de fackliga organisationerna och deras arbete på 

tal. Anledningen till detta var att jag ville ta reda på om lärarna överhuvudtaget sätter sin egen 

arbetssituation i relation till de avtal som finns nedskrivna och som gäller alla verksamma 

lärare i hela landet. I och med att ingen av de intervjuade lärarna försökte sig på att dra 

paralleller mellan intention och verklighet visas ganska tydligt att förbindelsen mellan dessa 

två ytterligheter är ganska svag. 

 

En viktig del i de fackliga avtalen ligger i att lärarnas arbetstid är indelad i en reglerad 

arbetstid och en förtroendetid. Intervjuerna visar att den lärare som anser sig arbeta mest, upp 

till 60 timmar i veckan, helst skulle se att hela arbetstiden var reglerad. De lärare som inte 

ansåg sig arbeta på övertid tyckte däremot att förtroendetiden var något positivt.  

 

Slutsatsen av detta kan då vara att lärare som arbetar mycket vill göra sitt arbete mer synligt 

och på så sätt krediteras för det i form av övertidsersättning. De som inte arbetar fler timmar 

än vad deras tjänst påbjuder tycker istället att förtroendetiden innebär ökad frihet. De kan 

själva bestämma hur var och när de ska arbeta. 

 

Åsikterna angående vilka arbetsuppgifter som åligger en lärare varierade. Sammanfattningsvis 

kan konstateras att det ligger mycket ansvar på lärarna själva, de får själva i mångt och 

mycket besluta om vilka arbetsuppgifter som ingår i deras tjänst. Alla intervjuade ansåg att 

arbetsuppgifterna med tiden har förändrats. Många administrativa sysslor har kommit till på 
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senare år och det sociala arbetet tar mer tid idag än vad det tidigare gjort. Lärarna var dock 

eniga om att det inte var många arbetsuppgifter som försvunnit. 

 

Strategier för att orka arbeta som lärare 

Intervjuerna visade också vilka olika strategier lärarna hade för att upprätthålla en 

acceptabel arbetsbörda. Margareta  ansåg att alla hennes arbetsuppgifter var så pass viktiga 

att inget kunde bortprioriteras. Margareta menade också att hon redan från början varit 

införstådd med att läraryrket var ett krävande arbete. Hon har valt att prioritera sitt lärararbete 

och ofta har familj och fritid fått komma i andra hand. För Anders och Jens har det sett 

annorlunda ut. Båda anser att det är viktigt att effektivisera sitt arbete så att det finns tid över 

för annat. Kanske är det så att det ligger en djupare insikt bakom detta. Alla har vi olika syn 

på vad livskvalitet är och vi gör alla ett medvetet val angående vad vi vill prioritera i livet. 

Detta gäller även dessa fem lärare som någon gång under sin lärarkarriär har bestämt hur 

mycket tid de är villiga att lägga ner på arbete. 

 

Lärarna och arbetsbelastningen 

Under intervjuerna nämndes vid ett flertal tillfällen erfarenhetens betydelse för 

arbetsbelastningen. Ökad erfarenhet och kompetens leder normalt till att vissa arbetsuppgifter 

går snabbare att utföra. Inom flertalet yrken innebär detta att tid frigörs antingen för liknande 

eller för andra, ofta mer kvalificerade uppgifter. Därmed sker en utveckling som gör arbetet 

mer stimulerande, som innebär en bättre verksamhet och som så småningom syns i 

lönekuvertet. Lärarnas arbetstidssystem ger inte sådana möjligheter. En ny och oerfaren lärare 

behöver för det mesta mer förberedelsetid än en mer rutinerad kollega. Vissa lärare kan i kraft 

av kunskaper, erfarenheter och administrativ förmåga minska tiden för för- och efterarbete. 

Den erfarne läraren kan antingen använda dessa tidvinster till att förbättra undervisningens 

kvalitet eller för att minska sin arbetstid. Många engagerade lärare väljer det första 

alternativet. Kanske belönas de för detta i form av ökad arbetstillfredsställelse och 

uppskattning från elever, arbetskamrater och chefer. Kollektivavtalet medger inte någon mer 

påtaglig uppskattning än en väl tilltagen arbetstid. De lärare som effektiviserar sitt för- och 

efterarbete belönas i form av kortare arbetstid. Oengagerade lärare som försummar sitt för- 

och efterarbete och kanske rentav missköter sin undervisning belönas tvåfaldigt- med 

förkortad arbetstid och med samma löneutveckling som de engagerade och effektiva lärarna. 
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Svaret på mina frågeställningar och resultatet i mitt arbete visar att det är väldigt individuellt 

hur lärare uppfattar sin arbetssituation i form av arbetstid och arbetsbörda. Jag håller med 

