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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka grundskollärares uppfattningar om sin nuvarande 

arbetssituation och hur det påverkar deras arbetsbelastning. Studien tar sin utgångspunkt i att 

vi upplever att arbetsbelastningen för lärare har ökat. Undersökningen genomförs genom 

kvalitativa intervjuer med fem grundskollärare verksamma i en kommun i Halland. Resultatet 

visar att lärarnas arbetssituation präglas av en hög arbetsbelastning. Flera arbetsuppgifter 

tillkommer ständigt till läraryrket men tiden förblir oförändrad. Dokumentationen är en faktor 

som respondenterna upplever som mest betungande och tiden är en bidragande faktor till den 

höga arbetsbelastningen.  

 

Nyckelord: Arbetsbelastning, arbetssituation, dokumentation, grundskollärare 
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1. Inledning 

Vårt intresse för lärarnas arbetssituation väcktes efter att vi upptäckt en allt mer negativ bild 

av lärarprofessionen som cirkulerar i samhället, lärarna verkar vara allt mer missnöjda. 

Skolverket (2012) menar i ett pressmedelande om rapporten ”Attityder till skolan” att; 

90 procent av lärarna känner att det oftast eller alltid är meningsfullt att gå till jobbet. 

Samtidigt tycker över hälften att de oftast eller alltid känner sig stressade i arbetet. 

Många uppger att de stressas av administration, dokumentation, för lite tid till 

planering av undervisningen och att många elever behöver extra hjälp och stöd. 

Andelen stressade lärare har ökat med 15 procentenheter sedan 2006. Över hälften av 

lärarna har under det senaste året allvarligt övervägt att byta yrke. Det är en kraftig 

ökning jämfört med 2009 då en tredjedel övervägde att byta yrke. 

I pressmeddelandet menar Skolverket att andelen stressade lärare har ökat de senaste åren, 

Andy Hargreaves diskuterar i sin studie vad som sker i läraryrkets utveckling; 

Whatever else might be said about teaching, few would disagree that the nature and 

demands of the job have changed profoundly over the years. For better or worse, 

teaching is not what it was. There are the needs of special education students in 

ordinary classes to be met. Curriculum programs are constantly changing, as 

innovations multiply and the pressures for the reform increase. Assessment strategies 

are more diverse. There is increasing consultation with parents and more 

communication with colleagues. Teachers’ responsibilities are more extensive. Their 

roles are more diffuse. What do these changes mean? How do we understand them? 

For those who perform the work of teaching, is the job getting better, or is it getting 

worse? (1994, s.117) 

Den här informationen verkar stämma överens med den uppfattning som vi fått av hur det är 

att vara lärare idag och hur läraryrket förändrats. Tidigare forskning belyser lärarnas 

arbetssituation, exempelvis Hargreaves, men denna forskning har inte belyst ämnet utifrån 

lärarnas perspektiv vilket utvecklades till funderingar hos oss om hur lärarna uppfattar sin 

egen arbetssituation och arbetsbelastning.  

1.1 Problemformulering 

Hargreaves studie är snart tjugo år gammal men vi anser hans studie som lika aktuell än idag, 

vår svenska skola har nyligen genomgått en reform där en ny läroplan med kursplaner blev 

lärarnas nya riktlinjer. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevt att lärarna ser 

de nya uppdragen som en allt större arbetsbelastning. Många har idag åsikter om hur skolan 

bedrivs, som t.ex. politiker och föräldrar. Media har en förmåga att oftast förstärka den 

negativa uppfattningen som folk har om skolan och läraryrket. Det som rapporteras i 

mediedebatten är att läraryrket idag består av mer administrativt arbete i olika former, såsom 
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dokumentation men också att allt fler har åsikter om hur skolan bedrivs, till exempel föräldrar, 

samtidigt som lärarlönerna är låga. Sammanfattningsvis visar bilden som framställs av media, 

exempelvis i Aftonbladet (130124), att läraryrket är ett mycket mångfacetterat yrke som 

innebär en större arbetsbelastning idag än förr. Även i tidigare forskning, bland annat 

Buchanan (2010), Johansson (2011) och Parding (2010) påvisar i sina studier att lärare 

upplever att arbetsuppgifter som ligger utanför undervisningen tar allt mer tid, arbelastningen 

ökar. Studierna som utförts och den pågående debatten i media lyfter fram ett perspektiv på 

lärarnas arbetsbelastning men det är inte lärarna själva som kommer till tals vilket vi anser 

vara aktuellt för att det är dem som berörs av förändringarna i skolan.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur lärarna i grundskolans senare del upplever sin nuvarande 

arbetssituation i skolan för att få en uppfattning om hur deras arbetsbelastning ser ut samt hur 

lärarna påverkas av det.  Syftet besvaras genom att operationalisera ner det till två 

frågeställningar som vi finner relevanta för att studien ska bidra till kunskaper om lärarnas 

nuvarande situation i skolorna. Studien ämnas besvara vilka faktorer, enligt lärarna, som 

påverkar deras arbetssituation samt hur lärarna upplever att dessa påverkar deras 

arbetsbelastning. Frågorna vi ställer oss är därför; 

 Vilka faktorer påverkar lärares arbetssituation enligt dem själva? 

 Vad är effekterna av dessa faktorer menar lärarna? 

Då studien besvarar dessa frågor förväntar vi oss att den bidrar till forskningsfältet om 

lärarens yrkesvardag och ger förhoppningsvis nya vinklingar inom området då lärarna får 

komma till tals.   
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2. Metod och vetenskapsteori 

Den här studien baseras på en kvalitativ forskningsansats.  Alvesson och Sköldberg (2013, 

s.17) menar att en kvalitativ metod i första hand utgår ifrån studieobjektens perspektiv. 

Denzin och Lincolns (2005) syn på kvalitativforskning; ”Kvalitativ forskning är en 

kontextbunden verksamhet … Detta betyder att kvalitativa forskare studerar saker i deras 

naturliga omgivning och försöker förstå, eller tolka, fenomen utifrån den innebörd som 

människor ger dem (2005:3).” Baserat på syftet så ville vi få lärarnas subjektiva åsikter och 

därför valdes att utföra kvalitativa intervjuer och lärare verksamma i senare grundskolan blev 

fokus för vår studie. Orsaken till varför lärare i grundskolan valdes var för att vi båda nyligen 

utfört vår sista verksamhetsförlagda utbildning på den här nivån och har fått en bild av att 

dessa lärare har ett mycket mångfacetterat yrke och vi tror därmed att arbetsbelastningen är 

hög för dessa lärare.     

Studien är utförd på grundskolor där urvalet av skolorna gjordes med utgångspunkt i att vi 

ville ha en kommun i Halland och försökte även få en variation i upptagningsområden 

beroende på skolornas geografiska placering i kommunen. Resultatet av urvalet blev tre 

kommunala grundskolor.  Urvalet av lärare på de olika skolorna utfördes slumpmässigt och 

detta mynnade senare ut i en snöbollseffekt då några av lärarna även frågade kollegor.  

Fjorton lärare på grundskolan tillfrågades via mail där de fick frågan om de skulle kunna 

ställa upp för en intervju, i mailet förklarades att materialet bearbetas konfidentiellt samt att 

intervjuerna kommer att spelas in, de informerades även om att materialet inte kommer 

användas till något annat än denna studie. Denscombe (2012, s.218) påvisar vikten av att 

hantera allt material konfidentiellt och att informationen aldrig ska gå att spåra tillbaka till 

informanten. Det påpekades även i mailet vikten med att följa de forsknings etiska riktlinjerna 

och efter att de givit sitt samtycke har de accepterat att materialet används i denna studien 

men de var också medvetna om att de närsomhelst kunde dra sig ur. I mailet uppmuntrades till 

att lärarna skulle fråga kollegor om eventuellt deltagande, detta bidrog till att det blev en 

snöbollseffekt.  Resultatet av den här urvalsmetoden blev fem lärare, varav två är män och tre 

är kvinnor men vi tror inte att det kommer kunna dras några generella slutsatser beroende på 

kön eftersom båda de manliga lärarna är verksamma på samma skola, eventuella likheter eller 

skillnader kan bero på kön men även på var de arbetar eller andra faktorer.  

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att materialet skulle kunna transkriberas på ett 

så noggrant sätt som möjligt, detta för att uppnå en hög reliabilitet på studien. Eliasson (2013, 
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s.14) menar att reliabilitet på en studie är när vem som helst kan göra om studien efter dig och 

få samma resultat som du fick, vi anser därmed att genom noggrann transkribering så 

säkerställer det att vi refererar informanterna på ett så korrekt sätt som möjligt. När materialet 

transkriberats så kodades fram olika gemensamma ämnen som återfanns hos de olika 

respondenterna, dessa avkodade vi sedan ytterligare och skapade kategorier som föll inom 

dessa ämnen. På detta sätt skapas kategorier av empirin genom att i avkodningen kopplas data 

till en viss kategori som hittats i materialet menar Alvesson och Sköldberg (2013, s.143).   

