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During the last couple of years, an increasing number of teachers
have chosen to leave their profession in the world of teaching.
There a number of reasons as to why teachers are leaving their
current employment; some teachers describe their administrative
workload being overwhelming whilst others state that the general
responsibility at the workplace has increased. In addition, some
teachers declare that the general workload also has increased.
Nowadays there is a lack of educated teachers, approximately around
60 000 vacant posts need to be filled in the Swedish school-system.
In a school, located in the south of Sweden, there has been a large
shift of employees. There has been a large number of teachers, who
have been on sick leave or left their employment voluntarily. In a
pre-study, made in the spring of 2019, which this essay is based on,
ambiguities were identified in regard to the job description and the
division of responsibility, in the teaching profession. In order to
carry out the study of this essay, a case study with an abductive
approach was chosen to investigate the factors behind the problems
previously mentioned, in the previously mentioned a south-Swedish
school. The premise of the study was to present different factors
which influence and support the teachers’ mission. The intention of
the essay was to identify and map factors which can promote missionand responsibility-comprehension in the school. To enable the essay
and the study, the following questions were used: Which factors are
hindering the teachers’ mission- and responsibility comprehension?
and Which factors create mission- and responsibility comprehension?.
To understand the teachers’ challenges in everyday tasks and
discover possible factors that are influencing the teachers’
mission, the author of the essay has studied results which previous
research has produced. The collection of data is a qualitative data
collection method consisting of observations of teachers as well as
individual with the teachers. In chapter 4, results, the results of
the observation-schedule and the teachers’ dictums are presented.
The factors which obstructed the teachers in their daily work were
(1) Digitalized communication, (2) Confidence and honesty between
staff, (3) Lack of cooperation between colleagues, (4) The meeting’s
agenda, which took time from the teachers’ work, (5) The lack of
leadership and (6) The teachers’ working methods. The factors which
promoted mission- and responsibility comprehension were (1) The
teachers’ comprehension of their mission, (2) The structure of the
meetings, in the shape of a scheduled day and time for the meeting,
(3) The motivation and dedication the teachers feel for their job as
well as (4) The willingness to cooperate between teachers. To create
better opportunities for mission- and responsibility comprehension,
a PDSA-cycle was presented for the continuation of the work
improvement for the school.
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leadership, mission comprehension, responsibility comprehension
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Sammanfattning
Under senare år har ett ökande antal lärare valt att lämna sitt uppdrag i skolan (Åstrand, 2018). Det
finns varierande orsaker till att skolpersonal väljer att inte stanna kvar på sin arbetsplats men en
del verksamma inom skolan beskriver att det är för mycket administrativt arbete, en del anger att
ansvaret har ökat och några menar att arbetsbördan i skolan har ökat. Idag uppskattas det att det
saknas 60 000 behöriga lärare i svensk skolverksamhet. På en skola i södra Sverige har det varit ett
stort personalskifte. Det har varit många lärare som har blivit sjukskrivna eller som har självmant
valt att lämna sin arbetsplats. I en tillhörande förstudie som genomfördes under våren 2019
identifierades det att det fanns otydligheter i uppdragsbeskrivning och ansvarsfördelning. I
genomförandet av den här studien valdes det att utföra en fallstudie med abduktiv ansats för att
utreda möjliga bakomliggande problem som tidigare nämnts på den sydsvenska skolan.
Utgångspunkten i studien var att presentera olika faktorer som påverkar och främjar lärarnas
uppdrag. Syftet med uppsatsen var att identifiera och kartlägga faktorer som kan skapa uppdragsoch ansvarsförståelse i skolorganisationen. Som stöd har följande frågeställning använts: Vilka
faktorer hindrar lärarnas uppdrag- och ansvarsförståelse? och Vilka är de faktorer som skapar
uppdrags- och ansvarsförståelse?. För att förstå hur lärarna arbetar i sin yrkesvardag och upptäcka
möjliga faktorer som påverkar lärarnas uppdrag har författaren studerat teori som tidigare forskning
tagit fram. Datainsamlingen har bestått av kvalitativa datainsamlingsmetoder som observationer på
lärarna med ett utformat observationsschema samt enskilda intervjuer med dem. I resultatet
avsnittet presenterats resultatet av observationsschemat samt lärarnas utsagor. Vilka faktorer som
hindrar lärarna var (1) Digitaliserad kommunikation, (2) Förtroende och uppriktighet mellan
personalen, (3) Brist på kollegialt samarbete, (4) Mötets agenda som tog tid från lärarnas arbete,
(5) Avsaknad av ledarskap och (6) Lärarnas arbetsmetoder. De faktorer som skapar uppdrags- och
ansvarsförståelse var (1) Lärarna förstår sitt uppdrag, (2) Mötesstrukturerna i form av en bestämd
dag och klockslag i veckan, (3) Motivationen och engagemanget lärarna har för sitt yrke samt (4)
Viljan att samarbeta mellan lärarna. För att skapa fler förutsättningar till uppdrags- och
ansvarsförståelse presenterades det en PGSL för fortsatt förbättringsarbete på skolan.
Nyckelord: Ansvarsförståelse, grundskola, kollektivt lärande, kommunikation, ledarskap,
uppdragsförståelse
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Förord
Under min uppväxt har jag alltid haft en speciell relation till skolan. Jag har känt att jag aldrig
passat in. Skolan har varit till för barn som ska kunna läsa och skriva, två saker som jag har haft
svårt. När jag skulle börja universitetet var min första uppgift från läraren att skriva ett brev om
vem jag var. Det brevet resulterade till att under första termin fick lära mig om vem jag var och hur
jag fungerar. Jag fick reda på att jag lär mig bäst genom att se, lyssna och utföra det själv. En
praktiker som trivs med kollektivt lärande, det stämmer in på mig. Den här kunskapen tog jag med
när jag fick möjligheten att arbeta som lärare under hösten 2018. Vi lär oss inte på samma sätt och
vi kommer alltid vara bra på olika saker. Det gör mig medveten om att min universitetsprestation
inte är den bäst resultatmässigt, men den är absolut det svåraste och det stoltaste jag har någonsin
gjort. Tack till samtliga lärare på Campus Gotland för ert förtroende för mig. Tack till samtliga
kurskamrater för ert engagemang, kunskapsutbyte och vänlighet. Det har varit ett nöje från min
sida att få studera med er.
Ett stort tack till samtliga anställda på skolan som ställt upp och tagit del i undersökningen. Till er
lärare, fritidspedagoger, resurser och övrig personal har varit engagerad och försökt delta i den mån
som ni har kunnat. Det har varit avgörande i arbetet. Jag vill även tacka min handledare för det
samarbete vi har haft i förstudien och under examensarbetet. Några personer som jag också skulle
vilja tacka som har funnits där för mig, hjälpt och stöttat mig under tuffa tillfällen är mina fina och
kära föräldrar, min lillebror Carl, lillasyster Ebba, min underbara storasyster Clara och min sambo,
Emil. Slutligen vill jag tacka min ämnesgranskare, Anette Oxenswärdh, för en fantastisk stöttning
och handledning. Utan henne hade jag inte klarat av att skriva mitt arbete. Hon har trott och
uppmuntrat mig att komma vidare, tack snälla Anette för ditt engagemang.
Laholm, Juni 2019
Emma Andersson
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Begreppslista
Här nedanför presenteras några begrepp i Tabell 1 som används och förekommer i undersökningen.
Tabell 1:
Ord och begrepp som förekommer i studien

Didaktik

Faktorer som kan påverka undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande
och hur lärande organiseras i till exempel klassrummet (Skolverket, 2018).

Formativ
bedömning

Formativ bedömning är ett komplext förhållningssätt som till stor del handlar om
lärares undervisningsfilosofi. Det omfattar även lärares planeringar, mål och olika
kvaliteter i lärandet. Genom formativ bedömning anpassar och formerar läraren (därav
benämningen) undervisningen så att den bättre möter elevernas omedelbara
inlärningsbehov och utvecklar eleverna på ett framåtsyftande sätt (Lozic, 2019).

Ledningen

Ledningen består av skolans två rektorer, där en är huvudansvarig rektor och en är
biträdande rektor.

Läroplan

En läroplan kan beskrivas som ett sammanfattat dokument med målsättningar, krav
och syften som är kopplade till utbildningen. Läroplanen innehåller sammantagna
erfarenheterna som eleverna får genom utbildningen utifrån offentliga/statliga
styrdokument. Till läroplanen räknas det ämnesinnehåll och de kursplaner som ska
undervisas. Den brukar också innehålla definitioner över vilka skeenden och aktiviteter
som skolväsendet ska ägna sig åt. Det finns flera olika läroplaner beroende på vilken
verksamhet man arbetar under (se Skolverkets hemsida för ansvarsområden).

The Blackbox

Svarta lådan, som den också kan kallas för på svenska, har flera olika innebörder. I
texten beskrivs begreppet som en metafor. Det är en metod inom teknik och vetenskap
att bortse från den interna strukturen i ett system och bara undersöka och beskriva
sambandet mellan indata och utdata (respons). Den exkluderar det som sker inne i
"lådan", vad som egentligen går till (Institutet för språk och folkminnen, 2018).

Två lärarsystemet Tvålärarsystem innebär att det är två utbildade lärare vid varje undervisningstillfälle i
klasser med cirka 30 elever (Myrehed Karlsson, 2017).

Unikum

Unikum är en av Sveriges största lärportaler för mål, planering och kvalitet i skolan. I
portalen finns det mallar och klara planeringar, matriser, forum, funktioner för
nyhetsbrev m.m. Dokumentation kring eleverna sparas på portalen och är tillgänglig
för berörda parter som föräldrar, lärare och elev (Unikum.net, 2019).
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1.

Introduktion

1.1 Inledning
Under senare år har ett ökande antal lärare valt att lämna sitt uppdrag i skolan (Åstrand,
2018). Det finns varierade orsaker till att skolpersonal väljer att inte stanna kvar på sin
arbetsplats men en del verksamma inom skolan beskriver att det är för mycket administrativt
arbete, en del anger att ansvaret har ökat och några menar att arbetsbördan i skolan har ökat.
Idag uppskattas det att det saknas 60 000 behöriga lärare i svensk skolverksamhet. Detta
växande problem har resulterat i att det även förs aktiv en politisk diskussion om skolans
problem och kvalitet.
Under 1900-talet har det bland annat diskuterats huruvida lärarnas tilldelade uppdrag gör att
de många gånger arbetar ensamma och inte nära anslutning till varandra gällande
undervisning. Under senare år har forskning och skolpolitiska debatter lyft frågan huruvida
lärarna i större utsträckning borde arbeta mer kollektivt och kollegialt. Bland annat visar
forskning vinster med att arbeta mer kollektivt (Oxenswärdh och Fredriksson, 2016, s. 430)
Enligt Ahlstrand (2015, s. 127), universitetslektor i pedagogik, finns det dock fortfarande ett
visst motstånd mot kollegial samverkan och det finns större och mindre organisatoriska
hinder som gör det svårt för lärare och skolledare att genomföra det i praktiken.
Idag är Sveriges skolsystem decentraliserat. Det innebär att det både har förflyttats makt och
ansvar nedåt i hierarkin, vilket har inneburit en ökad självständighet för personal som arbetar
inom skolsystemet. Hur det kan ha påverkat skolpersonalen och deras förståelse av sitt yrkes
uppdrag och dess ansvar är oklart (Oxenswärdh, 2011, ss. 48, 66). Lärarnas uppdrag regleras
av statliga, kommunala och lokala styrdokument såsom skollagen, läroplaner och
likabehandlingsplaner. Det tilldelade uppdraget bör således vara tydligt och lättolkat för
lärarna för att underlätta deras yrkesvardag. Uppdragsförståelsen är alltså en grundläggande
del av lärarnas yrkeskompetens och en förutsättning för att skolans verksamhet ska nå de mål
och krav som anges i styrdokumenten. För att uppdraget ska kunna utföras i praktiken i
skolan behövs det grundläggande kunskap och förståelse hos personalen om vilket ansvar
som krävs att utföra uppdraget (Oxenswärdh, 2011, s. 67).
1.2 Problembeskrivning
På en skola i södra Sverige har det varit ett stort personalskifte. Det har varit många lärare
som har blivit sjukskrivna eller som har självmant valt att lämna arbetsplatsen. I en
tillhörande förstudie som genomfördes under våren 2019 identifierades det otydligheter i
uppdragsbeskrivning och ansvarsfördelning. I förstudien uppgav lärarna och
fritidspedagoger att de kände en större press i sin yrkesvardag vilket bridrar till en högre
stressnivå. Bland annat kom det fram att 7 av 10 upplevde att de arbetade övertid.
När det fattades personal fick lärare och fritidspersonal anpassa sig och att lärarna fick ta mer
ansvar i klasserna. Personalen tyckte att det var otydliga kontrakt där det inte beskrivs vad de
hade ansvar för. Otydligheten i yrkesuppdraget beskrevs som en av faktorerna till att det tog
tid från huvuduppgifter som lektionsnärvaro och planering.
Rektorn som även har varit handledare, tyckte det var mer intressant att fokusera på lärarna
eftersom det är den yrkesgruppen på skolan som det har haft störst skifte. Eftersom det även
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framgick att lärarna upplevde att de arbetade mycket övertid tyckte rektorn att det hade varit
intressant att studera närmre på vad är det som hindrar lärarna att utföra sitt arbete och vad
är det som tar tid från deras huvuduppdrag. Men även att studera närmre på vad är det som
skapar uppdrags- och ansvarsförståelse hos lärarna, hur arbetar lärare som inte upplever stress
och övertid. Om det finns andra metoder, arbetssätt eller övriga faktorer som de arbetar med.
Det lärarna har gemensamt på den kommunala skolan är att alla har börjat sin tjänst på skolan
under det senaste skolåret och att lärarna uppfyller det krav som ledningen ställer, en
lärarexamen. En lärarexamen innebär att läraren har pedagogisk-, ämnes- och yrkesestetisk
kompetens i form av högre utbildning. Lärarna på skolan har olika erfarenheter och olika
utbildningar i from av olika åldersinriktningar.
1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att identifiera och kartlägga faktorer som kan skapa uppdrags- och
ansvarsförståelse i skolorganisationen. Följande frågeställningar har använts för att klargöra
syftet:
1. Vilka faktorer hindrar lärarnas uppdrag- och ansvarsförståelse?
2. Vilka är de faktorer som skapar uppdrags- och ansvarsförståelse?
1.4 Avgränsningar
Undersökningen omfattade enbart en skola med sex lärare och den fokuserade inte på
utförande och utvärdering av framtagna förbättringsförslag. Det fanns inte utrymme för en
utvärdering av förbättringsmöjligheterna på den valda skolan. Respondenterna i
undersökningen bestod endast av lärare och involverade inte övrig personal på skolan.
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2. Teori
I följande kapitel kommer den teoretiska utgångspunkten för föreliggande undersökning att
presenteras och diskuteras.
2.1 Den teoretiska bakgrunden
Nedanför presenteras de valda teoretiska aspekterna för detta arbete. De teoretiska aspekterna
återkopplas och jämförs med resultatet i undersökningens analys.
2.1.1 Uppdrag
Ordet uppdrag används i flera olika sammanhang. Uppdrag är vanligtvis kopplat till ett
ärende, en uppgift eller en order (Oxenswärdh, 2011, s. 50). Precis som inom begreppet
ansvar (som presenteras under rubrik 2.1.3), beror ordets innebörd helt på vilken situation,
tid och rum som det används. Uppdrag kopplas ofta till ansvar och vilket ansvar som
medföljer en viss yrkesroll. Order kopplas till militära sammanhang medan uppdrag kan
kopplas till skolverksamhet. Förtroende eller arbetsuppdrag förekommer i allt större
utsträckning i styrdokument såsom läroplaner och de kan dessutom kopplas till olika
arbetsuppgifter som yrkespersonen har ansvar för att utföra (Oxenswärdh, 2011, ss. 50, 57). I
läroplaner tas det upp ord som bör och måste som beskriver de skyldigheter, krav och ansvar
som lärarna i sin yrkesutövning ska förhålla sig till. Skolans formella uppdrag är utformad
av den högre ledningen som i sin tur ska följa de mål och riktlinjer som anges i statliga
styrdokument. Det är Sveriges regering som fattar beslut om mål och riktlinjer för hur den
svenska skolans personal ska arbeta och vad som ska utföras i skolverksamheten. Enligt
Nihlfors (2012, ss. 22–24) är det alltså lagarna, målen och riktlinjerna som är sammanfattade
i läroplanen som styr lärarnas yrkesuppdrag.
2.1.2 Uppdragsförståelse
Likt Nihlfors (2012) beskriver Oxenswärdh (2011, s. 57) hur skolans, undervisningens och
lärares riktlinjer och mål i form av uppdrag regleras av regeringen. De beslutade riktlinjerna
och målen ändras och justeras lite dock av skolaktörer för att uppdragen ska kunna utföras i
praktiken. Att som lärare förstå de riktlinjer och mål som ingår i skolans uppdrag är kallas
för uppdragsförståelse och är en grundläggande del av läraryrket. Detta innebär att läraren
ska vara medveten för att också kunna slutföra sitt uppdrag på ett tillfredställande och
effektivt sätt. Lärares uppdrag innebär (oavsett åldersinriktning) planering, undervisning och
efterarbete av lektion. Därtill tillkommer flera olika arbetsuppgifter som ska komplettera
uppdraget. Enligt Oxenswärdh (2011, s. 57) blir lärarnas förståelse av sina uppdrag synligt i
deras yrkesutövning. I ett skolutvecklingsarbete är det därför av vikt att skolans ledning
undersöker lärares uppfattningar om sina yrkesuppdrag. Uppdraget kan delas in i två faser:
problem som skapas vid behov av förändring och lösningar som bidrar till utvecklingens
fortsätta arbete. Den första fasen kännetecknas av uppkomna problem som skapas utifrån
att det finns ett behov av förändring i verksamheten. Andra fasen som bidrar till förståelse
och engagemang för lärarna är kompetensutveckling, skolledares stöd och organisationens
utvecklingsförmåga (Oxenswärdh, 2011, s. 58).
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2.1.3 Ansvar
Oxenswärdh (2011, s. 46) beskriver att begreppet ansvar är svårt att definiera och tolka.
Ansvarets innebörd ändras, liksom begreppet uppdrag, beroende på tid, plats och talare. Det
handlar bland annat om ansvarstagarens förutsättningar, om det finns handlingsfrihet,
motivation och drivkraft att utföra olika ansvarsuppdrag. En svensk medborgare har ansvar
under frihet då medborgaren får handla fritt under de svenska lagarna. Bryter medborgaren
lagar måste medborgaren ta sitt ansvar för sitt brott (Oxenswärdh, 2011, s. 47).
Ordet ansvar är också ett begrepp som nämns allt oftare i skolsammanhang. I läroplanen
nämns ansvar närmare 37 gånger i olika språkformer. Läroplanen uppmanar bland annat
eleverna att bli ansvarstagande personer. Oxenswärdh beskriver elevens ansvar som att förstå
och leva sig in i andras villkor. Skolans ansvar poängteras för att eleverna ska nå målen,
motverka traditionella könsroller och mönster liksom att skolan ska utveckla elevens förmåga
till personligt ansvarstagande. Skolan som helhet har ett ansvar att eleverna och personalen
utvecklas.
Oxenswärdh (2011, s. 46) menar att detta blir möjligt bland annat genom att lärarna tar sitt
professionella ansvar och uppfyller sitt uppdrag. Lärarens ansvar och arbetsuppdrag grundar
sig i att hen ska vara ansvarig för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, något
som oäven bekräftas i statliga styrdokument. Lärarens yrkesuppdrag uppkommer i samband
med att det finns formella krav på att eleverna ska gå i skolan (skolplikt) och att de ska uppnå
kunskapskrav i de olika ämnena. Lärarnas ansvar beskrivs i form av deras yrkesuppdrag som
beskrivs i läroplanen. Det ansvaret kallas direktansvar. Samtidigt förväntas läraren, utöver
undervisning, ta ytterligare ansvar i sitt yrke genom exempelvis samtal med vårdnadshavare.
Det kallas ett indirekt ansvar som förväntas utföras under lärarnas uppdrag med beskrivs inte
formellt.
2.1.4 Ansvarsförståelse
Ansvarsförståelse är ett mindre outforskat begrepp som handlar om en persons eget
förhållningssätt till uppdrag och ansvarstagande (som beskrevs i kapitel 2.1.3). Oxenswärdh
(2011, s. 58) menar att lärares ansvarsförståelse bör vara är hög då det finns en tydlig vision
och uttryckta riktlinjer från beslutsfattare om hur de ska ta sitt ansvar för och utföra uppdrag
i sin yrkesutövning. Trots att det finns uttryckta direktiv om vad som ska ingå i lärares ansvar
kan ansvarsförståelsen vara låg hos skolpersonal. Detta på grund av att läraruppdraget kan
bestå av flera uppdrag, vilket kan skapa svårigheter vid exempelvis prioriteringar och
förhållningssätt till olika delar och situationer i yrket. För att ansvarstagande ska vara fungera
i en verksamhet krävs en balans mellan personalens ansvar och frihet, autonomi.
Autonomi i skolverksamheter beskriver det handlingsutrymme eller självbestämmande som
erbjuds lärarna gentemot uppdragsgivaren eller uppdraget i sig (Oxenswärdh, 2011, s. 49).
Relation mellan uppdragsgivaren (vanligtvis skolledning först och främst) och lärarna är inte
villkorslös. För att en lärare ska förstå ansvaret i sitt uppdrag krävs det att hen förstår att
friheten/autonomin utgörs av valmöjlighet och självständighet men att det samtidigt finns
begränsningar i form av förpliktelser kopplade till uppdraget.
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2.1.5 Motivation och engagemang
För att en förändring i en verksamhet ska lyckas krävs det mer än goda metoder, ledarskap,
resurser och tid. Det behövs även motivation till förändring hos medarbetarna för att den ska
ta form. Motivation skapas och formas efter behov, kognitioner, känslor och yttre händelser
(Oxenswärdh, 2011, s. 43). Orsaker till att motivation hos medarbetare utgörs, enligt SKL
(2016, ss. 13–14), av att prestera väl, att få erkännande, befordran, ett intressant
arbetsinnehåll, ett eget ansvar och personlig utveckling. Oxenswärdh (2011, s. 43) påvisar
att forskare har kommit fram till att motivation skapar en mer gynnsam förutsättning för
anpassning och utveckling.
Forskarna menar på att motivationen styr människors uppmärksamhet och förbereder deras
handlande. Motiven varierar över tiden och påverkar hur man agerar. Det finns flera typer av
motivation som ändras efter situation (Oxenswärdh, 2011, ss. 43–44). Motivationen
innehåller både strävan efter något och ett avståndstagande. Motivation visar vad människor
vill nå och för att utvecklas efter det behöver motivationen uppmuntran. Oxenswärdh (2011,
ss. 43–44) menar att människor behöver bekräftelse och uppmuntran, både individuellt och
kollektivt. Det är i flera sammanhang som utveckling utövas på en mindre avdelning eller
arbetsgrupp då gruppen behöver uppmuntran för att behålla motivationen för ett
utvecklingsarbete. Samtidigt är ett viktigt att påvisa att enskilda personer kan behöva enskild
uppmuntran för att öka motivationen att fortsätta och bidra till utvecklingen. Det kan ske
redan vid rekryteringen till organisationen genom att ledare förklarar och tydliggör uppdrag,
kulturer, förväntningar och normer som kan bidra till en ökad effektivitet och ett ökat
samarbete i organisationen. Det bidrar alltså i sin tur till en press och uppmuntran till att ta
del av den organisations norm som finns i verksamheten. I sin avhandling tar Oxenswärdh
(2011, s. 44) att det finns svårigheter med att få medarbetarens egenintresse till att stämma
överens med motivationen och den anställdes uppdrag. Det är svårt att designa ett kontrakt
och belöningar för utförd prestation. Vad som ska belönas och hur prestationerna ska mätas,
kan även det vara ett problem för ledningen att utforma, speciellt om det finns en begränsad
budget. Det är med andra ord komplext att utforma ett belöningssystem som motiverar. I
skolans verksamhet kan dock det individuella lönesystemet betraktas som ett slags
belöningssystem som kan bidra till ökad motivation till förändring (Oxenswärdh, 2011, ss.
43–45).
Enligt Oxenswärdh (2011, s. 44) krävs inte enbart motivation för att en förändring ska bli av
utan även ett uttryckt och uppvisat engagemang hos personalen som förväntas vara en del av
förändringen. Engagemang innehåller utöver uppvisat beteende även känslomässiga och
kognitiva aspekter. Det en organisation vill få ut av engagemang är positiva effekter som
exempelvis ökad lojalitet, mindre personalomsättning och att de anställda är mer villiga att
bidra med en arbetsinsats som går utöver det vanliga i uppdraget
(Oxenswärdh, 2011, ss. 44–45). Med detta menas att personalen tar extra initiativ, skapar
intresse, motivation, kreativitet, ansvarstagande m.m. som ökar arbetsinsatsen
ytterligare. Oxenswärdh (2011, s. 44) diskuterar lärares personliga engagemang och
motivation vid förändringar och skolutveckling. Hon menar att lärare måste få känna sig
delaktiga och berörda i förändringsarbetet för att det ska betraktas som lyckat och effektivt.
Det är den mest effektiva kraften vid alla slags implementeringar och förändringar i skolan.
Lärare måste känna känslan av autonomi eller frihet (som beskrivits i kapitel 2.1.4). Detta
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ger då en tillfredställelse som hjälper dem att komma fram till sina inre motiv som på sikt
gör att de vill och kan stärka kollektivt genom kollegialt och eget arbete. Detta i sin tur stärker
även medarbetare med att skapa en känsla av kompetenshöjning i verksamheten
(Oxenswärdh, 2011, s. 45).
2.1.6 Kollektivt lärande
Kollektivt lärande är en term som ofta används i samband med gemensamma lärprocesser
mellan individer. När samarbetsprocesser analyseras kan det avslöjas en att det nämligen att
finns lärprocesser som inte är kollektiva beskriver Oxenswärdh och Fredriksson (2016, s.
430) i sin artikel Organizational change as student project.
Samarbete kan betraktas som en form av gemensamt lärande som en speciell typ av fenomen,
där utgångspunkten är att allt lärande är baserat i sociala aktiviteter (Oxenswärdh och
Fredriksson, 2016, ss. 430–431). Kollektivt lärande utgörs av en situation där minst två
personer lär sig något tillsammans. Samarbetande inlärningsaktiviteter kan omfatta
exempelvis samarbetande skrivning, grupprojekt, gemensam problemlösning, debatter,
studiegrupper och andra aktiviteter. Tillvägagångssättet är nära besläktat med kooperativ
inlärning, vilket är den instruktionsmässiga användningen av små grupper där eleverna
arbetar tillsammans för att maximera sin egen och varandras inlärning. Ett nyckelbegrepp i
kollektivt lärande är reflektion. Reflektion redogör för en aktivitet där människor
kommunicerar, funderar kring sin erfarenhet och utvärderar för att utvecklas. För att arbetet
ska förbättras och utvecklas behövs reflektionstillfällen för medarbetare där de kan fundera,
diskutera och utvärdera arbetet som utförs i verksamheten (Oxenswärdh och Fredriksson,
2016, ss. 430–432).
2.1.7 Processer
Ordet process betyder framåtskridande och består av olika typer av förlopp som utvecklas
med tiden. En process är ett litet eller stort nätverk av olika aktiviteter som sker under ett
förlopp. Det är aktiviteter som är upprepande samt att slutprodukten, Output, är målet för
processen (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 456–457). Det är utifrån resultatet Outcome som
kvaliteten av själva processen bedöms. För att produkten ska vara kvalitativ behöver
produkten vara kvalitetssäkrad eller kontrollerad från början, det vill säga genom en Input.

Figur 1, Illustration av hur en processkarta kan se ut (Tonnquist, 2014, s. 30)
För att organisationer ska kunna utföra och utnyttja sin potential brukar de använda sig av ett
arbetssätt som kallas för Processledning. Processledningen har fyra faser:
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Den första fasen: Organisera för förbättringar (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 463–464,
469–470). Ledningen vill att det ska finnas en person som har ansvaret för hur utvecklingen
går och därför utses en processägare. Processägaren kan ses som en rallare som lägger ut spår
i rätt riktning som processen ska följa. Det kan förekomma en processförbättringsgrupp för
att sprida vidare arbetet i verksamheten. Personerna i gruppen kallas för processledare.
Den andra fasen: Förstå processen (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 463, 465–466). Var
börjar processen och var slutar den? Detta är en fråga som ledning och medarbetare som är
inblandade i en utveckling och process behöver ställa sig. En definition av ett gränssnitt ska
utföra en kartläggning av huvudprocessen. Gränssnittet gör det enklare att identifiera
arbetsflödet, rutiner och stödprocesser i huvudprocessen. Det gör det tydligare vilka som är
processens leverantörer och kunder. Det illustreras eller förekommer som ett flödesschema.
Den tredje fasen: Observera processen (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 463, 468). Frågor
som ställs i den här fasen är ”Vad ska mätas och när ska det mätas?”. Fakta som tillkommit
i början av arbetet ska vara grund till att processförbättringsarbetet ska fortskrida. Under
mätningarna är det bra att variera metoden av hur det mäts. Metoden kan tillföra mer
information eller ett nytt resultat om processens problem.
Den fjärde och sista fasen: Förbättra processen kontinuerligt (Bergman och Klefsjö, 2012,
ss. 464, 468). Förbättringsarbetet har i detta skede genomförts och arbetet ska fortsätta. Om
ett förbättringsarbete inte utvecklats som önskat bör arbetet fortsätta. Informationen som
tillkom under observationen ska i sådana fall analyseras för att fortsätta med förbättringar.
Konceptet om att förbättra syftar till att förenkla. Kvalitetsteknik innebär kvalitet,
effektivisering och anpassningsförmåga.
2.1.8 Kommunikation
Tonnquist (2014, ss. 206–207) nämner att det finns flera olika sätt att kommunicera i en
organisation. Personal kan exempelvis kommunicera via telefoner, brev, mejl, möten,
workshops, rapporter, chattar, sociala medier m.m. Möjligheterna för att kommunicera är
ofantliga. Syftet med att skapa en kommunikation är få kontakter. Kommunikationsmålet är
att avsändaren vill att mottagaren ska få vetskap om att någon vill att hen ska känna till något
eller vilja göra saker. Kort sagt: avsändaren vill bli sedd och hörd (Tonnquist, 2014, ss. 202–
203, 207). Information är en enkelriktad kommunikation, som enbart fokuserar på att
informera eller koda.
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Figur 2, Egen illustration av hur en kommunikation kan fungera. Inspirerad av Tonnquist (2011, s.
203).

