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1. Sammanfattning 

Mycket av lärarnas tid och fokus går åt planering av undervisning, genomförande och efterarbete 

(Skolverket, 2013b). Då vi upplevt att planerings- och delningskulturen ser annorlunda ut beroende 

på vilken förskola/skola du befinner dig på kan detta vara ett tidskrävande moment. Vi ville därför 

se hur pedagoger upplever dessa utmaningar. Studien vill kartlägga vilka utmaningar undervisande 

personal upplever kring delning av planeringsmaterial och hur och var den tar form på 

förskolan/skolan. Detta genomförs genom en kvalitativ och kvantitativ enkät där pedagoger 

beskriver bland annat var delning av planeringsmaterial sker samt utmaningarna som uppstår kring 

delning. Resultaten visar att samarbetssvårigheter är den största utmaningen pedagoger upplever 

kring delning av planeringsmaterial. De andra största utmaningarna som upplevdes var tidsbrist, 

ostrukturerad infrastruktur, olika preferenser och exponering. Den största delningen sker på 

delningsplattformar som samtlig personal och skolledning har tillgång. Resultatet från studien kan 

dra kopplingar från tidigare forskning kring att ett bristfälligt kollegialt samarbete kan minska 

spridningen av redan befintlig kunskap och material. 
 
 

Nyckelord: kunskapsöverföring, skolutveckling, organisation, knowledge management, 

organisatorisk lärande, tidsbrist, samarbetssvårigheter, delningsplatser, dokumenthantering 
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2. Inledning 

Från våra tidigare erfarenheter i skolan har vi upplevt att kulturen kring delning av 

planeringsmaterial skiljer sig mycket åt inom kommunala såväl som privata skolor. Många lärare, 

pedagoger och vikarier har upplevt att planeringsmaterial och handledningar inte finns eller är 

svårtillgängliga. I och med bristfälligt planeringsmaterial tvingas pedagoger till att skapa eget 

material eller söka på sociala medier för inspiration. Detta kan ta timmar från arbetstiden för en 

lektion, beroende på hur lätt den kan anpassas till elevgruppen. 

 

I våra yrken som vikarier, praktik från lärarutbildningen och konsult har vi besökt drygt 60 skolor 

sammanlagt sedan fyra år tillbaka. Under denna period som vi praktiserade och arbetade privat har 

vi upplevt att vissa skolor har olika delningskulturer. Med delningskultur syftar vi till att 

materialspridningen är systematisk. De starka delningskulturerna tar vara på befintlig kunskap på 

arbetsplatsen och delar material fritt inom verksamheten för att undvika att ”uppfinna hjulet igen”. 

Pedagoger med låg delningskultur har vi upplevt isolerar sig från varandra och arbetar självständiga. 

Detta beror vad vi hört och sett på grund av bland annat ostrukturerad infrastruktur och konflikter. 

 

Sverige är ett av världens länder som investerar mycket i utbildningssektorn och det finns 

fortfarande mer potential att bli bättre inom skolutveckling. Fackförbunden argumenterar att elever 

inte kan hamna först om skolledningen och politiker sätter lärare sist. Eleverna är grunden till 

verksamheten, men det är lärarna och pedagogerna som bildar framtiden. Därför är det viktigt att 

stödja undervisande personal genom att lägga bra systematiska utvecklingsplaner. Om pedagoger 

upplever att tiden inte räcker till, jobbar över på grund av stress inför morgondagen kan detta 

eventuellt leda till sjukskrivningar. Detta leder i sin tur till att vikarier anställs, vilket kan bli en 

ekonomisk påfrestning. Tidigare forskning visar att det gynnar verksamheter genom att ta vara på 

befintlig kunskap och material. Detta kommer att presenteras med i studien. 

 

Med hjälp av denna studie hoppas vi på att kunna kartlägga vilka utmaningar undervisande personal 

upplever kring delning av planeringsmaterial och hur och var den tar form på förskolan/skolan. 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer bakgrunden till de olika tidigare forskningarna att tas upp. Bakgrunden 

kommer att delas upp under tre rubriker. Först kommer det handla om ensamarbete och dess 

påverkan på undervisningen. Därefter kommer det komma in på knowledge management, vad det 

är och när det kom fram. Sist kommer det handla om skolverket där det beskrivs om elevers rätt 

till utbildning samt hur lärares tidsanvändningen kring arbetsrelaterade aktiviteter används. 