Kategorierna blev tid, dokumentation, elevfokus, föräldrar, yrkesval och media där vi kunde 

se att de fyra förstnämnda kategorierna var inre faktorer samt att media var en yttre faktor 

som påverkade lärarnas arbetssituation. De inre och yttre faktorerna blev våra 

huvudkategorier och tid, dokumentation, elevfokus, föräldrar, yrkesval samt media blev 

underkategorier. För att namnge huvudkategorierna avser vi inre faktorer med det som styrs 

över i skolan och yttre faktorer är det som sker utanför skolan men alla påverkar 

arbetssituationen för lärarna. Vi har vidare valt namn på underkategorier efter vilka ämnen 

som de berör. I analysen jämfördes under dessa kategorier respondenternas material 

tillsammans med tidigare forskning, övrig litteratur samt ett urval av medias bild inom 

området. Enligt grundad teori så har vi genomgående genom analysen fört separata 

anteckningar där vi noterat samband som kan besvara våra frågeställningar, med dessa 

anteckningar till grund så har vi sedan sett vårt resultat som då skapas ur samband som hittats 

i de olika kategorierna. Vi kommer i analysen vara noga med att vara medvetna om att media 

ger en bild och källkritik behövs i bearbetning av materialet som hämtats ur media.  

Frågorna formulerades som öppna frågor för att intervju personernas subjektiva åsikter och 

uppfattningar ska göra sig gällande. I formuleringen av frågorna var vi noga med att 

operationalisera syftet och frågeställningarna till intervju frågor, detta för att säkerställa 

validiteten i studien. Validitet menar Kvale och Brinkmann (2013, s.264) handlar om att 

undersökningen besvarar det som den är ämnad att besvara. Vi eftersträvade att uppfylla 

objektivitet men problemet blir att både vi och lärarna vid intervjutillfället har en förförståelse 

inom området som påverkar vår objektivitet. Denscombe (2012, s.192) menar att objektivitet 

är omöjligt att uppnå men är ett mål som forskare alltid behöver sträva efter så långt som det 

är möjligt. En risk finns alltid att lärarnas subjektiva upplevelser kan påverkas av oss då de 

svarar vad de tror att vi vill höra och därmed blir det inte objektivt eftersom de inte säger vad 

de vill för vi har påverkat respondenterna.   
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Resultatet av denna studie i en kommun i Halland ger en bild av fem lärares arbetssituation 

som inte går att generalisera till en helhetsbild av svenska lärares arbetssituation då studiens 

omfattning är liten och vidare forskning skulle behövas. Studien bidrar dock till forskning 

kring lärares arbetssituation och vilka faktorer som påverkar denna samt vad effekterna av 

dessa faktorer blir. 

2.1 Etiska aspekter 

Det är viktigt som forskare att alltid ta hänsyn till de etiska aspekterna då en kvalitativ studie 

genomförs med intervjuer. Kvale och Brinkmann (2013, s. 79-90) talar om de etiska riktlinjer 

som en forskare måste ta hänsyn till under forskningsprocessen; 

 Informera om syftet med undersökningen 

 Samtycke 

 Konfidentialitet 

 Konsekvenser 

I det mail som sändes ut till utvalda lärare var vi noga med att förhålla oss till dessa etiska 

aspekter. Mailet informerade om syftet med studien så att lärarna kunde ge sitt samtycke till 

att delta i studien. Lärarna fick svara på vårt mail om de var villiga att delta men de hade 

också fått information om att de närsomhelst kunde avbryta samarbetet. Vidare i mailet 

informerades om att materialet kommer att bearbetas konfidentiellt för att skydda deltagarnas 

identitet, därför användes figurerade namn i studien och även i det transkriberade materialet 

undveks deltagarnas namn för att inget skulle kunna spåras tillbaka till dem. När vi tolkade 

materialet var vi noga med att tolka det så objektivt som möjligt för att deltagarna inte ska 

kunna skadas eller få negativa konsekvenser av det som studien påvisar, detta för att resultatet 

av studien kan få konsekvenser för deltagarna och hela lärarkåren. Vidare har vi varit 

noggranna med att materialet som samlats in från informanterna är avsedda enbart för denna 

studie, något som de även informerades om i mailet därför är vi även noga med att skydda 

inspelade intervjuer och transkriberingar på säker plats.  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras det urval av forskning som vi har valt att använda oss av i denna 

studie som handlar om hur lärarens arbetssituation ser ut samt hur detta har förändrats över 

tid. Skolan förändras över tid, nya läroplaner och skollagar är något som ständigt utmanar och 

påverkar lärarna i skolan, Hargreaves (1994) är utbildningsforskare och skrev boken 

”Changing Teachers, changing times” som ett bidrag till debatten om skolans utveckling. 

Boken baseras på flera forskningsstudier samt hans egna erfarenheter.  Hargreaves påvisar att 

skolan har förändrats mycket i det postmoderna samhället och han ställer sig då frågan om 

yrkessituationen för lärare har blivit bättre eller sämre i utvecklingen.  

Buchanan´s (2010) studie undersöker genom kvalitativa telefonintervjuer med tjugoen 

tidigare lärare varför lärare lämnat professionen. Med hjälp av tidigare forskning som han 

hänvisar till anser Buchanan att arbetsbelastning är en av många orsaker till varför lärare 

lämnar professionen och menar att det ännu är ett problem som måste åtgärdas. Parding 

(2010) undersökte lärares villkor för professionellt yrkesutövande genom att utföra en 

fallstudie med intervjuer av lärare verksamma på gymnasiet. Parding (2010, s.106-107) 

påvisar i sin studie att lärarna upplever att arbetsuppgifterna blir allt fler och att de inte alltid 

är kopplade till lärarprofessionen eftersom det främst inte är kopplat till undervisningen utan 

är beslut tagna utav en byråkratisk ledning. Buchanan (2010, s.203-205) konstaterar även han 

att arbetsuppgifter som inte är kopplat till undervisningen allt mer ökar och han kunde i sin 

studie se att det var en av anledningarna till att lärare lämnar professionen. Johansson (2011) 

undersöker i en studie gymnasielärares psykosociala arbetsmiljö och hur den påverkar 

lärarnas pedagogiska arbete hon kommer fram till att fler administrativa uppgifter anser 

majoriteten av lärarna i studien ofta kom i vägen för undervisningen. Johansson menar att 

tiden redan är en bristvara samtidigt som mängden av administrativa uppgifter ständigt växer. 

Johansson menar att de administrativa uppgifterna är stressande men framförallt påvisar 

hennes respondenter att den utelämnade planeringstiden är stressande för lärarna, de blir ofta 

störda av andra arbetsuppgifter då de försöker planera undervisningen.  Timms, m.fl. (2007, s. 

569) påvisar i deras kvantitativa undersökning av 298 lärare på privatskolor i Australien att de 

ofta arbetar allt fler timmar för att uppfylla deras arbetsuppgifter och där lärarnas 

arbetsbelastning utgjorde en fara för deras hälsa enligt författarna. 

Forskarna ovan är eniga om att lärarna har stor arbelastning som innefattar många 

arbetsuppgifter. Parding (2010) nämnde tidigare att skolan är byråkratiskt styrd och lärarna 
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kan inte fullt ut påverka sin arbetsbelastning, hon anser att det kan tolkas som att då skolan är 

styrd ovanifrån, genom organisationen så ser det ut som att skolan ska styras hårt utan att 

lärarna har något handlingsutrymme, konsekvensen blir att organisationen inte har tilltro till 

lärarnas profession. Johansson (2011, s.41) belyser i sin studie som genomförs genom 

kvalitativa intervjuer med gymnasielärare att majoriteten utav respondenterna saknar stödet 

utav ledning när de behöver hjälp och stöttning, lärarna menar att när de framför synpunkter 

så får de ingen respons.  Buchanan (2010, s.205) påtalar även han att det är viktigt med stöd 

och menar att brist på stöd är en stor anledning till att lärarna i hans studie lämnade 

professionen. 

Lindqvist (2002s.45, 116, 127, 152-153) undersöker genom olika studier (dagböcker, enkäter 

och intervjuer) av lärare i grundskolan, han talar om lärarnas förtroendearbetstid och menar 

att det blir ett arbete som aldrig tar slut. Lindqvist menar att lärarnas arbete innehåller olika 

aspekter, bland annat osäker elevrespons, komplexitet och en förtätad arbetsdag. Osäker 

elevrespons menar Lindqvist handlar om att läraren själv ska kunna bli tillfredställd genom att 

eleven uppnår resultat, detta sker över en lång tid och är svårt för läraren att se under arbetets 

gång, det skapar en osäkerhet hos läraren som känner att arbetet aldrig blir avslutat. 