Om budskapet i meddelandet inte är tydlig, kan avkodningen hos mottagaren bli annorlunda
och kommunikationen inte nå sitt syfte (Tonnquist, 2014, ss. 202–203, 207). När mottagaren
har avkodat meddelandet inträder effekten av kommunikationens resultat, det vill säga hur
mottagaren reagerar. Återkopplingen från mottagaren till avsändaren efter meddelandet är ett
kvitto eller en respons på att sändningen av meddelandet kommit fram och uppnått sitt syfte.
Kommunikationskanalerna som beskrivs i Figur 2 kan skiftande beroende på situation och
grupp.
Organisationskommunikation förekommer i både stora och små verksamheter.
Organisationskommunikation har även vanligtvis flera syften. Det främsta syftet är att
informera, förklara och beskriva sin organisation till olika intressenter. Det kan ibland finnas
enskilda avdelningar i organisationer som enbart fokuserar på kommunikation, som t.ex. en
informationsavdelning (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, ss. 64–65). Exempelvis har
skolor flera olika avdelningar, vilka använder olika kommunikationssyften.
Organisationskommunikationen på skolverksamheter kan vara till för att nå personal, elever,
vårdnadshavare i en bredare intressentgrupp. Idag finns det flera olika internetforum som
enbart är till för att främja kommunikationer mellan skolor. En av dem är Unikum som
beskrivits i Begreppslistan, (Se Tabell 1) (Unikum.net, 2019).
Varje individ har olika åsikter och vilket kan påverka kommunikationen mellan dem (Widell
och Mlekov, 2013, ss. 110–112, 117). Att varje individ har en åsikt kan exempelvis leda till
olikheter och konflikter. Det är svårt att förhindra en konflikt då konflikter kan ses olika
beroende på vilken individ som är involverad. Enskilda individer kan även påverka
uppfattningen på kommunikationen och dess syfte på olika sätt. Detta leder till att kodningen
kan brista i samtalen men även att det blir ett kommunikationssätt eller organisationskultur
som kan påverka mottagaren. Konflikter kan bero på olika faktorer. Några faktorer kan till
exempel vara maktdistans, individualism, maskulinitet eller osäkerhetsundvikande. De här
faktorerna är kritiska och kan vidareutvecklas till olika typer av konflikter eller situationer
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som behöver lösas. Det finns inte en modell som kan lösa alla konflikter utan det krävs att
personerna sätter sig in i varandras situation och olika faktorer kräver olika lösningar.
2.1.9 Ledarskap
Ledarskap handlar om hur en individ påverkar andra individer och hur hen kan leda
individerna i en särskild riktning. Idag är ledarskap något som eftersträvas i flera
sammanhang. På olika arbetsplatser och i olika yrkesroller finns det förväntningar och åsikter
som ska och behöver hanteras med ett tydligt ledarskap. I praktiken är det inte alltid så.
Människor fungerar som djur, där det är vanligt att den starkaste ledaren leder flocken. Den
person som leder en grupp människor idag kan vara en projektmedlem, det vill säga en
informell ledare som tar och riktar gruppen mot en viss riktning (Jansson och Ljung, 2014,
ss. 245–247). Att ha en ”informell” ledare påverkar arbetes målinriktning, vilket inte alltid är
positivt. Om gott ledarskap är en egenskap som människan föds med, eller en färdighet som
människan kan bygger upp är oklart. Jansson och Ljung anser att det finns möjligheter att
träna och bli bättre i sitt ledarskap. Forskning visar dock även att det är en egenskap som
människor och djur föds med. Det finns olika varianter av ledarskap, men att varje variant
måste vara i rätt sammanhang för att uppnå sitt syfte och en ledare bör vara bra på specifika
områden, menar Gjerde (2012, ss. 343–344). En god ledare förväntas kunna:
Teknik: Kunskap inom det verksamhetsområde som personen leder i och som hen har fått
genom utbildningar, erfarenhet eller annan typ av information.
Människor: Samarbetsvilja och arbeta i grupp är det viktigaste i ett ledarskap. Personen kan
leda individuellt men kan även hantera medmänniskor.
Komma på idéer: Ledarskap behöver lösningar, kreativitet och abstrakta idéer. Ledaren
behöver se helheter och förstå olika situationer. Saknas förmågan att förstå kommer även
lösningar, kreativitet och abstrakta idéer att saknas (Jansson och Ljung, 2014, s. 247).
2.2 Tidigare forskning/arbeten
I detta avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning relaterade till föreliggande
undersökning. Orsaken till att ett urval valts ut är på grund av de många inspirationskällorna
som finns att tillgå detta arbete. Urvalet består av de mest använda och centrala källorna som
även har använts för att beskriva och förklara de teoretiska utgångspunkterna för föreliggande
undersökning.
Forskningen inom skolan är ett aktuellt ämne som gärna diskuteras i media. Det finns idag
ett bredare utbud på forskning om hur skolor arbetar med kvalitetsutveckling. Detta är inte
särskilt märkligt då allt från lärarstudenter, skolledningar och forskare till enskilda företag
studerar hur kvalitetsutveckling och förändringsprocesser går till i det svenska
skolsystemet. När rapporter presenteras om Sveriges bästa skola, eller bästa skolkommun
eller bästa metoderna för barns inlärning uppmärksammas det årligen med olika jämförelser.
Det finns olika rapporter, gjorda av olika aktörer, som kan hämtas på hemsidor för
myndigheter och organisationer som Skolverket, Skolinspektionen, Lärarförbundet och
Lärarnas Riksförbund.
De olika organisationerna granskar, bland annat, olika delar och mäter kvaliteten i den
svenska skolan. Sedan (2006) har Skolinspektionen använt sig av institutet för
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kvalitetsutveckling SIQ, Swedish Institute for Quality, för att engagera skolor till
utvecklingsarbete och kvalitetsutveckling. Den granskningen, som även är en tävling,
benämns som Bättre skola. SIQ har skapat modeller för att stödja en organisation att göra
”rätt saker” på ”rätt sätt” och nå framgång på så vis. Modellen som används fokuserar på
olika delar genom att synliggöra eventuella strukturer, metoder, engagemang, kulturer och
förutsättningar för digitalisering. Bättre skola, å andra sidan, är anpassad efter skolans olika
förhållningssätt, vilket SIQ:s vanliga modell kan göra ha svårt att förhålla sig till under
granskningen. Eftersom Bättre skola förespråkar förbättringar i strukturer, metoder,
engagemang och kulturer har områden valts ut efter det. SIQ:s arbete har setts över för att
jämföra viktiga områden som finns i skolverksamheten (SIQ, 2019).
Det är inte bara SIQ som tar upp hur granskning och mätning av faktorer som strukturer,
metoder, engagemang och kulturer påverkar möjligheten att utveckla skolverksamheter. Den
samtida forskningen är överens om att de här faktorerna har en stor påverkan i
utvecklingsarbeten på skolor. Detta är något som Oxenswärdh (2011, ss. 23, 81) tar upp i sin
doktorsavhandling Ansvarsförhållanden vid skolutveckling. Oxenswärdh använder och
diskuterar även begrepp som ansvar och uppdrag och lärares förståelse av de här i den
svenska skolan. Hennes teorier utgör en grund i den här undersökningen då den används för
att förstå och tolka hur lärarnas ansvars- och uppdragsförståelse utformas på den undersökta
skolan. Hennes teorier har dessutom använts för att analysera och kartlägga olika orsaker till
varför lärarna hindras eller utvecklas i sitt arbete och sin förståelse för sina uppdrag.
I boken Lärares dubbla uppdrag beskriver författaren Nihlfors (2012, ss. 23, 81) att lärare
har tredelade uppdrag. Lärarna ska, enligt Nihlfors, verkställa, följa de politiska besluten som
tas av regeringen och ansvara för att eleverna når de kunskapskrav som är utsatta. Nihlfors
beskriver att lärare blir både pedagoger och myndighetspersoner på samma gång. I likhet
med Oxenswärdh (2011, ss. 46–47) nämner Nihlfors att lärarna i den svenska skolan har eller
ska ha en handlingsfrihet i sitt yrke även om deras uppdrag styrs av lagar, styrdokument,
myndigheter m.m. Lärarna bör ha ett stort handlingsutrymme när det gäller att planera,
undervisa och efterarbete. Detta är något som kommer diskuteras vidare i kapitel Diskussion
i det här arbetet.
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3.

Metod
I detta kapitel presenterar studiens design, författarens tillvägagångsätt, insamlingsmetoder
och olika verktyg som använts i undersökningen. Studiens design har utformats efter att den
ska vara kvalitativ. Datainsamlingsmetoder som använts har varit kvalitativa för att få en
djupare förståelse för vilka faktorer som kan skapa uppdrags- och ansvarsförståelse i
skolorganisationen. De olika verktygen som presenteras i kapitel 3.3 har använts både för att
analysera resultatet men även använts för att presentera förbättringsförslagen.
3.1 Design av studien
Undersökningen behövde vara kvalitativ för att kunna gå mer på djupet med det undersöka
problemområdets förutsättningar samt att kunna besvara frågeställningen. I en kvalitativ
datainsamling krävs det att olika förberedelser och åtgärder för att bevara datainsamlingen
(Denscombe, 2016, s. 384). Fördelarna med en kvalitativ studie är att studien bjuder in till
detaljerade datainsamlingar genom att författaren bjuder in intervjuobjektet till delaktighet
och tolkningsfrihet. Eftersom syftet var att identifiera och kartlägga olika faktorer som bidrar
till lärarnas uppdrag- och ansvarsförståelse behövdes det en djupare undersökning med fokus
på lärarnas egna uppfattning.
Eftersom undersökningen behövde vara kvalitativ blev valet av Fallstudie en självklarhet.
Syftet var att belysa det generella genom att titta på det specifika, vilket även kan kopplas till
att uppsatsen var småskalig vilket fallstudier utför. Denscombe (2016, ss. 91-93, 95)
beskriver att fallstudier är lämpad för att skapa uppmärksamhet åt hur relationer och hur
sociala processer fungerar i sociala sammanhang. Det verkliga värdet och intresset i en
fallstudie är att reda ut en invecklad händelse i en utvald situation. Slutprodukten och
resultatet är också av värde men informationen om varför det har hänt är av högre intresse
kopplat till arbetets uppdrag och karaktär, sociala bakgrunder etc. Det stämmer överens med
den undersökning som utfördes. Undersökningens fokus var att reda ut lärarnas uppdrag- och
ansvarsförståelse i sin yrkesvardag vilket fokuserade på en mindre småskalig undersökning.
I deras vardag förekommer det flera olika sociala sammanhang som kan påverka deras arbete
och uppdrag.
I fallstudien utfördes det en metodkombination som skulle vara ett stöd för undersökningen
istället för att kontroller och begränsa undersökningens framgång (Denscombe, 2016, s. 103).
I fallstudien förekom det intervjuer med lärarna samt observationer av hur de arbetar i den
vardagliga miljön. Metodkombinationen var till för att samla in naturligt förekommande
fenomen eftersom det varit ett naturligt skede innan och efter undersökning vilket
Denscombe (2016, s. 94) tar upp om. För att förstå olika skeden som undersökningen tar del
av var en kombination en metod som stärkte undersökningen med kvalitativa
datainsamlingar.
Det är för att få en bild av hur processer fungerar i nuläget. Det gör även att studien är en
abduktion studie. En abduktion studie är en kombination av deduktion och induktion. Det
innebär att det finns både teoretiska ramverk exempelvis att hypoteser testas mot verkligheten
via observationer (deduktion). Men det finns också från observationer i verkligheten till
generalisering inom en teoretisk referensram vilket kallas induktion (Le Duc, 2019). Studien
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har en grund med teoretiska ramverk för att studera intervjuernas utsagor och resultat. För att
studera observationerna har en tidigare observation varit som grund för att sedan kontrollera
att det stämmer överens. Det hade därför inte hade varit fullt lämpligt att använda en
deduktion undersökning eller en induktion undersökning för att båda
undersökningsmetoderna kan begränsa mätningarna. Abduktion gjorde att undersökningen
kunde ta del av båda metoderna och kunde förhålla sig till det ramverk som ställts samt vara
öppen för oförbestämda händelser.
3.2 Datainsamlingsmetod
Under detta avsnitt kommer datainsamlingsmetoderna att presenteras. I undersökningen
utfördes det två olika kvalitativa datainsamlingsmetoder i en metodkombination. Det
fungerar även i en fallstudie. Handledaren hade bestämt urvalet av vilken grupp som skulle
tillfrågas i undersökningen. Beslutet togs att undersökningen skulle fokusera på lärarens
uppgifter, arbetssätt, tankar och förståelse. Därav tillkom det inga fler yrkesgrupper som
fritidspedagoger, resurser, rektorer eller övrig personal. Urvalet av att fokusera på enskilda
händelser och placera det i ett observationsschema togs efter en tidigare observation och
tillsammans med läroplanen.
Det var sex klasslärare som tillfrågades om de ville delta i undersökningen. Samtliga svarade
ja till deltagande. Fyra personer genomförde undersökningen och var delaktig i fältstudierna.
Två personer blev sjukskrivna undertiden och var ej delaktiga i undersökningen. En frånvaro
på 33% i intervjuutförandet samt 50% i observationerna eftersom frånvaro dök upp under
observationstillfällen.
3.2.1 Intervju
I inledningsskedet av undersökningen togs det ett beslut om att intervjuerna med lärarna
skulle göras enskilt. Inbjudan till deltagande i undersökningen skickades via mejl och en
direkt kommunikation (ansikte mot ansikte). Lärarnas utsagor användes därefter som en
dokumentation i studien. Alla de tillfrågade respondenterna uttryckte att de skulle vilja vara
med i studien. Efter intervjuerna bad somliga respondenter att ta bort vissa delar som
eventuellt skulle kunna kopplas till enskilda personer eller känsliga händelser. Författaren
har tagit hänsyn till att utesluta känsliginformation för att bevara anonymiteten. Efter det har
respondenterna fått en valmöjlighet att läsa sin intervju innan den användes som
resultatredovisning. En respondent har valt att läsa igenom sin intervju innan den godkändes.
Fyra enskilda intervjuer genomfördes med klasslärarna. Den första intervjun hölls 8/5–2019
och den sista genomfördes 15/5–2019. Under intervjuerna användes en godkänd
ljudinspelningsapparat som dokumenterade hela intervjun för att den sedan skulle kunna
transkriberas och redovisas (se Bilaga 6, ss. 62–101). Intervjuerna genomfördes genom ett
antal förbestämda frågor ställdes till respondenten för att få en verifierad bild av hur lärarna
uppfattar sitt arbetsuppdrag och ansvarstagande. Det ställdes även frågor som syftade till att
belysa vilka faktorer som skapar engagemang och ansvarstagande hos lärarna för sitt uppdrag
och vilka faktorer som upplevs hindra dem att utföra sitt arbete och sitt yrkesuppdrag.
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3.2.2 Observationer
Som ett komplement till intervjuerna genomfördes även observationer vid fyra tillfällen
under perioden 9/5–2019 – 16/5–2019. Syftet har varit att observera lärarna i sin vardagliga
arbetsmiljö och kunna få ut mer detaljer och uppföljning om specifika situationer som uppstår
på plats. I samband med observationerna utformades även ett observationsschema (se Tabell
2) för att upptäcka variationer eller olika förutsättningar för lärarna. Observationerna
genomfördes på olika tider mellan kl. 08.00 till 15.00 och pågick under 1–1,5 timmar.
Observationerna genomfördes innan, under och efter lektionstid i lärarnas vardagsmiljö. Vid
samtliga observationstillfällen fokuserades det på hur läraren förberedde sin lektion,
strukturerade upp och höll lektion och avslutade med efterarbete.
Observationerna i den här undersökningen genomfördes öppet och med de undervisande
lärarnas godkännande, vilket är i enlighet med Denscombe (2016, ss. 307–308). Eftersom
observatörens (författarens) identitet var känd för de undervisande och deltagande lärarna
visade de själva intresse och komma med egna initiativ. Detta resulterade vid något tillfälle
att det framkom kompletterande information vid observationen, i en form som kan beskrivas
som en ostrukturerad intervju.
Efter de genomförda observationerna redogjorde författaren till detta arbete direkt för det
observerade genom spontana fältanteckningar och det mer strukturerade
observationsschemat. Anteckningarna fördes direkt på plats i en mindre omfattning för att
inte störa den undervisande och observerade läraren, hens elever och eventuell övrig personal
i klassrummet. En nackdel med den valda observationsmetoden var dess tidskrävande
datainsamling men det fanns även vissa begränsningar med att få till observationstillfällen
med möjlighet till ett strukturerat observationsschema. Det uteslöt en del av aktiviteterna
och gav en begränsad syn av händelserna under den observerade processen.
3.3 Dataanalysmetoder
Nedan kommer tre olika analysmetoder presenteras och förklaras i vilket syfte de användes
i undersökningen. Den första analysmetoden, Förbättringscykeln, är en metod som användes
för att beskriva hur ett förbättringsarbete kan utföras i en skolverksamhet.
Observationsscheman, som är den andra metoden, användes som stöd i analyseringen av
lärarnas arbete och tydliggjorde variationer och förutsättningar i undersökningens resultat.
Slutligen användes även en metod kopplad till Processbaseradsystemmodellen som i sin tur
tydliggjorde resultatet från observationsschemat. Modellen var en grund för att tydliggöra
hur lärarnas arbetsprocess kunde se ut och vilka förutsättningar som fanns för stötta Outcome
på skolan.
3.3.1 Förbättringscykeln
För att skapa ett kontinuerligt förbättringsarbete i en verksamhet måste det finnas motivation
och engagemang för att utveckla arbetet (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 228). Det finns flera
metoder som är olika lämpliga i olika sammanhang. En metod som fungerar för att upptäcka
problem eller utföra ett kvalitativt arbete är förbättringscykeln, även kallat PGSL-hjulet.
Hjulet delas in i fyra olika faser som fokuserar på Planera, Gör, Studera och Lär (därav
namnet PGSL).
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Figur 3, PGSL-hjulet (Bergman och Klefsjös 2012, s. 228.)

Den första fasen i PGSL är, som tidigare nämnt, Planera (Bergman och Klefsjö, 2012, s.
228). Efter att problem i en verksamhet upptäcks är det viktigt att klargöra vilka centrala
orsaker som finns till att problemet uppstår från första början. Upptäcks det flera problem
samtidigt och som har flera olika orsaker motiverar Bergman och Klefsjö (2012, s. 228) att
det är enklare att bryta ut och dela in problemen till mindre hanterbara nivåer för att kunna
fatta rätt beslut om åtgärd (som dessutom ska baseras på fakta). För att välja ut rätt problem
och förbättringsområde är de sju förbättringsverktygen ett lämpligt redskap för att
verksamheten ska kunna säkerställa eventuella olikartade orsaker till problemet. En av de sju
förbättringsverktygen
är
fiskbensdiagram.
Fiskbensdiagrammet,
även
kallat
Ishikawadiagram eller orsak-verkan-diagram, är ett anpassningsbart kvalitetsverktyg
eftersom verktyget kan tydliggöra problemen på enklare sätt och visa hur problemen
uppkommer. En annan metod är att utföra den 5 varför? Metoden är baserad på att frågan
Varför? ställs fem gånger för att komma till ett djupare problem som har orsakat till det
nuvarande. Bergman och Klefsjö (2012, s. 229) beskriver att det kan vara fördelaktigt om
personer med olika kunskaper och erfarenhet delar med sig av sina kunskaper under
planeringsfasen. I framtida utvecklingsarbeten kan det vara fördelaktigt för framtida
förbättringsarbetet att använda sig av den här metoden.
Andra fasen i förbättringscykeln (PGSL-hjulet) är Gör (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 228).
När man har upptäckt problemet i verksamheten och lösningsförslaget är planerat är nästa
steg att utföra lösningsförslagen i den planerade processen. Det är enklare att mäta en mindre
grupp under processtudien för att mäta resultat och om arbetet går mot rätt riktning. Bergman
och Klefsjö (2012, s. 228) menar även på att det är enklare att upptäcka avvikelser, bortfall,
svårigheter eller oförutsedda effekter under mätningen av en mindre grupp när Gör-fasen ska
studeras (alltså i den tredje fasen som beskrivs nedan) för att enklare upptäcka nya orsaker
till problemen som begränsar utvecklingen.
Den tredje fasen är Studera. Effekterna av den andra fasen (som beskrivs i Gör-fasen) ska
studeras för att få ett resultat på hur arbetet har gått. Bergman och Klefsjö (2012, s. 229)
beskriver att det är avgörande för förbättringsarbetet att se hur lösningsförslaget eller det
utförande arbetet med det har blivit i praktiken och hur effektivt det varit. Om det planerade
resultatet i förbättringsprocessen har uppnått det bestämda syfte och mål som bestämts
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dokumenteras det i nästa fas för att sedan påbörja ett nytt varv på cykeln i riktning mot nya
utvecklingsmål. Om arbetet inte anses vara tillräckligt, behövs det reflekteras och planeras
för eventuella nya och annorlunda lösningsförslag. Lösningsförslagen ska baseras på de fel
som begåtts i gör-fasen och det ligger till grund för den fjärde och sista fasen lära sig.
I den sista fasen, är underökningen och förbättringsarbetet utfört och färdigt. Då ska de
involverade medarbetarna lära sig av arbetet för att antingen bibehålla eller förändra
förbättringsarbetet. Vid ett lyckat förbättringsarbete är det, enligt Bergman och Klefsjö
(2012, s. 229), lämpligt att dokumentera och implementera förbättringarna i en mer bestående
förbättringsprocess. Om resultatet visar ett annorlunda svar, och resultatet inte blir som
förhoppningen ska det ses som en lärdom, som på sikt kan ingå i ett kommande
förbättringsarbete.
Förbättringscykeln som beskrivs här under kapitel 3.3.1 är anpassningsbar och därför bra att
använda i flera olika typer av förbättringsarbeten. I skolverksamheter är det tänkbart att
lärarna arbetar med en likande modell eftersom de ändå, i enlighet med deras uppdrag, måste
planera, utföra och rapportera.
3.3.3 Processbaseradsystemmodell- PBSM
För att förstå en redovisande processhantering av en huvudprocess kan det vara lämpligt att
redovisa samtliga faktorer som finns för att stödja huvudprocessen (Isaksson, 2019).Innan
huvudprocessen ritas ut, ska det utföras en identifiering av när Input när produkten börjar.
Det kan vara när kunden besöker anläggningen. När Input är definierad börjar stegen i
processkartan redovisas. Under huvudprocessen finns det olika stödprocesser som kan
påverka huvudprocessen och resultatet av den. Stödprocesserna är viktiga att identifiera för
att enklare upptäcka eller underlätta huvudprocessen. Stödprocesser mindre processer som
främjar huvudprocessen. Det kan vara rekrytering, datasystem, utbildning etc. För att
processerna ska fungera behövs det resurser. De 10M som är bland annat människa, miljö,
maskin, management etc. är en lämplig mall att följa för processens resurser. Ledningen har
också en påverkan på processensarbetet. Ledningens uppgift är att leda och främja personalen
genom att utföra olika korrigeringar och utföra uppföljningar. Ledningen ska även utföra en
tydlig kommunikation genom processens gång.
I slutet av processen kommer en Output av den produkt som processen tillverkat/skapat
(Isaksson, 2019). Vad kunden eller brukaren tycker eller effekten av produkten kallas för
Outcome. Den kan kopplas till externa intressenter som kan bli en slags driver till att utföra
förbättringsarbete. Samtliga parter ska ta till sig informationen från Outcome och inte enbart
fokusera på Output.
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Figur 4, PBSM (Isaksson, 2019)

3.3.2 Observationsschema
När man samlar in data kan man göra en tablå för att se hur varje observation har gått. Det
kan se ut som en checklista där observatören checkar av eller upptäcker när det förekommer
en variation och hur ofta det sker. Det kan vara enklare att upptäcka variationen och
effekterna av det (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 235-236). Metoden används för att samla
in data om processer och upptäcka variationer. Ett observationsschema är utformat som en
checklista som observatören använder sig av under den planerade observationen. Det
fokuserar både på hur ofta händelsen/aktiviteten sker och varaktigheten. Hur mycket tid som
går åt för varje händelse. Utförs det ett observationsschema i ett socialt sammanhang med
flera olika händelser ska observatören ta ut ett urval för att kunna följa schemat (Denscombe,
2016, ss. 295-298).
Tabell 2:
Aktiviteter i Observationsschemat
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3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
3.4.1 Validitet
Validiteten innebär att i en undersökning mäts det författarna eller forskarna verkligen velat
mäta. Frågan om vilken utsträckning forskaren har gjort för att säkerställa sin data är svår att
besvara. Denscombe (2016, s. 410) menar på att kvalitativa forskare har ingen garanti på att
redovisa att de har fått sin data rätt. Men forskaren kan stärka sin trovärdighet med att
datainsamlingen och undersökningen har varit kvalitativ samt kontrollerats. För att
kontrollera eller se över forskarens trovärdighet kan läsaren se över respondentvalidering.
Respondentvalidering innebär att efter transkribering av intervjuerna skickas
transkriberingen till respondenterna för att denne ska få möjlighet att ta del av materialet samt
komma med åsikter innan forskaren har använt sig av transkriberingen (Denscombe, 2016,
ss. 410-411). Andra sätt är att kontrollera validiteten är att se över forskarens fältarbete och
empirisk efterforskning. Har forskaren tillbringat långa tidsperioder på plats vid fältarbetet
stärker det detaljerna som tas upp i granskningen samt att använda sig av triangulering som
innebär att se på flera olika synsätt (Denscombe, 2016, s. 411).
Lärarna som intervjuades fick information innan fältarbetet började. De fick även en
möjlighet att se över materialet som samlats in under fältstudierna vilket en lärare valde att
göra. Inget behövdes ändras efter att läraren lämnade tillbaka sin respons med att den var
okej. Lärarna fick även en möjlighet att tillge ytterligare svar vid andra tillfällen vilket ingen
valde att göra. Innan fältstudierna valde författaren studerade närmre i teori för att öka sin
förståelse om hur uppdrag och ansvar skildras. Det var även till för att kategorisera
mätningarna för att enklare kontrollera om det som skulle mätas mättes.
Observationen utfördes med att författaren inte var delaktig i den aktivitet som läraren hade
utan författarens roll var mer att se på och anteckna ner händelser. Observationen var till för
att styrka samt förstå hur en vanlig arbetsdag ser ut för läraren innan, under och efter
undervisning. Det stärkte även resultatet med att författaren hade material att fokusera på och
inte på andra faktorer som inte var relevant för mätningarna. Exempelvis med att bjuda in
författaren till fritolkning av lärarens pedagogiska prestation eller enskilda elevers
utlåtanden. Det var ett medvetet val av författaren för att stärka validiteten.
Intervjun hade förberedande frågor som författaren ställde till lärarna. Utgångsfrågorna var
desamma till varje lärare. Eventuella följdfrågor ställdes under intervjutillfället för att
förtydliga lärares svar eller förklara frågan på ett annat sätt. De utformade frågorna var en
struktur för att enklare mäta vad lärarna svarade under varje fråga. Det var även till för att
författaren inte skulle glömma en fråga som kunde vara viktig för undersökningen.
Intervjuerna spelades in och transkriberades i ett dokument där respondenterna kallades
respondent 1, 2, 3 och 4. Intervjuer är en kvalitativ datainsamlingsmetod som var lämplig att
använda för att mäta det som var intressant för undersökningen. I den här undersökningen
har det varit den stora informationskällan till organisationens nuläge. Observationerna har
varit mer inriktad och därmed uteslutit information för att fokusera på den vardagliga miljön.
Därav av att intervjuerna har bidragit till att författaren hade möjlighet att ställa frågor och
fördjupa sig i undersökningen.
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3.4.2 Reliabilitet
I en fallstudie kan författaren använda sig av både kvalitativa och kvantitativa
datainsamlingsmetoder. I den här undersökningen har två kvalitativa metoder valts, en
strukturerad intervju och observation av verksamheten och dennes aktiviteter. Det som också
kan påverka reliabiliteten är författarens erfarenhet, vad den har för erfarenhet om ämnet
samt erfarenhet av tidigare forskning. I den här undersökning var det fallet att författaren inte
är erfaren med forskningen eller tidigare forskning. Författaren har varit aktiv att framställa
förstudien men är inte mer erfaren än det.
I och under observationen gjordes det fältanteckningar som kan haft en inverka på
reliabiliteten. När resultatet genomförts och resultatet analyseras kan en otränad person utföra
bedömarfel. Det kan påverka att analysen och slutsatsens med att viktiga detaljer missats
eller metoderna har varit för ledande. Det kan påverka uppsatsen eller undersökningens
slutresultat.
3.4.3 Generaliserbarhet
Det kan finnas flera skolor i Sverige som står inför liknande situationer. Personal som
upplever övertider, tolkning av uppdragsbeskrivning i praktik, underbemanning eller
svårigheter med att hitta lämpad personal etc. Dock är det få organisationer med den mindre
skalan av personal och blandning av årskurser. Resultatet kan vara svårt att tillämpa på andra
organisationer med tanke på att arbetet fokuserar på individer och inte maskiner.
Det finns en del begränsningar med att det är en väldigt liten skola, en mindre personalstyrka
och att skolverksamheten har specifika regler att förhålla sig till.
3.5 Etiska ställningstaganden
I samband med forskningsarbete finns det fyra etiska förskrifter som ska beaktas. De här
omfattas av Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav, vilka forskare
ska förhålla sig till under sin undersökning. Inför undersökningen har de ovannämnda fyra
föreskrifterna med dess regler tagits i beaktning.
I enlighet med informationskravet utelämnades all information om deltagarna och
verksamheten i studien, detta för att behålla anonymiteten hos vederbörande. När ansökan
om att få skriva ett examensarbete undertecknades, lovades skolledningen att den undersökta
skolan skulle benämnas som en skola i södra Sverige för att behålla sin anonymitet. Det
ingick dessutom ett samarbetsavtal med rektorn (handledaren) på skolan med att inte lämna
ut känslig eller spårbar information som kan identifieras och sammankopplas med skolan. I
förhandsinformationen framgick även detta till övrig skolpersonal och respondenter (lärare).
Personalen fick också information om tilltänkt tillvägagångsätt i form av en strukturerad
intervju och observationer samt information om deltagandets frivillighet och anonymitet. I
enlighet med konfidentialitetskravet anonymiserades datainsamlingens material och
sammanfattades för att medarbetarnas identitet inte skulle avslöjas. Detta var även i enlighet
med Vetenskapsrådets (2002, s. 12) föreskrifter. Informationen som samlades in hade inte
återgetts i sin helhet för att vidare säkerställa anonymitet. Under observationer hade inte
heller respondenternas (lärarnas) namn antecknats ner för att säkerställa anonymitet
ytterligare. Om ett namn, mot förmodan, omnämndes i transkriberingen eller
resultatredovisningen skrevs det ut som X. Respondenterna fick innan intervjuerna reda på
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att deras utsagor skulle studeras men att deras personuppgifter inte skulle användas i
undersökningen. Ett beslut togs om att inte samla in deras namn utan döpa respondenterna
till 1, 2, 3 och 4 direkt. Enligt nyttjandekravet får inte känsliga uppgifter delas vilket
författaren även tog hänsyn till.
Under tidigare genomförd förstudie till undersökningen ställdes en förfråga till
respondenterna om huruvida det fanns ett intresse hos dem att fortsätta sitt deltagande. När
beslutet togs i april om att undersökningen enbart skulle fokusera på lärarnas roll i
utvecklingsarbetet lämnades det ut information till vederbörande. Bland annat meddelades
skolpersonal om det område i verksamheten som skulle undersökas och att det fanns ett
intresse från författarens håll att få ta del av deras dagliga arbete och upplevelser kring sitt
arbete. I den delade informationen till respondenterna (lärarna) berättade även författaren att
den kommer vilja intervjua och observera samtliga medverkande om hur de arbetade
Responsen var god eftersom samtliga lärare lämnade besked om att de ville fortsätta att delta
i undersökningen.
Enligt Veteskapsrådet (2002, ss. 9–10) ska de personer som medverkar och deltar i en
undersökning ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska
delta. Deltagarna ska kunna avbryta sin medverkan utan att detta påverkar deltagarna
negativt. Lärarna i undersökningen hade rätt att avböja sitt deltagande oavsett anledning,
något som Vetenskapsrådet (2002, s. 7) alltså även föreskriver. Alla respondenter (lärare)
som deltog medgav samtyckte till att delta utan direktiv från skolledningen. Under en intervju
ställdes dock frågan till en av respondenterna (lärarna) om hen ville avbryta då hen uttryckte
ett missnöje om att författaren inte ville ta ställning i en motfråga. Respondenten valde att
fortsätta i undersökningen. Personen vill senare få ut den transkriberade intervjun och
ljudupptagningen vilket hen fick. Respondenten valde att inte ta bort något efter granskning
av transkribering. Ingen annan respondent har valt att ta bort eller lägga till ytterligare
information eller avsluta sitt deltagande i undersökningen.
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4. Resultat
Nedan kommer resultatet från observationerna och de strukturerade intervjuerna att
redovisas. Intervjuerna är indelade efter tre kategorier, Allmänna frågor, Uppdrags- och
målförståelse och Samarbete. I varje kategori redogör respondenternas (lärarnas) utsagor.
4.1 Observationer
Inför observationerna utformades ett observationsschema för datainsamlingen.
Observationsschemat är utformad efter tidigare observationer som genomfördes i förstudien.
Tillsammans med teori har en modell skapats (se Tabell 2) för att enklare se över lektionen.
Under rubrik Aktivitet, stod det en händelse som kunde inträffa. Om aktiviteten utfördes
markerades den med ett X. Om aktiviteten inte utfördes markerades aktiviteten med ett O.
Under rubriken Händelse/ Avvikelse skulle observatören anteckna ner vad som utfördes,
oavsett om läraren följde aktiviteten. Tiden togs också i varje moment för att se hur mycket
tid som varje aktivitet eventuellt kunde ta. Samtliga observationer var olika i resultatet och
hade olika lång tid på undersökningen. Resultatet av varje enskild observation redovisas
nedan under rubrik 4.1.2–4.1.4
Respondent 2 var inte deltagande i observationerna på grund av sjukdom. Därför kommer
hens observationsschema inte att presenteras. Observationerna från Respondent 1, 3 och 4
kommer att presenteras nedan.
4.1.1 Skolan
Skolan är äldre och ganska liten vilket gör att det finns en begränsning av klassrummens yta
men även övriga ytor. Det finns totalt tre våningar i byggnaden eftersom det finns tre
klassrum, ett på botten eller första våningen som delvis används som matsal. En större matsal
som används som klassrum under olika tillfällen men är även till för fritidsverksamhet. På
första våningen finns även köket och hallen.
På andra våningen går de äldre eleverna. Där finns det två klassrum men också fyra mindre
rum som används bland annat som läsrum och studierum. Rummen ska helst bokas i förväg
innan vistelse.
På tredje våningen finns det ett personalrum, ett arbetsrum och ett förrådsrum som också
används av specialpedagog. Arbetsrummet används delvis för skolsköterskan när hon har
hälsokontroller. Arbetsrummet har plats för tre personer. I personalrummet vistas väldigt få
av personalen eftersom de möts i köket istället. Varför de inte går till personalrummet är för
att den ligger felplacerad uppgav personal.
Det finns en paviljong som även kan hålla en mindre klass. Paviljongen är ett klassrum som
bokas och används främst av Åk 2–3 samt undervisning i engelska i Åk 4–5. Klassrummen
är nästan desamma med undantag av material för eleverna. Det är samma utgång med
upplägg med material som ska stötta lärarnas vardag (se Tabell 3 nedan).
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Tabell 3:
Observationstablå av material

4.1.2 Observation av Respondent 1
Respondent 1 hade inte möjlighet att förbereda klassrummet för lektion efter att det varit
lunch och rast innan lektionen började. Respondenten hade en mindre klass och hade en
tydlig struktur som eleverna följde. Eleverna visade upp sina böcker för observatören och
förklarade hur de skulle arbeta. Några hade prov, några hade olika arbetsböcker beroende på
kunskapsnivå och arbetade i dem. Respondenten hade möjlighet att hjälpa elever som
behövde stöd eller hjälp i ämnet. Respondenten var ensam och ansvarig vuxen i klassrummet.
Lektionen var beräknad på 70 min och tidsmässigt höll hen tiden. Det fanns enstaka tillfällen
eftersom eleverna tappade fokus på sitt arbete men blev påminda av respondenten ett flertal
gånger. Respondenten fanns på en bestämd plats i klassrummet och eleverna visste om att de
kunde gå till henne ifall de behövde hjälp. I slutet av lektionen plockade eleverna i ordning
och respondenten samlade in materialet. De hade en genomgång av dagen och eleverna fick
möjlighet att berätta för klassen. I slutet förekom det en elev som ville prata med
respondenten om en händelse som skett under dagen vilket hade påverkat elevens känslor.
Lektionen var slut och planeringstiden fick vänta för att trösta och prata med eleven. Det
gjorde att respondenten hade mindre tid att utföra efterarbete och förbereda nästa lektion (se
Bilaga 1).
4.2.3 Observation av Respondent 2
Som tidigare nämnts genomfördes det inte en observation av Respondent 2 på grund av
sjukdom.
4.1.3 Observation av Respondent 3
Observation av Respondent 3 utfördes under två tillfällen med olika lektioner. Det var samma
upplägg innan lektionen och efter att eleverna kommer in i klassrummet. Respondenten hade
hunnit förbereda sitt arbete innan lektion med miljö och material. Under lektionerna hade
eleverna vid flera tillfällen svårt att respektera varandras utrymme till det fria ordet och
struntade ett flertal gånger i att lyssna på respondenten som hade ansvar för att styra samtalen.