Jens som underintervjun sa att: �Läraryrket är vad man gör det till�. 
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DISKUSSION 

 

5.1 Reflektioner över resultat 

Om arbetsbelastning och distans till arbetet 

Något som slog mig tankemässigt sett var det faktum att ingen av lärarna som intervjuades, 

även om allihop var eniga om att arbetsbelastningen var hög, någonsin ifrågasatte om det 

verkligen fick var så. Det var ingen som slog näven i bordet och vägrade arbeta under dessa 

omständigheter. När lärare blivit tillfrågade om varför de inte agerar och tydligt visar att 

arbetssituationen är katastrofal hör man ofta att: �De som drabbas är barnen och det är ju 

dom vi försöker värna om� (G. Harfwedsson 1994 sid. 47) alltså forsätter lärarna att slita och 

med jämna mellanrum försöker de få sin röst hörd men oftast är det inte mycket som 

förändras. 

 

Lärares olika syn på  lärarprofession visar att även distansen till arbetet varierar mellan olika 

lärare. Vissa lever för att arbeta, andra arbetar för att leva. Hur man väljer att leva är upp till 

var och en men man ska nog akta sig för att blanda ihop privatliv och arbetsliv.  

 

Tidsorganiseringens påverkan på arbetsbelastningen 

I arbetet kan man antyda att skolans tidsorganisering kan påverka lärarnas arbetsbörda. För 

att få veta hur det i själva verket förhåller sig måste vi vänta och se vad resultaten av det 5-

åriga försöket med släppt timplan visar. Kanske kräver detta sätt att arbeta att alla lärare på 

skolan är villiga att helt ändra tidsuppfattning så att den nya organiseringen fungerar i alla led. 

En sådan omorganisation kan vara turbulent till en början och det innebär stora påfrestningar 

för alla inblandade. 

 

 

 

 

 

Arbetstid och fackliga avtal- mellan intention och verklighet 

I början av arbetet tar jag upp problemet med att hitta matnyttig litteratur om det valda ämnet. 

Efter idogt sökande under arbetets gång har jag upptäckt att det inte finns alltför mycket 

skrivet om lärares arbetstider, sett från min synvinkel. Mycket av det material som finns 

kommer, förståeligt nog, från lärarnas egna fackförbund. Det finns mängder av artiklar, 
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undersökningar och böcker skrivna om arbetstider men jag har upptäckt att läraryrket är så 

speciellt att det är svårt att överföra material som behandlar arbetstider generellt sett på 

lärarnas arbetssituation. Jag börjar med försöka förklara vad jag menar med att läraryrket är 

speciellt.  

 

Ett problem med läraryrket är att arbetstiden är indelad i en reglerad arbetstid och en 

förtroendearbetstid. Den reglerade arbetstiden är inte så knepig den är lätt att kontrollera för 

den ska vara lika för alla. Förtroendetiden är egentligen också lika för alla men den är mer 

�osynlig�. Det går inte att hitta någonstans hur många timmar lärarna faktiskt arbetar, för 

lärarna dokumenterar själva inte sin arbetstid och det är sällan en lärare kräver ersättning för 

övertidsarbete.  

 

Lärarna är alltså dåliga på att hålla reda på hur mycket tid de lägger ner på sitt arbete och det 

tror jag kommer av att många lärare anser att de kombinerar arbete med eget intresse på något 

konstigt vis. Vilken annan yrkesgrupp skulle säga att antalet timmar man arbetar varje vecka 

inte har någon betydelse och att det är självklart att man arbetar tills arbetsuppgifterna är 

färdiga? Jag kan ta mig själv som exempel. Jag räknar mina timmar på jobbet noga för jag vill 

inte arbeta en minut utan ersättning. Problemet är således att lärarna inte kräver ersättning 

även om de arbetar mer än de timmar tjänsten innebär. För lärare är det svårt att få ersättning 

för övertidsarbete och där har vi ytterligare en orsak till att läraryrket är lite speciellt.  

 

En anledning till att det bara är i speciella fall lärare får övertidsersättning är att lärarna 

faktiskt ska klara av sina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid. Dilemmat är att 

arbetsuppgifterna är väldigt luddiga och det är svårt att exakt definiera vilka  arbetsuppgifter 

en lärare har. Nu för tiden är det inte endast klassrumsundervisning en lärare ska 

tillhandahålla eleverna. Det är bra mycket mer än så. För att få en liten inblick i vad en lärare 

möjligtvis ska hinna med på de 45 timmar i veckan en heltidstjänst innebär så kommer här en 

uppräkning på de vanligaste arbetsuppgifterna: 

 

• förberedelse och planering av lektioner och arbetsområden 

• efterarbete och sammanfattning av lektioner och arbetsområden 

• föräldramöten 

• utvecklingssamtal 
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• arbetslagsträffar 

• möten med hela skolans personal 

• rättning av prov 

• betygssättning 

• elevkonferenser 

• upprättelse, tillämpning och utvärdering av åtgärdsprogram som rör enskilda elever 

 

Lärarna ska dessutom ta hänsyn till olika inlärningsstilar och dessutom kunna genomföra 

lektioner där alla elever i klassen känner att undervisning ligger på just deras kunskapsnivå. 