Komplexiteten i lärarens arbete handlar om att läraryrket sker i ett socialt sammanhang, det 

bidrar till att läraryrket är oförutsägbart, ingen dag är den andra lik. Den tredje aspekten 

menar Lindqvist är den förtätade arbetsdagen, läraryrket innehåller allt fler saker som hindrar 

lärarna att nå ett avslut. Dessa tre aspekter utgör hinder som skapar en mental beredskap, en 

oavsiktlig tankeverksamhet, de här tankarna kan både vara positiva och negativa det vill säga 

tankar som färdkamrat eller tankar som fotboja. Tankar som fotboja blir Lindqvist fokus 

under hans studie, han menar att den oro som läraren kan känna över hur en elev ska klara sig 

eller planering inför lektioner kan bli funderingar som tar över lärarens tid, även när läraren 

sover kan denna vakna och fundera över arbetet. Johansson (2011, s.38) upplever lärarna som 

lojala gentemot sina elever, för att göra ett så bra arbete som möjligt så hoppar några över 

rasten vilket hon menar skapar en negativ stress. Tidsbrist skapar en svårighet att utveckla det 

arbete som bedrivs i skolan anser Hargreaves (1994, s. 128-130) då det är svårt att hinna 

reflektera och utvecklas tillsammans med kollegor. Hargreaves utförde en studie på olika 

grundskolor i Kanada där intensifieringen av lärares arbete undersöktes, han kom fram till att 

undervisningsfri tid är nödvändigt för att lärare ska känna att de hinner med alla de 

arbetsuppgifter som de har.  
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Forskarna är eniga om att läraryrket har fått fler arbetsuppgifter vilket bidragit till förtätade 

arbetsdagar och mindre tid till undervisning. Parding (2010) menar att en orsak till detta är 

den organisatoriska styrningen. Vi är dock medvetna om att den forskning som vi funnit visar 

på en negativ arbetsbelastning för lärare, ofta är det dokumentationen som tar allt mer plats 

och lärarna hinner inte med övriga arbetsuppgifter. Hattie (2013, s.38-39) påvisar dock efter 

en metaanalys att för att undervisningen ska upprätthålla en hög kvalité så behöver lärare och 

elever sträva efter att uppnå lärandemålen och ständigt återkoppla för att eleverna ska nå sina 

mål men även för att lärarna ska kunna se hur de ska kunna utveckla sin undervisning, något 

som är en del av dokumentationen. Hargreaves (1994, s.145-147) menar dock att 

omsorgstanken för eleverna och strävan efter att de ska uppnå sina mål kan bli en skuldfälla 

för lärarna, då han menar att ambitionen om att hela tiden hinna med att ge eleverna respons 

för att nå längre i deras kunskapsutveckling blir en allt för stor arbetsbelastning även om den 

utförts av omsorg till eleverna, det blir lätt en handling som läraren inte hinner med utan 

istället skapar skuldkänslor hos denna.     
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4. Bakgrund 

I det här kapitlet görs en genomgång av vad det innebär att vara lärare i Sverige idag och ger 

en kort bakgrund av vad lärarens uppdrag består av. Litteraturen samt rapporterna som 

presenteras i detta kapitel är inte forskning. 

Skolverket (2013a) kommenterar i sin rapport att en lärares huvuduppgift är att genomföra 

undervisning, de menar vidare att det är viktigt att lärarna ges tid till att planera 

undervisningen så att den upprätthåller en god kvalité.  Kernell (2002) påstår i sin bok som 

vänder sig till blivande och verksamma lärare att läraryrket kan vara ett av de mest komplexa 

yrken som finns då bland annat läraren i sin undervisning hela tiden ska utveckla individen 

(eleven) till att förstå och lära mer, utveckling ska inte undvikas utan snarare eftersträvas och 

undervisningen kan hela tiden utvecklas, den blir aldrig färdig. Kernell menar vidare, ”Hur 

väl vi än lyckats så säger vi inte så. Det finns alltid mer att göra. Det finns alltid fler 

utmaningar att formulera. Vi blir härmed extra utsatta för risken att arbeta för hårt.” (2002, 

s.18). Kernell menar här att lärare aldrig riktigt blir färdiga med sitt arbete, det finns alltid 

något att förbättra vilket skapar förutsättningar för en stor arbetsbelastning.  Kernell (2002, 

s.117) talar vidare om att det är viktigt att läraren inte känner skuld eller prestigeförluster när 

de klarar av att genomföra omöjliga uppgifter, då är inte skulden läraren utan snarare 

ledningens fel.  

Månsson (2004) genomförde 2002 en enkätundersökning om lärarnas egen uppfattning om sin 

arbetssituation på begäran av Lunds kommun. Hon kommer fram till att den totala 

arbetsbördan har ökat och att lärarna i hennes studie hade svårt att få tid till de pedagogiska 

uppgifterna. Dokumentation är en del i läraryrket som sägs öka arbetsbelastning, Skolverket 

menar dock att dokumentationen är en viktig del för att kvalitetssäkra undervisningen. 

Skolverket (2013a) kommenterar detta i sin rapport om betydelsen utav att lärarna i skolan 

dokumenterar sin undervisning; 

”Att vara lärare innebär att det egna arbetet ska dokumenteras.68 Det finns flera skäl 

till varför dokumentationen har en viktig funktion i lärares arbete. Ett viktigt skäl är 

att det stärker elevens rätt till en likvärdig utbildning av god kvalitet. 

Dokumentationen är en förutsättning för att en god undervisning ska kunna bedrivas 

och för att elevernas kunskapsutveckling ska kunna utvärderas och följas upp på ett 

bra sätt” (2013a, s.87) 

Sammanfattningsvis, bilden som forskningsläget gav under föregående kapitel om att 

administrativa uppgifter blir allt fler och tid för att planera undervisning minskar så påvisar 
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skolverket att det är viktigt att dokumentationen blir en del av lärarens arbete. En annan 

vinkling av denna studie är bilden som media förmedlar av skolan. Kernell (2002) menar att 

skolan är en institution som alltid fångat allmänhetens intresse och därmed har många åsikter 

som de påtalar om undervisningen. Kernell påvisar att lärarna inte har något emot dessa 

åsikter men att formuleringen av argumenten kan kännas nedvärderande mot deras profession. 

Han menar också att föräldrarnas åsikter om fostransuppdraget skolan har kan uppfattas av 

läraren som ett ifrågasättande av lärarens didaktiska kompetens. Läraryrket är ett omtalat 

ämne och media är en stor del i den pågående debatten, Eva-Lis Sirén skriver i Dagens 

Nyheter (2013-05-06);  

Alla talar om den. Den nationella lärarkrisen. Dagens Nyheters egen omfattande 

skolgranskning har belyst många av de områden inom svensk skola som vittnar om 

krisen. I centrum för många granskningar står läraren. Sorgligt nog får lärarna ofta, i 

den allmänna debatten, ta stötarna när de i själva verket är en avgörande del av 

lösningen. Allt börjar med en bra lärare och därför börjar vägen till en skola i 

världsklass med lärarens situation.  

I debatten som pågår blir det lärarna som hamnar i fokus enligt Sirén och de får kritiken riktat 

mot sig, vilket även Kernell påvisade ovan.  
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5. Presentation  

I det här kapitlet väljer vi att presentera de fem lärare samt de tre skolorna som respondenter 

för denna studie är verksamma på. Detta för att ge en bakgrund till informationen som vi fått 

från dessa lärare innan vi presenterar analysen.  

Skola ett: 

Vi kom till skola ett, en tidig onsdagsmorgon. Det är kallt och regnigt ute. Skolan är en F-9 

skola, vars upptagningsområde främst är elever bosatta på landsbygden. Här nedan 

presenterar vi Anna och Lisa (fiktiva namn), två lärare som är verksamma på denna skola.  

Vi möter upp Anna inne på hennes arbetsrum där hon sitter och rättar matematikprov, hon 

avbryter sitt arbete och vi går istället och sätter oss i ett klassrum för att genomföra intervjun. 

Anna blev färdig lärare år 2001 och är behörig att undervisa i Matematik och alla fyra NO- 

ämnen. Hon har varit verksam på flera olika skolor och har bara under senaste året arbetat på 

denna skola, den nya anställningen på denna skola har hon upplevt som en stor omställning då 

hon tidigare inte har arbetat med datorn som arbetsredskap men nu kommit hit där datorn är 

fokus i undervisningen. Anna arbetar heltid men är också aktiv i Lärarnas Riksförbund som 

ombud.  

Efter intervjun med Anna så kommer en stressad Lisa springande från lektionen som nyligen 

avslutats. Hon tar snabbt en kopp kaffe innan vi sätter oss i ett litet grupprum för att utföra 

intervjun. Lisa blev färdig utbildad lärare för nio år sedan och har sedan dess arbetat på den 

här skolan. Redan innan hon blev utbildad lärare så arbetade hon som lärarvikarie. Lisa 

arbetar som lärare på heltid och hon undervisar i svenska och alla SO- ämnen. 