Sida 22 av 108
Respondenten rörde sig på ett ställe i klassrummet och eleverna hade svårt att höra vad
respondenten sa. I slutet av lektionen utföres det en annorlunda variant med att respondenten
lottade vem som fick gå ut ur klassrummet efter att lektionen avslutades. Det gjorde att många
elever tramsade med att inte lyssna. Respondenten var inte ofta ensam vuxen utan hade
vanligtvis en eller flera vuxna i klassrummet. Efter lektion hade respondenten utsatt
planeringstid som hen utförde i sitt klassrum. Om tiden inte räckte som i det här fallet tog
hen med sig det hem för att slutföra arbete hemifrån (se Bilaga 2).
4.1.4 Observation av Respondent 4
Respondent 4 hade fem minuter på sig för att förbereda inför det här tillfället. Innan tillfället
hade hen haft en annan lektion. Respondenten skrev upp på tavlan samtidigt som elever kom
in i klassrummet. När några elever hade kommit in satte de sig och läraren väntade in elever
som anlände sent till klassrummet. När alla var inne började läraren förklara instruktionerna,
vad eleverna skulle utföra under lektionen. Det skulle inte utföras en genomgång utan eget
arbete med de böcker eller häften som de hade fått ut. Lektionen var lång och respondenten
hade planerat in en paus. Respondenten satte upp en tid som markerade för att vid det
klockslaget skulle det utföras en paus på fem minuter. Efter pausen arbetade eleverna på som
vanligt. Läraren cirkulerade i klassrummet och såg ut över sin klass. Under några tillfällen
under lektionen fick respondenten utstå att elever kallade hen olämpliga saker. Respondenten
fick även utstå att en elev kastade en sak på hen vilket tog tid från undervisningen. I slutet
blev det lugnare och eleverna tog de sista instruktionerna om hur dagen skulle fortsätta innan
lektionen var slut. Efterarbetet var mindre att utföra eftersom respondenten skulle vara kvar
i klassrummet och hade förberett det tidigare (se Bilaga 3).
4.2 Intervjuer
Intervjutillfällena flyttades om ett antal gånger vilket resulterats till att två respondenter
(lärare) hade sina intervjuer innan observation och två respondenter hade det efter
observation. Samtliga fick samma utgångsfrågor. Intervjuerna utfördes med klasslärarna på
skolan. Varje lärare har olika mycket utbildning och erfarenhet av yrket. Lärarna kommer att
beskrivas som Respondent 1, 2, 3 och 4. Resultatet kommer att redovisas nedanför med att
frågan kommer ställas först och svaren kommer sammanfattas efter frågan. Svaren har
granskat av respondenten själv efter förfrågan om granskning av sitt svar.
4.2.1 ”Vad är viktigaste med ditt yrke?”
På frågan vad var viktigast med deras yrke svarade respondenterna olika. Respondent 1
svarade ganska snabbt och kort om att hen upplevde att det viktigaste i dennes yrke var att
barnen kände sig trygga och att personalen känner sig trygg (Respondent1, 2019).
Respondent 2 svarade att för hen var det att få vara med, bidra och forma ungdomars och
barns kunskapsutveckling.
R2: ”Ja, det är en stor fråga. Den innehåller många svar ju. Men det är ju såklart att få vara med och forma
ungdomars och barns kunskapsutveckling kan man säga. Att bidra till det.” (Respondent2, 2019) .

Respondent 3 upplevde flera punkter som hen ansåg var det viktigaste. Det var allt från att
eleverna trivs i skolan. Hen tyckte det var viktigt med att eleverna kände sig motiverade att
lära sig och hade en nyfikenhet samt glädje för kunskap (Respondent3, 2019).
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Respondent 4 hade många svar och tankar kring vad som var dennes viktigaste uppgift med
sitt yrke. Det var att tycka om att arbeta med och kring människor. Att kunna anpassa sig till
situation och människors känslor, åsikter och tankar. Men även leda en grupp och arbeta hårt
i och med att det fanns flera händelser som kunde påverka dennes arbete (Respondent4,
2019). Respondent uppgav även att hen upplevde att hen inte alltid lyckades med sitt arbete
med att lämna arbete kvar på jobbet. Författaren/intervjuaren frågade Respondent 4 varför
hen kände det som ett misslyckande med att ta med jobbet hem och vad konsekvensen skulle
bli om hen inte gjorde det. Respondent 4 svarade med att hen tänkte att det kunde påverka
och dra ner kvalitén på dennes arbete.
4.2.2 ”Vad är det tråkigaste / mindre viktigt med ditt yrke?”
I frågan om vad som var det tråkigaste eller mindre viktiga med deras yrke svarar de lite olika
men de hade en gemensam nämnare. Det administrativa arbetsuppgifterna beskrevs och
uppfattades som det tråkigaste.
Respondent 1 klargjorde att det som var det tråkigaste var det administrativa, att det var
jättejobbigt och att det tog tid men också för mycket tid av arbetet. Respondent 1 uppgav att
det som var det mindre viktiga eller som störde dennes arbete var media/kommunikation, att
var formellt och digitaliserad. Respondenten uppgav att de måste berätta om sitt arbete hela
tiden och tyckte att det var bättre innan eftersom de kunde träffas kollegor emellan och lösa
problem. Digitaliserad kommunikation tog tid och de måste hitta lösningar direkt
(Respondent1, 2019).
Respondent 2 var inne på samma ämne angående det tråkigaste i dennes arbete. Respondent
2 ville lyfta att det finns arbetsuppgifter som inte ingår i kärnuppdraget som tog tid för hen
och var mindre viktigt.
R2: ”Det är det administrativa. Det är rastvakter. Det är... ja… allt som inte tillhör själva kärnuppdraget som är
undervisning.” (Respondent2, 2019).

Respondent 3 uppgav det tråkigaste var när det blev gnäll och tjat i klassrummet. Det var
även tråkigt att rapportera om sitt arbete och rapportera till vårdnadshavare. Hen uppgav att
hen tyckte det mesta hen gjorde var viktigt (Respondent3, 2019).
Respondent 4 uppgav även att hen tyckte det administrativa var det tråkigaste.
R4: ”Att få jobba med administrativt. Som gör att man tappar fokus på det viktigaste i mitt uppdrag. Planering,
undervisning, ja, liksom kontakt med mina elever. Man hinner faktiskt inte riktigt med det administrativa.”
(Respondent4, 2019).

Intervjuaren frågade Respondent 4 vad administrativa arbetsuppgifter var för respondenten.
Respondenten svarade med att det var Unikum, dokumentation som var onödig som
incidentrapporter som skrevs när det hade hänt en kränkande behandling på skolan.
Respondenten uppgav att hen förstår det viktiga och tycker det är bra att rapportera om
kräkningar, kunskapsutveckling och utvecklingssamtal men att det tog för mycket tid
(Respondent4, 2019).
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4.2.3 ”Vad är svårast?”
Under frågan om vad som var svårast i deras yrke svarade de respondent 1, 2 och 3 att de
tyckte det var svårast att inte räcka till men på olika sätt.
Under frågan om vad som var svårast i deras yrke svarade de respondent 1, 2 och 3 att de
tyckte det var svårast att inte räcka till men på olika sätt.
Det Respondent 1 tyckte att det svåraste var när personer i omgivningen inte mådde bra. Hen
uppgav att hen inte påverkas negativt men att hen saknade kompetens på hur hen kunde stötta
den drabbade (Respondent1, 2019). Intervjuaren frågade om Respondent 1 hade ett förslag
på en lösning vilket respondenten inte hade.
Respondent 2 hade en annan vision om att inte räcka till. Det var svårt att vara ensam lärare
eller skapa relationer till eleverna. Hen menar på att det var viktigt att skapa relationer till
eleven för att faktiskt hjälpa eller stötta elevens utveckling. Respondenten tog upp om att
olika grupper ställer olika krav och om det är en grupp med många utmaningar, att det ställs
mer krav på läraren (Respondent2, 2019).
Respondent 3 svarar att hen tycker det var svårt att prioritera sitt arbete och att det kunde
skapa en känsla av att hen känner sig otillräcklig. Respondenten tog även upp om att det hade
varit svårt med att få en arbetsro i sin klass (Respondent3, 2019).
Respondent 4 svarade annorlunda än de andra tre respondenterna. Hen tog upp om hen tyckte
det var svårast att lämna arbetet och tankarna om jobbet på jobbet, Respondenten uppgav att
hen ofta tog med arbetet eller tanken på arbetet med hem i sitt privatliv vilket påverkar dennes
känslor och privatliv. Respondent 4 pratade även om vad hen trodde om varför det blev på
det sättet, att det var för att det krävs mycket från läraryrket som hen beskriver och hänvisar
till under fråga 1 (se 4.2.1, stycket Respondent 4).
4.2.4 ”Hur skulle du beskriva en vanlig arbetsdag? Börja gärna när du kommer
innanför dörren till att du lämnar arbetsplatsen.”
Respondenterna fick frågan om hur de skulle beskriva en vanlig arbetsdag, med att börja
beskriva när de kommer innanför dörren tills att de lämnade arbetsplatsen. Ingen av
respondenterna hade ett liknande svar.
Respondent 1 fokuserade på under lektionstid och inte hela sin arbetsdag. Att respondenten
alltid startade med samling i klassrummet, att det utfördes en kort introduktion vilket gjorde
att eleverna förstod vad de skulle utföra under dagen. Respondenten poängterade att det var
viktigt att de var korta och få instruktioner för att eleverna inte klarade av flera samtidigt.
Var det något eleven ville ha hjälp med kunde hen fråga respondenten eller annan vuxen eller
en annan elev. När det var slut på dagen samlades de tillsammans och respondenten frågade
om hur eleverna mådde och hade mått under dagen. Vad som varit bra och att de elever som
ville berätta det fick säga det inför klassen. respondenten vill försöka få eleverna att vara
positiva under sin skolgång och inte att det negativa ska ta över upplevelsens helhet
(Respondent1, 2019).
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Respondent 2 kunde inte tolka sin dag. Respondenten hänvisade till konceptet ”The
Blackbox” vilket innebar att det inte gick att beskriva företeelserna. Respondenten var kritisk
till att försöka göra arbetstidsstudier enligt New public management modellen som hen
nämner i intervjun. Respondenten menar på att det var rätt viktigt med the blackbox. Det är
ganska mycket som inte går att beskriva som man hade försökt beskriva för att vill gärna
kunna mäta olika typer av resultat av olika kategorier som ingår i yrket. Men respondenten
var tydlig med att hen inte tyckte att det gick att utföra en beskrivning av företeelserna i
verkligheten (Respondent2, 2019).
R2: ”Men det går inte att fånga det. För att det är så mycket oförutsägbart sätt, så det går inte att mäta tiden. De
är ju inte som att gå till en maskin och så stoppar man in det så kommer det ut en produkt. Utan när man kommer
in i klassrummet så kan det kan det vara föräldrar samtal. (Respondent2, 2019).

Respondent 3 beskrev sin arbetsdag med att hen börjar dagen med att gå in i klassrummet,
satte upp dagens schema på tavlan, satt igång lugn musik och fixa belysningen. Förberedde
arbetsmiljön. Sen förberedde respondenten för sin dag med att se i kalender, plocka fram
material som skulle användas under dagen. Klockan 08:20 kommer eleverna in i klassrummet
eftersom de börjar sin skoldag. Innan eleverna kom in stod det alltid en vuxen vid dörren och
hälsade eleverna välkomna medan den andra vuxna hade överblick över klassrummet.
Eleverna kom in i klassrummet, de satt på bestämda platser och började med dagens aktivitet.
Sen gick dagen vidare med andra lektioner och aktiviteter. Det ser olika ut beroende på ämne
och planering (Respondent3, 2019).
Det första respondent 3 gjorde när eleverna hade gått var att plocka undan, se över var det
något hen behöver reda ut. Det kunde variera beroende på dagen, respondenten beskriver
oftast var det lektionsförberedelse, kontakt med föräldrar eller prata med kollegor.
Respondenten beskrev att hen arbetade olika tider och att det var svårt att hinna med sitt
arbete, hinner hen inte med det under dagen tog hen med det hem. Respondenten fick frågan
om vad som skulle hända ifall hen inte tog med sig arbetet hem upplever hen att det skulle
bli sämre kvalité och att hen skulle vara oförberedd. Det skulle resultera till att arbetet skulle
bli mer i böckerna istället för undervisning (Respondent3, 2019).
Respondent 4 svarade att hen tycker att dagarna var intensiva. Klockan 07:50 brukade
respondenten anlända till sin arbetsplats. Hen förberedde lektionen genom att hen skrev på
tavlan och förberedde material. Respondenten upplevde även att hen inte hade möjlighet att
ta ut sina raster utan använde tiden till att förbereda lektion eftersom hen flera gånger i veckan
hade undervisning precis efter sin lunchrast. Respondenten tog upp om att lektionerna rullade
på under dagen och sen var dagen slut. Efter undervisningstillfällena satt respondenten och
planerade, dokumenterade, svarade intressenter via mejl. Förtroendetiden räckte inte till utan
nyttjades i skolan och därav att arbete följdes med hem efter nyttjad planeringstid och
förtroendetid (Respondent4, 2019).
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”4.2.5 Vad förväntas du att göra i ditt arbete?”
Frågan om vad de trodde förväntas göras i sitt arbete missförstod Respondent 1 frågan från
början. Respondenten trodde frågan var om vad hen förväntade sig av sitt arbete vilket hen
svarade på att hen förväntade sig inget men fick ändå mycket glädje och kunskap av elever
och kollegor. När intervjuaren frågar om var respondenten tror att ledning och kollegor
förväntade sig på respondentens arbete svarade respondenten först att hen inte kunde svara
på det, att hen inte visste vad de förväntar sig (Respondent1, 2019).
Respondent 2, 3 och 4 hade någorlunda lika uppfattning om förväntningarna men beskriver
det olika. Respondent 2 svarade att hen upplevde sitt uppdrag var att hen ska främja, lära ut
och stötta att eleverna ska uppnå kunskapsmålen i läroplanen.
R2: ”Ja, det är ju att se till, försöka se till att barnen når upp till kunskapsmålen, så att de når målen. Det är ju
kunskap det handlar det handlar om alltså och då har vi att hålla oss till både skola och läroplaner att alla barn
ska ha möjlighet att nå så långt som de har möjlighet till att nå utifrån sina individuella förutsättningar.”
(Respondent2, 2019).

Respondent 3 fokuserade mer på att beskriva relationsbyggande, undervisning, administrativt
samt hålla en struktur som skulle främja eleverna (Respondent3, 2019).
Respondent 4 tog upp mer om att hen förväntas utföra planering, genomförande av lektion,
dokumentation och utföra anpassningar för eleverna. Hen tog upp om att det fanns andra
uppgifter som hen förväntas ta ansvar för som att se till med underlag av läroböcker,
organisera i klassrummet etc. Hen tycker att det var för många små uppgifter som blev till en
större belastning på ordinarie uppgifter (Respondent4, 2019).
4.2.6 ”Hur tilldelas arbete till dig?”
Intervjuaren ställde frågan om hur arbete tilldelades. Vem säger att respondenterna ska arbeta
med vad och hur det ska utföras? Där beskriver respondenterna olika med att de upplever att
de har utrymme till att fritt bestämma hur de ska arbeta och vad de ska arbeta med men inom
den ram som skolverket ställer.
Respondent 1 upplevde att hen var flexibel och behövde inte ha ett kontrollbehov av vad ska
göras. Hen svarade även att hen arbetade mycket själv vilket gjorde att ingen tilldelade utan
att respondenten hade rätt att bestämma själv. Respondenten tyckte det var fantastiskt att hen
hade den friheten. Det fanns en överenskommelse och tilldelning att respondenten inte har
ansvar för några administrativa arbetsuppgifter (Respondent1, 2019).
Respondent 2 svarade med att hen även upplever en frihet från tilldelning. Respondenten har
en frihet med planering, lektioner, tider och plats och att hen trivdes med det ansvaret. Men
respondenten ville också lyfta att det berodde helt på vad som tilldelades eller område. Det
kan vara allt från klassens önskemål till kommunövergripande.
R2: ”En del kommer från skolledningen, en del är kommunövergripande. Det finns ju dom här SKA målen,
kvalitetsutveckling som sen ska brytas ner till dom enskilda skolorna och då ska vi jobba efter det.”
(Respondent2, 2019).
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Respondent 3 svarade att det som skulle göras på lektionerna var det hen som styrde över
(Respondent3, 2019).
Respondent 4 upplevde att det inte fanns någon som tilldela arbetsuppgifter (Respondent4,
2019).
4.2.7 ”Har du någon speciell metod för att strukturera upp ditt arbete och
varför har du valt att arbeta efter den metoden?”
Det ställdes en fråga om de hade någon speciell metod för att strukturera upp sitt/deras arbete
och varför hade respondenten valt att arbeta efter den metoden. Frågan upplevde
respondenterna som svår att svara på.
Respondent 1 lyfte upp att hen hade sin metod efter många års erfarenhet, att respondentens
metod var att hen hade en struktur med att det skulle vara klara och tydliga instruktioner.
Men att det var viktigare att göra klart det som eleverna har börjat göra än att gå vidare och
låta ofärdigställda arbeten ligga kvar på hög. Hellre att eleven blev klar med ett arbete än att
ha tio mindre arbeten som inte skulle bli klara. Respondent 1 var även tydlig med att det var
viktigt att hen eller en annan vuxen fanns till för att främja elevernas arbete (Respondent1,
2019).
Respondent 2 beskriv också med att hen brukade berätta först, sedan visa och göra det i
klassrummet tillsammans med eleverna. Respondenten tog upp att hen arbetade efter
cirkelmodellen. Det innebar att respondenten först skapade en modell med hur hen ska arbeta.
Att läraren berättade och visade tillsmannas med barnen. Efter det blev det individuellt arbete
som läraren gett ut. Respondenten uppgav dessutom att hen tyckte om att arbeta i tema och
ta in flera ämnen i ett. Respondenten uppgav att hen inte har kunnat arbeta med det under
den här terminen av olika anledningar (Respondent2, 2019).
Respondent 3 hade en egen metod. Hen hade en mindre bok och kalender för att anteckna
ner viktiga hädelser eller skriva ner att göra listor. En dokumentation att se tillbaka på. Men
respondenten tar dessutom upp om att hen har planerade dagar i veckan som hen tar tid att
utföra olika moment på som att besvara föräldrar eller mejl, eller sitter med elevens planering.
Varje moment tar i sin helhet ca. en timma vardera. Ett av momenten kommer respondenten
sluta med eftersom det tar för mycket tid av planeringstiden. Det var att fylla i elevens
individuella planering. Den ger en struktur av vad eleven ska utföra under veckan och
respondenten kan följa elevens utveckling. Respondenten sitter även och rättar elevernas
uppgifter. Det tar i snitt fem minuter per elev. Men respondenten redogör att hen även utför
en grovplanering som utgör hela terminen och en detaljplanering en vecka innan det ska
utföras. Respondenten svarade inte om den metoden fungerade eller hjälte hen i sitt arbete.
Respondenten svarade istället att hen vill ha mer tid för planering och mer tid för eleverna
men att respondenten inte heller vill arbetar mer än vad hen gör just nu (Respondent3, 2019).
Respondent 4 hade också en egen metod som liknar Respondent 3. Hen hade tidigare utfört
sitt arbete på ett sätt men utförde inte det på det sättet i nuläget. Respondenten planerade
antingen i huvudet och skrev ner det senare i en planeringsbok som respondenten har all
planering i.
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Respondenten skrev planeringen på tavlan men dessutom i sin egen dator för att ingenting
skulle glömmas. Hen planerade det mer i detalj inför varje lektion. Respondenten beskrev
att hen arbetade idag med att åtgärda det som gick fel förra terminen och att sätta tydliga
ramar.
R4: ”Vad kunde jag göra bättre? Hur kunde jag planerat för att det skulle hålla hela skolåret ut? Annars blir det
lite hoppigt. Och sen måste man sätta fart för att hinna och det är inte alls bra. Man måste planera.”
(Respondent4, 2019).

”4.2.8 Hur mäts de viktigaste målen ni använder i er planering? Hur följs
måluppfyllelsen upp?”
Svaren varierade eftersom varje respondent hade olika årskurser. Det ställs inte samma krav
på eleverna och elevernas kunskapsnivåer skiljer sig åt. Respondent 1, 2 och 3 tyckte inte om
att mäta eller utföra måluppfyllelse med ett prov.
Respondent 1 svarade att hen bara kände det eller visste om när eleven hade uppnått målen.
Att respondenten diskuterade med eleven vad det hade gjort. Respondenten menade att om
hen följde sin planering och att eleverna följde planeringen kände de sig trygga med
måluppfyllelsen. Respondenten hade inte gjort en grovplanering över när målen skulle vara
uppfyllda (Respondent1, 2019).
Respondent 2 var osäker på frågan men svarade att hen tyckte det var viktigt att man följde
upp målen. Respondenten svarade att hen inte var förtjust i att utföra måluppfyllelse på
eleverna med prov. Respondenten utförde måluppfyllelse med arbeten som eleverna själva
hade gjort vilket kunde vara texter, samtal med eleverna eller uppgifter (Respondent2, 2019).
Respondent 3 tyckte att hen inte mätte eller följde upp målen bra. Hen tog det mer efter varje
lektion eftersom eleven skulle redovisa för om eleven hade klarat av uppgiften som hen hade
blivit tilldelad. Respondenten följer även upp med att rätta och kolla i deras böcker samt följa
elevernas planering veckovis (Respondent3, 2019).
Respondent 4 tyckte att hen alltid hade uppföljning av sitt och sina elevers arbete.
Respondenten tog upp om att det fanns färdiga matriser från läroplanen som hen avvänder
sig av. Respondenten uppgav att det var tydliga kriterier som var enkla att följa och gå igenom
med varje elev. Var det någon typ av redovisning som utfördes antecknades det ner och
dokumenteras för varje enskild elev (Respondent4, 2019).
4.2.9 ”Vad finns det för svårigheter med att utföra ditt arbete?”
Respondent 1 uppgav att det inte fanns några hinder. Det enda respondenten kunde komma
på var att det var svårt när man var för många vuxna i klassrummet. Det förhindrade dennes
arbete samt elevernas (Respondent1, 2019).
Respondent 2 hänvisar till tidigare svar men att hen känner sig begränsad med administrativa
och övriga arbetsuppgifter. Hen hade tidigare skrivit en lista på vad hen förväntas utföra
under sitt uppdrag utöver undervisning. Respondenten tog upp om rastvakter, förberedelser
av utvecklingssamtal, rättningar och att vara ständigt uppdaterad på Unikum.
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Att ständigt vara informerad och informera om till exempel rapporterna kring kränkningar.
Hen uppgav dessutom att det tog tid från dennes undervisningstid och planeringstid
(Respondent2, 2019).
Respondent 3 uppgav att det var svårt att räcka till eleverna med deras kompetensutveckling
samt att det var svårt att prioritera rätt.
R3: ”Vad svårt. Men det är det här med att hinna och prioritera rätt. Att räcka till alla elever men också till de
mer extrema… Det är svårt att ha koll på allas kunskap och kunskapsutveckling.” (Respondent3, 2019).

Respondent 4 uppgav att det var avsaknaden av erfarenhet som begränsade dennes arbete.
Respondenten tyckte att var man trygg och säker i sin roll blir arbetet bra (Respondent4,
2019).
4.2.10 ”Vad skulle du vilja förändra? Varför?”
Under frågan om vad respondenterna skulle vilja förändra och varför de skulle vilja förändra
det svarade Respondent 1 att hen inte kom på något som hen skulle ville förändra.
R1: ”Det är jättefin stämning. Om något barn är otrevligt så kommer de och berättar, för det mesta. Men det är
klart att det finns saker som kan förändras men jag trivs. Jag trivs för det mesta jättebra.” (Respondent1, 2019).

Respondent 2 svarade att hen tyckte att man skulle ta bort det administrativa. Respondenten
ville även lyfta lärarnas röster i den aktuella skoldebatten som skrivs i media. Respondenten
tyckte att lärarna eller eleverna inte hade fått komma till tals när ämnet hade diskuterats.
Respondenten menar att det hade varit ett stort fokus på vad förvaltningsfolk eller politiker
tyckte och inte röster från de som arbetade ute i verksamheterna (Respondent2, 2019).
Respondent 3 ville ha flera ämnen utöver de som hen hade idag eftersom hen hade specifika
ämnen. Respondenten utrycker även att det inte fanns utrymme för det på elevernas schema
eller timplan eller på dennes egen planerings tid. Respondenten fick frågan vad hen skulle
vilja göra för att det skulle bli mer tid. Hen svarade med att hen önskar en till lärare för att
det behövs eller ett samarbete mellan kollegor (Respondent3, 2019).
Respondent 4 skulle vilja införa ett tvålärarsystem. Att det skulle finnas två klasslärare som
befinner sig i klassrummet samtidigt och delar ansvaret för klassen. Exempelvis när en av
lärarna var sjuk, vet hen vad den andra läraren skulle utföra under lektionerna. Respondenten
riktar kritik att det fanns många fritidspedagoger på skolan och att det inte bidrar till
förbättring. Fritidspedagogerna hade andra arbetsuppgifter och skulle inte belastas med extra
arbetsuppgifter. Respondenten tog även upp om att det kan vara en ekonomiskaspekt att
anställa fler fritidspedagoger istället för fler lärare. Respondenten skulle vilja ha en
motivering av ledningen om deras rekrytering eftersom forskning motiverar annat
(Respondent4, 2019).
4.2.11 ”Brukar du samarbeta med dina kollegor?”
Under frågan om de brukade samarbeta med varandra svarade respondenterna nästan lika.
Att det inte fanns tid till det vilket gjorde att de inte samarbetade med varandra.
Respondenterna svarade att de inte brukade göra det.
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Respondent 1 trodde det beror på schemaläggningen. Att de arbetade olika tider vilket gjorde
att det var svårt att sitta ner. Respondenten uppgav dessutom att hen inte hade tid men att hen
upplevde samarbete när hen var rastvakt eftersom det är det tillfället respondenten träffar sina
kollegor (Respondent1, 2019).
Respondent 2 samarbetade inte heller lika ofta som hen skulle vilja det. Hen upplevde tiden
som en begränsning. Respondenten uppgav även att det hade att göra med organisationen.
R2: ”Det är lättare på x-skolan där man har parallellklasser, där det är… Det är en annan organisation och
organisationen spelar en jättestor roll också.” (Respondent2, 2019).

Respondent 3 svarade att hen inte samarbetar med sina kollegor. Men att hen brukade arbeta
tillsammans med en i personalen och en del med fritids. Respondenten tog upp om att hen
upplevde att ibland tog andra klasslärare initiativ till att eleverna skulle samarbeta men inte
mer än det (Respondent3, 2019).
Respondent 4 svarade att hen gjorde det om det fanns tid för det vilket inte var ofta
(Respondent4, 2019).
4.2.12 ”Hur ser samarbetet ut er kollegor emellan?”
Respondenterna upplevde inget direkt samarbete med varandra men att det inte fanns några
negativa upplevelser som skulle vara grund till att de inte arbetar tillsammans.
Respondent 1 upplevde följande:
R1: ”Ja, men jag tycker det är helt fantastiskt därför man får den här friheten. Det är jättebra, även om man bara
kan prata en liten stund. Det är samarbete. Att få gå ut och prata.” (Respondent1, 2019).