3.1 Övergången från ensamarbetet 

Elisabeth Åsén Norström skriver om hur läraryrket sedan tidigare kännetecknats som ett yrke av 

ensamarbete. Att dela med sig av egna erfarenheter är inget som är en självklarhet. På grund av 

detta är det flera länder som försöker förändra just detta, med hjälp av kollegialt lärande. Det 

kollegiala lärandet ses idag som en av de viktigaste punkterna för en framgångsrik utveckling inom 

skolan (Åsén Nordström, 2017, ss. 10–11). Diskussion och reflektion kring sin egen undervisning 

är inget nytt, men viktigt att belysa. Det kollegiala lärandet är ett strukturerat utvecklingsarbete som 

ger ett kollektiv möjlighet att granska varandra. Detta gynnar inte bara den enskilda individen, utan 

hela kollektivet (Skolverket, 2013c, s. 26). En viktig faktor med kollegialt lärande i 

skolverksamheten är att inte lägga fokus på lärares kunskaper och förmågor utan snarare elevernas 

lärandeprocess. Elevernas nuvarande och framtida kunskap ska ligga i centrum för lärarnas 

inlärning (Skolverket, 2013c, ss. 26–28). 

3.2 Knowledge managements framväxt 

Knowledge management är en teori som växte fram i mitten av 1990-talet och som handlar om 

hur man bäst kan hantera och styra kunskap inom en organisation (Jonsson, 2012, s. 11). Anna 

Jonsson är forskningsskribent, med inriktning entreprenörskap som skrivit böcker om bland annat 

knowledge management. I en intervju med Svenska Dagbladet beskriver hon varför knowledge 

management gynnar organisationer och dess anställda. Om de anställda på företaget känner sig 

utbytbara kan motivationen till att överföra kunskapen de har till organisationen minska eller helt 

försvinna. Det kan bero på att de anställda känner sig som kuggar i ett maskineri och därför sakna 

motivation att föra sin kunskap och erfarenhet vidare till de andra anställda. Ett annat scenario kan 

bli att anställda känner att deras position på företaget blir hotad av de som vill ta åt sig av 

kunskapen, och därför inte dela med sig av den. “En medarbetare som känner sig sedd, behövd 

och värdefull blir mer motiverad att sprida sitt kunnande till kollegorna.” (Edenhall, 2012). 

 

Att därför hitta förutsättningar för att arbetsplatsen ska bli mer inbjudande och hjälpsam jämtemot 

de anställda gör att skolor kan skapa en bättre gemenskap och bidra till bättre samarbete på skolan. 

Erfarenheter visar att det finns pedagogiska förtjänster med att pedagoger analyserar hur 
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undervisningen ska genomföras tillsammans. Att planera tillsammans med en annan kollega bidrar 

också till att det blir en mer likvärdig genomförd undervisning (Skolverket, 2013b, s. 10). 

 

Delning av material inom organisationer är något som gör att organisationerna kan bli mer 

framgångsrika. Att ta vara på kunskapen som finns på en arbetsplats kan förenkla de 

arbetsrelaterade aktiviteterna för de andra anställda. Knowledge management är en teori och 

samlingsnamn som bygger på kunskapsöverföring inom en organisation. Detta innebär att 

anställdas existerande kunskap dokumenteras och förs vidare, som kan återanvändas av alla i 

organisationen för att undvika att “uppfinna hjulet en gång till”. I denna teori sker överföringen av 

kunskap vanligtvis inom informationsteknik (IT) och de informationssystem (IS). Det betyder att 

organisationerna som har ett “knowledge management-tänk” utvecklar metoder där kunskapen 

dokumenteras som underlag i syfte att underlätta relevant kunskapsöverföring. Av just den 

anledningen är en viktig del av knowledge management att säkra kunskapen, så att de inte 

försvinner om någon av de anställda slutar. (Jonsson, 2012, ss. 10–11). 

 

Det finns fler teorier som fokuserar på kunskapsöverföring utöver knowledge management, bland 

annat det närliggande teorin organisatoriskt lärande. Detta perspektiv, precis som knowledge 

management, fokuserar på överföringen av kunskap hos människor. Den organisatoriska 

lärandeteorin handlar om relationen mellan individen och gruppen inom en organisation. Teorin 

visar på att det inte är individuellt lärande som sker utan det är individernas ansvar att upptäcka när 

några fel begås inom organisationen. Det betyder att varje människa på arbetsplatsen ska ha viljan 

att förändra sina rutiner utifrån organisationens rutiner, visioner och mål (Jonsson, 2012, ss. 57, 

61). 

3.3 Knowledge management och organisatoriskt lärande 

Knowledge Management (KM) är en teori som lägger stor vikt vid de intellektuella resurser som 

finns på företagen för att göra företagen konkurrenskraftiga jämtemot andra företag. Det handlar 

om att ta vara på kunskapen som redan finns på företagen, hos de anställda. De anställda ger 

kunskapen vidare till de andra anställda inom samma företag (Kalling och Styhre, 2003, s. 27). Ifall 

personal slutar och efterträdare tar över innebär detta att företaget snabbt kan lära upp nya inom 

ämnet (Jonsson, 2012, ss. 17–18). Detta sker bland annat genom tekniska hjälpmedel (Jonsson, 

2012, s. 55). Att överföra kunskap kan vara väldigt svårt att genomföra, men är nyttigt för att 

undvika att ”uppfinna hjulet igen”. Problematiken som uppstår är att individer inte vet vilken 

kunskap som ska överföras. En annan svårighet är att personen med kunskapen om ett ämne kan 

förmedla detta otydligt vilket försvårar inlärningen för mottagare. (Jonsson, 2012, s. 10). 