Skola två: 

Till skola två kom vi tidigt en fredagsmorgon och mötte upp vår första respondent för dagen 

på parkeringen utanför skolan. Stående på parkeringen ser vi skolan som är en låg 

tegelbyggnad i form av en fyrkant med öppen skolgård i mitten. Då vi promenerar in i skolan 

ser vi att formen av skolan bidrar till långa korridorer. Elevernas åldrar sträcker sig från F-9 

och upptagningsområdet är utkanten utav stadskärnan. På denna skola så träffar vi lärarna 

Nils och Petter (fiktiva namn).  

Vi träffar upp Nils på parkeringen och går därefter gemensamt genom skolan och vidare in i 

lärarrummet där vi får hänga av oss våra ytterkläder.  Därefter går vi vidare in i ett grupprum 
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där vi genomför intervju. Nils har arbetat på skolan i sexton år då han blev färdig på 

lärarhögskolan. Han har alltid arbetat heltid och undervisar i alla SO- ämnen. Nils påpekar i 

intervjun att det kan låta tråkigt att ha arbetat på samma skola i alla år men han menar att det 

händer ständigt nya saker och yrket utvecklas.  

Nils lämnar oss i grupprummet då intervjun är klar och efter ett par minuter kommer istället 

Petter. Petter har arbetat som lärare på heltid i trettiotvå år och har varit verksam på denna 

skola i arton av dem. Petter är behörig till att undervisa i matematik och alla NO- ämnen.  

Skola tre: 

Efter intervjuerna på skola två begav vi oss till skola tre för att möta upp Sara (fiktivt namn). 

Skola tre är en 6-9 skola med upptagningsområde inne i stadskärnan.  

Sara kommer och möter oss innanför huvudentrén. Hon kommer lite sent och förklarar det 

med att hon kom från ett möte där beskedet var att hon på måndag får två nya elever i klassen. 

Sara arbetar som svenska och engelsk lärare på heltid sedan 1990.  
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6. Analys och resultat 

I analysen diskuteras materialet från respondenterna tillsammans med tidigare forskning. 

Denna har utförts genom att det i transkriberingen av empirin användes avkodning enligt 

grundad teori där gemensamma ämnen hos de olika respondenterna hittades. Dessa ämnen 

som hittats i det transkriberade materialet har samanställts under två olika huvudkategorier, 

inre och yttre faktorer, med respektive underkategorier som är; tid, dokumentation, elevfokus, 

föräldrar, yrkesval och media. Detta för att ge en tydligare och mer översiktlig bild över 

resultatet. För att underlätta för läsaren ges en kort sammanfattning av analysen i slutet av 

detta kapitel. 

6.1 Inre faktorer 

I denna kategori presenteras underkategorierna tid, dokumentation, elevfokus, föräldrar och 

yrkesval. De faktorer som påverkar lärarnas arbetssituation inom skolan. 

6.1.1 Tid 

Respondenterna i studien arbetar idag heltid och har till övervägande del gjort detta hela sin 

yrkesverksamma tid som lärare. Sara påvisar under intervjun att hon nästan hela sin 

yrkesverksamma tid har arbetat heltid då hon upptäckte att det var lika stor arbetsbelastning 

oavsett om hon jobbade heltid eller deltid det vara bara mindre betalt för lika mycket arbete. 

Majoriteten av respondenterna upplever en ökad arbetsbelastning i professionen, framförallt 

var det arbetsuppgifter som inte hade med undervisning att göra som var betungande och de 

hade fått allt mer undervisning i sitt schema. Nils beskriver i intervjun att han upplever det 

som att bilden av lärare är att de arbetar enbart då de undervisar och även om han har fått färre 

undervisningstimmar och mer resurstid så upplever han att bilden av lärare är: 

Nej, man har ju den fasta undervisningstiden som de hela tiden försöker […] lägga på 

mer alltså, vår kommun eller arbetsgivaren vill ju hela tiden se till och att man borde 

undervisa mer så tror man att det är det enda tillfället man är i jobbet […] det är bara 

där man jobbar, men jag har ju faktiskt jobbat innan och jag jobbar efter dess, liksom 

både att förbereda och efterarbeta det som vi gått igenom. (Nils, 13-11-15) 

Nils är dock den enda av lärarna som upplever att han fått ett bättre schema nu med mindre 

undervisning trots att styrningen av skolan vill ha mer undervisningstid, men upplever ändå 

att den totala arbetsbördan inte har minskat. Nils menar vidare att tiden till undervisning, som 

att förbereda och efterarbeta undervisningen snarare har minskat då han istället måste lägga 

allt mer tid till annan dokumentation. Petter kommenterar också sin brist på tid till 

undervisningsplanering; 
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att planeringen då av lektionen, det får liksom stå tillbaka för dokumentationen, att jag 

har väll sökt att vara något sånär restriktiv när det gäller dokumentation, inte skriva 

långa romaner och hoppas nu att det här med skriftliga omdömen, att dem ska 

försvinna då att då kanske man kan få mer tid till exempelvis lektionsförberedelse och 

efterarbete. Det är ju inte så många som läser dom här omdömena trots allt. När man 

har ett utvecklingssamtal är det inte särskilt många i en klass där föräldrarna har läst 

vad som står, på det här dokumentationsverktyget, jag tycker det är till stor del 

bortkastad tid att sitta och skriva en massa. Ut-effekten på elevens resultat eller 

prestation är alldeles för liten i förhållande till arbetsinsatsen. (Petter, 13-11-15) 

Petter ser att dokumentationen tar allt mer tid men inte alltid uppfyller ett syfte och både 

Petter och Nils kan se att tidsbristen är ett stort problem som drabbar undervisningen. Även 

Johansson (2011, s.22) påvisar i hennes studie att en brist och avsaknad av planeringstid 

skapar en stress hos lärarna då de istället får improvisera lektioner. Nils lyfter även han fram 

de skriftliga omdömena och menar att det är en inre stress som alltid finns där. Han menar att 

det alltid finns att göra, alltid något att skriva. Kernell (2002, s.18) menar att lärare har en 

benägenhet att uppleva känslan av otillfredsställelse, det finns alltid något att göra och alltid 

något att förbättra. Tiden upplevs som en bristvara och det finns alltid något att göra, Lisa 

konstaterar; ”Säger man till, har jag ju sagt många gånger att jag hinner inte med tiden, jag 

jobbar mer än vad jag ska göra, mer än dom här 45 timmarna, så får man bara höra, ah men då 

får du, då får du planera lektionerna på ett annat sätt”(Lisa, 13-11-13). Sara påtalar även hon 

att det är mycket arbetsuppgifter på liten tid men hon menar att det är viktigt att säga ifrån och 

inte jobba mer än de tio timmarna, då är tiden till arbete slut för att inte skada hälsan. Timms 

m.fl. (2007, s. 569, 575, 582) påvisar dock i sin studie att de flesta lärare arbetar fler timmar i 

veckan än de kontrakterat oavsett vilken nivå som de arbetade på trots att det skapar en risk 

för deras mentala och fysiska hälsa. Anna anser att hennes schema är dåligt planerat och detta 

drabbar hennes planeringstid, bara tjugo minuter mellan lektionerna är inte tillräckligt för att 

hon ska hinna göra något arbete och hon ser att mycket tid försvinner i dessa hål.  

Tid är något som förhindrar genomförandet av förändringar menar Hargreaves (1994, s.117) 

och lärare ser tid som en väsentlig del för vad som kan uppnås i deras arbete. Hargreaves 

menar även att då antalet elever med särskilda behov har ökat så har även behovet av att 

planera undervisningen på ett annat sätt förändrats men trots detta så har tidspressen blivit 

större och det blir allt mindre tid till omsorgen av eleverna. Vi tolkar respondenterna, likt det 

Hargraves påvisar, att alla lärare upplever tid som ett dilemma, det blir ständigt fler 

arbetsuppgifter att utföra på samma tid som tidigare. Skolverket (2013a) menar i 

kommentarerna till deras rapport, för att lärare ska kunna bedriva bra undervisning med hög 
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kvalité så krävs det tid till planering av undervisningen men även påtalar Skolverket att det är 

viktigt att lärare får stöd av ledningen för att de ska få förutsättningar till att göra ett bra 

arbete. Vid planeringen av undervisningen menar Hattie (2012, s.59, 89, 97) att det är bra om 

lärare utvärderar och reflekterar tillsammans för att stötta eleverna men också utvecklas som 

lärare, något som respondenterna i denna studie inte ser att de har tid med. Så även om lärarna 

i denna studie inte upplever att de har tid till att planera deras undervisning så är detta något 

som Skolverket anser vara viktigt och behöver ges tid till och Hattie anser även att högre 

kvalité och mer tid kan ges genom kollegialt samarbete. Kollegialt samarbete är något som 

alla respondenterna i denna studie upplever som välfungerande. Anna påtalar dock under 

intervjun att även om det finns ett välfungerande kollegialt samarbete så handlar detta mest 

om frågor som rör eleverna och lokalen men tid till att diskutera de pedagogiska frågorna 

saknas.  