Respondent 2 svarade att hen att det var så bra som den kan vara med tanke på att det fanns
brister i verksamheten med att det inte fanns ett personalrum. Respondenten saknar att man
inte kan sitta ner och prata med kollegor, med det sociala och allmänna pratet. Det var en
organisatoriskstruktur som fattas vilket fanns på parallellskolan, till exempel en gemensam
rast som personalen kan sitta ner och prata under (Respondent2, 2019).
Respondent 3 tyckte det var viktigt med en trevlig stämning mellan kollegorna. Att hälsa på
varandra, att man kan växla några ord mellan varandra. Respondenten tog upp om att hen
träffar sina kollegor mer på arbetslagsmötena som var utsatta en bestämd dag varje vecka.
Respondenten upplevde att man kan skoja eller vara öppna men att de inte samarbetar mycket
(Respondent3, 2019).
Respondent 4 tog upp om att hens samarbetet sker via arbetslagsmöten, gemensamma
planeringar om det fanns tillfällen för det. I nuläget fanns det inget samarbete eftersom
respondenten uppgav att hen alltid arbetar själv. Hen uppgav att hen ville ha någon att planera
och reflektera med (Respondent4, 2019).
4.2.13 ”Finns det något som du skulle vilja samarbeta mer kring?”
Respondent 1 skulle vilja samarbeta med personal som var positiva därför att de alltid hade
en lösning på problem.
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Hen upplevde att det fanns kollegor som var positiva eller hade en positiv inställning.
Respondenten ville lyfta och visa deras arbete men att det kan vara svårt för att det fanns
personal som hade en annan inställning och inte var villig att ta emot det. Respondenten
trodde att det var tiden som gjorde att personal inte var villig att ta emot hjälp eller nya
metoder (Respondent1, 2019).
Respondent 2 kom inte på något som hen skulle vilja samarbeta kring (Respondent2, 2019).
Respondent 3 svarade att hen tyckte att det var en stor grej som fattas. Respondenten
spekulerade kring om det hade att göra med om det många som var nya på skolan och att de
inte vet vart exempelvis dokument fanns. Respondenten hade en önskan om att få samarbeta
med lärarkollegorna på skolan. Att lärarna skulle planera mellan årskurserna vad varje klass
skulle arbeta med för att inte klasserna upprepar varandra. Respondenten svarar att de kanske
kan arbeta med likande avsnitt i läroplanen. Respondenten var medveten om att årskurserna
hade olika avsnitt eller läroplaner men att det hade varit kul att arbeta med teman över
årskurserna, som kränkandebehandling (Respondent3, 2019).
Respondent skulle vilja reflektera mer med sina kollegor. Exempelvis om didaktik, planering
och eventuella förbättringar (Respondent4, 2019).
4.2.14 Frågor om mötena sammanfattat
Under intervjun ställdes det många frågor om hur deras gemensamma möten ser ut och
fungerar i praktiken. Frågorna var följande:
Hur ser era arbetslagsmöten ut? Hur delas ordet ut på mötena?, Finns det någon som ska
styra upp och genomföra det?, Finns det en tydlig och rak dialog mellan kollegor och
ledare?, Finns det en agenda för era möten?, Vad brukas tas upp på mötena? och Tycker du
att det fungerar? Nedanför finns en sammanfattning från respondenterna.
Arbetslagsmötena var de ganska överens om att det fanns en struktur, en ordförande och att
det fanns punkter i dagordningen som skulle tas upp. Det fanns lite oklarheter om det var ett
arbetslagsmöte som var på onsdagarna eller om det var verksamhetsmöte.
Respondent 1 upplevde att sitt arbetslagsmöte var på en annan dag eftersom hen skulle sitta
och planera tillsammans med kollegor. Respondenten tyckte att det mötet var ostrukturerat,
inte flexibelt och ställs in ibland utan förvarning. Respondenten upplevde att onsdagsmötet
var ett verksamhetsmöte med administration, allmän informations delning. Respondenten
upplevde att det fanns en person som delade ut ordet. Att det fanns en rak kommunikation
mellan kollegor emellan. En tydlig agenda på mötena som ofta handlade om att fixa och
planera med vikarier. Ibland blev det missförstående men att det brukade lösa sig.
Respondenten tyckte dessutom att informationen kom ut i tid (Respondent1, 2019).
Respondent 2 hade inte funderat mycket på mötena, eller om agenda eller struktur. Det som
inte angick övrig personal kunde bli mer tidseffektiv med att placera de punkterna i början
eller slutet av mötet. Respondenten upplevde att det var en skillnad på mötena efter vem som
var med från ledningen. Under terminen hade biträdande rektor varit med mycket på deras
onsdagsmöten och förra terminen var det rektorn som varit med.
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Dialogen som var mellan varandra bestod mycket via mejl. Om respondenten behöver
kontakt med ledning upplevde hen att det går bra att mejla ledningen och att hen fick svar.
Dialog med kollegor skiftade beroende på vem det är. Respondenten sa att hen inte hade
mycket i kontakt med övriga lärare. Hen upplevde också att personalen samt hen själv fick
säga eller tycka vad hen ville (Respondent2, 2019).
Respondent 3 svarar följande:
R3: ”Arbetslagsmöten, då är det oftast biträdande rektor som är ordförande. Vem som helst kan vara med och
skriva ner punkter i dokumentet. Och sen går vi igenom punkt för punkt. Jag tycker att vi har blivit bättre på
det. Förra terminen var det kanske lite mer hoppigt att vi hoppade från det ena till det andra. Att någon flikade
in med något som ingen hade att göra med.” (Respondent3, 2019).

Respondenten tyckte också att alla tog sitt ansvar att lägga in information till dagordningen.
Något som respondenten tyckte var bristande i mötena var agendan med frånvarande
personal. Respondenten önskade att det fanns ett effektivare sätt att arbeta med den punkten
eftersom det drabbar den korta tiden som personalen hade gemensamt.
En annan punkt som respondenten ville lyfta var att den tyckte att information från ledning
varit bristande eftersom beslut tagits och meddelats nära inpå företeelsen. Exempelvis om
elevbyten. Men respondenten upplevde även att det var enstaka företeelser och inte ständigt
pågående i verksamheten.
Respondent 4 bekräftade Respondent 3 och tog upp om upplägget samt utförandet av mötena.
Dock sa hen att den var nöjd med upplägget och hade inget att klaga på. När det kom till om
hen upplevde en bra dialog mellan ledning upplevde respondenten som respondent 2 och 3.
Hen upplevade även att beslut eller besked från rektor informerades för nära inpå händelsen
och skulle vilja ha beskedet tidigare. Respondenten upplevde att det var bra att biträdande
rektor närvarade på skolan vid ett flertal tillfällen. Om det fanns frågor som biträdande rektor
inte kunde svara på hänvisades hen vidare till rektor. Respondenten förklarade att hen måste
oftast boka ett möte eller mejla rektorn för att få svar.
Det som respondenten ville förändra var att det skulle tillsättas mer tid för lärarna att kunna
diskutera i olika gruppnivåer (Respondent4, 2019).
4.2.15 ”Hur skapar ledningen förutsättningar för ditt/ert engagemang och
delaktighet i verksamheten och dess utveckling?”
Under frågan om hur ledningen skapade förutsättningar för respondenternas engagemang och
delaktighet i verksamheten och dess utveckling svarade respondent 1 och 2 att de inte visste.
Intervjuaren ställde som en följdfrågade om personalen fick belöning, eller uppmuntrades
respondenterna till att engagera sig och ta ansvar för olika uppdrag. Om personal fick tänka
kreativt eller skapa innovation i sitt arbete och i verksamheten (Respondent1, 2019;
Respondent2, 2019).
Respondent 3 svarade att hen upplevde att hen kan lyfta sina åsikter på deras onsdagsmöte.
Att hen fick mycket frihet till det (Respondent3, 2019).
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Respondent 4 pendlade med sitt svar eftersom hen uppgav att hen tyckte det var ibland för
mycket frihet vilket gjorde att respondenten upplevade att det var för mycket fokus på dem
själva istället för att stödja varandra. Respondenten uppgav att hen tyckte det fanns positiva
och negativa delar med det, men att hen tyckte att det ibland skulle vara direktiv från
ledningen att delta i diskussioner för att involvera en delaktighet av personalen i utvecklingen
(Respondent4, 2019).
4.2.16 ”Hur bedriver ni utvecklingsarbete? Finns det studiedagar, kurser eller
arbetstillfällen utsatt för utveckling? ”
Respondent 1 att hen inte var med på utvecklingsdagarna. Respondenten tyckte det var
mindre viktigt att vara med på de kurserna och tog istället tiden till att planera eftersom hen
tyckte det var viktigare med det individuella arbetet och att kollegorna borde få samma
tillgång. Respondenten ville också ha mer kollektivt utvecklingsarbete som både elever och
skolpersonal kan ta del av. Korta men meningsfulla kurser som hade ett syfte. Respondenten
tog upp om hur kuratorn kom ut i klasserna och pratade om ”Stopp det var min kropp”.
Respondenten uppgav att hen tyckte det var mycket givande och fördelaktig med att kurser
var en till två timmar lång och inte längre än det (Respondent2, 2019).
Respondent 2 och 3 tog upp om en peng som var utsatt för pedagogernas individuella
utveckling. Pengen skulle gå till en kurs/fortbildning som pedagogen själv skulle välja ut.
Ingen av dem hade utnyttjat sin peng för individuell utveckling. Båda tog också upp om att
det även fanns rikskonferenser, kommungemensamma fortbildningsdagar. Respondent 3 tog
upp om att det hade varit prat om fortbildning i form av att personal delade med sig av sina
kunskaper/fortbildningar, till exempel om konflikthantering eller montessoripedagogik, men
att det hade inte riktigt utförts. Många idéer som inte blivit av. Men Respondent 3 upplevde
att hen hade fått utvecklas ändå med att bli säkrare i sin roll som lärare. Respondenterna
uppgav också att de hade och efterfrågade om utvecklingsarbete individuellt och efterfrågar
även mer utsatt tid för det (Respondent2, 2019; Respondent3, 2019).
Respondent 4 tog upp om studiedag med kollektivtutbildning. Men respondenten tog
dessutom upp om att hen hade önskat att få ta del av forum för kollektivt lärande vilket
begränsas av tid och viktigare prioriteringar. Respondenten gav ett förslag om att en skulle
kunna finnas på skolan och aktivt tog del av olika kurser. En personal som var intresserad
och engagerad till att flera skulle få ta del av informationen eller ta del av kursen. Men hen
ville även lyfta vikten av behov, vilka områden som verksamhet behöver utveckla
(Respondent4, 2019).
4.2.17 ”Hur gör ni för att utvärdera och förbättra era metoder och arbetssätt efter
avslutat arbete? Ges det feedback, reflekterar ni kring ert arbete, samtalar ni om
det? Antecknas det ner? Följs det upp senare?”
Under frågan hur de hade gjort för att utvärdera och förbättra sina metoder och arbetssätt
efter avslutat arbete. Intervjuaren gav följdfrågor om det gavs feedback och om de
reflekterade kring deras arbete.
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Respondent 1 svarade att det berodde på vilken kollega, om det gick att prata med kollegan
om det men även om det fanns tid. Det varierade. Respondenten ville lyfta att det berodde
helt på vilken kollega eftersom det fungerade jättebra med några under tillfällen, exempelvis
som under rasterna (Respondent1, 2019).
Respondent 2 uppgav att det var något den inge tyckte fungerade och att det kunde utvecklas
samt bli bättre. Att det var tiden som brast för dennes utvärdering av sitt arbete.
R2: ”Dom aktiviteter som genomförs centrala för båda skolorna. Då är det oftast en grupp som håller… där
brukar det finnas med en utvärdering också. Men om det är mindre projekt som i klassen. Nej, där har jag inte
varit så bra på att se till att det blir utvärderat bland oss vuxna och så, nej. Det har det inte.” (Respondent2,
2019)

Respondent 3 svarade att hen tyckte att de inte hade gjort det i en större utsträckning. Att det
skedde i klassrummet och informellt. Respondenten reflekterade lite med en kollega och
antecknade ner det efter reflektion med kollega. Respondenten fick en följdfråga från
intervjuaren, ”Men du hade ändå en typ av dokumentation och reflektion med din kollega
som du nämner, att du får feedback där och reflekterar kring hur man gjorde det där bättre?”.
Respondenten svarade att det tas upp nästa gång de ses och hur det hade gått med det här
eller om det fungerade som önskat. Om resultatet blev bra och hur de kunde förbättra sitt
arbete (Respondent3, 2019).
Respondent 4 tog upp om att det aldrig utvärderades mellan kollegor emellan om utfört arbete
men att respondenten ibland tillfrågade sina elever och fick ett resultat därifrån om
förbättringsmöjligheter. Respondenten ville lyfta att det var viktigt att eleverna fick uttrycka
sig i sin utbildning. Reflektionens som utfördes hade inte utförts skriftligt men muntligt.
Respondenten hade en önskan om att det skulle utföras mer för att utvecklas i sin roll. Hen
ville också ha konstruktiv feedback för att faktiskt förstå och utföra de förändringar som
faktiskt behövs (Respondent4, 2019).
4.2.18 ”Hur stimuleras och efterfrågas innovation, kreativitet och ständig
förbättring?”
Respondent 1 tyckte att det var barnen och en annan i personalstyrkan som stimulerade
dennes kreativitet och ständig förbättring (Respondent1, 2019).
Respondent 2 upplevde att det var ett outtalat önskemål om att alla skulle vara fantastiskt
duktiga med att komma med idéer. Under frågan vem eller vilka som hade det outtalade
önskemålet svarade respondenten att hen upplevde att efterfrågan kom från ledningen
(Respondent2, 2019).
Respondent 3 var osäker men svarade att för hen var det att fick reflektera med en kollega.
Att hen får jättemycket stöttning från kollegan. Att de pratar med varandra och de hjälper
varandra med utveckling och att utveckla respondentens roll som lärare (Respondent3, 2019).
Respondent 4 upplevde att det var okej att vara innovativ, kreativ och vilja förbättra sitt
arbete. Hen upplevde dessutom att det var okej att inte vara en person som inte ville vara
innovativ, kreativ och vilja förbättra sitt arbete (Respondent4, 2019).
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4.2.19 ”Om och hur belönas visat engagemang och kompetensutveckling?”
Under frågan om och hur belönas visat engagemang och kompetensutveckling hos
personalen svarade Respondent 1 att hen fick det via ledning, elever, föräldrar och kollegor.
Till exempel genom teckningar från eleverna. Respondent 2 och 4 upplevde att det inte
uppmärksammades och respondent 3 visste inte hur de belönades.
4.2.20 Önskemål eller tillägg
Respondent 1 tackar för intervjun och ville inte tillägga mer om skolan.
Respondent 2 ville att det skulle ske en förändring.
Respondent 3 ville lyfta att det var en liten skola som blir ganska skör när det fattas någon i
personalstyrkan. Det i sig påverkar hela verksamheten mycket. Respondenten tog också upp
om att det kände som personal springer ofta på varandra men ses inte ofta, vilket i sig får hen
att ifrågasätta om personalens trovärdighet och tillit till varandra. Att lärarna hade sin egen
bubbla som de arbetar i och har svårt att se utanför sitt eget arbete.
Respondent 4 upplevde att hen ville ha mer kollektivt lärande. En tydlighet om vem som var
och utför vad, en länk mellan varandra i verksamheten. Hen ville även förbättra relationer
samt en samarbetsvilja mellan olika lärare. Respondenten ville också ha mer reflektionstid
för lärarna. Positiv återkoppling från ledningen att deras arbete var värdefullt och bra. I alla
fall att hen som verkligen visar sin kreativitet, engagemang eller för det lilla extra får
uppmuntran och stöd till det. Inte enbart ekonomiskt utan mer personligt. Respondenten ville
dessutom att skolan skulle planera och utföra sitt arbete i ett arbetslag eftersom respondenten
upplevde att hen var väldigt ensam på sin arbetsplats.
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5.

Analys
Nedanför kommer undersöknings datainsamling att analyseras tillsammans med hjälp av de
teorier som tidigare har presenterats under kapitel 2.
5.1 PBSM av observation
Bergman och Klefsjö (2012, ss. 463, 468) tog upp om ”Vad ska mätas och när ska det mätas?”
i processledning. Fakta som tillkommit i början av arbetet var grund till att processarbetet
kunde fortskrida genom att använda det som en mall för att kunna mäta och urskilja lärarnas
arbete. Observationerna har resulterat till det tillkommit information som både bekräftar
respondenternas (lärarnas) uttalanden men också information som inte har uppgetts under
intervjun. Respondenterna anger att de har inte tillräckligt med tid till förberedelser inför
lektionspass. Planering av lektioner sker på förtroendetiden och behöver inte nödvändigtvis
vara intill lektionerna. Rastvaktande eller andra arbetsuppgifter som samtala med elever är
även en del av läraruppdraget. Enligt respondenterna beskriver dem att det är uppgifter som
att för att förbereda klassrumsmiljön, förbereda material till undervisningen innan lektionen
vilket gjorde att en del av elevernas undervisningstid gick åt till förberedelser. Det gjorde att
en del av undervisningstiden gick åt till planeringstid istället för undervisning som eleverna
utlovas vilket dessutom är lärarnas huvuduppdrag. Enligt respondenterna blir inte kvalitén
lika bra som när de får tid till förberedelser.

Figur 5, PBSM av lärarnas arbete under lektion. För större bild (se Bilaga 5)

I Figur 5 sammanställs det en PBSM efter observationsschemat som användes i
undersökningen. I Tabell 4 presenteras aktiviteterna. Det går inte att klargöra en PBSM av
samtliga lärares arbete vilket motsäger det Isaksson (2019) och Berman och Klefsjö (ss. 464,
468) delvis tar upp om. För att kunna utföra ett förbättringsarbete behövs det att processen
sker kontinuerligt och öppen för förändring. Lärarnas arbete sker oftast dagligen och därav
att det sker kontinuerligt. Det som kan skilja PBSM:n mer än individerna är årskurserna,
ämnena och eleverna. Det gör att det kan påträffas olika aktivitet som stör huvudprocessens
skede.
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Tabell 4:
Aktiviteter i Figur5

Samtliga lärare hade olika förutsättningar vilket resulterade till att några hade mindre
förberedelsetid. Några lärare hade inte en genomgång utan enbart instruktioner och eget
arbete. Det var lärarna som inte hade förberedelsetid. Tiden och planeringen innan är en
förutsättning i lärarens uppdrag. Oxenswärdh (2011, ss. 49-50) belyser vikten med att
uppdraget ska ha rätt förutsättningar. Lärare ska i sin yrkesvardag ha förutsättningar till
planering, undervisning och efterarbete av en lektion, därav tillkommer flera olika
arbetsuppgifter som ska komplettera uppdraget. I observationen och intervjuerna framkom
det att lärare arbetar med olika yrkesuppdrag under sina raster för att faktiskt kunna utföra
sitt uppdrag. Enligt respondenterna arbetar dem under rasten med att förbereda material för
att kunna genomföra sin undervisning. Det kan vara en faktor till stress och faktorer som
hindrar lärarnas huvuduppdrag.
5.2 Vilka faktorer hindrar lärarnas uppdrag- och ansvarsförståelse?
I intervjuerna framkom det olika orsaker som förhindrar lärarnas uppdrag- och
ansvarsförståelse. Orsakerna kan sammanfattas som: digital kommunikation, brist på
kollegialt samarbete, avsaknad av tydlig och styrd agenda på arbetslagsmöten, avsaknad av
tydligt ledarskap och tidskrävande metoder. Varje orsak redovisas var för sig.
5.2.1 Digitaliserad kommunikation
Kommunikationen mellan personal på skolan upplevde majoriteten av respondenterna
(lärarna) som besvärande och begränsande i deras dagliga arbete. Den begränsande
kommunikationen handlade bland annat om en digitaliserad kontakt, som gjorde att några av
respondenterna upplevde den som ansträngd. Den digitaliserade kommunikationen, som
främst bestod av mejl och informationsbrev, gjorde att respondenterna missade en spontan
och personlig kontakt och den här typen av envägskommunikation med information
hämmade deras dagliga arbete.
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Detta är något som Tonnquist (2014, ss. 202–203, 207) menar är problematiskt. Bland annat
diskuterar Tonnquist vikten av att använda flera kommunikationsvägar istället för en
övergripande. Även Heide, Johansson, och Simonsson (2012, ss. 64-65) menar på att
kommunikation med mejl och informationsbrev är lämpliga att använda för att nå ut en
bredare målgrupp. Skolan i undersökningen gör förvisso detta vid informering av elever,
föräldrar, kollegor eller ledning. I det här fallet kan kulturen bidra till att
organisationskommunikationen på skolan blir enformig och hämmar personalens sociala
förmågor.
Skolans personal använder sig av ett internetforum för att kommunicera skolarbete mellan
intressentgrupperna (i det här fallet kollegor, elever och vårdnadshavare). Internetforumet
som skolan i den här undersökningen använder heter Unikum. Den finns för att lärarna ska
kunna dela sitt arbete mellan varandra, rapportera om elever eller viktiga datum som kan vara
viktigt för vårdnadshavare att ta del av. Unikum används även som ett medel att dela material
från skolledning till övrig skolpersonal. Det kan vara effektivt att ha ett forum för bred
kommunikation med flera funktioner som bidrar till att nå ut till flera intressenter.
Konsekvensen av det kan dock vara, precis som Tonnquist (2014, ss. 202–203, 207) nämner,
att det kan uppstå tolkningsfel eller oklarheter. Om avkodningen och tolkningarna av
kommunikationen brister kan de här feltolkningarna leda till en oförståelse och en känsla av
distans inom personalgruppen. Detta i sin tur kan leda till en ny organisationskultur som inte
är hållbar eller effektiv. Detta kan dessutom skapa en konflikt inom personalgruppen (Widell
och Mlekov, 2013, ss. 110-112). En majoritet av respondenterna (lärarna) i undersökningen
uppger att de inte tycker att mejl alltid är en lämplig kommunikationsmetod eftersom det
stundtals skapar en distans inom personalgruppen.
5.2.2 Förtroende och uppriktighet hos personal
I en av intervjuerna tar en av respondenterna upp att hen inte vet om det finns en uppriktighet
inom personalgruppen eller om det kollegorna är falska mot varandra. En annan upplevde att
hen inte har ett fritt ord på arbetsplatsen och att hen inte alltid vågar uttrycka sig så som hen
önskar inför sina kollegor. En möjlig orsak till att det finns spänningar inom en personalgrupp
på en arbetsplats kan bero på maktdistans, individualism eller osäkerhetsundvikande bland
personalen (Widell och Mlekov, 2013, ss. 202-203, 207). De här typerna av känslor som
ovannämnda respondenter redogör för kan i sig vidareutvecklas till olika typer av konflikter
eller situationer som på sikt kan skapa en negativ organisationskultur på skolan.
5.2.3 Brist på kollegialt samarbete
Under intervjuerna framkom det att samtliga respondenter (lärare) tycker att det bör finnas
ett mer organiserat kollektivt arbete på skolan. De uppger bland annat att de hade önskat att
få ta del av varandras erfarenheter eller utvecklas tillsammans i högre utsträckning.
Intervjusvaren visade att respondenterna hade samarbete med en annan lärarkollega eller
ingen alls. Dock är det viktigt att poängtera att ingen av respondenterna uttryckte ett direkt
missnöje mot den nuvarande situationen eller med att det kollegiala samarbetet inte fungerat.
Det fanns däremot uttryckliga önskemål om ökat samarbete mellan lärarna för att utbyta
erfarenheter och ett mer organiserat gemensamt arbete kring planering.
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Genom gemensamt arbete ökar förståelse för hur andra arbetar. Det i sig kan bidra till att
lärare kan ta efter lämpliga metoder för att utveckla sitt eget arbete, vilket dessutom kan leda
till ett kollegialt arbete. I intervjuerna framkom det inte om lärarna hade försökt att utföra ett
kollegialt arbete eller lärande. Respondent 4 nämnde att hen hade planerat ett samarbete med
en kollega men att det inte utfördes längre. Samma respondent tog även upp att det fanns
mycket frihet på skolan, vilket kan vara en bidragande orsak till att det upplevdes att det
fanns en stor individualism. Oxenswärdh (2011, s.63) poängterar att det ska finnas en balans
mellan frihet och ansvar för att kunna utveckla en organisation. Intervjuerna i
undersökningen vittnar om att skolan i fråga är i behov av direktiv från skolledningen om hur
personalen ska arbeta tillsammans och vad de ska utföra. Många av respondenterna nämner
att de inte träffas, att de till stor del är ensamma i sina klassrum och att de missar den dagliga
kontakten sinsemellan. I intervjuerna framkommer det att det inte finns någon naturlig plats
för dem att arbeta tillsammans på skolan. En majoritet av respondenterna påvisar att tiden för
kollegialt samarbete inte finns för närvarande och detta skapar stress hos dem. Oxenswärdh
och Fredriksson (2016, ss. 430-432) menar att utveckling sker genom kollektivt samarbete
och att klyftor inom personalgruppen kan skapas om inte tillfällen ges till samarbetet.
5.2.4 Mötenas agenda, tar tid ifrån viktiga arbetsuppgifter/syfte
Enligt respondenternas utsagor kunde de tycka att onsdagsmötenas tidsanvändning och
agendor var obefogad. Några av respondenterna uppgav att de tyckte att bemannings- och
vikariefrågan till viss del var onödig och tidskrävande eftersom den upptog en större del av
mötenas tid. Lärarna i fråga hade den uppfattningen att bemanningsfrågan inte var deras
ansvar eller uppdragsområde. De förstod delvis syftet med att ta upp frågan på mötestiden
men ansåg att tiden borde användas till annat. Detta kan tolkas som en del i Oxenswärdhs
(2011, ss. 46-46, 58) diskussion om lärarkårens uppdrag och vilka områden som bör
prioriteras. Det är främst läroplanens kriterier och mål med fokus på undervisning, planering
av lektioner, för och efterarbete m.m. som ska prioriteras.
Bergman och Klefsjö (2012, ss. 463–464, 468–470) tar upp om att organisera till förbättring
och effektivisering. Konceptet om att förbättra syftar till att förenkla. Kvalitetsteknik innebär
kvalitet, effektivisering och anpassningsförmåga vilket verkar vara bristande enligt
personalen som därmed önskar om en effektivisering för att öka kvalitén på mötena.
5.2.5 Avsaknad av ledarskap
Jansson och Ljung (2014, ss. 245–247) och Gjerde (2012, ss. 343–344 tar upp om olika typer
av ledarskap och hur det kan påverka gruppens arbete tillsammans. Till exempel om att det
finns informella ledare som kan skapa kulturer vilket i sig påverkar organisationens
gemensamma arbete. Enligt respondenterna var samarbetet mellan varandra inte lika stort
som de efterfrågade. Några av de punkterna som respondenterna uppgav i sina utsagor var
efterfrågan om ett ökat samarbete, en tydligare struktur och dessutom ett sammanträdesrum
för spontana och inbokade möten. Respondenterna varken satt i samma arbetsrum eller
planerade tillsammans. Ingen av respondenterna verkade ha frågat en annan lärare om hen
ville planera undervisningsmoment tillsammans eller utföra gemensamma teman. Det var
inget som framkom i intervjuerna eller i samband med observationerna. Det framgick dock
att det saknades ett ledarskap från personalens sida.
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Med ett tydligt ledarskap hade personalen antingen kunnat ge varandra stöttning som hade
kunnat vara hjälpsam eller öka förtroendet mellan kollegorna. Ett ökat förtroende och
engagemang mellan kollegor hade kunnat vara fördelaktigt i utvecklingen av uppdrags- och
ansvarsförståelse inom skolverksamheten. Det hade även kunnat bidra till bättre
anpassningsförmåga och effektivisering vilket i sig kan öka kvalitén (Bergman och Klefsjö,
2012, ss. 464, 468).
Det respondenterna hade gemensamt var att de kände av stress och tidsbrist och att detta till
en viss del kunde kopplas till avsaknaden av en struktur och ett tydligt ledarskap. Om det
hade funnits en struktur med ett tydligt ledarskap för ett kollektivt lärande och samarbete
hade båda grupperna, med erfarna och oerfarna lärare, fått utbyte av varandras styrkor. Detta
var även något som Oxenswärdh och Fredriksson (2016, ss. 430–432) påvisade vikten av.
Utbytet hade i sig kunnat stärka personalen i deras eget ledarskap och förtroende genom att
ledningen skulle kunna stötta lärarna med rätt resurser. Oxenswärdh och Fredriksson (2016,
ss. 430–432) menade även att ett sådant arbetssätt hade möjliggjort utökad feedback på
arbeten och bidragit till en ökad kreativitet och innovationsförmåga hos skolpersonalen. Med
den här bakgrunden kan en slutsats dras att skolledningens roll är mycket viktig i
utvecklingsarbeten för att visa lärarna var fokusområden är. Skolledningen har dessutom en
central roll dels i elevernas utveckling, dels för sina medarbetare att stötta och vägleda lärarna
till en bättre arbetsmiljö, vilket även omnämns av Jansson och Ljung (2014, ss. 245–247).
Ett engagerat ledarskap skulle alltså skapa uppdrags- och ansvarsförståelse inom
skolverksamheten.
5.2.6 Lärarnas arbetsmetoder
I intervjuerna i undersökningen framkom det att varje tillfrågad respondent (lärare) har sin
egen rutin och sin egen metod för hur hen planerar och genomför sin undervisning. Några av
respondenterna kunde beskriva planeringarna i detalj (som exempelvis respondent 3 och 4).
Deras metod gick ut på att utföra planeringar mer långsiktigt och detaljerat genom att skriva
ner och dokumentera dem på ett flertal (åtminstone tre) olika sätt. Lärarnas stödprocesser bör
därför ses över för att inte hindra deras kvalitetsarbete. Stödprocesserna kan effektiviseras
och bli mer anpassningsbar som kan bidra till att minska stress och dubbelarbete (Bergman
och Klefsjö, 2012, ss. 464, 468).
5.3 Vilka är de faktorer som skapar uppdrags- och ansvarsförståelse?
I intervjuerna framkom det även olika faktorer som, enligt respondenterna själva, gynnade
och skapade förutsättningar för lärarnas ökade uppdrag och ansvarsförståelse. De här
faktorerna kan sammanfattas som: mötesstrukturer, motivation och engagemang för sin klass
och viljan att samarbeta. Varje enskild faktor sammanfattas och redovisas här nedanför.
5.3.1 Mötesstrukturer
Samtliga respondenter (lärare) i intervjuerna var nöjda med att det fanns fasta mötesdagar
med fasta klockslag. Majoriteten uppgav också i undersökningen upplevde att det var bra att
samtliga lärare på skolan har ett ansvar eller får ett ansvar att skriva in sina egna punkter i
dagordningarna och att det fanns en ansvarig person som strukturerade upp det på mötena.
Vanligtvis var det den biträdande rektorn som förde protokollet på mötena. Samtliga hade
ansvar att anteckna ner punkter vilket ingen av dem egentligen verkade vara helt emot. Det
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fanns dock ett önskemål från lärarna om att strukturera upp mötena för att de skulle bli lite
mer effektivare. Enligt respondenterna kunde mötet inleda med några gemensamma punkter
och därefter delas upp. Om lärarna ska sitta kvar i mötet vill de ha en förklaring till varför
samtliga behöver vara delaktiga i bemannings- och vikariefrågan. I intervjuerna tog
Respondent 3 upp att det eventuellt hade gynnat verksamheten om det funnits en samordnare
som utför protokollets samtliga punkter inför varje möte. Detta hade enligt respondenten
kunnat resultera i att mötesprocessens tid och syfte nyttjas på ett mer effektivt sätt, vilket
även bekräftas av forskning gjord av Bergman och Klefsjö (2012, ss. 464, 468). En tänkbar
slutsats kan vara att om den biträdande rektorn hade valt ut en sekreterare inför varje
veckomöte. Det hade möjligtvis kunnat göra mötena mer uppstyrda och strukturerade.
Direktiven från ordförande hade kunnat resultera i att varje anställd får tydliggjort sitt ansvar
i mötena och att ansvaret eftersom det inte blir ett frivilligt deltagande att vara aktiv i
agendan. Detta kan dessutom hjälpa enskilda anställda med att inte överarbeta utan direktiven
kan istället fördela engagemang och förberedelsearbete.
5.3.2 Motivation och engagemang för elevernas lärande
Enligt Sveriges kommuner och landsting (2016) skapas och formas motivation efter behov,
kognitioner, känslor och yttre händelser. Exempelvis kan detta styras efter medarbetares
behov av att prestera väl, att få erkännande, befordringar, upplevelserna av eventuellt
intressant arbetsinnehåll, behov av eget ansvar och personlig utveckling (SKL, 2016). På den
undersökta skolan kan det konstateras att det finns en motivation och ett engagemang hos
personalen. Motivationen och engagemanget finns däremot inte tydligt i det kollegiala
samarbetet eller lärandet mellan lärare utan snarare i arbete med eleverna. I intervjuerna
framkommer det att respondenterna (lärarna) värnar högt om sina elevers
kunskapsutveckling och de poängterar vikten av att skapa förutsättningar till att deras
skolgång ska bli kvalitativ. Lärarna i fråga tar sitt uppdrag på allvar och förstår vad deras
yrke handlar om samt vad de måste göra i sitt uppdrag. Detta, menar Oxenswärdh (2011, ss.
57-58) och Nihlfors (2012, ss. 24-25) är en förutsättning för att skolverksamheten och
undervisningen. Den undersökta skolan har en personal som vill prestera, arbeta och skapa
relationer till sina elever för att utveckla sitt arbete ännu mer. Konkurrensen mellan olika
lärare finns inte eftersom varje lärare har ett enskilt ansvar för “sin” klass i olika årskurser.
De olika årskurserna konkurrerar inte heller mot varandra eftersom deras krav och
förutsättningar är olika, vilket även bekräftas i läroplaner. I den undersökta skolverksamheten
går det inte att avancera högre för lärare i sina karriärer. Det krävs dock en utbildning och
legitimation (som går att ansöka om) för att bära titeln lärare och det finns olika nivåer
beroende på vilken årskurs läraren i fråga ska undervisa i.
Engagemanget kan grunda sig i att lärarna identifierar sig med sitt yrke och känner ett
förtroende för sina elever, vårdnadshavare och ledning. Varje lärare har flera olika syften
med sitt engagemang. Detta engagemang kan bero på läraren själv, eleverna, klassituationen
och synen på deras uppdrag i verksamheten.
I undersökningens intervjuer svarade lärarna att det fanns ett personligt engagemang och
motivation för förändringar i skolutvecklingen, men att de saknade delaktighet i själva
förändringsarbetet. Oxenswärdh (2011, ss. 46, 58) påvisar att diskussion mellan skolledning
och övrig personal är en viktig förutsättningen för att förändringar och implementeringar ska
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kunna genomföras på ett effektivt sätt. Lärarna måste uppleva känslan av autonomi eller
frihet eftersom detta ger en tillfredsställelse som hjälper dem att hitta sina inre motiv, stärka
kollektivt samarbete liksom eget arbete på längre sikt. Det bidrar även till att skolans
medarbetare kan skapa en känsla av kompetenshöjning i verksamheten (Oxenswärdh och
Fredriksson, 2016, ss. 430-432).
5.3.2 Viljan att samarbeta
En annan styrka som den undersökta skolan hade, enligt respondenterna (lärarna), var den
gemensamma viljan att samarbeta för att skapa förändring och utveckling. Samtliga
respondenter uppgav att de inte i nuläget hade ett organiserat kollegialt samarbete som de
hade önskat men att efterfrågan av samarbete och ett mer årskursöverskridande arbete var
stor. Enligt styrdokument får inte ledningen styra över lärarnas planering eller lärarnas
utföranden, men ledningen kan vägleda lärarna till ett lärarsamarbete på förfrågan av lärarna.
Ledningen hade inte behövt bestämma över hur eller vad som ska utföras, utan att de kan
vara med att skapa tillfällen som förhoppningsvis kan skapar en rutin med att arbeta
tillsammans. Rutinen hade inte enbart bidragit till att utbyta ämneskompetens utan även
utveckla deras kommunikation mellan varandra. Det hade dessutom kunnat öka
ansvarsförståelsen genom att motivera och öka deras drivkraft för att utföra olika
ansvarsuppdrag som kan stötta varandra. Ett stöd och en uppmuntran som kan stärkas genom
ett gemensamt samarbete och ett starkare ledarskap. Det kan lyfta lärarens styrkor samt hjälpa
läraren med det den tycker är svårt (Oxenswärdh och Fredriksson, 2016, ss. 430-432).
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6. Diskussion
I detta kapitel diskuteras resultatet och analysen och relateras till andra studier. Det
presenteras och diskuteras även eventuella förbättringsförslag. Förbättringsarbetet som är
anpassad efter resultatet i undersökningen presenteras i form av en PGSL-cykel för att den
undersökta skolan i detta arbete ska ha möjlighet och fortsätta att utveckla deras
gemensamma förbättrings och kvalitetsarbete.
6.1. Reflektion av analysen
Skolor har idag ett stort ansvar för att utbilda, utveckla och främja elevernas förmågor. Det
finns flera olika direktiv som skolpersonal ska ta hänsyn till i sitt arbete, vilket leder till att
ansvarsområdet är stort och svårdefinierat.
Syftet med den här uppsatsen var att identifiera och kartlägga faktorer som kan hindra
respektive skapa uppdrag och ansvarsförståelse i skolorganisationen. Det framkom flera
olika orsaker till vad som hindrade lärarna på den undersökta skolan från sina uppdrag och
sitt ansvarstagande. Undersökningen som gjordes hade resultat som visade på likheter med
Ahlstrands (2015, s. 127) forskning och teori. Ahlstrand (2015) menade att lärare vanligtvis
arbetar självständigt och ensamma. Lärarna på den undersökta skolan arbetade självständigt
och inte i ett team. Oxenswärdh (2011, ss. 48, 66) nämnde i sin forskning att beslutsfattningen
för den svenska skolan blev decentraliserad och att detta ledde till att personalen fick ta ökat
ansvar och självständighet. På den undersökta skolan kunde det möjligen vara så att
personalen var tvungna att ta mer ansvar i sitt dagliga arbete och detta påverkade även hur
deras arbete skulle fördelas mellan dem. Att det blev mer individualiserat arbete för lärarna
hämmade deras kollektiva utbyte och förståelse för fördelar av kollektivt arbete. Skolledning
och övrig personal visade att den här synen fortskred då deras metoder för utvecklingsarbete
präglas av individualism. Lärarna på skolan planerade mycket för att sedan kunna utföra
planen i praktiken och i undervisningen. Undersökningen visade att skolans personal inte
följde upp eller reflekterade över arbetsprocessen, vilket det kollektiva lärandet eller utbytet
förespråkar (Oxenswärdh och Fredriksson, 2016, s. 430). Det i sig kunde även leda till
negativa inställningar och brist på tillit mellan kollegor. Det i sig kunde även leda till negativa
inställningar och brist på tillit mellan kollegor. Genom intervjuerna och observationerna
redovisade inte motsatsen eftersom hälften av respondenterna uppgav att det fanns en mindre
bra stämning mellan kollegorna.
De olika faktorerna (se kapitel 5.2) som fanns på den undersökta skolan var en grundläggande
orsak till att kulturer som förhindrade skolutveckling var starka och genomgående i hela
verksamheten. Med tanke på att det hade varit ett stort lärarombyte på skolan kunde det
möjligen förknippas med hur flera andra skolor kämpar med att försöka lösa den personalbrist
som finns i landet. Hur ska skolorna arbeta? Vad behövs det för ansvarstagande? Vad är en
bra balans mellan frihet och ansvar i skolan? I det här fallet upplevde respondenterna att de
ville ha tydliga strukturer, direktiv och stöttning från ledningen. Detta kan diskuteras
huruvida detta är ett behov som kan kopplas ihop med att lärarna i fråga ville minska friheten
och självständigheten i sitt ansvar och uppdrag och istället få tydligare arbetsuppgifter.
Även den digitaliserade kommunikationen var något som respondenterna skulle vilja
förändra eftersom det upplevdes skapa distans istället för kollektivt arbete.
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Lärarnas administrativa uppgifter var likaså något som de skulle vilja ta bort eller minska,
samtidigt som merparten sade sig förstå vikten av dokumentation m.m. för elevens
utveckling. Hur digitaliseringen skulle kunna bli mer effektiv effektivare hade varit en
intressant diskussion om lärarna fick vara delaktiga i det beslutet. Eftersom lärarna är de som
arbetar ute i skolsystemet hade deras uppfattning om förbättringsarbete inom digitalisering
varit en intressant aspekt för framtiden. Precis som Nihlfors (2012, ss. 23, 81) och
Oxenswärdh (2011 ss, 46–47) tar upp hade regeringen behövt se över om hur lärarnas
delaktighet och handlingsfrihet finns med i beslutsfattningen. För att behålla läraryrkets
kvalité i Sverige behöver kraven egentligen inte minska. Det behövs ett tydligt ledarskap, en
delaktighet och ett större kollektivt utrymme för lärande.
Det lärarna har lämnat ut i sina utsagor kan vara en gemensam uppfattning som finns på flera
skolor i landet. Sverige har ett gemensamt problem kring skolutvecklingen eftersom det finns
flera olika orsaker vilket påverkar lärarnas uppdrags och ansvarsförståelse. Den ökande
trenden med att flera lärare slutar. Kraven som ställs på eleverna höjs vilket även påverkar
lärarna indirekt. Lärarnas uppdrag förnyas och skapar ansvarsområden som gör att de måste
uppdateras. Om lärarna inte får den uppmuntran eller möjlighet till att utvecklas kommer
deras utveckling att påverkas. Engagemanget som Oxenswärdh (2011, ss, 43–45) diskuterar
om kan även det komma att påverkas negativt eftersom uppmuntran och förståelsen saknas.
Förbättringsmöjligheterna är många och det kan finnas svårigheter med att hitta en nationell
lösning av det utvecklande problemet. Om det ska ske en nationell förbättring behövs det
forskning om personal som antingen slutat, är sjukskrivna eller i kommuner som upplever
problematiken med en stor personalomvandling. Resultatet av den forskningen kan vara
intressant för politikerna som tar beslut om skolans riktlinjer vilket även kan komma att
påverka skolorna i landet. Skolans kvalité behöver inte sänkas, den behöver en
omorganisering och mer anpassningsbar metod för att underlätta lärarnas uppdrag.
Rektorerna behöver se över hur sin personal arbetar och skapa möjligheter till kollektivt
lärande. Lärarna behöver även dem se över sin arbetsmetod och samarbetsförmåga för att
utvecklingen ska bli gemensam som Bergman och Klefsjö (2012, ss. 464, 468) förespråkar
om. Skolan i södra Sverige har varit en organisation som har haft ett större lärarskifte. Om
skolan haft ett större skifte än vad som beräknas normalt i Sverige eller inte går inte att svara
på i den här undersökningen. Men det går att svara på att det har påverkat personalens arbete
samt skolans utveckling. En annan teori kan som kan vara intressant att se närmre på är hur
kulturen utvecklas eller om det blir en ny kultur varje lärarskifte. Om kulturen hade ändrats
skulle det vara intressant att se närmre på ansvarsområden, engagemanget och
kommunikationens påverkan vilket kan vara anledningar till olika problem i den här studien.
6.2 PDSL till fortsatt förbättringsarbete
I detta avsnitt kommer undersökningens resultat Först måste arbetet utföras i flera olika faser,
planeringen kan prioriteras med att fråga personalen med vad är viktigast att utföra först?
Enligt lärarna i undersökningen var schemat det viktigaste med då det saknades tid för
planering, samarbete och utvärdering. För att få bukt på problemet och skapa förutsättningar
för ett förbättringsarbete kan ledning och personal på den undersökta skolan använda 5
Varför? eller PGSL-cykel. Nedan presenteras förslag på hur skolan kan arbeta med PGSL,
steg för steg.
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Figur 6, Förslag till förbättringsarbete sammanfattat i en PGSL