Lärarna ska inte ha en för hög nivå på undervisningen så att eleverna tycker att det är för svårt 

men inte heller en för låg så att eleverna tycker att det för lätt. Lärarna ska också kontinuerligt 

arbeta med fostran och utveckling så att eleverna växer upp till demokratiska, förnuftiga 

medborgare. Det är ett av de största målen med Lpo 94. 

 

 

Strategier för att orka arbeta som lärare 

Jag tror att varje enskild lärare måste göra ett medvetet val i början av sin lärarkarriär. Utifrån 

tidsuppfattning och syn på vad livskvalitet innebär kan man fundera över hur mycket 

yrkeslivet ska påverka det övriga livet. Jag anser att profession betyder att man kan skilja på 

privatliv och yrkesliv och i och med det så ska det vara möjligt att göra bra ifrån sig på jobbet 

men ändå ha tid över för familj och fritidsintressen. Anser man att arbetet kräver så pass 

mycket tid och energi att det inte finns tid över för annat så är det ens eget ansvar och 

skyldighet att se över hur man kan förbättra sin arbetssituation. Det kanske är aktuellt med en 

effektivisering av arbetet, dessutom  krävs det att lärarna tittar över vilka arbetsuppgifter som 

ska prioriteras och vilka som kan sorteras bort. 

 

Att vara lärare betyder att man träffar många barn och ungdomar, en del av dem kan komma 

från svåra hemförhållanden och andra har det jobbigt på grund av andra orsaker. När man 

väljer att utbilda sig till lärare så är en grundförutsättning att man tycker om att arbeta med 

människor och det innebär att man kommer att engagera sig i alla dessa barn man lär känna i 

skolan. Vi gläds när barnen är glada och vi sörjer när de är sorgsna. I en sådan situation är det 

extra viktigt att man lär sig att koppla bort arbetet och att man kan lämna problemen bakom 

sig när arbetsdagen är slut. Det kan tyckas vara omöjligt men för att man ska kunna hjälpa 
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eleverna så måste man först hjälpa sig själv och se till at man själv mår bra. Det kan man inte 

göra om tar på sig alla barns problem och ältar dem fram och tillbaka dygnet runt. Lärarna 

måste använda sin fritid till att hämta nya krafter, då är man en mycket bättre lärare när man 

väl är i skolan. 

 

Lärarna och arbetsbelastningen 

Alla dessa moment finns i varje lärares medvetande och lärarna har oftast en hög ambition att 

klara av detta. Det står ingenstans hur mycket tid lärarna ska lägga ner på varje enskild 

uppgift och inte heller vilka uppgifter som bör prioriteras. Det är upp till lärarna själva att 

bestämma hur de ska lägga upp sitt arbete och det är kanske en av tjusningarna med att vara 

lärare. Det är inte så konstigt att många lärare känner sig stressade inför dessa omfattande 

arbetsuppgifter. Utanpå detta så har läraren krav på sig, både från kollegor, elever och 

föräldrar, att vara påläst och kunnig i alla sina ämnen. För mig ter sig detta vara en nästintill 

omöjlig uppgift att klara av. Kanske är det på grund av den här utgångspunkten uttrycket 

�Läraryrket är ett kall� har kommit till. Lärarna  måste ge 110 % av sig själva och de måste 

vara lärare ut i fingerspetsarna, gärna 24 timmar om dygnet. Precis som Margareta sa under 

intervjun: �Läraryrket är en livsstil�.  

 

Att lärare ägnade så mycket tid och kraft åt förberedelser och undervisning 

berodde inte på att de motsträvigt rättade sig efter yttre krav, utan därför att de 

snarare själva ville göra ett bra jobb och ta hand om eleverna i en kontext som 

var diffust avgränsad och saknade kriterier för vad det innebar att lyckas i sitt 

arbete. (A. Hargreaves 1998 sid.141) 

 

En fråga som inte tagits upp i arbetet av den enkla anledning att det inte finns något rätt svar 

att finna är: Vem av dessa fem intervjuade lärare är duktigast och mest professionell? Är det 

Margareta som lägger ner mest tid av alla på skolarbete eller är det Anders som anser att 

läraryrket är ett jobb som inte ska inkräkta på det övriga livet?  