6.1.2 Dokumentation 

Ovan blev det tydligt att lärarna upplever en allt större arbetsbelastning där orsaken verkar 

vara att mängden arbetsuppgifter ökar. Majoriteten av respondenterna är eniga om att 

arbetsbelastningen är hög och dokumentationen är den största bördan, men även den sociala 

relationen med eleverna och föräldrar samt arbetets utformning var bidragande orsaker till 

arbetsbelastningen.  

Dokumentation är det som lärarna i studien upplever som mest betungande för deras 

arbetsbelastning, det har fram till nu i skrivande stund varit krav från Skolverket (2013b) att 

alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan samt att skriftliga omdömen ska lämnas. Den 

19 november 2013 inträdde dock en ny bestämmelse att lärarna inte behöver göra detta längre 

i årskurser där betyg ges. Kommunen som denna studie är utförd i har dock valt att även 

fortsatt ha krav på att ska lärarna skriva dessa dokument och det finns i skrivande stund inget 

beslut om en eventuell förändring. Lärarna i studien verkar dock vara missnöjda med detta 

och hoppas på en möjlig förändring, Sara påtalar i diskussionen; 

Sen är det mycket annan skit som jag gärna skulle slippa […] alla dokumentation som 

nu har det ju underlättats lite men fortfarande så vet ju inte […] kommun vilket ben 

man ska stå på. Unikum är inte bra, det kan man ta bort och hitta något mycket bättre 

[…] det tramset och alla de här nervösa som kommunen har för sig om att man ska ha 

ryggen fri. Det finns ju en ny myndighet i Sverige som heter skolinspektionen och den 

är man ju precis livrädd för och dom är bara intresserade att alla papper är i rätt 

ordning, så att […] vad heter dom här […] åtgärdsprogrammen sitter på rätt ställe och 

är korrekt utformade och så vidare och så vidare. Papper, papper, papper. Så att det 
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har blivit väldigt mycket sånt. Ryggen fri så ingen ska kunna stämma en sen och det 

har gått in i absurdum.(Sara, 13-11-15) 

Sara upplever att dokumentationen, bland annat Unikum är en stor börda som tar mycket utav 

hennes arbetstid. Respondenterna i studien ser att dokumentationen är en av de 

arbetsuppgifter som får utföras på förtroendearbetstiden, som oftast utförs i hemmet.  

6.1.3 Elevfokus 

I diskussonen om lärarnas dokumentation blir det tydligt att denna bidrar till en stor 

arbetsbelastning hos lärarna och att denna ofta utförs utanför arbetstiden i skolan. 

Respondenterna är eniga om att de arbetar minst deras förtroendetid, 10 timmar i veckan, men 

för många av dem slutar inte arbetet där utan de beskriver en situation där arbetet tar över 

dygnets alla timmar. Anna nämner detta, ” jag gör ju i alla fall mina 10 timmar, det gör jag ju 

på ena eller andra sättet sen kan man ju vakna mitt i natten och ha planerat en lektion också 

jag menar det styr man inte över”. Nils kommenterar även han den mentala beredskapen som 

lärare alltid befinner sig i: 

dina kollegor men också elever som då är i en viss tid i sitt liv där det händer ganska 

mycket och […] det går på lite olika vägar och det är inte alla som mår speciellt bra 

och det, det påverkar dig så att du bär med dig ganska mycket av ditt jobb […] hem, 

du tänker mycket på ditt jobb och det påverkar under de stressiga perioderna så vaknar 

man ju innan klockan ringer och det första du tänker på när du ligger där och 

halvsover så tänker du på dagen som kommer och jobbet som är eller det som hände 

igår, förhoppningsvis så har du kunnat släppa det på kvällen […] men du, man bär 

med sig det som har hänt under dagen och det som, du vet ju aldrig vad ska bli heller 

så att det är det som är spännande men samtidigt så är det också det som är krävande 

för att du, det påverkar dig och det är inte bara att knäppa av och knäppa på även om 

det är det du måste försöka lära dig att hantera att ta ledigt när du har möjlighet till 

det, se till, försök att stänga av när du gör något annat på kvällen under några stunder i 

alla fall […] ja och sen på söndagen så sätter du ju igång där och försöker sätta igång, 

på söndagen sätter ju förberedelserna igång så att det finns en arbetsbelastning men 

jag tror att den, ja, det finns en arbetsbelastning, det är inget vanligt jobb kan jag väll 

säga, det, det påverkar en väldigt mycket det påverkar fritid och, du kan hela tiden gå 

och fundera på saker och ting. (Nils, 13-11-15) 

Nils nämner förutom den mentala beredskapen som är kopplat till undervisningen även den 

arbetsbelastning som är kopplat till händelser kring eleverna. Lindqvist (2002, s.116) påvisar 

att responsen från eleverna, och en avsaknad av den, bidrar till att lärarna upplever sitt arbete 

som oavslutat, en annan anledning menar han är den förtätade arbetsdagen. Han menar vidare 

att lärarens upplevelse av ett oavslutat arbete bidrar till känslan av att känna sig otillräcklig, 
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detta påverkar lärarens privata liv. Även Hargreaves (1994, s.145-147) talar om den stora 

arbetsbelastningen som är kopplat till eleverna och påtalar en skuldfälla där lärarnas omsorg 

för elevernas utveckling ofta blir för stor och istället leder till en skuldkänsla. Omsorgen för 

eleverna talar även Lisa om under intervjun och säger att läraryrket nästan kan jämställas med 

att vara en kurator, att hela tiden finnas för eleverna skapar en större arbetsbelastning som tar 

tid från övriga arbetsuppgifter. Petter nämner även han att planeringstiden i skolan är kort och 

ofta upptas av elever som behöver hjälp eller konflikter som behöver lösas. Omtanken till 

eleverna menar Nils är en av de arbetsuppgifter som lärare gärna utökar professionen med: 

 man får för många saker som man känner att nej, men det är nog också mitt område 

och så är det inte det, så jag tro att vi lärare ska bli mycket bättre på att begränsa, det 

här är vad man gör som lärare, det här e en annan profession, det här ligger utan för 

mig, det här är kuratorssyssla, det här är städ/lokalvårdares syssla och så vidare men 

vi tar på oss och gör väldigt, väldigt mycket, många saker på något sätt, men det här 

är ju våran arbetsplats, vi vill ju ha det trevligt, vi vill ha det bra, det är ju våra elever 

och just den här, vad ska man säg, omtanken med eleverna gör att vi pressar oss (Nils, 

13-11-15) 

Nils påvisar här hur lärare hela tiden kan öka sin arbetsbelastning genom att hitta nya 

arbetsuppgifter. Lärare som självmant belastar sitt arbete med fler uppgifter är något som Nils 

påtalar och Parding (2010, s.106-107) påvisar även i sin studie att lärarens arbetsuppgifter 

hela tiden blivit fler även om tiden inte förändrats. Parding anser dock att dessa nya 

arbetsuppgifter ofta är baserade på byråkratiska beslut och inte lärarnas önskemål då de hellre 

vill ägna sig åt undervisningsrelaterade uppgifter, Parding påvisar; ”De förändrade 

arbetsuppgifterna är inte initierade av eller uppskattade av lärarna själva, vilket kan tolkas 

som att lärarna är styrda i denna fråga och inte har handlingsutrymme att värja sig mot nya 

arbetsuppgifter.” (2010, s.104). Intervjun med Nils visar att lärarna själva belastar sig med 

nya arbetsuppgifter som egentligen ligger utanför deras profession eftersom det inte finns 

några riktlinjer på vad som är lärares arbetsuppgifter. Även Parding (2010, s.106-107) påvisar 

att lärare får fler arbetsuppgifter men anser att dessa är konsekvenser av byråkratiska beslut 

och inte valda av lärarna. Hargreaves (1994, s.145-147) påtalar dock likt Nils att lärare gärna 

har en förmåga att ta på sig nya uppgifter och har en stor plikttrogenhet, detta berodde oftast 

inte på yttre krav utan deras omsorg för arbetet och eleverna. Detta visar på att lärarna har 

många uppdrag och ofta sysslor att utföra efter arbetstidens slut, Sara påtalar en stor 

arbetsbelastning på skolan som pågår från att läraren kommer på morgonen till att denne går 

hem: 
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man får aldrig jobba ostört, vi har små trånga arbetsrum och det är alltid nån som 

knackar på dörren när man ska rätta ett prov eller läsa en uppsats eller så ringer 

telefonen eller så måste min kollega säga någonting eller så ringer nån annans 

mobiltelefon. Så att det är ju ett ständigt surr.  Sånt hjärnsurr. Och det tror jag inte 

riktigt folk som inte är i skolans värld fattar. (Sara, 13-11-15) 

Problemet med att inte hinna med arbetsuppgifterna under tiden på skolan är något som 

majoriteten utav respondenterna håller med om. Hargreaves (1994, s.117-141) förklarar i sin 

studie att respondenterna upplevde att arbetet hade intensifierats och de önskade egen tid för 

att hinna med arbetsuppgifter och därmed få en mindre arbetsbelastning, denna tid behövde 

vara fri från uppstyrda aktiviteter då detta istället ökade intensiteten i lärarnas arbete. 