6.2.1 Planera-fasen
Det finns flera punkter som den undersökta skolan kan utföra i verksamheten för att
utvecklingsarbetet nu ska gå framåt. Enligt teorierna som presenterats i kapitel 2 i detta arbete
förespråkas att skolledningen i allra högsta grad ska vara delaktiga i processen.
Ledningen på den undersökta skolan kan vara med att starta och planera tillsammans med
lärarna om hur de ska nå en större en förståelse, hur de kan arbeta tillsammans och hur de
kan skapa en bättre teamkänsla. Ledning och lärare behöver tillsammans planera för ett
kollegialt utbyte eller samarbete mellan personalen genom att organisera tillfällen för ett
kollegialt utbyte på schemat. Ledningen behöver alltså sätta ett direktiv om att samtliga lärare
ska vara med på det sammanträdet. Detta är viktigt menar både Bergman och Klefsjö (2012,
ss. 463–464) och Widell och Mlekov (2013, ss. 110–112) för att minska ett delat ansvar, ett
individualistiskt tankesätt, onödiga rutiner som inte bidrar till effektivisering och utveckling
samt få en översyn över hur lärarnas frihet nyttjas. Bergman och Klefsjö (2012, ss. 463–464)
tar upp om förutsättningarna för att ett förbättringsarbete ska lyckas, måste det finnas ett
gemensamt engagemang och översyn över de processer som finns för att utvecklingen ska gå
framåt.
Det behövs även planeras för var personalen ska mötas. Ledningen och personalen behöver
se över ytorna på skolan och delvis ändra för att miljöerna ska anpassas bättre för dess
syfte. Enligt de intervjuade lärarna används personalrummet sällan och kan behöva möbleras
om då personal är i behov av umgås och utbyta dialog mellan varandra under sina raster
istället för att arbeta isolerat i klassrum och arbetsrum. Det som kallas arbetsrum är litet,
trångt med tre stora skrivbord och några hyllor.
6.2.2 Gör-fasen
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Planerade sammanträden kan öka en känsla av gemenskap och kan bidra till möjligheter som
utbyte av erfarenheter, material och samarbete. Ledningen på den undersökta skolan kan
bjuda in till diskussion om hur de gemensamt kan hålla och genomföra mötet och nyttja tiden
till att exempelvis planera tillsammans. Anledningen till att det är viktigt att ledningen är
med och utför det är för att lärarna inte till en början kanske har viljan att utfört det själva.
Lärarna behöver stöd med att skapa en struktur som de kan arbeta efter i form av en bestämd
dag och klockslag varje vecka (något som de även har i nuläget). Ledningen måste även ge
konstruktiv feedback till lärarna och bidra med förutsättningar till motivation för att det
gemensamma arbetet ska fortgå. Kvalitetsutveckling betonar vikten av ledningens
delaktighet i arbetet tillsammans med sina medarbetare flödesschema (Bergman och Klefsjö,
2012, ss. 463, 465–466). Oxenswärdh (2011, ss. 43–44) påpekar att det är viktigt att påvisa
personer som kan behöva enskild uppmuntran för att öka motivationen att fortsätta och bidra
till utvecklingen. Tillsammans bidrar det till kvalitetsutveckling för organisationen.
Under kommunens utvecklingsdag finns det krav att några (främst lärarna) i personalen från
den undersökta skolan ska vara delaktiga i det kollektiva lärandet som erbjuds där.
Utvecklingsdagarna innebär att lärarna i kommunen går på gemensamma kurser under
enstaka tillfällen under terminen. Många gånger saknar kurserna och utvecklingsdagarna ett
tydligt uttryckt syfte, vilket blir tydligt då några av lärarna i intervjuerna upplevde tillfällena
som meningslösa. Lärarna ville lyfta att utvecklingsdag kan även innebära kollegialt utbyte.
Några av lärarna tyckte att den senaste utvecklingsdagen var positiv eftersom den var
kompetenshöjande. Några andra lärare tyckte att tidsbristen var ett problem och önskade
planerings tillfället som skulle gynna det kollektiva samarbetet mellan lärarna istället för
kurserna. Tiden av utvecklingsdagen kan gå till att lärarna ska diskutera
undervisningsmetoder, planeringar, agerande vid kränkande behandling, utvecklingssamtal
m.m.
Hade ledningen gett personalen på skolan en valmöjlighet hade engagemanget möjligtvis
kunnat öka mer och det kolligala lärandet hade därmed även fått ett tydligare syfte
Oxenswärdh (2011, s. 44). För att följa upp arbetet hade gruppen sedan kunnat redovisa samt
följa upp deras arbete tills nästa tillfälle. Om personalen får tid till reflektion och diskussion
fortsätter utvecklingsarbetet med ökad erfarenhet och större kunskap genom kunskapsutbytet
av kollegialt utbyte.
Ledningen på den undersökta skolan behöver uppmuntra sin personal och sina lärare till både
ett individuellt och kollektivt lärande. De intervjuade lärarna hade önskemål om att utvecklas
individuellt och är i behov av stöttning i form av uppmuntran till individuell utveckling. Detta
i sig kan öka motivationen hos personalen då de känner att de blir bekräftade och lyssnade
på. Det kan dock gynna verksamheten om det finns motkrav. Exempelvis hade ett sådant
motkrav kunna utgjorts av att personal som går på kurser även ska dela med sig av sina
kunskaper för sina kollegor, och på det vis gynna det kollektiva lärandet. En sådan
redovisning hade kunnat utföras på utvecklingsdagarna och delvis minska kostnader för
verksamheten. Lärarna får ett kollektivt utbyte samtidigt som den egna individen ökar sin
kunskapsutveckling. Med en ökad kunskapsutveckling av sitt arbete kommer läraren att öka
sin förståelse för sitt uppdrag men dessutom öka sitt ansvarstagande (Oxenswärdh, 2011, s.
45).
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I den ovannämnda Planera-fasen nämndes bristen på lämpliga lokaler där lärarna på den
undersökta skolan skulle kunna utföra kollegialt samspel och kollektivt lärande. Hade
arbetsrummet ändrats om till att läraren hade haft en egen hylla eller ett skåp samt ett eget
skrivbord som är riktat mot en annan kollega hade rummet kunnat bidra till en mer flexibel
och mer funktionell arbetsmiljö, som bjuder in till kontakt mellan personal. Lärarna hade då
kunnat se varandra, föra en dialog samt att få ett utrymme att utföra sitt planeringsarbete utan
större störmoment i form av andra aktiviteter. Lärarna hade istället haft en fast utgångspunkt
på skolan som även hade bidragit till fler och mer spontana samtal med kollegor, minskat
rädslor för det “fria ordet" och fördomar mellan varandra. Det hade även underlättat
arbetsytan i klassrummet och gjort plats för elevernas material och utrymme.
6.2.3 Studera-fasen
I den här fasen är det viktigt att det finns en uppföljning av det utförda arbetet som sedan ska
dokumenteras och sammanställas som ett resultat på det upplevda planerings tillfället. Efter
att planeringen utförs i praktiken hade ledningen och personalen på den undersökta skolan
kunnat se över hur arbetet hade gått. Det är även viktigt att förbättringsarbetet fortsätter och
följs upp för att utvecklas vilket inte utförts i nuläget på den undersökta skolan. För att
utvecklingen ska gå framåt bör ett flertal frågor ställas. Metoden med 5 Varför? kan vara en
bra metod men också med att personalen vågar frågar varandra för att utveckla ett intresse
samt förståelse för varandras arbete. Genom att ställa frågor bjuder det in till innovation,
kreativitet och utbyte av kunskaper samt erfarenheter.
I Studera-fasen hade skolledningen kunnat ställa följande frågor för att sedan utvärdera
arbete. Har samtliga punkter som föreslagits från personalen utförts och vad blev resultatet
av det? Hur har mötena utförts? Har det bidragit till samplaneringar, kunskapsutbyten och en
tryggare arbetsmiljö? har arbetsuppgifterna blivit enklare eller har de försvårats? Hur
upplever lärarna den fasta planeringstiden? Vad tycker lärarna? Vad tycker ledningen? Hur
har utvecklingen sett ut? Är ansvarstagandet odelat eller mer delat inom personalgruppen?
Upplever personalen att de har kunnat fråga och stötta varandra? Har lärarnas frihet minskat
eller ökat? Har friheten påverkat lärarnas arbete negativt eller positivt och i så fall hur?
Har utvecklingsdagarna blivit en valmöjlighet? Varför/varför inte har det gjorts? Om det
har funnits en valmöjlighet, hur har resultatet blivit efter det? Är personalen nöjd med den
friheten? Hur har utvecklingsdagens nyttjats? Har valmöjligheten förbättrat det kollektiva
lärandet? Hur har det påverkat ekonomin? Har kunskapsutvecklingen ökat på skolan genom
att låta enskilda lärare läsa enskilda kurser? Hur upplever personalen stöttande och
uppmuntrande? Hur utförs det? Har motivation och engagemang ökat? Hur vill personalen
bli stöttade? Hur vill personalen att uppmuntran ska uppmärksammas?
6.2.4 Lär-fasen
I den här slutliga fasen ska den undersökta skolan utvärdera, ta lärdom och hitta alternativa
sätt till fortsatt förbättringsarbete. Några lämpliga frågor att ställa i det här skedet av
processen är: Vad har verksamheten lärt sig av sina förbättringsförslag och utföranden? Har
förbättringsarbetet lyckats med sina mål? Om målen inte uppfyllts hur har det följts upp och
hur planeras det att utföra ett nytt förbättringsförslag? PGSL-cykeln får inte stå still eller
hoppa över flera steg utan arbetet ska utföra samtliga steg som Bergman och Klefsjö (2012)
nämner. Om cykeln stannar kommer utvecklingen att stanna. Om stegen inte går igenom som
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Bergman och Klefsjö (2012) beskriver om, kommer viktiga faktorer att missas och att
utvecklingsarbetets kvalité kommer att försämras. När PGSL-cykeln väl börjat fortsätter den
kontinuerligt. PGSL-cykeln linkar lärarnas arbetsprocess med att planera för undervisning,
utföra undervisningen, studera resultaten om eleverna har uppnått de krav som ställs och att
resultatet kan ge en lärdom om det planerade och utförda arbetet varit bra eller mindre bra.
Många av lärarna på skolan missar uppföljning och lärdomen av det vilket gör att de fortsätter
i samma spår. Det är lika viktigt för dem att se över hur arbetet gått för att kunna utvecklas
individuellt. Det gör att lärarna skapar större kunskaper om sitt uppdrag genom att ständigt
utvecklas och lära sig av sina metoder.
6.3 Metoddiskussion
I studien har det undersökts om vilka faktorer som eventuellt har hindrat och skapat uppdragoch ansvarsförståelse. Resultatet har visat en struktur som skolan arbetar i och genom.
Strukturen i sin tur har skapat och bidragit till olika kulturer, arbetsmetoder och inställningar
som inte delas med samtliga på skolan. Det kan bero på olika och ovannämnda faktorer som
omfattas av kommunikationsmetoderna, processernas flöde med tid och effektivitet och att
det finns olika bestämmelser som påverkar lärarnas yrkesuppdrag genom att ta hänsyn till
styrdokument m.m. Det finns flertalet faktorer till varför uppdrag och ansvar hindras i
läraryrket menar forskare som Oxenswärdh (2011) och Nihlfors (2012), vilket även stärks
genom undersökningen i det här arbetet. Det kan delvis bero på vilken individ som lärare,
vilket ansvar och årskurs hen har, vilken erfarenhet hen har av sitt yrke och hur länge läraren
i fråga har arbetat på skolan.
Undersökningen i detta arbete har inte primärt haft till syfte att lösa skolans problem och
därför har förslagen på förbättringsprocessen i kapitel 6.2 PGSL inte heller har provats i
praktiken (utan mest exemplifierar hur man kan arbeta med cykeln). Det som faktiskt har
gjorts i undersökningen är dock att hitta olika faktorer som hindrar och skapar möjligheter
och förutsättningar för att lärarna ska kunna göra sitt arbete (förståelse för sitt ansvar och
uppdrag). Undersökningen gjordes med hjälp av intervjuer och observationer. Hade
datainsamlingsmetoden genomförts med andra metoder som exempelvis utformade enkäter,
hade resultatet antagligen sett annorlunda ut. Med den insamlingsmetoden hade information
kunnat begränsas och bidragit till studien går miste om viktiga faktorer som påverkar lärarnas
arbete.
Resultatet som har kommit fram i undersökningen visar på att varje lärare i studien arbetar
annorlunda men att de vanligtvis ändå har en gemensam uppfattning av arbetets
utvecklingsmöjligheter för skolan. Olika förbättringsförslag har presenterats som lösningar
till de faktorer som hindrade lärarna i deras förståelse och arbete.
För att faktiskt få svar på huruvida förbättringsförslagen som baserades på resultatet är
lämpliga skulle det eventuellt behövas utföras på en testgrupp. Detta för att kunna observera
hur förbättringsarbetet utvecklas och om det i sådana fall utvecklas mot den riktning som var
tilltänkt från början. En reflektionsgrupp där lärarna sitter tillsammans för att diskutera,
reflektera och planera om hur de arbetar. De behöver lyssna på varandras erfarenheter och
stötta varandras arbete för att orka med det uppdrag som de har idag. En annan metod hade
varit att intervjua personal som avslutat sin tjänst eller sjukskrivit sig på skolan. Det hade
också kunnat resultera i en datainsamling som ger ett annat resultat på vilka hinder det finns
för lärarnas uppdrags- och ansvarsförståelse.

Sida 49 av 108

En annan alternativ metod som hade kunnat genomföras hade varit om man utelämnade
observationsscheman och istället för observationsscheman följa lärarna hela dagar (och inte
enbart enskilda lektioner). Det även hade kunnat utföras enkäter med flervalsalternativ för
att kunna få ut statistik på lärarnas upplevelser av yrket. Det finns många olika delar i
undersökningen som hade kunnat göras annorlunda, och det utgör en möjlighet inför
kommande studier inom samma ämnesområde
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7. Slutsatser
Nedan kommer slutsatserna och förslag på fortsatt forskningsområden att presenteras.
7.1 Slutsatser
Det finns flera olika faktorer som stärker och främjar lärarnas uppdrag- och ansvarsförståelse.
En av de svårare delarna är att identifiera en skolverksamhet processflöde eftersom det sker
flera processer samtidigt och ingen process är lik någon annan. En annan aspekt är att det
finns lagar, regler och ramverk som lärare måste förhålla sig till samt att det finns elever med
olika behov och krav som dessutom påverkar förutsättningarna för lärarens arbete. Alltså kan
det finnas enskilda händelse som påverkar lärarnas uppdrag.
7.2 Vad finns det för faktorer som kan hindrar lärarnas uppdrag- och
ansvarsförståelse?
Det fanns några faktorer som var större och påverkade lärarnas uppdrag enligt deras egna
utsagor. Faktorerna var:
•

Kommunikationen som främst nyttjades genom en digitaliserad kommunikation i
form av mejl och informationsbrev. Den dagliga kontakten mellan personalen
uteblev och kontakten blev istället formell och ytlig. Att ha en kommunikationsväg
mellan kollegor bidrar till klyftor, individualistiskt arbete och delat ansvarsområde.
Det påverkar skolans utveckling då den inte sker gemensamt och kan dessutom
försvåra lärarnas dagliga arbete.

•

Det fanns en brist på förtroende och uppriktighet mellan kollegor vilket kunde vara
bidragande till konflikter men även tyda på att organisationskultur med makt och
individualism.

•

Avsaknaden av kollegialt lärande upplevdes som ett hinder. Hälften av lärarna
upplevde att hen saknade erfarenhet i yrket. Majoriteten upplevde att de saknade ett
samarbete mellan varandra.

•

Även en agenda på mötena var en av de faktorer som hämmade lärarnas arbete, enligt
de själva. Lärarna uppgav att de tyckte att agendan kunde effektiviseras och förklaras.
Lärarna ifrågasatte även om det var deras uppdragsuppgifter och ansvar att lösa den
personalfrågan. De upplevdes förstå konsekvensen om det fattades personal men vill
ha en långsiktig lösning på det genom att anställa en till lärare.

•

Avsaknad av ett tydligt ledarskap saknades eftersom lärarna var vana vid att arbeta
självständigt och inte ha krav att utföra gemensamma aktiviteter. Det saknades
initiativtagande från lärare och ledning att faktiskt utvecklas tillsammans. Lärarna
visste inte hur de skulle gå tillväga och därav hade möjligen ledningen behövt gå in
och stötta personalen till en utveckling.

•

Lärarnas egna metoder var även en faktor till att deras uppdrag begränsades. Genom
att inte ta del av hur andra lärare arbetar och det utbytet mellan varandra fortsatte
lärarna att arbeta i samma rutiner som tidigare.

Sida 51 av 108

Hade en av de mer erfarna lärarna sett över hur en av de nya lärarna arbetat hade de
kunnat dela med sig av sina egna metoder och effektiviserat arbetet och lärt sig nya
saker. Ansvarstagandet och engagemanget för sitt arbete upplevdes stort men det var
också en faktor till att de upplevde sitt uppdrag som stressigt.
7. 3 Vilka är de faktorer som skapar uppdrags- och ansvarsförståelse?
Det fanns några faktorer som var positiva för lärarnas uppdrag enligt deras egna utsagor.
De faktorerna utgjordes av att:
•

Uppdragsförståelsen var hög bland lärarna. De förstod syftet med sitt uppdrag och
brann för att eleverna skulle få de bästa förutsättningarna under sin skolgång.
Lärarna var införstådda i läroplanen och förstod syftet med sina arbetsuppgifter
även om de inte förespråkade dem. Här handlade det om självständighet och de
visade på frihet i uppdraget som i sin tur även krävs för ansvarstagandet.

•

Mötesstrukturen upplevdes som bra med en fast dag och tid. Möjligheten att kunna
skriva in de punkter som man vill ta upp i agendan uppskattades av personalen.
Mötet gjorde även att de inte planerade in annat eftersom det var ett direktiv att sitta
med under sammanträdet. Det var ett tillfälle att sitta ner och lyssna på sina kollegor
och handlade om delaktighet kopplat frihet under ansvar.

•

Motivation och engagemang fanns hos samtliga i personalen trots att de upplevde
att de inte blev sedda eller hörda. Lärarna hade önskemål som de skulle vilja
uppfylla och det var inte en ekonomisk kompensation. Det fanns en kreativitet,
innovation och ett extra ansvarstagande. Lärarnas önskan var att de skulle få
stöttning när det behövdes, uppmuntran och uppföljning av hur deras arbete gick.
Lärarna ville få bekräftelse för att öka sin motivation att vara kvar och engagera sig
i skolans gemensamma utveckling. Detta visade både på uppdrags- och
ansvarsförståelse.

•

Samarbetsviljan med att arbeta tillsammans var stark. Lärarna saknade stöd för att
kunna organisera för samarbetet men hade en motivation till att utvecklas
tillsammans.