 

Kunskap ses som en viktig strategisk resurs som utmärker de större framgångsrika företagen 

(Jonsson, 2012, s. 12). En tanke är att skapa delningsplatser där personalen arkiverar kunskap och 
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mottagare kan få tillgång till ny kunskap. (Jonsson, 2012, s. 11). Ett exempel inom skolan skulle 

kunna vara att lärare lägger in lektionsplaneringar och andra dokument på dessa plattformar för att 

enklare komma åt kollegornas material. 

 

Det finns dock negativa aspekter kring KM-teorin. En aspekt till varför KM kan upplevas som 

något negativt är att lärandet kan gå förlorat i överföringsprocessen av kunskap. Det innebär att 

överförande av kunskap kan ligga mer i fokus än själva förståelsen. Denna teori får därmed ofta får 

kritik för att lägga alltför stort fokus på IT och tekniska lösningar snarare än de sociala aspekter 

som finns i lärandet (Jonsson, 2012, s. 55). De som kritiserat KM tar också upp exempel att det har 

varit allt för stort fokus på empiristiska studier snarare än teoriutveckling (Jonsson, 2012, s. 56). 

Det finns olika synsätt på hur KM ses på. Ett av synsätten kallas för den första generationen av 

KM. Detta bygger på att överföringen av data samt lagringen av data sker genom IT. 

 

De som är kritiska till detta och anser att det kan ske på andra sätt förespråkar den andra 

generationens KM, som också kan benämnas som knowing in practise (KIP). Detta synsätt anser 

att överföring av kunskap även kan ske genom en social process och att detta är mer 

kompletterande än det föregående synsätt (Jonsson, 2012, s. 80). KIP beskrivs genom att teorin vill 

föra fram att kunskap och handlande går att separera, de händer och utformas med hjälp av 

erfarenheter. För att förstå kunskapsöverföringen inom denna teori bäst krävs det att man tittar på 

upplevelser och erfarenheter (Jonsson, 2012, s. 85). 

 

Organisatoriskt lärande (OL) är ett närliggande perspektiv som i vissa delar kan liknas med KM. 

OL handlar om hur lärprocessen kan förändras inom en organisation för att öka lärandet för 

personalen inom organisationen (Jonsson, 2012, s. 55). Chris Argyris är en forskare inom 

organisatoriskt lärande och beskriver OL med följande citat: 

a process of detecting and correcting error. Error is for our purposes any feature of 

knowledge or knowing that inhibits learning. (Jonsson, 2012, s. 61) från Argyris 1977 
s. 116 

OL bygger på att det är individerna i en organisation som upptäcker när fel uppstår i samband med 

arbetet. Det som skapar förändring är viljan att lära sig att acceptera och förstå organisationens 

rutiner och mål för förändring (Jonsson, 2012, s. 61). En viktig aspekt på OL är hur en organisation 

lär sig. Det handlar om erfarenhetsutbyten mellan individer och hur dessa nya kunskaper kan hjälpa 

organisationen (Jonsson, 2012, s. 62). En punkt som skiljer OL och KM åt är det faktum att KM 

har ett större fokus kring IT medan OL präglas av ett HR-fokus (Jonsson, 2012, s. 58). 
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3.4 Läroplanen och Skolverket 

I grundskolans läroplan (Lgr 11) under skolans värdegrund och uppdrag står det att alla elever ska 

få möjlighet till samma möjligheter och förutsättningar. Lärare ska utgå ifrån elevers behov och 

förutsättningar och ta hänsyn till elevers bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finns sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” I Skollagen står det att 

utbildningen ska vara likvärdig oberoende vart i landet som skolan och undervisningen utformas. 

En likvärdig undervisningen betyder inte att undervisningen ska se lika ut överallt i landet, utan att 

varje elev ska ha möjlighet till en undervisning som gynnar den enskilde eleven. Alla elever har rätt 

till undervisning och skolan har därför ett särskilt ansvar att hjälpa de elever som har svårt att nå 

utbildningsmålen. Det betyder att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla (2019a, ss. 5–6). 

 

Att undervisningen inte kan utformas lika för alla är något som visar sig både i Lpö 18 (Skolverket, 

2018, s. 6) och i Gy 11 (Skolverket, 2011, s. 2). Lärare för de olika lärogrupperna skiljer sig åt där 

förskolan ger även barnskötare, det vill säga personal som inte är utbildade att undervisa möjlighet 

att samplanera och utforma undervisning. ”Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i 

utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i 

arbetslaget, till exempel barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.” (Skolverket, 2018, 

s. 3). Att därför låta lärare samverka kan ge bättre förutsättningar inom undervisningen. Detta med 

tanke på att en grundskollärare i genomsnitt lägger 34% av sin arbetstids till att undervisa, resten 

av tiden går till bland annat planering, bedömning och andra administrativa delar inom arbetet 

(Skolverket, 2015, s. 24). Att därför skapa fler möjligheter där lärare får tillgång till 

planeringsmaterial av kollegorna på skolan kan då ge dem mer tid och mer givande undervisning 

för eleverna. Tid för samarbete vid planering av undervisningen kan underlätta och spara tid för de 

lärare som är relativt nya i yrket, genom att det möjliggör erfarenhetsutbyte mellan dem och lärare 

med längre erfarenhet (Skolverket, 2015. s. 55). 