Undervisningsfri tid är något som anser kan minska lärarnas arbetsbörda genom att de får mer 

tid till att utföra arbetsuppgifterna som tillkommit under skolans utveckling. 

6.1.4 Föräldrar 

En annan bidragande effekt till lärarnas arbetsbelastning talar Sara om då hon menar att 

skolan curlar eleverna genom att följa elevernas önskemål och alltid vara tillgängliga, något 

som inte gynnar eleverna då de slutar skolan. Curlingen pågår då skolan gör allt för att följa 

elevernas önskemål men även föräldrarna har fått allt mer att säga till om vilket påverkar 

lärarnas arbetsbelastning. Sara menar vidare; ”ofta är det ganska så kravlöst, skolan har inte så 

mycket att säga, sätta till om det inte fungerar, …, föräldrar och elever har väldigt stor makt, 

om man säger, och sen i livet sen när de kommer ut, ser det inte riktigt ut så.” Sara beskriver 

en skola där föräldrar och elever styr innehållet allt mer, Anna kommenterar föräldrarnas 

inflytande på skolan: 

att föräldrar har fått mer och mer att säga till om och påverka väldigt mycket, mer än 

vad man gjorde då, de är en ny, eller ja det blir en annan sida av det hela att man 

lyssnar väldigt mycket och skolan gör väldigt mycket som föräldrarna vill. Ibland blir 

det för mycket kan jag tycka, vi är en verksamhet som vi vet vart vi är på väg, ja, och 

det vet jag inte om det är specifikt för den här skolan, föräldrar har fått väldigt mycket 

genhör, gehör för det i sina åsikter, och det påverkar ganska mycket, men det har 

blivit, lite, va, gäller inte det som gällde nyss, är det nya grejer nu? Blir lite osäker i 

varför det kan variera sådär, lite lättare om det är fasta ramar (Anna, 13-11-13) 

Det påstående om att föräldrarna har ett allt större inflytande på skolan idag är något som 

majoriteten av respondenterna håller med om och de menar att det skapar en större 

arbetsbelastning. Skolverket (2013a) kommenterar i deras rapport att återkoppling till 

föräldrar angående elevernas kunskapsutveckling är en viktig del för god kvalité på 

undervisningen, detta visar på att föräldrarna ska ha en roll i elevernas utveckling men 
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respondenterna visar att möjligtvis har föräldrarnas inflytande blivit för stort och skapat en 

möjlig arbetsbelastning för lärarna. Kernell (2002, s.34-36) påvisar dock en risk då 

föräldrarna tycker sig veta bäst om hur deras barn ska fostras och har en benägenhet att 

degradera lärarnas didaktiska kompetens som de använder vid undervisningen i skolan.  

6.1.5 Yrkesval 

Arbetsbelastningen upplevs som hög av respondenterna men det finns ändå en anledning till 

varför de arbetar som lärare idag.  Anna och Nils uttrycker i intervjuerna med dem att det är 

en passion till deras ämne som gör att de valt yrket, Anna uttrycker också att hon tycker om 

att följa skolans utveckling och är även med i Lärarnas Riksförbund för att kunna påverka.  

Lisa har valt att arbeta som lärare för att hon gillar att arbeta med eleverna, hon uttrycker sig 

på frågan om vad hon gillar med yrket; ” Jag älskar att vara med barnen” (Lisa, 13-11-13).  

Sara påtalar att hon gillar sitt yrke som lärare och framförallt är det undervisningen och 

elevkontakten som gör att hon trivs bra och säger vidare att skulle hon välja yrke idag igen så 

skulle hon utan tvekan välja läraryrket. Petter likt Sara valde yrket för att han ville arbeta med 

eleverna, han är dock tveksam till om han skulle välja samma yrke igen då han anser att 

skolan förändrats mycket.  

6.2 Yttre faktor 

I detta kapitel presenteras den faktor som påverkar lärarnas arbetssituation men som inte kan 

påverkas av lärarna eller skolan själva.  

6.2.1 Media 

Lärarnas arbetssituation idag visar på en hög arbetsbelastning enligt respondenterna. Bilden 

av en stor arbetsbelastning som skildras i den ovanstående delen av analysen liknar den bild 

som media förmedlar av yrket, i Aftonbladet (2013-01-24) menar författaren att 84 procent av 

alla lärare anser att deras arbetsbörda har ökat och att detta lett fram till en nationell lärarkris.  

Majoriteten av respondenterna i studien kan hålla med om den bild som media förmedlar om 

läraryrkets arbetsbelastning. Sara menar att en del av det som lyfts i media är bra att det 

kommer ut till allmänheten, som till exempel ”dokumentationshysterin” som har lett till en 

förändring från Skolverket. Sara menar dock vidare att det även finns nackdelar då media 

överdriver situationen i skolan vilket snarare blir en svartmålning av verkligheten, ”så dåligt 

är det inte i skolan, hallå, detta är Sverige.” säger Sara under intervjun. Nils håller inte heller 

med angående den negativa bilden av skolan och påtalar den nedbrytande effekten som media 

har på bilden av skolan och läraryrket. Nils anser även att Regeringen kan vara bra på detta då 
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de kritiserar och talar om förbättringar för skolan. Nils menar att det skapar en inre stress hos 

lärarna om att de alltid kan bli bättre, något som även Månsson nämner i hennes studie; 

”Dessutom har den kritik som riktats mot skolan i massmedia av lärarna själva uppfattats som 

riktad mot deras egna insatser” (2004, s.37). Det blir en väldigt negativ bild av skolan som 

lärarna uppfattar som kritik mot deras egna insatser menar Månsson (2004) i hennes studie 

vilket även Nils anser i vår studie.   

Förutom den sidan i media då skolan kritiseras och ständigt måste förbättras så menar Nils att 

det förmedlas en bild i media av att läraren har ett bra yrke med fördelar, de borde därför inte 

klaga: 

ja det är ett gnäll på lärare och de blir sällan lyssnade på, skulle jag skriva en 

insändare […] om det vi har pratat om idag så skulle […] det kommer ett antal 

motinsändare som, ja ni, ni har sommarlovet och all, ni gå hem klockan halv tre då 

och […] jag har sett dig gå och klippa gräset där vid fyra-tiden men de ser mig inte 

sitta klockan nio eller på söndagen eller så va, så det finns en väldigt negativ bild av 

läraryrket samtidigt som man då lyfter fram att det är ett jätteviktigt jobb och vi ska 

satsa på skolan men tilltron till lärarkåren är väldigt, väldigt låg och man påverkas ju 

av den. (Nils, 13-11-15) 

Nils tydliggör här de fördomar som allmänheten kan ha, detta såg även Buchanan (2010, 

s.208 i sina intervjuer av fördetta lärare, att statusen för läraryrket är låg i jämförelse med 

flera andra yrken. Kernell (2002, s.117) menar att lärare måste kunna sätta upp gränser och 

inte känna skuld för att det inte alltid blir så bra som målet är, då detta ofta är omöjliga 

uppgifter. Att målen inte uppnås beror oftast inte på läraren utan snarare på ledningen som 

behöver ge förutsättningar för att målen ska uppnås. 

Den sammanfattade bilden av läraryrket i media uppfattas av lärarna som både positiv och 

negativ kritik av deras yrke. Media påtalar kritik som kan leda till förbättringar inom skolan 

med också kritik som kan uppfattas av lärarna som icke relevanta för dem och deras 

arbetssituation. Lärarna i studien påtalar att det lätt uppfattas som kritik mot deras profession. 

Nils påvisar att ofta är det även skolpolitiker som kritiserar skolan öppet i olika mediaforum, 

Sara påtalar att hon anser att de som inte arbetat i skolans värld inte borde få vara 

skolpolitiker. Kernell (2002, s.34-36) påvisar att även om skolan är i allmänhetens intresse så 

kan det ändå uppstå att då utomstående (föräldrar, politiker, debattörer o.s.v.) kommenterar 

skolans verksamhet när det gäller undervisning så skapar det känslor hos lärarna, de känner 
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sig uppgivna. Kernell menar att det inte handlar om att utomstående har åsikter utan snarare 

att de formulerar sig på ett sätt som uppfattas som kritik av lärarna.   

6.3 Sammanfattning 

Tidsbrist är ett dilemma, respondenterna upplever att det inte finns mer tid till fler 

arbetsuppgifter men de tilldelas det ändå. Som vi nämnde tidigare så fick Lisa rådet från 

ledningen att då hon inte hinner med allt hon ska göra så får hon planera undervisningen 

bättre. Även Sara talar om att de allt fler arbetsuppgifterna tar tid i anspråk från 

undervisningen, istället för att göra utmanande och nytänkande lektioner så gör tidsbristen att 

hon snarare gör som hon gjort alla år tidigare. Hattie (2012 s.59, 89, 97) anser dock att det är 

viktigt att läraren ges tid till att ständigt utveckla undervisningen för att den ska förbättras och 

tillfredsställa elevernas behov. 