7.4 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete
Detta arbete fokuserade på lärares yrkesvardag. I deras vardag var lärarna tvungna att förhålla
sig till flera olika krav, lagar och regler som kom att påverka deras utförande. Det har tidigare
genomförts en del forskningar och handledningsböcker om hur lärare kunde förhålla sig till
alla krav som ställdes i uppdraget. Det hade inte forskats mycket om hur lärarna faktiskt
utövade den här handledningen i praktiken mer än SIQ:s undersökningar om hur ledande
skolor arbetade. Rapporterna var inte särskilt långa och innehöll inte särskilt mycket
information om lärarnas praktiska arbete.
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En annan intressant framtida forskning kopplat till ämnet hade varit att utreda möjliga orsaker
till de ökade antal sjukskrivningar och läraravhopp i den svenska skolan. Att intervjua
avhoppade och sjukskrivna lärare för att kartlägga eller se möjliga samband om var i
skolsystemen det brister. Hade beslutsfattare lyssnat på den forskning som fanns att tillgå om
skolutveckling och utvecklingens innebörd? Lärarnas Riksförbund gick i maj 2019 ut om
brister med Lärarförbundets undersökning om Bästa skolkommun eftersom den innehöll
brister med information om skolkommunernas förutsättningar. Lärarförbundet fick kritik
eftersom deras undersökning fokuserar på löner, resurser, lärartäthet, sjukskrivningar m.m.
utan att fokusera och diskutera orsakerna till varför det är så. I samband med den kritik som
Lärarnas Riksförbunds gav Lärarförbundet gjorde de själva en undersökning. De hade aspekt
till kommunernas förutsättningar och redovisade nya resultat av hur skolkommuner arbetade
kopplat till det uppdrag som fanns, med fokus på hur många elever som klarade betyget E
under sin skolgång.
Samtliga undersökningar som nämndes i detta avsnitt var inriktade på resultat. Ingen av
undersökningarna fokuserade på den forskning som fanns att tillgå gällande samarbete och
kollektivt lärande i skolverksamheter. Hur det utfördes eller användes bland skolpersonal.
Hade undersökningar även fokuserade på vad samtliga i yrkesgruppen hade att dela med sig
(alltså avhoppade, sjukskrivna och aktiva lärare) hade ett samband eventuellt kunnat
upptäckas. Det hade varit en intressant forskning om förståelse för yrkets verklighet och att
planera för hur Sverige skulle tackla den ökade bristen på lärare. Är det beslutfattarna som
inte har någon koppling till den dagliga skolverksamheten som ska besluta om lösningar till
det ökande problemet? Eller ska beslutsfattarna lyssna på forskningen som beskriver att för
bästa möjliga effekt till skolutveckling är att låta lärarna vara delaktiga.
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Bilaga 1, Observationstablå av respondent 1
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Bilaga 2, Observationstablå av respondent 3
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Bilaga 3, Observationstablå av respondent 4
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Bilaga 4, Intervjufrågor
Allmänna frågor
Vad är viktigaste med ditt yrke?
Vad är det tråkigaste / mindre viktigt med ditt yrke?
Vad är svårast?
Hur skulle du beskriva en vanlig arbetsdag? Börja gärna när du kommer innanför dörren till
att du lämnar arbetsplatsen.
Uppdrags- och målförståelse
Vad förväntas du att göra i ditt arbete?
Hur tilldelas arbete till dig?
Har du någon speciell metod för att strukturera upp ditt arbete och varför har du valt
att arbeta efter den metoden?
Hur mäts de viktigaste målen ni använder i er planering? Hur följs måluppfyllelsen upp?
Vad finns det för svårigheter med att utföra ditt arbete? (kopplat till frihet och ansvar?)
Vad skulle du vilja förändra? Varför?
Samarbete
Brukar du samarbeta med dina kollegor?
Hur ser samarbetet ut er kollegor emellan?
Finns det något som du skulle vilja samarbeta mer kring? ¨
Hur delas ordet ut på mötena? Finns det någon som ska styra upp och genomföra det?
Finns det en tydlig och rak dialog mellan kollegor och ledare?
Finns det en agenda för era möten? Vad brukas tas upp på mötena?
Tycker du att det fungerar?
Vad har ni för agenda på mötena? Finns det en struktur?
Hur bedriver ni utvecklingsarbete? Finns det studiedagar, kurser eller arbetstillfällen utsatt
för utveckling?
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Hur gör ni för att utvärdera och förbättra era metoder och arbetssätt efter avslutat arbete?
Ges det feedback, reflekterar ni kring ert arbete, samtalar ni om det? Antecknas det
ner? Följs det upp senare?
Upplever du att du får tänka fritt och säga vad du tycker i arbetslaget?
Hur skapar ledningen förutsättningar för ditt/ert engagemang och delaktighet i
verksamheten och dess utveckling?
Hur stimuleras och efterfrågas innovation, kreativitet och ständig förbättring?
Om och hur belönas visat engagemang och kompetensutveckling?
Har du övrigt att tillägga om ditt arbete på denna skola?
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Bilaga 5, PBSM av lärarnas arbete
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Bilaga 6, Intervjuskript

Intervjuskript 1-Respondent 1 2019-05-08

Studenten: Röd text
Respondent: Svart text

Emma Andersson
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Vad är viktigaste med ditt yrke?
- Det viktigaste är att barnen känner sig trygga och att personalen känner sig trygga.
Vad är det tråkigaste / mindre viktigt med ditt yrke?
- Det tråkigaste är administration. Och… vadå? Vad sa du? Det viktigaste igen?
- Nej, alltså vad är mindre viktigt i ditt yrke?
- Jag tycker att administration är jättejobbigt. Det tar tid, för mycket tid.
- Är det någon speciell administration som du tycker mindre eller jag stör ditt arbete?
- Ja, men jag tror när vi har kommit in mer i media att det är hela tiden att vi måste
berätta och innan kunde man träffa kollegor och lösa problemen. Och nu är det mer
som en form och mer formellt. Och jag tycker ibland att vi inte kan vänta utan att vi
måste hitta lösningar nu.
- Direkt?
- Ja, direkt.
Vad är svårast i ditt yrke?
- Det svåraste är när någon inte mår bra. En kollega eller barn eller en familj som mår
inte bra.
- Det tar mycket på ditt?
- Inte att det tar mycket på mitt mående men jag har inte den kompetens som är i
speciellt behov. Jag har inte den. Man måste hitta en lösning.
- Vad skulle du vilja ha för lösning?
- Jag vet faktiskt inte det.
Hur skulle du beskriva en vanlig arbetsdag? Börja gärna när du kommer innanför dörren till
att du lämnar arbetsplatsen.
- Det är att ha samling och träffa barn. Alla mår bra och de vet vad deras uppgifter är
hela dagen. Att det är tydligt och klart och inte en massa instruktioner och bara sätt
igång. Det är ett jobb. Jag har sagt till barnen att det är ett jobb.
- Har du något speciellt sätt att börja dagen med? Innan lektionen plocka fram saker?
- Jag startar med att ge en instruktion. Inte lång för att komma igång. Så att de förstår.
Och att man alltid finns där så att man kan fråga. Om man kan inte fråga mig så kan
man fråga en annan vuxen eller en annan elev. Det är viktigt.
- Hur avslutar du din dag skulle du säga?
- Åh det är alltid samling med eleverna. Hur mår du? Hur har du mått idag? Vad det
bra? Berätta gärna med vad som vad bra. Försöka få dem att vara positiv till det, för
man kan alltid komma med negativt.
Vad förväntas du att göra i ditt arbete?
- Jag tror på min (ålder) att jag har inga hahaha… att jag får så mycket glädje. Det är
inte det att jag förväntar det men jag får så mycket glädje.
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Ja. Jag tror att jag förväntar ingenting. Jag tycker det är roligt att träffa olika lärare
för att få kunskap. Därför jag har inte alla lösningar. Och kollegor också som kan ge
råd.
Men tror du att kollegor och ledning har några förväntningar på dig? Vad du
förväntas göra under din arbetstid?
Jag vet inte. Jag kan inte svara på det.
Okej.
Jag tror att de ville att jag… gör ett gott jobb. Jag har sagt till att jag vill ha
information ifall något skulle vara kritiskt mot mig... Jag har satt tydligt och klart
om hur jag vill att de ska ha en ordinarielärare. De har rättighet till det.
Okej.

Hur tilldelas arbete till dig? Alltså hur eller vem säger att du ska arbeta på det här sättet
eller att du ska jobba med detta nu för tillfället?
- Jag tycker att jag är rätt så flexibel. Ja, förhoppningsvis har jag inte det
kontrollbehovet. Men för det mesta så är jag ensam och har rätt att bestämma själv.
- Så du har frihet kan man säga?
- Ja, jag har mycket frihet. Det är fantastiskt att ha så mycket frihet. Och sen jag har
inte ansvar för administration så jag kan bara koncentrera på barnen och ämnet och
utvecklingen.
Har du någon speciell metod för att strukturera upp ditt arbete och varför har du valt
att arbeta efter den metoden?
- Ja… vad menar du med den?
- Har du någon speciellt sätt eller arbetssätt? Du pratar t.ex. om hur du samlar ihop
barnen på morgonen eller när ni ska avsluta dagen.
- Ja, jag tror med så många års erfarenhet att jag vet att det kommer hela tiden nya
grejer… hahaha... Det är min struktur, klart och tydligt ska det vara med
instruktioner. Det tycker jag. Och att jag alltid eller att det alltid ska finnas en vuxen
som de kan fråga.
- Okej. Och det har du samlat på dig genom åren med att det här arbetssättet fungerar
bäst?
- Ja och jag tror också att X och jag vi är lite av samma, likadana, att vi vill att de gör
klart en grej innan de börjar med en annan. Vi vill inte titta i deras lådor och där
finns en massa papper. Om de gör bara den lilla biten då är det värt mer än tio andra
grejer som är i gång på samma gång. De klarar inte av det. Jag klarar inte av det.
- Nej, okej.
Hur mäts de viktigaste målen ni använder i er planering? Hur följs måluppfyllelsen upp?
Hur vet ni om att nu har vi klarat av en grej eller ett ämne?

Sida 65 av 108
-

-

-

Det är att man känner och man vet. Man diskuterar med barnen också att det är
gjort. Vi går inte vidare med den.
Så att man kan säga att det är så du följer upp måluppfyllelsen?
Ja. Och det är inte… när man har planerat det på ett visst sätt, att följa den och
barnen. Barnen vet också och känner sig trygga med den. Att dom har kommit upp
till målen. Tycker jag.
Har du en speciell tid som du planerar? Ungefär om vi säger att vi börjar med det i
mitten av januari och vi avslutar med det i början av mars?
Nej, jag har inte gjort så mycket med den. Därför jag visste inte hur länge jag skulle
bli kvar i klassrummet. Jag har i mina tankar vad jag tänkte hur länge vi kan. Det är
mest x. som håller på med det och tema.
Okej. Då förstår jag.

Vad finns det för svårigheter med att utföra ditt arbete?
- Jag tycker att jag har inget hinder. Jag är rätt så flexibel. Det enda jag tycker är lite
jobbigt är när vi är för många vuxna i klassrummet och vill ge... besked. Jag tycker
det är jobbigt för barnen och för mig. Jag vet inte vart jag ska stå.
- Det är kanske flera som vill ge instruktioner och har olika sätt….
- Ja precis och sen att eleven kommer och säger att ”hon sa och hon sa” och jag vill
inte höra det när jag har försökt att förklara. Det går inte.
- Så att du typ…
- Jag vill inte ha den här hela tiden. Att ändra om och ändra om, jag vill att de har en
struktur. Och sen när dem blir fast med den, kanske att man kan introducera något
annat. Men inte hela tiden.
- Tycker du att din grupp är lagom stor för att matcha och möta det om du arbetar
själv i klassrummet?
- Jo men de är helt fantastiska. Barn tål barn, det är ingenting.
- Är du oftast själv i klassrummet?
- Ja.
- Då kanske du har en mindre barngrupp?
- Ja.
- Då kanske det är lättare att jobba med just dem?
- Jo. Och sen har vi ett sätt med. Det viktigaste är arbetsro.
- Hur delar ni upp det i så fall? Vem är i klassrummet då? Eller jobbar ni samtidigt
tillsammans med den andra klassen?
- Ibland händer det att vi gör det tillsammans. Igår hände det, i tisdags kunde vi inte
hitta en ledig sal när vi kom in från rasten så vi kom in. Det var inte så mycket vi
kunde göra så att min kollega frågade om vi ville vara med dem i klassrummet och
göra ett gemensamt kort till en i personalen. Så det gjorde vi. Nej, jag tycker inte att
det är så, nej. Hon berättade för mig att det enda var att hon ville träffa klassen och
att vi har tydligt och klart att vi har gått igenom vissa grejer. Vi måste. Och så nu
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har jag fått vara med lite mer i klassrummet. Och fritidspedagogerna gick iväg för
att kunna hjälpa till på annat håll.
Tror du att du hade klarat av det själv om du hade tjugofem elever själv istället för
uppdelade klasser? Exempel som i den här klassen?
Ja, men inte på det här viset. Nej, jag skulle inte ha så mycket tid som jag har nu.
Jag skulle känna mig lite stressad och pressad att ha ansvar för fler elever.

Vad skulle du vilja förändra? Varför?
- Jag kan inte tänka på någonting. Jag tycker det är så flytande. Vad jag tycker om är
när jag är ute på rastvakt och när barnen leker med varandra. Det spelar ingen roll
med hur gammal man är, man kan titta överallt och de bygger och pratar. Det är
jättefin stämning. Om något barn är otrevligt så kommer de och berättar, för det
mesta. Men det är klart att det finns saker som kan förändras men jag trivs. Jag trivs
för det mesta jättebra.
Brukar du samarbeta med dina kollegor?
- Jag försöker men jag träffar inte dem så ofta hahaha.
- Är det något som hindrar dig som gör att du inte kan samarbeta med dem?
- Jag tror det beror på olika scheman. Jag jobbar under olika tider och det gör att det
är rätt så svårt att sitta ner. Jag har inte tid. Det enda jag samarbetar kring är när jag
är ute på rasten och då träffar jag dem.
Hur ser samarbetet ut er kollegor emellan?
- Vad sa du?
- Hur ser samarbetet ut er kollegor?
- Ja men jag tycker det är helt fantastiskt därför man får den här friheten. Det är
jättebra, även om man bara kan prata en liten stund. Det är samarbete. Att få gå ut
och prata.
- Ni ger varandra tid och utrymme för det också?
- Ja, att man får lyssna på varandra. Hur man mår.
Finns det något som du skulle vilja samarbeta mer kring?
- Jag skulle vilja samarbeta med de som är positiva hahah. Därför att de hittar alltid
en lösning. De är de bästa.
- Finns det någon kollega som uttrycker något mer kring det?
- Ja, det tycker jag. Men vi är olika som våra barn.
- Hur skulle du vilja uppmuntra eller framhäva deras arbete ännu mer? Med att
inspirera andra kollegor till att arbeta efter dem?
- Ja, men det är… det är att… att försöka att visa. Jag har arbetat på ett visst vis och
det är bara att försöka lyfta och visa det. Men ibland är man inte villig att ta efter
det. Jag säger inte vem men ibland vill de helt enkelt inte.
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Så du anser att de inte är helt intresserad av att ta efter, jag tänker på de som inte är
positiva, att få stöttning?
Jag tror det ja, men också att det inte finns tid men vi kör bara på.

Hur ser era arbetslagsmöten ut?
- Är det riktiga arbetslag? Är det?
- Lag eller möten då ni sitter med kollegor?
- Ja men ibland har vi planerat men då tas det alltid upp annat som har hänt så att jag
tycker att det är lite… när det är bestämt… att det är oflexibelt. När det finns tid, när
vi ska använda den att vi skulle prata så. Men ibland är det inställt så.
- När är den?
- Det är på torsdagar efter att jag lämnat barnen på ... skolan. Ja, på den tiden planerar
jag och diskuterar.
- På onsdagar till exempel, hur ser det ut? Ser du det mer som ett arbetslagsmöte eller
planeringstid?
- Ja men det är mer den här med administration. Det är mer om allmänhet. Till
exempel om …. Kommun som idag eller om skolors prestationer eller ändring. Men
jo det är klart att vi diskuterar om det varje dag också. Vi måste.
Hur delas ordet ut på mötena? Finns det någon som ska styra upp och genomföra det?
- Vi försöker förstå att vi har respekt och lyssna. Men det är en process. De har börjat
lyssna men de mumlar till. Och man kan säga att de i klassen inte lyssnar men de är
inte där än. De har ett helt år till. Det är en stor skillnad på klass.
- Men hur fungerar det på era personalmöten och inte fokus på elev/klassmöte?
- Jo men det delas ut. Det är oftast en person som styr upp och fokuserar på det.
Finns det en tydlig och rak dialog mellan ledning och dig?
- Jag vet inte så mycket om ledning.
Finns det en tydlig och rak dialog mellan kollegor och dig?
- Men jag skulle säga att jag tycker jag har det jättebra. Att tillgänglighet är bra för
mig, absolut.
Finns det en agenda för era möten? Vad brukas tas upp på mötena?
- Jo, men x är duktig på det, jätteduktigt. Men jag tycker att det är bra med en egen
dag som vi har där på onsdagen. Att det är en fast dag som är där hela tiden, efter
mötet finns det tid att planera, absolut.
- Alltid lämpliga diskussioner som ska tas upp?
- Ja, det tycker jag. Och sen lite tid därefter så har vi tid att träffas.
- Är det något speciellt som ni ska prata om på torsdagsmötena som ni sätter ut för att
diskutera tillsammans eller är det vardagliga problem?
- Nämen jag tror att det är med allihop. Det är med vikarie, när någon fattas. Vi måste
fixa och trixa lite så att det funkar.

Sida 68 av 108
-

Så du tycker det fungerar då?
Jo men jag tycker… ibland tycker jag att det kan bli lite missförstående men, ja.
Det brukar lösa sig?
Ja. Och sen att vi brukar få information i tid. Som nästa vecka är fritidsdag efter två
på torsdag eftermiddag. Vi har alla har fått informationen. Jag tycker det, absolut.

Hur bedriver ni utvecklingsarbete? Finns det studiedagar, kurser eller arbetstillfällen
utsatt för utveckling?
- Ja, det finns men jag behöver inte delta i studiedagarna. Ja, jag har aldrig eller jag
tycker inte det är det viktigaste. Det viktigaste är att ha dagen eller veckan planerad,
det tycker jag är det viktigaste. Jag vet inte studiedagar, jag har inte fått ut av det så
mycket.
- Men du fokuserar på ditt egna arbete och individuella arbetes utveckling?
- Ja det tycker jag är tänkbart. Varje gång jag har tid tänker jag igenom och jobbar in.
- Tror du att det hade det varit bra för kollektivet att själv fokusera på eller ha samma
upplägg som dig på studiedagar? Att få egen tid, att planera och få diskutera med
varandra en sån dag?
- Ja, de går miste om att de inte har tillgång till tid. Och det är klart att någonting kan
gå snett men sen när man tittar på blir så man inte blir så stressad och sen kan man
alltid ändra om. Men det är med är med erfarenhet. Men sen det med studiedagar
jag har bara varit med så många som inte har gett någonting men det har varit roligt
att träffa kollegor och gå ut och äta. Sen kanske det är mening med det också.
- Men du saknar inga kurser individuellt eller så?
- Nej inte nu. Innan men inte nu. Men sen när hon kom, jag kommer inte på vad hon
heter… och pratade om stopp det är min kropp.
- Kuratorn?
- Ja, det var fantastiskt. Det var så fantastiskt hur hon berättade. Det var jättebra. Det
var toppen, det bästa jag har varit med om på flera år.
- Så du hade velat ha den typen av kollektiv eller individuell utveckling i
verksamheten? Som ni och eleverna kan ta del av samtidigt?
- Ja. Dock vet jag inte om det finns tid. Vi har inte haft tid. Jag kommer ihåg när hon
frågade om vi hade varit med och upplevt den här situationen. Åh jag bara såg hur
flera poff poff poff tog till sig och visade.
- Så kanske flera sådana temadagar som du vill ta del av?
- Ja. Men inte hela dagen men en morgon.
- Kanske bara sätta ut en timma eller två?
- Ja, det är lagom. Det ger mycket. Och sen ser jag hur jag hade kunnat bemöta den
frågan. Jag vet att fritids har tagit del av det.
- Ska vi se.
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Hur gör ni för att utvärdera och förbättra era metoder och arbetssätt efter avslutat arbete?
Ges det feedback, reflekterar ni kring ert arbete, samtalar ni om det? Antecknas det
ner? Följs det upp senare?
- Det är beroende på. Det beror helt på om man kan prata med sin arbetskollega om
sånt. Om det finns tid det vill säga. Ibland hinner man bara hälsa snabbt när man ska
ta en kopp kaffe. Men annars när man känner att det finns folk som man kanske vill
prata. Jag och x kan prata mycket mellan varandra.
- Ni har en öppen dialog mellan varandra?
- Absolut. Om det är beroende på språkskillnader i personalen vet jag inte. Men det
finns några som jag har tydlig dialog med.
- När du har genomfört ett exempelvis ett tema. Hur följer du upp målen?
- Ja, men jag… det är kanske…. Jag pratar med en kollega på rasten. Vi kan prata lite
där. Jag tycker det är jättebra. Det måste komma från någon som är positiv tycker
jag, för det blir bättre tycker jag.
Upplever du att du får tänka fritt och säga vad du tycker i arbetslaget?
- Ja! Absolut. Aldrig haft den känslan. Jag tycker att barnen också ska få göra det.
Hur skapar ledningen förutsättningar för ditt/ert engagemang och delaktighet i
verksamheten och dess utveckling? Känner ni att ni får vara med och ta beslut om skolans
utveckling och hur ni ska jobba efter målen?
- Jag tror att jag inte är så mycket inne i den. Därför jag inte har det kravet. Så det
är... så nej, jag känner inte det ansvaret, nej. Jag vet som sagt inte. Jag vet inte hur x
har det men hon har haft andra uppgifter också.
- Men känner du att om du vill engagera dig i något att du får stöttning då av
ledningen att fortsätta med ditt engagemang eller inte?
- Jag har inte haft det så jag kan inte svara på det.
- Nej, okej.
Hur stimuleras och efterfrågas innovation, kreativitet och ständig förbättring?
- Jag tycker att det är med barnen hahah. Det är hela tiden. Absolut. Jag känner det
starkt. Man kan träffa dem som stressmoment eller kreativa eller att de får en att
skratta. Jag tycker det är mycket kreativitet som händer och det är det som får mig
att må bra. Det är inte bara med klassen utan det är också med, tänk på x och dennes
engagemang. Man blir påverkad.
Om och hur belönas visat engagemang och kompetensutveckling? Till exempel belönas du
ifall eller känner du uppskattning när du har engagerat dig i något eller någon elevs
utveckling och hur?
- Ja det känner jag. Jag tycker att jag har blivit uppskattad av ledning och kollegor
och av föräldrar och av barnen.
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Hur blir du uppskattad då?
Ja, det är hur de säger det. Till exempel att hitta en teckning i en elevs mattebok där
det står att jag tycker om dig. Det uppskattar jag.

Är det något mer som du vill tillägga om denna skola?
- Ja, jag tycker det var skönt att träffa dig och lära vem du är. Varje människa har en
historia och jag tycker det är så skönt att lyssna och förstå. Ja, jag tycker det är
underbart.
- Bara att stanna upp och få det här genuina mötet mellan människor?
- Ja. Och sen att du är så duktig.
- Tack snälla och tack snälla för att du tog dig tid för min undersökning. Då kommer
jag att stänga av inspelningen nu.
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Vad är viktigaste med ditt yrke?
- Ja, det är en stor fråga. Den innehåller många svar ju. Men det är ju såklart att få
vara med och forma ungdomars och barns kunskapsutveckling kan man säga. Att
bidra till det.
Vad är det tråkigaste / mindre viktigt med ditt yrke?
- Det är det administrativa. Det är rastvakter. Det är... ja… allt som inte tillhör själva
kärnuppdraget som är undervisning.
Vad är svårast?
- Det är att räcka till. Att vara... kunna … hamna i situationer där man inte kan räcker
till där man behöver vara mer än en… Det är svår också att... vad ska man
säg…eller det är såhär att relationen till barnen är viktigaste. Och det kan ta tid för
att varje unge är unik och det är inte förens man riktigt förstår som man kan göra
någonting. Är det en grupp, det ka vara olika från olika grupper men är det en grupp
med många utmaningar så ställer det många krav på en. Det kan man säg.
Hur skulle du beskriva en vanlig arbetsdag? Börja gärna när du kommer innanför dörren till
att du lämnar arbetsplatsen.
- Hur menar du?
- Ja vad är det du gör från att du kommer in från dörren tills att du går ut från den.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
- Jo men då är det såhär att det är rätt så mycket som handlar om the blackbox som
inte går att beskriva. Man har ju försökt göra arbetstidsstudier enligt den här new
public management modellen. Men det går inte att fånga det. För att det är så
mycket oförutsägbart sätt, så det går inte att mäta tiden. De är ju inte som att gå till
en maskin och så stoppar man in det så kommer det ut en produkt. Utan när man
kommer in i klassrummet så kan det kan det vara föräldrar samtal. Det kan vara ett
barn som slagit sig. Det kan vara allt och det gör att man måste hela tiden vara
flexibel och improvisera. Det ka vara lektioner som man inte har tänkt sig, och då
får man ha någonting annat i beredskap och man får också ha en fingertoppskänsla
för det som jag har tänkt mig det kommer inte fungera idag. Då gör vi någonting
annat. En sak som är säker är att man sitter inte riktigt ner.
- Det går inte att kategorisera heller varje dag?
- Nej, det är rätt viktigt med det här med the blackbox. Det är ganska mycket som inte
går att beskriva som man har försökt beskriva för att vill gärna kunna mäta. Men det
går inte att mäta, nej. Det går inte.
Vad förväntas du att göra i ditt arbete?
- Ja det är ju att se till, försöka se till att barnen når upp till kunskapsmålen, så att de
når målen. Det är ju kunskap det handlar det handlar om alltså och då har vi att hålla
oss till både skola och läroplaner att alla barn ska ha möjlighet att nå så långt som
de har möjlighet till att nå utifrån sina individuella förutsättningar.
Hur tilldelas arbete till dig?
- Vad sa du?
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Hur tilldelas arbete till dig? Till exempel när det har tagits beslut om nu ska vi
arbeta efter de här målen. Vi har den här temadagen.
Det beror ju helt på. En del kommer från skolledningen, en del är
kommunövergripande... det finns ju dom här SKA målen, kvalitetsutveckling som
sen ska brytas ner till dom enskilda skolorna och då ska vi jobba efter det. Men det
kan ju vara dom som bara ska jobbas i klassen eller mindre grupp och då bestämmer
klassen och då har man ju mer självbestämmande och då lägger man upp det
tillsammans med ... förhoppningsvis jobbar man med någon annan så man kan
planera tillsammans med.
Så alltså lite mer, alltså frihet på det sättet?
Ja, fortfarande är det rätt så mycket frihet inom dom ramarna som är lektioner, tider
och plats och så. Det är fortfarande lite.
Och du trivs med det?
Jag tycker om när det är frihet, ja.

Har du någon speciell metod för att strukturera upp ditt arbete och varför har du valt
att arbeta efter den metoden?
- Jag förstår inte riktigt vad du menar.
- Har du ett arbetssätt för att planera liknande i varje ämne? Eller utsatta
planeringsdagar? Eller?
- Jaha du menar så, i så fall är det nog så att jag brukar, nu är det detta speciellt med
denna terminen men jag brukar gör så att jag... jag jobbar först med att berätta, visa
och göra. Du vet den här cirkelmodellen. Först modellar för hur man ska arbeta. Hur
man gör det tillsmannas med barnen och sen blir det individuellt arbete som man
har gett. Sen får man också ge ytterligare individuella instruktioner och så. Det är
det enda jag kan komma på. Jag tycker om att jobba i tema. Att jobba… eller plocka
in… men det gäller inte här men jag tyckte om när det var så att man kunde arbeta
tematiskt och plocka in alla andra ämnen i temat. Så tyckte jag… arbetade jag för.
- Jag tänkte med undervisning och så med, har du någon speciell… planerar du
mycket för att ha undervisning med genomgång eller låter du barnen jobba
självständigt?
- Jo men det är som jag säger. Man ska inte prata för länge. Det är jättesuperviktigt.
Man måste ju hålla någon lags introduktion till ämnet och gärna berätta lite om
ämnet. Jag tror att man berättar för lite idag också. Men det handlar ändå om att det
inte ska va liksom en hel lektion som man bara står och maler. Det måste vara
interaktivt. Man måste hålla dialog med barnen. De måste vara med i samtalet. Men
den stunden man berättar, visar och modellar det måste också följas av att det
individuellt arbete enligt det man har pratat om.
Hur mäts de viktigaste målen ni använder i er planering? Hur följs måluppfyllelsen upp?
- Vad sa du?
- Hur mäts de viktigaste målen ni använder i er planering? Hur följs måluppfyllelsen
upp? Till exempel att nu har vi haft det här temat och hur och har vi klarat målen?
- Ja, det är ju viktigt att man följer upp. Det… om man nu har… eller hur tänker du?
Tänker du tema eller tänker du? Du menar att man ska ha prov efter varje avslutat
eller?
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Om du följer upp med prov eller att man har klarat av vissa uppgifter som kopplas
till målen? Eller hålla en muntlig redovisning?
Ja, allt det där har jag jobbat med men jag är inte riktigt så förtjust i prov. Så att det
brukar vara så att man tänker SO och NO brukar det vara uppknutet till temaarbete.
Och du mynnar det ut i… eller ofta att det mynnar ut i ett arbete som de själva gjort.
Ja, men som att skriva texter. Sen brukar det… sen kan det ju vara ett samtal med
barnen. Nån gång har jag gjort utvärderingar av ämnet. Vad kommer du ihåg av
ämnet? Men det bygger liksom inte på vilket år blev den och den kung. Inga såna
prov har jag haft. Sen har man ju en årskurs som kommer testas i nationella prov.
Det är dom kärnämnena som man kollar av innan nästa årskursskifte.
Men måluppfyllelse, hur brukar du göra då? Följer du upp det i utvecklingssamtal
eller är det inför nästa årskurs att man kollar hur det gick föregående år vad eleven
har uppnått eller?
Man har ju utvecklingssamtal varje termin, ja. Och då följer man ju upp målen och
där har jag inte varit… det är ju väldigt speciellt nu… Jag har ju haft
utvecklingssamtal med en grupp. Det är efter… de bästa… efter de förutsättningar
som finns.

Vad finns det för svårigheter med att utföra ditt arbete? (kopplat till frihet och ansvar?) Det
här skulle jag vilja ha mindre av eller det här begränsar min egna utveckling och eget
arbete.
- Jo men det är väl det jag sa innan, med att det här administrativa och … att
ständigt… vad ska jag säg… jag skrev en gång en lista på allt som vi förväntas göra
utöver undervisning. Det blev en ganska lång lista och jag kommer inte ihåg det nu,
men det var tidigare. Det är ganska mycket vid sidan om… som man gör…som
hade varit skönt att slippa ja.
- Har du kvar den listan?
- Ja, det har jag. Men den är ju inte aktuell men den ligger där hemma.
- Finns det möjlighet att få ta del av den listan?
- Jaja, absolut.
- Det hade varit intressant att läsa vad förväntas egentligen göras som du upplever.
- Det är allt omkring uppgifter som rastvakter… förberedelser av
utvecklingssamtal… rättningar och att vara ständigt uppdaterad på Unikum och
nät… du vet liksom.
- Informerad?
- Ja, informerad och informera liksom både och att vara ja… Och nu har det byggts
upp med det… den… de här rapporterna kring kränkningar och det. Så att det tar
väldigt mycket ja.
- Så du upplever att det tar tid från din undervisningstid och planeringstid?
- Ja det kan man absolut säga. Det gör det ju. Det gör det ju.
Vad skulle du vilja förändra? Varför?
- Det är ju det, ja.
- Ta bort det administrativa och…
- Ja, det men förändra… bjud… men det enda… man säger att skolan har varit aktuell
och varit i media jättemycket. Men de som inte har kommit till tals, det är ju lärarna.
De som jobbar med skolan och inte ungdomarna för den delen heller.
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Det har mest varit från förvaltningsfolk, politiker och så… men de som arbetar med
direkt och konkret skulle ju inte skada tycker jag.
Brukar du samarbeta med dina kollegor?
- Inte så mycket som jag skulle vilja nej. Det har också med att göra med tid också ja.
Men sen är den här arbetsplatsen väldigt speciell också. Det är lättare på xskolan där
man har parallellklasser, där det är… Det är en annan organisation och
organisationen spelar en jättestor roll också.
- Vad är det som brister i denna organisationen kontra xskolan skulle du vilja påstå?
- Det… att det är en årskursblandad skola. Att den är så liten. Att vi är beroende på
att alla ska vara här för att det ska funka. Men årskursblandadklasser är jag inte
förtjust i. det är inget som jag gillar. För då hinner man inte arbeta med en grupp
förens... Det är bara ett år som de går tillsammans och sen är det byte. Det passar
inte mig. Det tycker jag inte om.
Hur ser samarbetet ut er kollegor emellan? Upplever du att den är bra?
- Den är så bra som den kan höll jag på att säg. För att man… det som också brister
här är ju att vi inte har nån… du vet… vi har inget personalrum. Alltså det är ju så
att vi inte sitter ner och snackar, allmänt och så. Socialt prat finns ju inte och så…
Organisatoriskt eller någon struktur. Det finns ju liksom… och det är ju också en
skillnad på xskolan där man har i alla fall tiorasten som man kan sitta och prata på.
Finns det något som du skulle vilja samarbeta mer kring?
- Inte vad jag kommer på just nu nej.
Hur delas ordet ut på mötena? Finns det någon som ska styra upp och genomföra det?
- Vilka möten?
- Arbetslagsmöten, krismöten eller verksamhetsmöten.
- Det är väl olika tror jag. Det har jag inte tänkt på.
Finns det en tydlig och rak dialog mellan kollegor och ledare?
- Åh ledningen, ja. Man säger att det skiftar ju också beroende på vem det är. Denna
terminen har det varit mycket biträdande rektor och förra terminen var det mycket
rektorn här. Men vill jag något så går det bra att mejla något så får man svar. Och så
är det. Kollegor är det beroende på vem det är. Jag är inte så mycket i kontakt med
övriga lärare.
Paus, läraren fick gå ifrån.
Finns det en agenda för era möten? Vad brukas tas upp på mötena?
- Menar du arbetslagsmötena?
- Ja.
- Ja, då brukar det finnas en agenda.
- Är det något som ni brukar ta upp då? Något som är återkommande?
- Ja, det är ju fasta punkter som tas upp då ju. Men det är väl klart är väl punkter som
aldrig kommer med som vi inte hinner med att ta upp just nu.
Tycker du att det fungerar? Med det systemet som du har just nu?
- Med mötena?
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Ja och mellan kollegor emellan.
Det kan man säkert bli bättre de som de angår. Dom de angår kan vara med... Det
kan säkert bli mer tidseffektivt tänker jag. Att man inte behöver vara med på det
som inte angår en själv liksom. Att man kan tänka på det att det läggs i början eller
slutet som man kan dela. Det kan säkert bli bättre.
Som är gemensamt för hela organisationen?
Ja, det som är gemensamt och det som är... och sen att man prioriterar det som är
gemensamt att det inte blir förmycket prat om sånt som inte är det allra viktigast för
verksamheten.