 

Skolverket tar även upp ett exempel om hur samarbetet mellan kollegor kan påverka och hjälpa de 

anställda. “Det är grundläggande att alla de som deltar i skolutveckling känner delaktighet eftersom 

det är just dessa människor som ska genomföra själva förändringsarbetet. Varje lärare som deltar i 

insatsen bör vara med i utvärderingen av dessa resultat. Nya idéer behöver processas tillsammans 

med kollegor. Annars är det lätt att de bara flyter runt på ytan och det är viktigt att försäkra sig om 

att alla förstår även på ett djupare plan.” (Skolverket, 2013c, s. 30). Med tanke på att tiden är ett 

bekymmer sett till undervisningen kan därför samarbete möjligtvis vara en hjälpsam faktor till att 

lärare får ut mer av sin undervisning. 

 

För närvarande pågår en femårig försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor i 

samverkan med lärar- och förskollärarutbildningen. Utbildningsdepartementet gav institutioner i 
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uppdrag (Utbildningsdepartementet, 2017) vars syfte är att kartlägga lärares förutsättningar att delta 

i en forskningssamverkan som är integrerad i det dagliga arbetet med att planera, genomföra och 

efterarbeta lektionerna. (Nordgren, Kristiansson, Liljekvist, och Bergh, 2019, s. 5). Resultatet 

studien fick var att de flesta lärare inte har ett organiserat samarbete med kollegorna om 

undervisningen. Vad som även visade sig i studien var att ett större samarbete mellan lärare bidrar 

till en bättre miljö och en mer fungerande arbetssituation sett till kvalitet. Det saknas också en 

systematisk infrastruktur runt planeringen och efterarbetet av lärares undervisning (Nordgren et 

al., 2019, s. 7). 
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4. Forskning- och litteraturöversikt 

I detta avsnitt kommer en forskningslitteratur och två studier att redovisas. 

1. Forskningslitteraturen behandlar professionell kollegialitet, fördelar med en bra 

samarbetsstruktur och konsekvenser som upplevs i glesbebyggelsen med minimala 

resurser. 

2. Första studien behandlar pedagogers planering och efterarbete av lektioner, infrastrukturer 

för kollegialt samarbete samt forskningssamverkan. 

3. Andra studien är en kartläggning på lärares tidsanvändning hur olika vardagliga aktiviteter 

förhåller sig till varandra. 

4.1 Forskningslitteratursöversikt 

4.1.1 Professionell kollegialitet – om att utveckla lärares samarbete 

Det finns många olika modeller en skola kan följa för att förbättra sin verksamhet.  Litteraturen 

argumenterar för fördelarna med professionell kollegialitet genom att redovisa fem separata 

modeller som används i fem länder. Författarna kringgår olika metoder för professionell 

kollegialitet med utgångspunkt i fallstudier. (Hargeaves och O’Conner, 2019, s. 24) 

 

Genom att uppmuntra till en ny samarbetsstruktur, exempelvis genom teams, kollegial granskning 

eller lektionsstudier, har personalen större potential att lyckas på skolan om de redan har 

erfarenheter av ett välfungerande samarbete. (Hargeaves och O’Conner, 2019, s. 52) 

  

Samarbete i glesbebyggelsen 

I boken lyfter författarna upp att små glesbygdgymnasium kan sakna utrymme att samarbeta med 

andra lärare. Det innebär bland annat avsaknaden av möjligheten att dela med sig av tips, råd, 

moraliskt stöd, ”bolla” idéer med ämneskollegor, titta in i arbetsrummet med mera. Dessa lärare 

kan uppleva att de ”uppfinner hjulet igen” ofta då lärare undervisar olika årskurser och 

styrdokument ändras, vilket innebär att de inte kan utgå från tidigare planeringar (Hargeaves och 

O’Conner, 2019, s. 63). När lärare deltog i ett nätverk för kollaborativ kursplanering (NW RISE), 

en stödstruktur för intressebaserade samarbete upplever många glesbygdslärare att möjligheten att 

bolla idéer och planera ihop påverkade dem positivt. En lärare uttrycker hur han kände 

innan ”Utmaningen är att det ibland känns som om man lever på en ö, helt avskuren från 

fastlandet” (Hargeaves och O’Conner, 2019, s. 66). 