Den totala arbetsbelastningen fann respondenterna hög och upptog en stor del av deras tankar 

även under privat tid utanför skolan, Lindqvist (2002, s.45, 106-107) benämner denna som 

den mentala beredskapen. Av den totala arbetsbelastningen upplevde respondenterna att 

dokumentationen var den största bördan, som Nils påtalar att ”det finns alltid något att göra, 

alltid något att skriva”.  En annan aspekt av arbetsbelastningen är den sociala delen av yrket, 

respondenterna påtalar specifikt att de måste ta flera roller i deras lärarroll, de ska vara kurator 

men även en fredsmäklare som reder ut bråk. Petter kommenterar detta med att säga att 

arbetsbelastningen har förändrats, det är allt fler elever med särskilda behov vilket i sig 

bekräftar Hargreaves (1994) påstående om att skolan har förändrats. 

Majoriteten av respondenterna menar att väldigt många tycker till om skolan men som Nils 

påtalar så är de som tycker till oftast inte så insatta i debatten utan de har sina förutfattade 

meningar. Sara menar att bara de som faktiskt är eller har varit i skolans värld borde få vara 

skolpolitiker och påverka skolan. Anna menar att hon vill vara lärare för att kunna följa 

skolans utveckling och är medlem i Lärarnas Riksförbund för att kunna vara med och 

påverka.  
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7. Slutsats och diskussion 

Tid är en tydlig bristvara för lärare visar våra respondenter, detta påverkar deras 

arbetssituation. Lärarnas arbetssituation är mycket intensifierad, yrket innehåller allt fler 

uppgifter vilket bidrar till en hög arbetsbelastning. Respondenterna påtalar en situation där 

upplevelsen i samhället verkar vara att lärare enbart arbetar i skolan med undervisning, därför 

försöker arbetsgivaren hela tiden utöka undervisningstiden. De upplever dock att övriga 

arbetsuppgifter blir allt fler, såsom till exempel dokumentation, vilket har skapat en hög 

arbetsbelastning med mindre tid till att planera och utveckla undervisningsplaneringen. Det 

blir tydligt för oss att respondenterna önskar mer tid för att kunna utveckla sitt arbete i 

klassrummet. En möjlig förklaring till varför de upplever att arbetsuppgifterna har blivit fler 

var för att det inte existerar tydliga riktlinjer om vad en lärares arbetsuppgifter är, såsom andra 

yrken har. Riktlinjer finns dock i form av Skollag och läroplan men dessa innehåller inte 

beskrivningar av hur lärarnas arbetsuppgifter är utformade. En lärares arbete beskrivs ofta i 

termer av individuellt arbete och det kan vara en bidragande orsak till varför 

arbetsbelastningen upplevs som hög för lärare. Kollegialt samarbete ses som en lösning, enligt 

Hattie (2012), och respondenterna upplever ett bra samarbete i arbetslagen. Samarbetet som 

respondenterna påtalade handlade dock mest om samarbete kring sociala problem angående 

eleverna eller samarbete inom deras ämnen och saknade tid till samarbete kring pedagogiska 

frågor. Utöver att arbetsuppgifterna blivit fler, beskrev respondenterna att störningsmoment 

när lärarna inte har undervisning, som till exempel telefonsamtal och elever som ville ha 

hjälp, bidrog till att arbetsbelastningen upplevdes som hög. Arbetsmiljön i sig för en lärare 

innehåller många distraktioner som inte underlättar arbetet. 

Dokumentationen upplevde respondenterna som en stor börda och faktum att detta görs 

genom lärplattformen Unikum bidrog till att arbetsbelastningen kändes ännu större. Nils talar 

om hur dokumentationen blivit en press, det är en rädsla för att kunna missa att skriva något. 

Trots detta är syftet med Unikum att förenkla för lärarna. Kommunen där denna studie utförts 

har valt att behålla dokumentationskraven i Unikum trots att Regeringen beslutat att från och 

med den 19 november 2013 behöver inte skriftliga omdömen samt individuella 

utvecklingsplaner ges i årskurser där eleverna får betyg. Sara påtalar under intervjun att hon 

inte anser Unikum som bra utan ställer sig kritisk till att kommunen inte redan valt att plocka 

bort det i samband med lagändringen. Orsaken till införandet av Unikum från första början 

kan vara som vi ser det två möjliga anledningar, dels för att underlätta dokumentationen för 
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lärarna men också för att säkerställa att papprena finns korrekt dokumenterat på ett ställe. 

Respondenterna i vår studie visar dock på att lärarna inte tycker att Unikum förenklar deras 

dokumentation och arbetsbelastning, utan snarare uppleves som högre. Vi tror att kommunen 

har valt att behålla dokumentationskraven i Unikum utifrån en ekonomisk fråga, möjligen har 

kommunen investerat mycket pengar i detta webbaserade verktyg. Sara påtalar att orsaken till 

att kommunen inte vill plocka bort dokumentationskraven är en rädsla för skolinspektionen, 

alla papper måste finnas och vara rätt utformade.   

Vi tror att en möjlig konsekvens av att kommunen behöver Unikum för att få alla papper 

iordning för skolinspektionen är att de skapar en misstänksamhet hos lärarna om att deras 

ledning inte har något förtroende till att de kan utföra sin profession och dokumentationen på 

ett korrekt sätt. Respondenterna påtalar att de skriver långa romaner i Unikum som sedan 

ingen läser, få föräldrar loggar in på plattformen, så för vem gagnar Unikum? Lärare, elever, 

föräldrar eller kommunen? Respondenterna är uppenbart oerhört kritiska till unikum och att 

kommunen valt att behålla kravet på dokumentation trots att nya beslut har fattats i frågan. En 

möjlig anledning till att lärarna är kritiska kan vara för att de befinner sig i den här situationen 

just nu med dokumentationskrav trots att en ny lag har införts. Trots detta har ändå 

kommunen ett ansvar att skapa bra förutsättningar för att lärare ska kunna bedriva ett bra 

administrativt arbete menar Skolverket (2013a) och det var säkert en grundtanke då de införde 

Unikum men respondenterna visar på att det snarare skapar hinder än förutsättningar, kanske 

behöver detta utvärderas. Även om denna studie baseras på respondenternas subjektiva 

upplevelser, samt att de befinner sig i situationen just nu så kvarstår ändå faktumet att lärarna 

har varit verksamma i många år och är kvalificerade att göra denna bedömning anser vi. Sara 

påtalar under intervjun att hon tror att media bidragit med en positiv effekt då de kritiserat och 

uppmärksammat lärarnas administrativa arbete, vilket hon tror är en av anledningarna till att 

de nya bestämmelserna har kommit. Debatten fortsätter förmodligen i denna kommun, i 

lokala medier, fram tills en förändring sker.  

Elever och föräldrar har fått ett allt större inflytande på skolan vilket är en annan del av 

lärarnas arbetssituation och har enligt respondenterna bidragit till arbetsbelastningen. Lärarna 

påtalar en situation där beslut kan fattas och senare omkullkastas efter att föräldrar protesterat. 

Detta tror vi kan bidra till att lärarna upplever att deras profession inte har förtroende av 

ledning och föräldrar. Enligt skolans värdegrund, Skolverket (2011), ska elever och föräldrar 

ha inflytande på skolan och elevens utbildning, men frågan är till vilken grad? Vi kan med 
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denna studie inte veta med säkerhet vilka bakomliggande orsaker till att beslut påverkas av 

föräldrar utan detta är respondenternas subjektiva åsikter. Trots detta upplever lärarna en stor 

arbetsbelastning som påverkas av att lärarnas auktoritet underordnas föräldrarnas. En annan 

stress hos lärarna är att de alltid vill göra det bästa för eleverna och tillgodose deras behov för 

att kunna uppnå målen. Respondenterna menar att en vilja att arbeta med eleverna är det som 

gör att de stannar kvar i yrket men samtidigt visar de en bild där eleverna också skapar en hög 

mental beredskap då eleverna är i en period i livet då mycket händer, därför bär ofta lärarna 

med sig elevernas problem även på fritiden. Den mentala beredskapen som lärarna befinner 

sig i tror vi bidrar till att lärarna tar på sig extra mycket arbetsuppgifter för att uppfylla 

elevernas behov så att de ska få det så bra som möjligt, exempelvis kan läraren istället för att 

ta lunchrast rätta prov för att eleverna ska få återkoppling så snart som möjligt.   

Media är en faktor som påverkar lärarnas arbetssituation. Respondenterna upplever att medias 

skildring av läraryrket påverkar deras arbetssituation både positivt och negativt. Positivt i den 

mening att media kan ha en effekt som bidrar till förbättringar, då media belyser lärarnas 

arbetssituation. Den negativa effekten som media ger läraryrket blir då bilden som målas upp 

av skolan är dålig och så är inte alltid fallet. Det finns många bra saker med skolan och 

effekten av lärarnas arbete men detta är något som ofta förbises i debatten anser 

respondenterna. Det negativa får oftast företräde. Respondenterna menar att många har en 

åsikt om skolan även om de inte har en aning om vad de pratar om. Det tydliggörs av Sara när 

hon säger att de enda som borde få bestämma och ha åsikter om skolan är de som tidigare 

varit lärare. 