Hur bedriver ni utvecklingsarbete? Finns det studiedagar, kurser eller arbetstillfällen utsatt
för utveckling?
- Vi lär ju ha fått en peng nu ju. Som inte jag har utnyttjat i alla fall. Det är nytt för i
år. Att vi får utnyttja en summa pengar för fortbildning. Annars har vi ju såna här
kommungemensamma fortbildningsdagar. Det är för lite olika.
- Den pengen, är den för det individuella utvecklingen?
- Ja, det är den.
- Skulle du vilja ha mer utvecklingsdagar som skulle gynna dig?
- Ja.
- Finns det någon kurs som du önskar?
- Jag kan inte säga vad just nu, men jag vet att jag har och efterfrågar mer utbildning
ja.
Hur gör ni för att utvärdera och förbättra era metoder och arbetssätt efter avslutat arbete?
Ges det feedback, reflekterar ni kring ert arbete, samtalar ni om det? Antecknas det
ner? Följs det upp senare?
- Du menar… om…menar du när vi vuxna?
- Ja.
- Nej, det tycker jag inte. Det kan utvecklas och bli bättre.
- Vad är det du känner brister där? Är det något som du känner att det här skulle...
- Dom… aktiviteter som genomförs centrala för båda skolorna. Då är det oftast en
grupp som håller… där brukar det finnas med en utvärdering också. Men om det är
mindre projekt som i klassen. Nej, där har jag inte varit så bra på att se till att det
blir utvärderat bland oss vuxna och så, nej. Det har det inte.
- Är det tiden som gör det bristande?
- Ja, det kan man nog säg.
Upplever du att du får tänka fritt och säga vad du tycker i arbetslaget?
- Ja, det tycker jag.
Hur skapar ledningen förutsättningar för ditt/ert engagemang och delaktighet i
verksamheten och dess utveckling? Får ni belöning, eller uppmuntras det till att ni ska
engagera er eller ta ansvar för olika uppdrag? Får ni ha mycket kreativt tänk eller skapa
innovationer och sånt?
- Alltså jag vet inte vad jag ska svara på den men nej.
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Hur stimuleras och efterfrågas innovation, kreativitet och ständig förbättring?
- Ja, det ligger väl… det ligger ett outtalat mer eller mindre önskemål om att alla ska
vara fantastiskt duktiga med att komma med idéer men jag känner mig inte… nej
det är inte…
- Skulle du säga att det outtalade kommer från er i personalen eller att det kommer
från ledning eller från högre ort?
- Det är nog så att det kommer från ledningen.
Om och hur belönas visat engagemang och kompetensutveckling?
- Hur?
- Hur visas eller belönas visat engagemang och kompetensutveckling?
- Inte vad jag kan se, nej.
Har du övrigt att tillägga om ditt arbete på denna skola?
- Men jag önskar att det ska förändras på denna skolan, ja.
- Med de förslag som du har gett?
- Nej, hahah det finns säkert fler förslag.

Sida 78 av 108

Intervjuskript 3- Respondent 3 2019-05-10
Studenten: Röd text
Respondent: Svart text

Sida 79 av 108
Vad är viktigaste med ditt yrke?
- Oj, det viktigaste med mitt yrke... Det är att eleverna trivs. Det här blir
jätteklyschigt. Men det viktigaste eleverna trivs. Att de är motiverade, men liksom
att de flesta har en väldig kärlek till kunskap och får reda på hur världen fungerar
och så. De tycker att det är så spännande men bara att få, odla och boosta och bara
så här... men det viktigaste är glädje för kunskap och nyfikenhet och trygghet.
Vad är det tråkigaste / mindre viktigt med ditt yrke?
- Det tråkigaste?... Mindre viktigt? Jag tänker att de är två olika saker. För det
tråkigaste är när det blir gnäll och tjat och mycket man får mycket motstånd från
eleverna. Men det är inte det minst viktiga utan det är jätteviktigt att man tar dem
seriöst och lösa det på ett bra sätt. Det som kanske känns minst viktigt, oj.
- Vad är det som du skulle vilja ta bort kanske?
- Ja, precis! Vad skulle jag vilja ta bort? Jag är ganska priviligierad just nu för att jag
går inte på några möten förutom vårt onsdagsmöte. Och jag har eller det som känns
lite störigt just nu är att jag ska rapportera… rapportera vidare hur kontakten är
mellan vårdnadshavarna. Men jag kan alltid vidarebefordra det till lämplig person.
Men det skulle vara mer sån, att jag måste redovisa mitt arbete, det skulle jag tycka
vara störigt och tidskrävande. Ja… Det mesta jag gör tycker jag är viktigt.
Vad är svårast?
- Svårast? Att hinna tycker jag är svårast och att kanske veta vad man ska prioritera.
Svårt, jag tycker det är svårt att man ofta känner sig otillräcklig... ja… men ja, man
kan alltid gör allting lite mer och lite bättre och lite mer förberett. Sen är det svårt,
jag har haft jättesvårt med arbetsron i min klass. Men att vaa… Men personligen
tycker jag att jag ska konsekvent och tydlig.
Hur skulle du beskriva en vanlig arbetsdag? Börja gärna när du kommer innanför dörren till
att du lämnar arbetsplatsen.
- Då kommer jag hit till klassrummet. Jag börjar med att sätt upp schemat på tavlan.
Sätta på lugn musik. Fixa belysning. Kollar min kalendern. Plocka fram ja, för
dagen.
- Förbereder?
- Ja, förbereder. Sen åtta och tjugo så kommer eleverna. Då står någon vuxen i dörren
och hälsar. Och sen kommer eleverna in och ska ha tystläsning. En av oss står i
dörren och hälsar och den andra ser till att det är lugnt i klassrummet. Sen rullar
dagen på med olika lektioner.
- Hur avslutar du dagen? Sätter du ut för egen planering?
- Vad sa du?
- Hur avslutar du dagen? Sätter du ut för egen planering? Det här ska jag göra, eller
plocka i ordning eller jag ska…
- När eleverna har gått?
- Ja.
- Det första jag gör när eleverna har gått är att se över är det något jag behöver reda
ut. Någon som jag behöver prata med. Jag börjar med det. Och sen så är det lite
olika, oftast är den lektionsförberedelse eller kontakta föräldrar. Eller prata med
kollegor men... Men nej först plocka undan efter lektionen såklart ja.
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Men sen börjar det andra som du pratade om?
Precis, planering och förberedelser.
Skulle du säga att du har det svårt att släppa jobbet när du är på väg hem? Eller
känner du att nu är jag klar och redo att gå hem och starta imorgon?
Jag arbetar så olika, så jag tycker att det är ganska svårt att hinna, tar… har blivit
bättre och bättre på att släppa jobbet men hinner inte alltid. Så hinner jag inte så tar
jag med det hem och gör det på kvällarna.
Vad skulle hända ifall du lät det var tills senare?
Då… skulle mina lektioner bli… oförberedda… så... ja, jag skulle behöva förenkla
det mycket mer så att de kanske skulle få jobba mer i böckerna eller...

Vad förväntas du att göra i ditt arbete?
- Bra fråga. Jag förväntas skapa bra relationer till mina elever. Skapa bra relationer
till deras föräldrar. Jag förväntas att hålla i en tydlig och meningsfull undervisning
där det finns ett tydligt syfte att redovisa för. Det är tydligt för eleverna vad de ska
göra... jag förväntas skriva veckobrev, rapportera vårdnadshavare vad vi gör. Jag
förväntas ge en bra och trygg arbetsro. Att eleverna trivs och att jag... Jag tror det är
det.
Hur tilldelas arbete till dig? Om det skulle vara ett tema eller att ni ska arbeta med nya mål.
Det här ska vi utföra just nu. Är det du själv som får ta det beslutet eller kommer det från
högre eller annan ort eller?
- Det vi gör på lektionerna är det jag som styr över.
Har du någon speciell metod för att strukturera upp ditt arbete och varför har du valt
att arbeta efter den metoden?
- Speciell metod? Jag har en… jag har en liten bok som är i A6 som jag alltid
försöker ha med mig, där jag skriver att göra listor. Jag har min kalender där jag
skriver ner viktiga datum eller händelser. Men nej inte viktiga datum utan du fattar.
- Tider till exempel?
- Ja, tider. I min bok kan jag skriva ner tankar eller om elever. Eller om jag är på
möten eller fortbildning. Ja, lite..
- Någon form av dokumentation som du alltid kolla tillbaka på?
- Ja, precis. Alltså min tid räcker inte riktigt till. Mitt schema säger att jag slutar en
viss tid. Men vissa lektioner bidrar till att jag får arbeta över för att det finns alltid
något att fixa eller redogöra planeringar. Det är så på måndagar. På tisdagar har jag
en liten stunds planering, eller har jag det? Jo men det har jag och där jag försöker
läsa och skriva mejl till föräldrar. Det tar ungefär en timma. På onsdagar sitter jag
med elevernas planering. Men det kanske är på torsdagar? Förlåt att jag är så
förvirrad.
- Nej, det är ingen fara.
- Egenplaneringen tar minst en timma. Det handlar om elevernas egen planering och
utveckling. Men det kommer jag sluta med.
- Vänta nu så att jag förstår dig rätt, du skriver alltså ner varje elevs planering varje
vecka vad de ska göra?
- Ja, under veckan. Det tar väldigt lång tid.
- Det kan jag tänka mig. Med många elever och olika egenarter.
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Ja och då sitter jag även och rättar deras uppgifter. Jag kollar igenom varje elev, låt
oss säga att varje elev tar fem minuter. Det är ganska mycket tid som går åt till bara
det. Sen har jag någon dag i veckan som jag planerar för hela veckan och sen
strukturerar jag upp. Så jag har en plan för hur terminen ser ut. Vad som ska göras
den här veckan och den veckan. Grovt i generella drag.
En långtidsplanering?
Ja precis. Men sen detaljplanerar jag vecka för vecka.
Och det hjälper dig och fungerar för dig tycker du?
Ja men jag känner att min tid inte räcker till. Jag skulle vilja ha mer tid för planering
och mer tid för eleven. Men jag vill heller inte jobba mer än vad jag gör just nu.

Hur mäts de viktigaste målen ni använder i er planering? Hur följs måluppfyllelsen upp?
Jag tänker på när du nämner långtidsplanering och nu ska vi arbeta med det här den här
tiden. Hur kollar du upp att de mål som du eller det sats avklaras eller fullföljts?
- Men det gör jag inte så bra. Jag kan bara lägga till att som idag när de skulle väga
saker. Då… när de är klara så går jag och kollar så att de får visa att de har förstått.
Såna små dagliga grejer kollar jag upp.
- Även när du rättar i deras böcker?
- Ja, men jag rättar och är det något så går jag fram till eleven och tar det med den
eleven enskilt. Det är inte så att jag har några prov eller så.
Vad finns det för svårigheter med att utföra ditt arbete?
- Vad svårt. Men det är det här med att hinna och prioritera rätt. Att räcka till alla
elever men också till de mer extrema… Det är svårt att ha koll på allas kunskap och
kunskapsutveckling.
Vad skulle du vilja förändra? Varför?
- Nu har jag specifika ämnen, och då har jag överblick på elevens planering men jag
har inte koll på hur det går för dem sen. Det är jättekul att ha dem specifikt men jag
missar ju också när de arbetar själva i de andra ämnena. Jag skulle vilja ha mer eller
fler ämnen. Men det finns inte utrymme för det på elevernas schema eller timplan
eller min planerings tid.
- Vad skulle du vilja förändra till eller tror du skulle behövas ändras för att det skulle
bli mer så?
- Men det är ju att det behövs en lärare till eller att det finns ett samarbete mellan oss
kollegor. Eller att vi byter ämnen eller om sjukskriven personal kom tillbaka och vi
delade upp det.
Brukar du samarbeta med dina kollegor?
- Nej inte så jättemycket. Jag samarbetar med den här personen. Och jag
samarbetar… eller har ganska mycket dialog med fritidspersonal. Eller i alla fall
med en viss person. Men annars inte så faktiskt inte. Jag tillägga att ibland kan jag
säga… ibland har det varit med andra klasslärare på deras initiativ med att mina
elever har förberett. Hej x, vad gör du? Amen att en klass kanske har gjort en
matteuppgift åt oss så kom dem ner till oss så vi fick lösa dem. Men annars inte.
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Hur ser samarbetet ut er kollegor emellan?
- Jag tycker det är trevlig stämning mellan oss kollegor. Vi säger hej till varandra.
Kan växla några småord till varandra. Det känns hjärtligt. Oj… jag tror att vi kan
vara öppna och skoja med varandra på AL mötena men annars träffar jag dem inte
så ofta. Eller jag träffar ju några lite mer ibland men det är inte så jättemycket
samarbete.

Finns det något som du skulle vilja samarbeta mer kring?
- Ja, det jag tycker är en stor grej som fattas. Det kanske beror på att det är så många
nya på den här skolan som inte vet vart det här dokumentet finns och så. Men det är
att jag vi lärare har en ordentlig plan med att se över vad varje årskurs ska ta upp. Så
att man inte upprepar varandra utan att man… kanske kan… vad heter det arbeta
med likande avsnitt i läroplanen. Jag har inte tagit upp det för att vi har olika
läroplan beroende på vilket stadie man går i. Men det hade varit jättekul att jobba
med teman över årskurserna med vatten eller kärlek eller vänskap. Jag hade haft
mer dialog, jobbat mer enat kring värdegrund. Det hade jag tyckt varit vettigt. Ja
och kul.
Hur ser era arbetslagsmöten ut?
- Arbetslagsmöten, då är det oftast biträdande rektor som är ordförande. Vem som
helst kan vara med och skriva ner punkter i dokumentet. Och sen går vi igenom
punkt för punkt. Jag tycker att vi har blivit bättre på det. Förra terminen var det
kanske lite mer hoppigt att vi hoppade från det ena till det andra. Att någon flikade
in med något som ingen hade att göra med.
- Men alla tar sitt strå till stacken med att lägga in sina punkter, att man låter varandra
tala eller?
- Ja det tycker jag, men nu är jag kanske den som pratar ganska mycket på AL mötet
men det tycker jag.
Hur delas ordet ut på mötena? Finns det någon som ska styra upp och genomföra det? Du
pratade om biträdande rektor. Är det han som ser till att till exempel att nu är det Ronja som
ska prata? Eller finns det någon annan som styr upp det?
- Jag kommer inte ihåg. Det kan vara så att vi pratar i mun på varandra men det kan
ju också vara så att ordförande delar ut ordet. Det är nog inte så formellt utan ja…
- Det känns mer som en trygg miljö ändå?
- Ja det tycker. Är det till exempel så att det är två som räcker upp handen så är det så
att man checkar av med varandra så att den som räckte upp handen först får prata
först.
Finns det en tydlig och rak dialog mellan kollegor och ledare?
- Var det två frågor?
- Ja, det kan vara två frågor det kan vara en om man upplever det.
- Vad svårt.
- Känner du själv att det finns en bra dialog till exempel?
- Ja, ibland tycker jag att det har brustit med information från ledningen men oftast
tycker jag att den är bra.
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Men det kan vara till exempel när jag ska få nya elever att så här… jag har inte fått
reda på det förens… det kommer nya elever på måndag men så fick jag reda på det
på fredagen av en slump. Ah ibland har informationen inte kommit fram eller
försvunnit eller ja, inte kommit fram men det är enstaka tillfällen. Men oftast tycker
jag att det funkar bra.
Finns det en agenda för era möten? Vad brukas tas upp på mötena?
- Det är en väldigt tråkig punkt som tar en så himla lång tid som man önskar att den
kunde göras på ett mycket mer effektivare sätt. Men det är det här med om personal
ska vara frånvarande, hur vi ska lösa det... det måste ju eller är ju en viktig och
praktiskt fråga som måste lösas. Men på något sätt så skaver det lite i en när vi har
en sån här timme eller en och en halvtimme som en gemensam… det är väl inte ens
en timme utan fyrtio minuter som vi sitter ner. Att den ska gå åt till att lösa vikarier
eller bemanningsproblem... det kan ibland kännas lite trist för att det kan diskuteras
om pedagogiska frågor eller om det ska vara en temadag.
- Kanske sitta ner med en kollega och diskutera planering med berörd personal?
- Ja, precis.
- Du känner att det kanske inte är riktigt din uppgift att sitta med och lösa den?
- Jo men kan kännas vettigt att sitta med och få insikt med att... inte med att det inte
är mitt ansvar men eller det kanske det inte är? Eller att jag tycker att det är. Men
jag menar med att jag tycker att det känns som ett slöseri av tiden. Med att det är
problemet med att kunna lösa på ett annat sätt. Det kanske ska vara viktigt med att
belysa och skriva ner med att då och då är jag borta och att alla kollegor får skriva
ner det i sin kalender. Men att det är inte där och då vi ska sitta och lösa det. Men
och andra sidan kanske det är det enda tillfället som vi kan diskutera det för att om
vi inte ska ta in en vikarie, så måste vi rodda ihop det tillsammans. Så det kanske
fyller en viss funktion om jag tänker på det nu än vad jag tidigare har förstått.
Tycker du att det fungerar?
- Det tycker jag oftast.
- Förutom den punkten kanske?
- Hahaha ja.
Hur bedriver ni utvecklingsarbete? Finns det studiedagar, kurser eller arbetstillfällen utsatt
för
- Jag har fått gå på rikskonferens med olika föreläsningar.
- Var den individuell eller var den kollektiv att det var fler från skolan som fick gå
med på den?
- Det var jag och några till från den här och den andra skolan…annars… i onsdags
hade vi en kvinna från socialförvaltningen som kom till AL mötet och hade lite
information. Jag vet inte om det räknas som fortbildning. Det har varit någon
föreläsning man har gått på efter skoltid… annars har det varit mycket prat om att vi
liksom att en skulle hålla i något om konflikthantering har jag för mig, eller om en
som kunde berätta om det eller montessoripedagogik. En i personalen har berättat
lite om montessoripedagogiken under en utvecklingsdag. Men det har varit mycket
sånt som inte har blivit av. Alltså många idéer som inte blivit av.
- Kollektivt lärande eller kolligat utbyte mellan varandra?
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Nej, det har vi inte så mycket. Men jag har fått extra stöd och handling vilket har
varit jättebra och ett bra stöd.
Det finns den möjligheten att få det stödet?
Ja.
Finns det eller skulle du vilja ha mer utav det eller känner du dig ganska nöjd med
det utbudet som du utlovats just nu eller skulle du vilja ha mer kurser tillsammans
med kollegor eller bara för din egen kompetensutveckling?
Ja åh. Jag skulle jättegärna vilja har mer. Jag tänkte på det häromdan att jag längtar
tills jag blir lite mer erfaren i min yrkesroll så att på förtroendetiden faktiskt kan
sitta och använda tiden till kompetensutveckling. Att jag kan sitta och läsa böcker
som berör mitt jobb. Ta det av senaste forskning för just nu känns det som att jag
inte hinner det.

Hur gör ni för att utvärdera och förbättra era metoder och arbetssätt efter avslutat arbete?
Ges det feedback, reflekterar ni kring ert arbete, samtalar ni om det? Antecknas det
ner? Följs det upp senare?
- Menar du mitt klassrumsarbete? Eller vilket arbete menar du?
- Det kan vara gemensamt arbete. Det kan vara om ni har tagit gemensamma beslut
att vi ska arbeta med kränkande behandling. Har vi tagit upp det läroplanen berör?
- Det har vi väl inte gjort jättemycket. Det hänger väl mycket på mig som lärare att se
till att det görs... det sker nog mer informellt att jag reflekterar kring hur det är i mitt
klassrum och skriver ner lite. Bollar lite med kollega men det har inte varit så jätte
strukturerat.
- Men du har ändå en typ av dokumentation och reflektion med din kollega som du
nämner, att du får feedback där och reflekterar kring hur man gör det där bättre?
- Ja precis och sen följer vi upp det nästa gång vi ses och hur har det gått med det här
eller fungerade som önskat? Kan vi göra på olika sätt med det här eller det här.
Veckan efter kanske vi ses och reflektera vad det blev för resultat av det eller hur
har det gått med att fånga upp den här eleven.
Upplever du att du får tänka fritt och säga vad du tycker i arbetslaget?
- Eller finns det en norm som gör att du tycker att du känner dig begränsad?
- Det finns ju säkert en norm. Det finns ju alltid normer men jag känner nog att jag ka
vara ganska öppen. Sen såhär från kollega till kollega kan man fråga varandra om
man inte förstår något och utbyte av det. Det har jag känslan av i alla fall. Och sen
vi kan diskutera tillsammans. Jaa, för mig handlar det nog om hur bra vi känner
någon och hur trygg man är. Men… Jag tycker att det är ett ganska öppet klimat.
Hur skapar ledningen förutsättningar för ditt/ert engagemang och delaktighet i
verksamheten och dess utveckling?
- Oj vänta nu fattar jag inte.
- Hur skapar ledningen förutsättningar för att du ska vara engagerad eller känna dig
engagerad i verksamheten och er gemensamma utveckling? Finns det eller finns det
inte och i så fall varför?
- Ett sånt är att jag kan lyfta saker på arbetslagsmötet. Om jag vill lyfta något kan jag
ta upp det. Jag tycker att jag ges ganska mycket frihet... Vet inte riktigt mer.
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Hur stimuleras och efterfrågas innovation, kreativitet och ständig förbättring?
- Vänta nu vad sa du nu?
- Hur stimuleras och efterfrågas innovation, kreativitet och ständig förbättring?
- Alltså från ledningen? Eller?
- Ja från ledningen eller om du känner att det stimuleras mer från kollegor?
- För mig är det där här med att reflektera med kollega att jag får jättemycket
stöttning från den här personen. I pratar med varandra och vi hjälper varandra med
utveckling och utvecklas i min roll. Det här med stöttning, stimulans och
kreativitet… Jag vet inte riktigt….
Om och hur belönas visat engagemang och kompetensutveckling?
- Jag vet inte….
Har du övrigt att tillägga om ditt arbete på denna skola?
- Nej, jag vet inte om det här ger någonting till dig men eftersom det här är en sån
liten skola. Så blir det ganska som eller så skört så fort någon är borta så märks det
eller påverkar verksamheten så mycket … och det blir eller känns som att ja…
eftersom det är en sån liten skola att man springer på varandra hela tiden så får man
känslan av att vi är tajta men egentligen kanske vi inte är det. Vi ses inte så ofta och
vi pratar inte så ofta. Vi jobbar ganska mycket i våra egna bubblor. Jag vet inte hur
det är mellan de andra klasserna i och för sig.
- Så du hade kanske saknat ett arbetsrum där man kan sitta gemensamt under sin
planeringstid?
- Ja, det hade man faktiskt kunnat haft. För ja, nu är alla i en varsin bubbla. Men sen
tycker jag att det är så att eleverna hälsar man alltid på eller känner igen. Även om
jag inte känner de eleverna så bra i de andra årskurserna så är det ändå nån liten
relation man har.
- Tack för att du tagit din tid att delta i undersökningen.
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Vad är viktigaste med ditt yrke?
- Amen Emma, så allmänna frågor.
- Man kan börja allmänt.
- Det viktigaste i mitt yrke? Att älska att umgås med barn. Att älska att umgås med
människor, att tycka om människor… Det handlar mycket om anpassningar. Det
handlar om att vara ödmjuk, att vara liksom att tänka på båda hållen att alla har rätt
att ha sina åsikter och tankar.
- Att vara en egenart?
- Vad sa du?
- Att vara en egenart?
- Ja. Men samtidigt såklart, det är viktigt som du har sagt, att vara en bra ledare. Men
det innebär att man ska vara liksom, att man inte… man ska vara auktoritär.
Auktoritär i klassen. Men man ska inte vara för sträng och man ska inte vara
auktoritet…. Ja, man ska vara en person som gillar att jobba mycket. En person som
gillar att… eh… gillar att ja, ha människor runt omkring sig. Det är ett jobb som
passar en person som kan vara flexibel. En person som har oregelbundet
arbetsschema som är beredd på att få arbeta på helgen. En person. Ska jag fortsätta?
- Ja, om du anser att det finns flera viktiga punkter som är viktiga.
- En person som kan hantera personligen… ja, att inte ta det personligen om man kan
säga, att kanske släppa jobbet när man är hemma. Jag, misslyckas med det.
- Vad är det som gör att du känner att du misslyckas med…?
- Att släppa jobbet?
- Vad skulle hända om du inte tog med jobbet hem?
- Då tänker jag att det kan påverka drastiskt eller dra ner på kvalitén på mitt arbete på
jobbet. För annars hinner jag inte med liksom allting. Ja, ibland får man ta med sig
jobbet hem. Ja, att vara strukturerad det handlar väldigt struktur men det är bäst att..
det är variation. Det är stor variation. En dag är inte lik den andra och det är faktiskt
ganska roligt och intressant och det är faktiskt i kontakt att dagarna går väldigt
snabbt. Att man känner sig liksom nej, det är när man kommer på morgonen, då det
är morgon och man hinner inte ens att tänka utan det slutar ganska snabbt. Det är
faktiskt väldigt positivt då det är många som bara sitter och inväntar tills de ska gå
hem. Det gör jag aldrig, mycket sällan. Jag har alltid mycket att göra och det är
mycket bra för mig att hela tiden hålla sig igång. Kan man säga så?
- Ja, det kan du säga om du vill det.
- Ja, det är faktiskt intressant men det är variation framförallt.
Vad är det tråkigaste / mindre viktigt med ditt yrke?
- Tror du att jag har besvarat din fråga bra? Första frågan tänkte jag.
- Ja, känner du dig nöjd med svaret så är jag nöjd. Så känner du dig nöjd med första
så går vi vidare till andra.
- Okej, vad sa du för ny fråga?
- Vad är det tråkigaste eller mindre viktigt med ditt yrke?
- Mindre viktigt? Låt mig tänka.
- Ja, eller något som du kanske hade velat prioritera bort?
- Mindre viktigt i mitt yrke?
- Vad tycker du är tråkigast om det kanske är lättare att svara på?

Sida 88 av 108
-

-

-

Nej, faktiskt inte. Det är inte lätt. Kan du sätta mig på rätt spår?
Finns det något i ditt yrke som du tycker är mindre roligt eller anser mindre viktigt i
ditt arbete? Exempelvis olika arbetsuppgifter som temadagar, undervisning,
samtal…
Jaha du tänker så… Jo faktiskt det är det tråkigaste att utföra olika typer av
uppgifter administrativt, såklart. Då tappar man fokus på det här som är det
viktigaste i mitt uppdrag just. Att liksom... ja, planering, undervisning, kontakt med
mina elever då det är liksom att man inte hinner med administrativa alldeles för...
som du säger.
Vad är administrativt arbete enligt dig?
Unikum. Ja, liksom ibland dokumentation som är onödig. Liksom att sitta och
skriva ner incidentrapport och allt annat, det innebär för mig liksom mycket jobb.
Unikum, det är också ganska mycket som man måste fylla i. Även när man
genomför utvecklingssamtal... det är faktiskt bra men också… det är bra men
eftersom du ställde frågan vad som är tråkigast så är det de.

Vad är svårast?
- Det är faktiskt… Svåraste?... Svåraste är att allt ska gå igenom min hjärna och mitt
hjärta. Det svåraste är att inte försöka låta bli att inte ta det så personligen. Att ta
med sig jobbet hem. Jag vill helst slippa tänka ens på jobbet när jag är hemma,
sover, när jag går och lägger mig, när jag vaknar. Jag vill helst vara… känna mig
som en vanlig människa när jag inte är på jobbet. Det är svårast liksom… samtidigt
när jag är på jobbet är det vissa situationer som kräver en viss förmåga, när man ska
vara en tydlig ledare. Lite svårt fortfarande för mig. Vad är svåraste mer? Just det
jag sa i början, att det släppa den här… allt för mycket. Det blir som att… som jag
sa i början att det är många egenskaper som man måste besitta och äga. Det är
väldigt mycket för en människa. Det är det som liksom gör väldigt mycket… Ja,
man måste hålla sig i ton. Som du förstår. Det ordet i ton är när man befinner sig i
en spänning och man måste hela tiden… Hålla igång. Kroppen ibland sviker en. Det
är både mental och psykiskt. Kan det är därför man måste kanske tänka, prioritera är
det viktigt att för en lärare att låta dom undervisa att undervisa och lära ut? Eller
belasta dem mer med sånna administrativa uppgifter, andra uppgifter, ta ställning i
frågor och träffar allt möjligt.
- Skulle en lärarassistent underlätta ditt arbete på det sättet?
- Ja, såklart. Ju fler desto bättre. För att i vissa klasser, det finns flera elever med
svårigheter, verkligen och de har rätt till det. Men ibland är vi alldeles för många
och ibland är vi alldeles för få. Ibland är det liksom obalansen som gör att man
faktiskt inte mår bra.
- Eftersom ni har åldersbalande klasser, tror du att det kan vara skillnader i behov i
varje årskurs?
- Ja, absolut. Det kan variera från klass från klass. Det kan variera från lektion till
lektion. Liksom att lektionen kräver att man måste vara två för att vissa elever
behöver extra stöd hela tiden. Om en elev får hela tiden min tid då kan vi grovt säga
att 24st inte får någonting alls.
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Det är inte rättvist. Så att det är liksom man ser då och tittar man på hur många
elever som behöver extra stöd eller extra hjälp som kan hjälpa dem, det underlättar
såklart.
Skulle det vara enklare om det var uppdelat mellan er vuxna, så att man har ansvar
för en specifik elev eller grupp som alltid kan få stöd av en bestämd vuxen? Om de
kan sitta ner själva, gå igenom och få den arbetsmiljö som den kräver. Medans du
kan fokusera på din grupp och deras utveckling?
Det är så skulle jag säga. Att det praktiseras väldigt mycket så på en annan skola
och då har de utvalda pedagoger som plockar ut några elever och de har
undervisning i mindre grupper. Det har bevisat att det har fungerat betydligt bättre
såhär än att eleven sitter och kämpar med många störande faktorer. Vissa elever
klarar inte av det. Det liksom, mindre grupper… mindre klassrum och bättre fokus.
Och anpassade genomgångar.
Har i det på er skola?
Nej.

Hur skulle du beskriva en vanlig arbetsdag? Börja gärna när du kommer innanför dörren till
att du lämnar arbetsplatsen.
- Den är väldigt intensiv, det är väldigt intensiva dagar. Men det har blivit lite bättre
men jag tror att vi har pratat om det om min vanliga arbetsdagar egentligen. Ja, då
kommer jag in klockan, jag måste förbereda mig. Så ja, så kommer jag inte in
klockan åtta utan jag brukar kanske börja tio i åtta. Tidigare, då går jag in i
klassrummet. Skriver på tavlan. Hämtar material, skriver ut material.
Avbryts.
- Oj, vad var jag någonstans?
- Du berättar att du kommer lite tidigare och börjar med att förbereda...
- Ja, sen brukar starta på med lektionerna. Mina raster hinner jag nästan aldrig att ta
för att jag måste hinna förbereda inför nästa lektion. Jag har ofta lektion efter
lunchrasten. Efter om jag hunnit med lunchrasten kommer jag in i klassrummet och
börjar lägga fram och skriva ut material, skriva på tavlan. Mina raster, de blir nästan
aldrig. Sen är det lektioner igen, enligt schemat. Och sen är det slut. Sen efter det
måste jag sitta ner med att planera, dokumentera, svara, svara föräldrarna, svara
andra pedagoger och allt möjligt. Då går jag hem såklart och då jag har använt
förtroendetiden på skolan och det blir betydligt mer övertid. För att jag brukar oftast
jobba övertid. Hoppas nästa år att det blir lite bättre.
Vad förväntas du att göra i ditt arbete?
- Det är mitt uppdrag med att lära ut. Mitt uppdrag är att kommentera och bedöma.
Mitt uppdrag är att anpassa min undervisning utifrån olika elevers behov. Mitt
uppdrag… vad är det mer? Planera, genomföra, dokumentera och göra
anpassningar. Och då tänker jag att det är så, men att det blir andra uppgifter också.
Såklart… Det är liksom att beställa in böcker, checka ut… Ja, liksom att organisera
allt i klassrummet. Allt möjligt!
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Det är extra uppgifter upptill som du nämner, att uppdraget är att planera,
genomföra, dokumentera och göra anpassningar men också att du ska utföra andra
arbetsuppgifter utöver det?
Det är sånna små uppgifter och när de blir många då blir det en jättestor uppgift. Det
blir så många små som ska utföras och det blir en stor uppgift. Det tar tid.