 

Slutord 

Jag är inte så pessimistisk som det kanske verkar. Jag tror visst att lärare kan göra ett bra 

arbete utan att bränna ut sig. Jag vill bara påvisa att lärarna har ett väldigt komplext yrke och 

det är både för- och nackdelar med det. Det har tydligt framgått att lärarna får allt fler 
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arbetsuppgifter och jag tror att det måste till en förändring så att lärarna får sitt genomförda 

arbete synliggjort och därmed kanske också sin status som yrkeskår stärkt. 

 

5.2 Diskussion av arbetets brister och förtjänster 

För att få fram tydliga och allmängiltiga resultat i arbetet så skulle naturligtvis fler intervjuer 

genomförts. Intervjuerna skulle då förslagsvis representera flera lärare i olika åldrar och olika 

kön. Intervjuoffren skulle också ha olika lång erfarenhet och vara verksamma i olika delar av 

landet. Jag har valt att intervjua lärare med just dessa kriterier men i och med att så få 

intervjuer genomförts kan resultaten bli missvisande. Jag anser ändå, även om 

intervjuunderlaget varit i minsta laget, att resultatet överensstämmer med den debatt som förts 

i media de senaste åren och att jag kan dra nytta av resultaten i mitt kommande yrkesliv.  

 

Jag upplever det som att för att arbetet skulle bli så korrekt som möjligt skulle jag ha ägnat 

mer tid åt olika filosofiska livsåskådningar. Under arbetets gång upptäckte jag att lärares syn 

på arbetstid och arbetsbelastning mycket har att göra med vad dessa lärare har för 

tidsuppfattning och vad man prioriterar i livet, dvs. vad man anser vara livskvalitet och vad 

som är viktigt i livet. I och med att arbetet ska genomföras inom givna tidsramar var jag 

tyvärr tvungen att enbart kort redogöra för dessa bitar. 

 

Det finns flera förtjänster med arbetet, framför allt har jag själv haft stor nytta av arbetet i min 

iver att börja söka jobb efter studierna. Jag har tvingats reflektera över hur jag vill arbeta och 

hur mycket tid jag vill lägga ner på mitt arbete. Arbetet har också givit en bild av hur lärare 

ser på sitt yrkesval. Dessutom innehåller arbetet en enkel beskrivning av lärarnas fackliga 

avtal. 

 

  

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Jag har insett att det här är ett ämne som det skulle vara väldigt intressant att vidareutveckla. 

Jag vet att Svenska kommunförbundet har gjort undersökningar och även håller på att forska 

kring lärares arbetstider. Det skulle då vara intressant att ta reda på vad man har kommit fram 

till i dessa studier och om resultatet kan ha någon inverkan på framtida fackliga avtal eller 

kanske till och med på skolans organisation. Det ligger i kommunernas intresse att se till att 

lärarna får en acceptabel arbetssituation och speciellt nu när det råder sådan brist på behöriga 
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lärare. Man skulle också kunna forska kring hur olika skolor har löst sina problem med 

utbrända lärare. Ytterligare ett förslag är att genomföra en mer utbredd jämförelse mellan 

skolor som har antagit utmaningen med slopad timplan och skolor som fortfarande arbetar 

efter timplanen. Syftet skulle då kunna vara att undersöka om lärarna arbetar mer på skolor 

som styrs av timplan jämfört med lärare på skolor som släppt timplanen. 
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Bilaga 2 

 Intervjufrågor 

1. Vilken inriktning har du i din utbildning?  

2. I vilka årskurser undervisar du? 

3. Hur länge har du varit verksam lärare? 

4. Hur ser din arbetstid ut? 

5. Vilka arbetsuppgifter anser du dig ha? 

6. Hur anser du dina arbetsuppgifter vara i relation till din arbetstid? 
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7. Hur mycket styr arbetstiden ditt arbete? 

8. Hur mycket tid ägnar du åt arbete som rör skolan, relaterat till din 45 timmar långa 

arbetsvecka? 

9. Vad tycker du om att lärare har reglerad arbetstid samt förtroendetid? 

10.  Hur skulle du definiera ordet rast? 

  Anser du att du har rast som lärare? 

11. Skulle du kunna bli mer effektiv i ditt sätt att arbeta?  

  Om ja- hur då? 

12. Är det någon skillnad på ditt sätt att arbeta nu jämfört med de   

      första åren som verksam lärare? 

      Om ja- vilka är de största skillnaderna? 

13. Hur gör du för att �koppla bort� arbetet på din fritid? 

14. Skulle du vilja göra några ändringar vad gäller lärares arbetstider? 

15. Är det någonting du vill tillägga eller klargöra? 

 

 