Resultatet av denna studie visar på flera olika faktorer som påverkar lärarnas arbetssituation 

och effekterna av detta visar sig genom en hög arbetsbelastning. Respondenterna i studien 

visar på en arbetssituation som är hårt belastad och lärarna saknar tid till att utföra alla de 

arbetsuppgifter som de har tilldelats. Tid är därför en faktor som påverkar arbetssituationen, 

brist på tid skapar mindre kollegialt samarbete kring pedagogiska frågor och 

undervisningsplanering menar respondenterna. I samband med att tiden är en bristvara, så är 

en annan faktor allt fler arbetsuppgifter, en av dessa är dokumentationen.  Dokumentationen 

är den faktor som respondenterna i denna studie upplever som mest betungande och effekten 

av denna upplever de är en hög arbetsbelastning. Sociala relationer är en aspekt av läraryrket 

som påverkar deras arbetssituation. Omsorg för eleverna är en del i den sociala biten som 

påverkar lärarnas arbetssituation men som också genom en mental beredskap har en följd att 
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bli en större arbetsbelastning för läraren. Förutom detta så har det också blivit ett större 

föräldra- och elevinflytande som påverkar lärarnas arbetssituation. 

Att arbetsbelastningen är hög för lärare har blivit ett allmänt känt ämne i media, Skolverket 

(2013a) kommenterar även i sin rapport att en utredning pågår just nu för att kartlägga lärares 

”samlade administrativa börda”. Media har ett inflytande genom att det påverkar lärarnas 

arbetssituation, rubrikerna i media kan leda till förändringar på hur skolan styrs men media 

förmedlar även en bild som appliceras på samhället om hur skolan är.  

Denna visar på arbetssituationen för lärare i en kommun i Halland men detta är bara en del av 

alla lärares arbetssituation i Sverige. För att kunna fortsätta denna studie tror vi att det behövs 

ett större urval av lärare, i flera olika kommuner. Studien visar på att lärarna upplever en hög 

arbetsbelastning där tiden inte räcker till och dokumentation är en stor faktor som påverkar 

arbetssituationen negativt. Vi anser att med detta resultat så tydliggörs faktorer som behöver 

förändras för att läraryrket ska vara mer attraktivt och lärare som är aktiva i professionen ska 

trivas på sitt arbete. Studien bekräftar mycket av den tidigare forskning som bedrivits, 

exempelvis att lärare har fler arbetsuppgifter och att tid är en bristvara för lärare, vi anser oss 

ha bekräftat en forskning som tidigare bedrivits men även lyft fram lärarnas egna åsikter. 

Genom detta bidrar vi till forskningsfältet då vi skildrar lärarnas uppfattningar av deras 

arbetssituation. Studien visar på faktorer som lärarna själva kan påverka i sin arbetssituation, 

exempelvis hur de disponerar tiden de har och hur mycket förtroendearbetstid de använder, 

men också delar som behöver förändras på nationell nivå, som till exempel tydligare riktlinjer 

och mindre arbetsuppgifter. Vi är dock medvetna om att studiens omfattning är liten och detta 

påverkar studiens säkerhet. Under studiens genomförande har vi även varit noga med att 

upprätthålla en så hög validitet och reliabilitet som möjligt men genom att ha fler öppna 

frågor så skulle möjligen ett ännu säkrare resultat uppnås.  

Studien skildrar lärarnas åsikter, vi är dock medvetna om att det är vi som tolkat 

respondenterna och har därför varit noga med att vara så nära deras subjektiva åsikter som 

möjligt för att kunna ge en så korrekt bild som behövs för att studien ska upprätthålla en hög 

reliabilitet. För att skydda deras identitet har vi även valt att använda fiktiva namn samt att 

skolornas namn och ort är anonyma för att deras arbetssituation inte ska påverkas negativt. Vi 

hoppas dock att studien ska bidra till att arbetssituationen för våra respondenter samt lärare 

generellt i Sverige ska uppmärksammas och förhoppningsvis förbättras.  
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7.1 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis så är de faktorer som påverkar lärarnas arbetssituation bristen på tid, allt 

fler arbetsuppgifter där dokumentationen blir allt mer omfattande, sociala relationer med 

elever och föräldrar samt ett stort media inflytande på skolan. Effekterna av dessa faktorer 

menar respondenterna i studien är att det blir en hög arbetsbelastning. En annan effekt som de 

påtalar är att alla faktorer bidrar till att tiden inte räcker till för att planera undervisningen på 

det sätt som de skulle önska, de ser heller ingen tid till att samarbeta kring pedagogiska frågor 

med kollegor.  

7.2 Didaktiska implikationer 

I denna studie upplever respondenterna att undervisningsplaneringen samt samarbete kring de 

pedagogiska frågorna blir drabbade. Vi kan med detta se en risk för att elevernas lärande 

därmed blir lidande. Då lärarna är allt mer upptagna med de nya arbetsuppgifterna, en allt mer 

omfattande dokumentationsbörda och många som tycker till om skolan så anser vi att det 

finns en risk att lärarna inte kan få en kvalitetssäkrad undervisning där alla elevernas behov 

tillgodoses. Föräldrar till eleverna påverkar undervisningen anser respondenterna och lärarna 

upplever att deras beslut omkullkastas efter föräldrars protester vilket i sin tur påverkar 

lärarnas arbete att skapa goda förutsättningar för en god undervisning samtidigt som föräldrar 

och elever måste tycka till för att elevernas åsikter om hur denna lär sig och vad denne 

behöver för stöd ska komma fram. I vår studie framkommer dock att en av respondenterna 

kan se positiva effekter av att många tycker till om skolan, till exempel har media varit med 

och påverkat så att dokumentationskravet försvunnit, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö för 

lärarna och därmed en bättre undervisning för eleverna tror vi. Respondenterna påtalar att 

trots att de dokumenterar i mängder så upplever de att få föräldrar och elever tillgodoser sig 

med det dokumenterade materialet, följderna av detta kan bli att eleverna inte får ta del av 

någon formativ bedömning trots att det är en positiv del i elevernas lärande anser vi. Vi kan se 

en risk med att då lärarna är upptagna med allt fler arbetsuppgifter så minskar tiden för att ge 

eleverna återkoppling på ett annat sätt än den skriftliga dokumentationen. Vi tror att om även 

denna kommun skulle ta bort kravet på skriftliga omdömen i årskurser där betyg ges så skulle 

det kunna ge lärarna mer tid till att ge eleverna respons på andra sätt än skriftligt vilket skulle 

kunna hjälpa eleverna i en vidare kunskapsinhämtning.  

 De didaktiska implikationerna blir att lärarna inte kan ägna sig åt planeringen på det sätt som 

de skulle önska och med en hög arbetsbelastning så kan det finnas en risk att de som drabbas 
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är eleverna. Vi tror att med den allt högre arbetsbelastningen för lärarna så drabbas 

undervisningen och får en sämre kvalité. Mediadebatten som existerar i samhället gör att 

många kan kritisera men också skapa förändringar i skolan för hur lärare arbetar vilket 

påverkan den undervisning som förmedlas till eleverna. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1, Intervjufrågor 

 

1.  Berätta lite om dig själv? 

  * Ämnen 

* Hur länge har du arbetat 

* Heltid/halvtid? 

2.  Kan du beskriva din nuvarande arbetssituation? 

3.  På vilket sätt kan du påverka din arbetssituation? 

4.  Vad är det som gör att du arbetar som lärare idag? 

*Är det något särskilt som du gillar/ogillar? 

5.  Hur mycket tid av din tjänst lägger du på din undervisning i jämförelse till alla övriga 

arbetsuppgifter i skolan och hemma? I procent? 

 * Hur upplever du denna fördelning?  

6. Vad har ni för riktlinjer här på denna skola när det gäller fördelningen av dessa 

arbetsuppgifter?  

*Anser du att det är möjligt att arbeta efter dessa riktlinjer? 

7.  Hur upplever du samarbetet med dina kollegor i arbetslaget? 

 

8.  Hur upplever du din arbetsbelastning? (Mängden arbete?) 

9.  Det finns en hel del rubriker i media om läraryrket och deras arbetessituation, kan du 

känna igen dig i den bilden? 

 

Något mer du vill tillägga? (Ställer vi som ett avslut i intervjun med läraren) 
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Bilaga 2, Arbetsfördelning 

Vi påbörjade studien genom att läsa relevant litteratur, denna lästes var för sig och 

diskuterades sedan tillsammans. Det övriga arbetet, intervjuer, utformning av intervjufrågor, 

analys och allt skriftligt material har vi sedan framställt tillsammans genom att diskutera och 

skriva då vi båda är närvarande. Korrektur läsning har vi sedan utfört var för sig men 

eventuella ändringar har vi gjort tillsammans.  
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