  

Författarna argumenterar att digitala tekniklösningar (förutsatt att det finns 

bredbandsuppkoppling) gynnar glesbygdsskolor att delta i gemensam professionsutveckling på ett 

sätt som annars inte skulle vara möjligt. Samtliga medlemmar av nätverket NW RISE använder 

Schoology, en central lärandeplattform som ger lärare möjlighet att samla allt projektmaterial, dela 



 

 11 

med sig av material, skriva kommentarer föra en asynkron dialog och hålla webbaserade möten i 

realtid. För att hålla kontakten använder vissa Google Docs, Skype, e-mejl med mera, men 

Schoology har hjälp gruppen att hålla sig organiserad, strukturera sina planer för framtiden, 

engagera elever mer direkt i arbetet. Med det kollaborativa arbetet gynnades både elever och lärare. 

(Hargeaves och O’Conner, 2019, s. 74) 

4.2 Forskningsöversikt 

4.2.1 Lärares planering och efterarbete av lektioner: Infrastrukturer för kollegialt samarbete 

och forskningssamverkan 

Nordgren, Kristiansson, Liljekvist, och Bergh (2019) tog hjälp av 2285 deltagare genom en 

enkätundersökning. Resultat visar att de flesta lärare inte har tillgång till ett organiserat samarbete 

med sina kollegor om planering och efterarbete av lektioner (2019 ss. 45–46). Den största andelen 

av deltagarna arbetar hellre kollegialt med ämneskollegor i planering och efterarbete, medan 29,1 % 

arbetar hellre på egen hand (Nordgren et al., s. 29). Författarna kan även se en tudelning mellan 

hög- och låganvändare, där ena delen av användarna oftare delar lektionsplaneringar mellan 

kollegor än andra delen (Nordgren et al., s. 32). Nästan samtliga deltagare använder hemsidor för 

att söka material till sina lektioner och främst sociala medier. Över hälften av deltagarna söker 

veckovis undervisningsmaterial från webbaserade resurser som exempelvis lektion.se, 

utbildningsradion (UR) med flera. Författarna till studien redovisar också ett svarsmönster där 

flitiga sociala medieanvändare kommer i kontakt med mycket material, men delar sällan (Nordgren 

et al., ss. 31–34). 

 

Slutsatsen från Nordgrens et al. studie tyder på att det saknas en infrastruktur på skolorna som 

stödjer lärarnas systematiska arbete i planering och efterarbete. I princip samtliga deltagare i studien 

använder digitala plattformar, men dessa används i liten skala för att dela planeringen. Trots 

skolpolitiska satsningar uppfattar en stor majoritet av deltagarna att de saknar möjlighet att arbeta 

systematiskt med att reflektera över elevernas uppgifter och planering av undervisning (för- och 

efterarbeten). Författarna skriver att mycket vidarearbete kvarstår för att nå regeringens 

digitaliseringsstrategimål om att använda digitala verktyg som stöd för planering och efterarbete av 

lektioner. (2019, ss. 31–34, 46) 

4.2.2 En nationell kartläggning av grundskollärares tidsanvändning 

Regeringskansliet gav Skolverket i uppdrag att kartlägga grundskollärares tidsanvändning. Statistik 

från tidsdagsböcker år 2012 lade grunden till lärares tidsanvändning (2013a). Därefter publicerades 

Lärarnas yrkesvardag (2013b) och senare en fördjupad analys av denna som publicerades två år 

senare (2015). 
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Nedan kommer specifika resultat som behandlar lärarens planering från Lärarnas yrkesvardag 

(2013b) att redovisas. 

 

Skolverket har tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört en studie kring 

grundskollärares tidsanvändning som publicerades år 2013. Syftet med rapporten är att nationellt 

kartlägga grundskollärares tidsanvändning i yrkesvardagen. Målet med rapporten ska ligga som 

grund för diskussion för politiker, huvudmän, rektorer och lärare (Skolverket, 2013b, s. 15).  

 

SCB ansvarade för datainsamlingen och metoden som genomfördes var användandet av 

tidsdagböcker. Detta innebär att datan kommer från grundskollärares egenrapporterade 

tidsanvändning under hela vårterminen 2012. Ett slumpmässigt stratifierat urval av 8 000 

grundskollärare deltog av drygt 78 000. 3 626 av dessa kunde analyseras. (Skolverket, 2013b, ss. 

16–17) 

Figur 4.1 nedan har Skolverket (2013b) kunna redovisa genom grova indelningar hur stor andel av 

grundskollärares genomsnittliga tid går åt till de arbetsrelaterade aktiviteterna. I genomsnitt går 34% 

av alla arbetsrelaterade aktiviteter till undervisningen och 12 % till att planera undervisningen. I 

ramen för planeringstiden ingår arbetet med att planera ensam eller med kollegor. Detta innebär 

allt från läxa, lektion, prov, temadag/idrottsdag till terminsplanering (Skolverket, 2013b, ss. 6, 21). 