Hur tilldelas arbete till dig? Finns det någon som strukturerar upp eller delar ut arbeten till
dig?
- Ingen.
- Ingen?
- Ingen.
Har du någon speciell metod för att strukturera upp ditt arbete och varför har du valt
att arbeta efter den metoden?
- Specificera gärna vad du menar.
- Okej, men jag börjar alltid dagen med att gå till klassrummet och förbereda. Jag
börjar alltid mina lektioner med att undervisa, ge dem instruktioner, låta eleverna
arbeta och så kanske vi kör en genomgång efter det. När du planerar, har du
speciella dagar som du planerat in att då sitter jag med det eller det. Har du någon
speciell…
- Struktur?
- Ja?
- Nej, jag tar det löpande. Alltid. Så det liksom inte riktigt dagligen men utan jag
försöker att planera en vecka innan såklart. Planera antingen i huvudet och sen
måste jag… jag har en planeringsbok som jag skriver ner all planering, mina
planeringar. Jag skriver ut även det jag ska skriva på tavlan. Jag skriver det först i
min egen dator så att ingenting glöms. Även tidfördelning att vi ska prata om det
och det i cirka fem minuter. Så brukade jag göra innan, men det tar ju också mycket
tid och jag hinner inte riktigt med det, men ja… Antingen att jag planerar även en
sån detaljplanering men också inte stegvis utan för varje lektion för sig själv. Då
brukar jag antingen skriva i min planeringsbok, eller i min kalender och i min dator.
- Så du har en korttidsplanering?
- Nej, jag har faktiskt inte i nuläget… kan säga att jag gör det, en långtidsplanering.
Jag kan tänka mig det till nästa läsår. För då jag kan planera arbetsområde lite
bättre. Att man inte har… ja, då har man sina ramar. Då måste man också få det
gjort inom dessa ramar, det är viktigt.
- Men du känner att du inte haft den möjligheten att sitta ner, strukturera och följa de
ramar som ställts?
- Ja, det är det. Om det hade funnit mer erfarna lärare på skolan hade det varit enklare
att ta efter och lära sig hur man faktiskt gör detta. Praktiska, det var något jag
saknade från början. Denna terminen har jag fokuserat att åtgärda fel och tänka
efter. Vad kunde jag göra bättre? Hur kunde jag planerat för att det skulle hålla hela
skolåret ut? Annars blir det lite hoppigt. Och sen måste man sätta fart för att hinna
och det är inte alls bra. Man måste planera.
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Hur många veckor kan jag tillsätta det här arbetsområdet? Vi har arbetat så många
veckor med ett ämne och jag borde ha satt tydliga ramar. Det borde jag ha gjort.
Så du har egentligen gjort en uppföljning av ditt arbete? För att se…
Inte bara uppföljning men praktiska moment som man behöver se på. Och
långsiktig planering som du säger, det är bra.

Hur ser era arbetslagsmöten ut?
- Rätt strukturerat. Vi antecknar ner allt som sägs. Det är bra.
- Tycker du att det är bra med en specifik eller bestämd dag i veckan?
- Ja, det är bara onsdag som vi har det. Nu i nuläget är det bara jag som saknar en
pedagog som jag kan diskutera med om praktiken och andra allmänna frågor som
rör eleverna, föräldrarna, kollegorna och allt möjligt.
Hur mäts de viktigaste målen ni använder i er planering? Hur följs måluppfyllelsen upp?
- Det gör jag alltid.
- Hur gör du det?
- Menar du kursmålen?
- Ja, exempelvis när du planerar, vilka mål är det ni berör och hur checkar du av dem?
Hur ser du till att målen avklaras och på vilket sätt redovisas det?
- Du menar att det just nu hur det är för eleverna.
- Ja, men hur du planerar för hur eleverna ska nå kunskapsmålen och planerar hur de
ska redovisa att de avklarar dem?
- Ja, men det finns alltid i mina planeringar, att det finns bedömningsmatriser. Jag
försöker följa dem. Inte försöker utan jag följer alltid dem. De är tydliga kriterier
som är enkla att följa och gå igenom med varje elev. Om det handlar om muntliga
eller skriftliga redovisningar, då dokumenterar jag allting. Om det handlar om
muntliga försöker jag skriva sammanfattningar som eleven säger och sen införa det
med bedömningsmatrisen såklart. Ja, det är tydligt även för mig, det är ett bra
underlag med bedömningsmatriser. Är det något annat du vill att jag ska berätta
om?
- Jag är intresserad av hur du följer upp...
- Kunskapsmålen. Ja, men det är så jag utför det. Men det är framförallt med
bedömningsmatrisen… Ja, jag är ganska förtrogen med läroplanen och de olika
ämnena. Jag är bekväm med kunskapskrav och så. Det är inte svårt med den biten.
Vad finns det för svårigheter med att utföra ditt arbete?
- Avsaknaden av erfarenhet. Kanske på grund av min bakgrund. Nej, inte så mycket.
Det är en viktig fortsättning med att känna sig trygg. För när man känner sig trygg
och säker då mår man bra. Det ger en självförtroende. Eller när jag har gått från den
här frågan. Hur var frågan igen. Jag har tänkt på annat.
- Vad finns det för svårigheter med att utföra ditt arbete?
- Jaha. Nej, jaa.
- Ska vi vänta med den frågan tills nästa möte och fortsätta intervjun?
- Ja.
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Intervjun återupptogs den 13 maj
Vad skulle du vilja förändra? Varför?
- Vad skulle jag vilja förändra? Ja, jag skulle faktiskt vilja förändra att vi är två
klasslärare i klassen. Ett så kallat tvålärarsystemet, det är faktiskt på sätt att minska
arbetsbördan och man kan följa upp varandras planeringar och arbeten. Jag skulle
vilja… önska att det framförallt det underlättar att planera. Exempelvis när den ena
läraren är sjuk så vet den andra vad det handlar om. Att man ska inte hämta in en
utomstående vikarie som inte är insatt i vad är det som gäller.
- Att man alltid har någon som checkar upp den andra? Att man till exempel alltid har
en som kan eventuellt hjälpa vikarier eller den som vikarierar att få fram rätt
material och informerar rätt? Är det så du menar?
- Nej, att det alltid finns en extra ordinarielärare och mentor i klassrummet. Det ska
alltid finnas minst två i klassrummet. I varje klassrum som kan liksom att dela på
arbetsuppgifter. Lektionsplaneringar. Mentorskapet.
- Vad är det för arbetsuppgifter du tänker på?
- Om jag inte pratar om lektionsplaneringar då menar jag olika typer av
dokumentation. Liksom uppföljning, veckobrev och sånna så att säga administrativa
uppgifter. Man ska liksom ja. Dela.
- Men den här skolan har vissa begränsningar, skulle det kunna gå att dela upp arbetet
då? Till exempel, mentorskap, man kan dela ämnen men att man kan undervisa i två
klasser är det så du tänker? Eller menar du att det ska vara två ordinäre lärare i
klassrummet eller en lärarassistent?
- Det hade varit bra att ha en ordinarielärare som insatt. Och det är det liksom just på
skolan, du vet om det själv att det är åldersblandade grupper. Och det är väldigt
svårt att planera dem utifrån olika nivåer i just svenskan och i matten dom behöver
faktiskt anpassade undervisning. Anpassade genomgångar men det är också… man
kan säga att det svåraste är att kunna liksom anpassa det… anpassningar som är just
för det…
- Just för elevens individuella egna utveckling, att den inte begränsas eller försvåras
utifrån ert arbetssätt?
- Ja, det vore bra att ha två lärare i varje klass. Det är faktiskt många skolor som
praktiserar det. Och dem har två lärare i varje klass. Det är inte sällsynt utan det är
ganska så att säga, vad kan man säga? Det är liksom… det är inte… nu tappade jag
tråden…
- Det är inte onormalt eller ovanligt eller?
- Nej, det blir ganska normalt att liksom att det finns två lärare som finns i varje
klass. Det är ingenting som inte är… ingenting är omöjligt liksom att anställa två
lärare. Vad tycker du om vår ekonomiska?
- Att det finns ekonomiska begränsningar och budgetar?
- Ja, att det kan vara en begränsning. Eller är det så att man kanske ska anställa färre
fritidspedagoger och istället satsa på flera kompetenta lärare som ett förslag för att
balansera och kompensera där istället med att anställa eller rekrytera fler lärare och
istället minska att anställa färre fritidspedagoger. Man behöver inte vara egentligen
vara så många.

Sida 93 av 108
-

-

-

-

-

-

Tycker du fritidspedagogerna har mindre ansvar i klassrummet eller inte införstådda
i vad som ska utföras i klassrummet…
Samtidigt som ja… det gör att även fritidspedagogerna blir utsatta på det här sättet
att arbetsbördan även på ett sätt blir att övergå till dom. Dom kan på så sätt fokusera
på sin verksamhet och vi lärare kan fokusera på vår verksamhet. Då är det liksom
okej och rättvist. Dom utför sitt arbete och vi utför vårt arbete. Samtidigt som jag
tror att man inte behöver faktiskt så många fritidspedagoger. Man är för många
tycker jag ibland.
Det har inte motiverats varför det anställts så många fritidspedagoger enligt dig då?
Om det var enklare att få personal till de tjänsterna? Eller att det var billigare att
anställa fler fritidspedagoger eller? Ledningen har inte informerat dig eller
personalen om det menar du?
Där hittade du ett rätt eller ett rätt svar på din fråga. Att det är billigare kanske att
anställa en fritidspedagog istället för en lärare?
Då hade du kanske velat att fritidspedagogen hade varit införstått med samarbeta
mer med dig och att kunna hjälpa dig i klassrummet som en extra lärare men mer
kanske som ett extra stöd för dig och eleverna?
Nej. På det sättet att man inte får tillräckligt med hjälp från en fritidspedagog som
inte är utbildad, denna fritidspedagogen är inte insatt i planeringen. Vi sitter inte ner
och planerar tillsammans. Liksom det är lite svårt att liksom hjälpa mig och erbjuda
tillräckligt stöd när man inte har planerat någonting. När man inte har… ja… liksom
tillräcklig kunskap… man… ja, som en resurslärare såklart det är bra… men med
den biten är det lite svårare om du förstår mig rätt.
Jag ville bara förtydliga ditt svar för min egna del när jag ska studera materialet. Jag
vill bara tolka dig rätt så att det inte blir en missuppfattning av ditt svar. Det är
därför det ställts följdfrågor för att förstå eller om du hade en lösning att uppge. Du
svarar och stärker din bild av ditt svar så jag ska försöka förstå vad du tänker och
vill förändra.
Det är betydligt bättre att ha fler lärare och färre fritidspedagoger i klassrummet.
Det är ibland för många fritidspedagoger i klassrummet helt enkelt. Liksom att det
är för många vuxna som kanske inte behövs att vara så många. Istället kanske att det
vore bättre med två lärare än att ha två fritidspedagoger och en lärare.

Brukar du samarbeta med dina kollegor?
- Om jag har tid för det.
- Är det ofta eller mindre ofta att du samarbetar med dem då?
- Nej, inte så ofta.
Hur ser samarbetet ut er kollegor emellan?
- Arbetslagsmöten. Gemensamma planeringar som när vi hade tid tillsammans med
en annan lärare då gjorde vi det.
- Med en specifik personal som är kopplat till klassrummet då?
- Ja. Sen har vi onsdagsmöten också där diskuteras och tas upp olika frågor som
gäller gälla skola samt respektive klass.
- Vad sa du nu?
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Respektive klass.
Nej, men innan det.
Gäller?
Nej, det lät som du sa kunskapsmatte.
Nej, ingen kunskapsmatte. Onsdagsmöten.
Tack, då förstår jag.
Onsdagsmöten. Man försöker att samsynka och liksom diskutera allmänna frågor
som rör hela verksamheten och hela skolan. Men man kan säga att på klassnivå eller
gruppnivå, då önskar jag mig… att vi skulle haft fler… då har jag ingen att
diskutera eller planera tillsammans med.
Sitter du ofta själv?
Inte ofta. Nästan… Alltid. Alltid själv såklart. Men det vore bra som sagt att ha en
till som jag kan liksom samplanera med.
Som du kan diskutera och reflektera med?
Ja, som man kan diskutera och reflektera med såklart. Det som sagt att det det är
bättre att ha en lärare till i klassen än en till fritidspedagog som egentligen….
Liksom… låta dem göra sitt jobb… dom ska inte belastas med planering och allt
annat. Det finns liksom fritidspedagoger som gör det faktiskt men att det inte ingår i
deras arbetsuppgifter.

Finns det något som du skulle vilja samarbeta mer kring? Finns det något annat ämne som
du skulle vilja samplanera med någon? Du pratar om ett planeringstillfälle med en annan
kollega men att kanske utveckla det?
- Det är faktiskt andra samtalsfrågor som jag… du menar planeringar? Att man skulle
kunna… hur man ibland kan hantera klassen. Ibland är det ledarskapsfrågor. Ibland
är det inte enbart didaktiken utan även andra frågor på liksom… det ligger andra
liksom områden i verksamheten som jag sa... Ibland är det lite svårt att göra ett
beslut. Då vänder man sig till sin kollega och frågar, hur skulle du göra om du vore
mig? Då får man en annan opinion.
- Skulle du kalla det ett annat lärande med att fråga kollegor om stöd?
- Såklart, man får reflektera över sina egna beslut med en annan lärare då liksom
betydligt bättre när man kommer fram till ett beslut. Liksom förstärkta sina
liksom… förstärkta sina på det sättet sina också antaganden.
- Det som varit bra och det som varit mindre bra, att man inleder en reflektion på hur
kan vi gå till väga?
- Inte bara didaktiken, ibland behöver man bara göra en fråga till en annan person.
Hur skulle du reagera om den skulle göra så här i den här situationen? Eller hur
skulle du göra i den här situationen? När man ska prata med en förälder, då behöver
man nästan alltid vara två och diskutera med en kollega. Har jag gjort på rätt sätt?
Har jag även pratat med mina elever om det och det? Har jag även förklarat mitt
agerande eller mina liksom… hur kan… nu tappade jag tråden igen…
- Hur har man gjort det under rätt omständigheter och rättprocessföljd?
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Hur man agerar vid en viss situation är bedömningen svår. Att veta om har man
agerat rätt. Har jag saknat eller missat något? Har jag svarat rätt? En second
opinion.
Är det även så med den dagliga kommunikationen?
Ja, alla har bråttom liksom och inom sitt arbete och verksamhet så vi har inte tid.

Sista delen av intervjun utfördes den 15maj 2019.
Hur delas ordet ut på mötena? Finns det någon som ska styra upp och genomföra det? Vem
är det som styr det?
- Det är biträdande rektor som försöker styra det vid varje möte. Det är inte det att det
är han som tilldelar ord, men det är liksom det att vi tar upp, man kan säga de
viktiga frågorna som sen. Eftersom att tiden finns kvar gå igenom de andra
punkterna. Vi försöker liksom men allt är egentligen agenda och står på nätet. Det
finns ett protokoll som förs varje gång. Ja, nej det finns inga klagomål kring det.
Finns det en tydlig och rak dialog mellan kollegor emellan och finns det även med ledare?
- Ja, det skulle jag säga. Och det tror jag också.
- Mellan båda?
- Jag tror det finns viss information som måste komma direkt från ledningen. Då
menar jag... här menar jag rektor. Ibland får vi beslut eller besked alldeles för sent.
Då tycker jag att det vore lite bättre att informera oss lite tidigare.
- Hade det varit intressant att bli inbjuden till en dialog mellan er om beslutet? Skulle
det vara intressant att sitta ner och diskutera, lyssna på varandras tankar men att det
är rektorn som tar beslutet kring det?
- Ja. Men det är bra i alla fall att biträdande rektor som närvarar. Det är liksom hans
liksom tillfogenhet… kan man säga det?
- Tillgänglig?
- Nej, jag kommer inte på ordet.
Finns det en agenda för era möten? Vad brukas tas upp på mötena?
- Det brukar vi faktiskt… komma med våra egna frågor men ibland får vi inte dem
besvarade. Som idag så ställde jag en fråga till vår biträdande rektor och då kunde
han inte svara för att det liksom det man ska ta hänsyn till att vissa frågor kan bara
ta beslut från rektorn.
- Så du ställde en fråga som bara rektorn och inte biträdande rektorn kan svara på?
- Ja.
- Hur gör du då? Ringer du? Mejlar eller bokar du in ett möte för det?
- Ja, tyvärr är det så. Jag måste boka eller kontakta honom på det sättet ja, för att få
svar på mina frågor.
Tycker du att det fungerar? Med bestämda dagar som ni sitter tillsammans? Eller att man
får skicka in frågor själv eller att? Tycker du att det fungerar eller hade du velat ändra det?
- Onsdagsmöten?
- Mötesstrukturer generellt tänker jag.
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Jag saknar tid med mitt arbetslag. Jag har ingen som ingår i mitt arbetslag. Så
liksom på skolnivå så fungerar det bra, liksom vi får våra frågor besvarade i viss
mån. Men jag önskar mig att ha ett möte där vi kan diskutera på gruppnivå, på
klassnivå. Det hade jag önskat mig.
Finns det ingen annan som undervisar eller vistas i klassrummet mer än du?
Ja, det stämmer.
Att det är fler?
Nej.
Är det bara du?
Ja. Det finns också en vikarie som också vikarierar just nu för ordinarie lärare.

Hur bedriver ni utvecklingsarbete? Finns det studiedagar, kurser eller arbetstillfällen utsatt
för utveckling?
- Och den biten går vi alltid miste om att få den chansen att delta i forum,
vidareutbildningar, vi blir aldrig erbjudna till att kompetenshöjning. Det är kurser
som man kan säga att det, vi som lärare också utvecklas. Ja, det finns… hela tiden
nya forskningar kring didaktik och annat och vi missar alltid de tillfällen när de
träffas på den andra skolan. Ibland kan det bero på tidsbrist. Ibland kan det bero på
en väldig liksom tydliga överbelastningar på skolan då vi inte kan gå.
- Vad är det för typ av överbelastning?
- Det är framförallt planering, olika samtal mell… och så vidare liksom. När man
behöver stanna kvar på skolan och man har inte den tiden att gå ifrån skolan till den
andra skolan. Liksom att för flytta sig mellan olika skolor, det tar tid. Det är… vi
missar väldigt mycket här på den här skolan. Och det är liksom det att det är en
person… i alla fall skulle kunna finnas på skolan som har koll på olika kurser. I alla
fall liksom att någon är intresserad och engagerad till att göra så att alla lärare ska
gå den här kursen. Men samtidigt måste man se behov, vilka kurser behöver man
utveckla. Vilka områden på vår verksamhet behöver vi utveckla. Som till exempel
med den här… anpassningar senaste kursen vi hade och det handlade om olika
anpassningar, kränkande behandling och så vidare. Det var en intressant kurs.
- Var det en kollektiv kurs?
- Ja, det var den och den var erbjuden från kommunen. Det förmedlades ut till oss via
ledningen till exempel rektorn. Men på samma sätt kan man göra mindre och
kortvariga kurser eller föreläsningar. Det vore ju… BRA. Det finns alltid nya
forskningar och det känns i så fall att man är uppdaterad. Så känner jag.
- Så att sammanfatta det, du känner att det hade varit bra att både låta personal
utvecklas individuellt men också att det finns ett kollektivt lärande och att man går
och läser samtidigt, att man kan ha det i utbyte?
- Ja.
- Tolkar jag dig rätt då?
- Ja, helt rätt. Det är så, dessutom att…. Nu tappade jag tråden…Det jag vill säga är
att det är oerhört viktigt att… Liksom att man utvecklas. Nej, men vi kan komma
tillbaka till den frågan. Jag glömde bort det helt när du ställde frågan och nu är det
helt borta det jag ville säga i början.
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Förlåt, jag ville bara säkerställa mig att jag förstod dig rätt.
Det gör inget.

Hur gör ni för att utvärdera och förbättra era metoder och arbetssätt efter avslutat arbete?
Ges det feedback, reflekterar ni kring ert arbete, samtalar ni om det? Antecknas det
ner? Följs det upp senare?
- Aldrig.
- Det följs inte upp senare det som utförts?
- Det är så att det liksom att det följs upp av liksom respektive lärare.
- På varje elev då?
- Ja, men det är inget som sker kollegialt. Alla tillsammans, nej det är inget sånt som
sker med utvärderingar. Ja. Det som du menar med att efter ett större som…
- Till exempel nu ska vi arbeta eller har arbetat med elevhälsa och kränkande
behandling. Följs det upp hur dagen eller arbetet har gått med det? Vad som hade
varit bättre eller vad som kunde ändras och i så fall hur.
- Är det så du menar?
- Det kan både vara hur du utvärderar men också om ni utvärderar tillsammans. Finns
det någon typ av uppföljning eller reflektion, hur utförs det då? Antecknas det ner?
- Till exempel igår, om du menar liksom… om vi ska ta specifika dagar eller
aktiviteter så hade vi igår fritidshemmetsdag och då är det bara eleverna som fick
reflektera hur det var. Hur det kan förbättras och de fick en varsin formulär där de
skulle hitta på eller skriva två stjärnor och en önskan. Two stars and one wish. Men
nej, inte riktigt lärarna. Vi har aldrig blivit ombädda att liksom… skiva eller
återkoppla till att ge feedback till varandra.
- Är det något som du saknar?
- Ja, ibland behöver man också ibland få det bekräftat om hur det har varit. Vad är det
som jag kan göra det bättre tills nästa gång. Tillexempel att när det finns det här
provet. Jag behöver någon som eventuellt skulle kunna utvärdera mitt arbete. Hur
jag kan utveckla det till bättre nästa gång. Hur jag ska… liksom tillexempel planerar
ett större område, hur jag kan planera det bättre. Vilka aspekter jag måste tänka,
men det är faktiskt en viktig källa som kan ge mycket feedback är eleverna själva.
Inte bara resultatet på prestationen utan att de ska kunna ge feedback till dig istället.
Det är faktiskt så att eleverna är viktiga och en viktig källa, därifrån att man kan
liksom… de kan ge bättre feedback än de lärare som är eller inte har varit
inblandade i undervisningen. Eleverna kan säga väldigt mycket.
- Är det något som hindrar eller begränsar dig till att utföra den här typen av
utvärdering, att eleverna får svara på hur du kan utvecklas?
- Nej. Ingenting begränsar mig med det. Ibland frågar jag mina elever om vad de
tyckte om att utföra momentet och de svarar vad de tyckte var bra. Vad tyckte de
om att utföra den typen av arbete. Hur tycker ni att jobba i grupper eller vad är det
som… praktiska detaljer om vad jag måste liksom tänka och förbättra. Jag fick
mycket feedback. Det är bara problemet, att jag inte kunde skriva ner. Jag fick det
inte skriftligt.
- Där kanske du vet om det tills nästa gång att du hade föredragit att ha det skriftligt?
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Ja.
Tycker du det är viktigt att eleverna ska utrycka det och att du får höra det
personligen och inte bara ett papper?
Ja, såklart man kanske förstår dem bättre då. Jag vet inte om det var det du ville ha.
Känner du dig nöjd med ditt svar så är jag redo att gå vidare.
Jag tror att det är många lärare som får feedback av sina elever. Det är ganska
vanligt att göra så. Det finns flera sätt att utföra det då man kan göra det muntligt,
skriftligt eller svara med lappar eller meddelande i klassens brevlåda. Det är faktiskt
viktigt för att ibland känner eleverna nej inte ledsna, hur kan man säga det… liksom
att liksom lärare har sin pondus och lärare har sin roll som lärare och ledare. Sin
auktoritet och det är många som inte vågar att komma fram med sina synpunkter
trots att jag säger att de är alltid välkomna att säga faktiskt att det inte är fel att
kritisera mig utan att det hjälper mig istället. Och det jag har alltid varit öppen och
benägen att ta emot kritik från mina elever. Det liksom hjälper mig att förbättra det
jag gör om jag liksom inget liksom… att komma fram till några förbättringsförslag
som låter lite abstract att vi måste, eleverna måste ha struktur. Det är inget
konstruktivt förslag, man måste komma fram till sånna liksom förslag liksom att
msn verkligen kan hjälpa mig att förbättra och att komma fram till med att säga
eleverna behöver struktur, det kan tydas på flera olika sätt. Såklart att eleverna
behöver struktur men just utifrån det jag har och just utifrån det område jag har och
vi jobbar med just nu. Hur kan det förbättras i min undervisning, hur kan jag
förbättra mitt arbete liksom att…
Menar du att man skulle gå mer in på att det… det behöver mer källor i ditt material
eller det behövs en längre genomgång i din undervisning. Skulle du säga att det är
mer konstruktiv feedback och inte vara så övergripande med att det uttalas om att
det behövs en tydligare struktur?
Ja, verkligen!
Att man går in på flera olika delar där man ser brister eller svagheter som behövs
göras om för att förbättra arbetet?
Ja, precis! Hur kunde man göra utifrån egen specifik reflektion, vad kunde du göra
bättre utifrån en specifikelev. Det kan handla om att eleverna är olika. Ja, det är
väldigt många aspekter som måste iakttas. Det är väldigt specifik… Jag vill inte ha
en feedback med att eleverna behöver ha en visstruktur utan de måste ha betydligt…
men just nej det hjälper mig inte. Konkreta och att vara konstruktiv, alla kan vara
kritiska bara det. Att komma med… med en konstruktiv bedömning eller ja, som är
värdefull för mig, det är svårt. Det är svårt verkligen.

Upplever du att du får tänka fritt och säga vad du tycker i arbetslaget?
- Nej.
- Du tycker inte det?
- Nej, aldrig.
- Aldrig? Vad är det som gör att du upplever det så?
- Jag vet inte. Det kan bero på en personlig nivå, att jag är en människa som fungerar
som jag är.
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Det kan vara så att jag känner inte det förtroendet till att jag känner inte kan känna
att jag kan prata fritt eller säga ifrån liksom, nej tyvärr. Jag måste faktiskt vara
bättre på det.
Att vara tydligare?
Att vara tydligare, att faktiskt säga vad jag tycker och tänker och säga ifrån…
Ibland argumentera liksom att jag nej… så fungerar jag inte för att det innebära
olika saker med att det finns olika förslag med att jag… just funkar på ett teoretiskt
plan men i verkligheten fungerar jag annorlunda. Och man såklart tycka och tänka
så läge det funkar på pappret men nej i verkligheten så måste en lärare följa dessa
beslut liksom med att följa upp. Om det inte fungerar så liksom det är inte bra och
då får jag inte säga ifrån för att ja, det är liksom så att jag litar på andras… liksom
arbete. Jag tycker verkligen att andra utför sitt arbete bra och på rätt sätt. Men ja, jag
har också mina åsikter och tankar så att… utan att samarbeta, utan att prata igenom
det svårt. Det försvårar mitt arbete väldigt mycket att jag inte riktigt vågar att
komma fram och det för inte att jag inte litar på andras arbete men att jag måste
också på något sätt komma fram. Det som liksom.
Vill du kompromissa för att det ska bli det bästa i situationen, med era erfarenheter
och kompetenser? För att du också ska känna dig trygg i arbetet?
Det kan vara så. Ja, det är liksom att det… det är mitt problem att jag inte kan eller
inte vågar vissa situationer med att komma fram med mina åsikter och mina
synpunkter. Trots att jag har ibland andra synpunkter… Alla gör sitt jobb och andra
har sitt att de måste utföra sitt jobb. Det är lite svårt. Jag vet inte hur jag kan svara
på den frågan.

Hur skapar ledningen förutsättningar för ditt/ert engagemang och delaktighet i
verksamheten och dess utveckling?
- Om du tänker på ett positivt sätt eftersom du lyfter engagemang och intresse för
verksamheten och så vidare, stödja. Ja, då saknar jag den delen. Jag har aldrig,
känner att det är en person som verkligen uppskattar mitt arbete. Är de det? Eller är
det svar på en annan fråga?
- Om du känner att det saknas stöd i verksamheten, känner du då att det saknas
engagemang för att vara delaktiga och påverka verksamheten? Känner du att det
saknas engagemang att engagera er i vissa frågor eller?
- Ja, det kan jag tänka mig. Man kan ta för sig själv så mycket man kan. Det tror jag
och att vi kan göra mycket själv. Ibland har vi alldeles för mycket frihet att… vi tar
alldeles för mycket för oss själva liksom. Det kan vara så liksom att det är både
negativt och det är positivt tänker jag. Men så klart att vi har goda förutsättningar att
påverka utvecklingsarbete för skolan. Det är vi rätt bra på och vissa från ledningen
ger oss verkligen den chansen och möjligheten men ibland kan vi verkligen det
påverka vissa beslut. Då måste vi definitivt följa det som vi måste följa och det är
bra det också. Jag tror att det blir ännu bättre med tiden. Nu när vi är många som är
så pass nya på den här skolan.
- Finns det eller visas det från ledningen att ert arbete är viktigt, eller att ni får göra
det på ert sätt? Eller att alla ska göra det? Hur bjuds det in till er?
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Det är så tydligt som möjligt. Du ska mejla, du ska göra det och det. Du ska
tydligare än så kan det inte vara.
Är det tydliga direktiv?
Ja, direktiv ibland blir vi inbjudna till diskussion men det är på ett annat sätt. Så det
kan upplevas mer som direktiv än valmöjlighet men det kan variera också. Det beror
på vad är det för något. Det känns som det är ganska vanligt på en skola, eller vad
tycker du?
Det ska jag inte svara på för det är inte relevant i undersökningen.
Varför svar du så, håller du inte med?
Som sagt det ska jag inte svara på för det är inte relevant i undersökningen.
Jag tycker det är mycket bättre när vi har en öppendialog. Nu upplever jag att det
inte är det utan bara att jag ska säga en massa.
Som du har varit medveten om tidigare så är det här en strukturerad intervju då jag
intervjuar dig, ställer strukturerade och liknande frågor till dig och de andra lärarna
och min åsikt eller tankar i intervjun och undersökningar är inte relevant att vara
med. Är det så att du inte vill fortsätta intervjun så kan vi avbryta den.
Nej, jag tycker inte om att bara svara utan är intresserad av ditt svar.
Kan jag gå vidare till nästa fråga?
Ja, absolut.

Hur stimuleras och efterfrågas innovation, kreativitet och ständig förbättring?
- Hahah, nej vill man göra det så är det fine. Vill du inte så är det fine. Är det ett
kortfattat svar?
- Ja, vill man förbättra så kan man göra det och vill man inte så är det också okej? Är
det så du tänker.
- Hahah ja, det är det.
Om och hur belönas visat engagemang och kompetensutveckling?
- Jag har aldrig upplevt det.
- Du har aldrig upplevt det?
- Nej.
Har du övrigt att tillägga om ditt arbete på denna skola?
- Mer kolligalt lärande. Tydligheten om att det liksom mellan olika länkar som finns i
verksamheten. Förbättra man kan säga… relationer eller samarbetsvilja mellan olika
lärare. Mer tid för oss att reflektera hos oss lärare. En positiv återkoppling från
ledningen att det verkligen att man ska känna sig, man får det… jaa om någon
verkligen visar sin kreativitet, engagemang eller det lilla extra… då få det verkligen
tillbaka för att det behövs det för att vad man gör eller hur mycket man gör. Jag
pratar väldigt sällan om ekonomisk utdelning utan att det kan utföras på en
personlig nivå, att man får det bekräftat att herregud vilket bra jobb du gör! Och det
är kort och gott, men verkligen sällan det utförs. Samtidigt hur vi menar med att ha
det bättre och bättre förutsättningar för att utföra våra planeringar, undervisningar,
bedömningar att man ja… jag saknar denna delen att dela det med. Om det finns
eller inte finns.
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Känner du dig ensam?
Ja, det gör jag.
Inget mer du vill tillägga?
Nej, det är bra så.
Då avslutar jag den här ljudinspelningen.