Figur 4.1  Taget från Skolverket (2013b, s. 25) figur 2.1 
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Skolverkets rapport visar att planeringen av undervisning tar omkring 12% av den genomsnittliga 

totala tiden från arbetet. Enligt grundskollärarna går detta i första hand åt ensamarbete. 20% av 

planeringstiden går åt att planera tillsammans med kollegor och 80% av planeringstiden går åt at 

planera ensam. (2013b, ss. 47–48) 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Vi vill kartlägga vilka utmaningar undervisande personal upplever kring delning av 

planeringsmaterial och hur och var den tar form på förskolan/skolan. 

 

Frågeställningar 

• Var sker delning av planeringsmaterial inom lärarkåren? 

• Hur frekvent är delningen av planeringsmaterial inom lärarkåren? 

• Vad upplevs som de största hindrande faktorerna med nuvarande delning av 

planeringsmaterial inom lärarkåren? 
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6. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer två teoretiska utgångspunkter att tas upp. Först redovisas ramfaktorteori 

och därefter presenteras fenomenografi. Deras syfte är att förtydliga studiens metodval. 

6.1 Ramfaktorteori 

Ramfaktorteori är en basmodell för att förstå olika faktorer som har påverkan på undervisningen i 

olika situationer (Wahlström, 2016, s. 27). Modellen har sitt ursprung från efterkrigstiden då elever 

delades in i olika skolsystem och detta eventuellt påverkade elevernas kunskapsresultat. Elevernas 

kunskapsresultat från tester kritiserades av Urban Dahllöf som påstod att testerna var för enkelt 

utformade för att ge svar på undervisningens utfall (Wahlström, 2016, ss. 25–26). 

 

Dahllöf tar upp att det krävs mer än att bara mäta elevernas kunskapsresultat för att utvärdera 

undervisningen i olika skolsystem. Det krävs att utvärderingen grundar sig i de förutsättningar som 

finns kring undervisningen, vilket Dahllöf kallar ramfaktorer. Ramfaktorerna påverkar därmed 

processen som i sin tur påverkar vad elever lär sig och presterar på kunskapsproven. Det är 

sambandet mellan ramfaktorer, process och resultat som utgör ramfaktorteorin (Wahlström, 2016, 

s. 26). 

Ramfaktorer Process  Resultat 

Dahllöf ansåg att det krävds organisatoriska ramar som omger undervisningen för att förklara ett 

utfall av en undervisningsprocess. Det som påverkar elevernas inlärning är då de relationer som 

skapas inom de ramar som är satta och hur undervisningen byggs upp. Detta påverkar elevernas 

inlärning och ger sen en bild för hur kunskapsproven kommer att bli (Wahlström, 2016, s. 26). 

 

Med hjälp av denna teori är syftet att bidra till kartläggning av varför utmaningar upplevs av 

undervisande personal vid delning av planeringsmaterial på arbetsplatsen. Ramfaktorerna i denna 

studie kommer att synliggöras genom att utgå ifrån nästkommande teoretisk 

utgångspunkt ”fenomenografi”. 
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6.2 Fenomenografi 

Det fenomenografiska synsättet är utformat att studera hur världen uppfattas. Teorin har sin grund 

i hur människor oberoende av ålder uppfattar saker på olika sätt. Detta betyder att varje enskild 

människa har sin tanke om olika delar i vardagen. Ibland kan detta ha betydelse. Exempelvis kan 

det handla om små saker i vardagen som hur ett staket mellan två grannar bäst ska sättas upp för 

att inte blåsa ner, men oftast har det inte speciellt stor betydelse. När det kommer till våra 

uppfattningar om undervisningen och dess innehåll och kunskapsinlärning kan dessa oliktänkande 

ge direkta konsekvenser för effekten av undervisningen. Konsekvenserna från detta kan då bli hur 

vi behandlar det vi lär oss och om vi lär oss något eller inte (Kroksmark, 1998, ss. 263–

264).  Oliktänkande är viktigt inom det fenomenografiska perspektivet, hur vi som människor 

tänker olika kring en situation eller ett föremål. Kroksmark skriver ifall en urtidsmänniska skulle se 

en röd plastboll som flyger runt i vinden skulle denna människa inte förstå att det är en plastboll, 

utan skulle kanske tro att det är något mystiskt rött med ett eget liv. Om vi som människa idag 

skulle se en plastboll som flyer runt i vinden skulle vi se vad det är, en röd plastboll. Ur 

ett fenomenografiskt synsätt betyder det att plastbollen visar sig som en plastboll vid ett tillfälle, 

men kan vara något mystiskt och olikt vid ett annat tillfälle (Kroksmark, 1998, s. 264). Grunden 

till fenomenografin kom vid 1970-talet då Ference Marton studerade studenters uppfattning 

kring innehåll i texter de läste. Det handlade om studenternas uppfattning kring texten snarare 

än hur mycket av texten de läst (Kroksmark, 1998, s. 265). 

 

Med hjälp av denna teori är syftet att bidra till en djupare förståelse av svar från 

enkätundersökningen. Svaren kommer att tolkas och kategoriseras in till ramfaktorer. 

6.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Fenomenografi och ramfaktorteorin förhåller sig på så sätt att fenomenografin utgör grunden för 

ramfaktorteorin. Studiens tredje frågeställning lyder ”Vad upplevs som de största hindrande 

faktorerna med nuvarande delning av planeringsmaterial inom lärarkåren?”. Utifrån läroplanen 

behöver skolan skapa en jämlik undervisning med hög kvalité (Skolverket, 2019, ss. 6, 15). För att 

kartlägga vilka hindrande faktorer pedagoger upplever med att fullfölja sitt uppdrag är syftet med 

fenomenografin att tolka deras svar. Dessa svar kommer senare att kategoriseras för att bli 

ramfaktorer. Ramfaktorerna förklarar vilka utmaningar pedagoger upplever och varför. 
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7. Metod 

I kommande stycke tas valet av kvalitativ och kvantitativ metod upp, varför de valdes och vad de 

båda är. Därefter kommer en förklaring kring urvalet av respondenterna och deras yrkesstatus. 

Studien beskriver sen hur enkäten genomfördes och hur den sedan analyserades och dess bortfall. 

Under metod kommer även validitet och reliabilitet, etiska aspekter i enkäten samt 

arbetsfördelningen inom studien att tas upp. 

7.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Studiens insamling av data skedde genom en enkätundersökning som var både kvalitativ och 

kvantitativ. Anledningen till att ett kvalitativt synsätt behandlades i enkätundersökningen var för 

att samla in svar som gav en djupare förståelse bakom vissa påståenden. Valet av en kvantitativ 

metod var för att samla in data som därefter grupperas. En kunskapsteoretisk ståndpunkt finns 

inom kvalitativa enkäter och kan anses vara tolkningsinriktad. Detta innebär att respondenterna 

skapar en förståelse för den sociala verklighet som miljöaspekten hos deltagarna i undersökningen 

kan ha (Bryman, 2018, s. 455). 

 

En kvantitativ strategi handlar om insamling av numeriska data (Bryman, 2016, s. 198). Materialet 

som samlas in i en kvantitativ studie kan därför göras om till data. Det kan handla om deltagares 

ålder, inkomst eller längd på utbildning. Svaren kan omvandlas till siffror när de kodas (Bryman, 

2018, s. 200). En kvantitativ strategi bygger på fyra viktiga drag, mätning, kausalitet, generalisering 

och replikation. Mätning kan vara bland annat att beskriva skillnader mellan människor när det 

gäller aktuella variabler. Kausalitet handlar om varför något är som det är. Generalisering inom den 

kvantitativa strategin handlar om resultaten kan överföras till andra svarsgrupper än de som var 

målgrupp för enkäten. Replikation handlar om att resultaten från undersökningen ska vara 

opåverkade av delar som kännetecknar skaparen. (Bryman, 2018, ss. 203, 215–216). 

 

Eftersom denna studie berörde hur delning av planeringsmaterial inom lärarkåren fungerar föll 

valet på användandet av både kvalitativ och kvantitativ metod för att kunna se hur materialutbytet 

fungerar. Detta genom öppna frågor för djupgående svar samtidigt som vissa av svaren skulle 

kunna grupperas och kodas. 

7.2 Urval 

Den genomförda studien är riktad till undervisande pedagoger, från förskola till gymnasium. Målet 

med enkäten var att samla in data från riktade lärargrupper på Facebook för att kunna besvara syfte 

och frågeställningarna till denna studie. Frågorna som behandlades i enkäten handlade om hur och 

var spridningen av planeringsmaterial tar plats samt vilka eventuella utmaningar som kan upplevas 
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och varför. Eftersom enkäten var webbaserad och anonym fanns det en risk att svaren som 

registrerades inte var från undervisande skolpersonal då det inte fanns något sätt att verifiera detta. 

Dock var en webbaserad enkät det logiska valet av metod eftersom målet var att nå i första hand 

ut till undervisande skolpersonal i Sverige. Att se svar från olika delar av landet kunde då visa på 

om det fanns likheter eller olikheter beroende på var respondenterna befann sig i landet. Även fast 

webbaserade enkäter kan ge låg svarsfrekvens gav detta den största möjligheten till spridning över 

hela landet. Ejlertsson skriver dock att det i vissa fall går att se goda svarsfrekvenser av 

webbenkäter. Goda svarsfrekvenser kan bero på att engagemang inom området funnits (2014, s. 

10). Svarsmängden var aldrig ett orosmoment. Eftersom enkäten riktades till undervisande 

skolpersonal i olika Facebookgrupper och i och med rådande pandemi i Covid-19 kunde denna 

studie vara extra uppmärksammat. Många skolor har just nu distansundervisning och som en följd 

av detta kan tillgångar till planeringsmaterial vara extra efterfrågat, vilket gör att svarsfrekvensen 

kan blir större. För att få så ärliga svar som möjligt utan att respondenterna skulle bli påverkade av 

frågor som ställs, betoningar eller följdfrågor, var enkät det mest passande alternativet.  

 

Respondenterna kunde sitta i lugn och ro och svara på enkäten för att då kunna ge så fylliga svar 

som möjligt (Ejlertsson, s. 12). Trost och Hultåker skriver om hur det kan finnas problem med att 

ge ut enkäter på arbetsplatsen där andra personer kan se vad de andra svarar. Att därför ha enkäten 

på ett webbaserat forum gav respondenterna möjligheten att vara anonyma (2016, s. 10). Det finns 

dock vissa delar i konstruktionen av en enkät som kan skapa problem hos respondenterna. Det kan 

handla om personer som inte kan svenska, frågorna i enkäten kan därmed inte vara för svåra och 

det kan inte ske några följdfrågor på svaren (Ejlertsson, 2014. s. 13). 
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7.3 Respondenterna 

Från tabell 7.1 beskrivs samtliga respondenternas befattningar. De fick enbart välja ett svar. 

 

Vilken befattning har du på din nuvarande arbetsplats? Antal Procent 

Fritidspedagog 0 0% 

Förskollärare 15 10% 

Grundskollärare F-3 57 39% 

Grundskollärare 4–6 26 18% 

Grundskollärare 7–9 23 16% 

Ämneslärare (gymnasiet) 15 10% 

Speciallärare 3 2% 

Specialpedagog 3 2% 

Annat 6 4% 

Totalsumma 148 100% 

Tabell 7.1  Antalet respondenters befattningar 

 

Störst andel av befattningarna var grundskollärare F-3 med 39% (57 respondenter). Lägst var 

fritidspedagog som inte deltog. Under kategorin ”annat” har respondenterna valt att själva fylla i 

befattningen som stämmer bäst in på dem. De som svarat ”annat” var barnskötare (2 respondenter), 

förstelärare (1 respondent), lärare i förskoleklass (1 respondent), modersmålslärare (1 respondent) 

och lärare i samhällsorienterade ämnen åk 4-9 (1 respondent). 
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  Figur 7.2  Antal svar: 148 

 

I figur 7.2 beskrivs respondenternas yrkesår. Största antalet av respondenterna, vilket motsvarar 

46, är de som tjänstgjort 0–5 år. Gruppen med lägst antal respondenter har tjänstgjort 16–20 år 

och motsvarar 16. 
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Figur 7.3  Antal svar: 148 

 

Respondenternas tjänstgörande kommuner kategoriserades i ett kartdiagram enligt figur 7.3. Syftet 

med att få denna statistik var att se spridningen i landet och kunna använda denna som underlag 

för diskussion. Stadsdelsområden såsom Bromma har ändrats för att kategoriseras inom Stockholm 

stad (kommun). 

 

I figur 7.3 redovisas respektive kommun (respondenternas placering) i blått som visar hur 

koncentrerat urvalet är. Ju tätare respondenterna är desto starkare skifte från ljusblått till mörkblått 

blir det. Stockholms stad är den största koncentration av kommuner med 15 respondenter, till följd 

av Vellinge kommun (8 respondenter) och Göteborg och Uppsala kommun (7 respondenter 

vardera). En respondent arbetar på en skola i Europa, men kan inte redovisas var av anonyma skäl. 

7.4 Genomförande 

Syftet med enkäten var att nå ut till flera undervisande personal. Frågeställningarna i bilaga 2 

placerades i den ordning där de första tre skulle samla in bakgrundsinformation om 

respondenterna. Här uteslöts kön då detta är irrelevant för studien. Fråga fyra ska kunna besvara 

studiens första frågeställning om ”var sker delning av planeringsmaterial inom lärarkåren?”. 

Enkätfrågorna fem till nio ska kunna besvara studiens andra frågeställning ”hur frekvent är delning 

av planeringsmaterial inom lärarkåren?”. Fråga tio i enkäten ska ge en generell bild på hur de 

undervisande personal upplever delningen. Detta kan ligga som grund vid tolkning av data. 

Enkätens elfte fråga skulle ge oss en förståelse om vilka utmaningar upplevdes. Frågorna tolv och 
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tretton utgör grunden till ramfaktorteorin där respondenterna förklarar både vilka och varför de 

upplever svårigheter med delning av planeringsmaterial. Enkätens fjortonde och femtonde fråga 

ger oss en förståelse om och i så fall vad som är annorlunda med delningen av planeringsmaterial i 

och med pandemin covid-19. Fråga sexton skulle kunna ge oss tillfälle att reflektera över vår 

enkätkonstruktion utifrån återkoppling eller om respondera vill tillägga något har de möjlighet att 

lämna kommentarer. Då vi utlovat en möjlighet att delta i utbyte mot trisslott föll en fråga kring 

inhämtning av personuppgifter som slutfråga. 

 

Innan enkäten skickades ut till undervisande skolpersonal skapades en testenkät som svarades av 4 

personer. Dessa svar räknades inte in i resultaten. Målet var att få fler testpersoner att genomföra 

enkäten innan vi skickade ut den, men med tanke på tidsbristen upplevdes det att 4 personer var 

tillräckliga. Efter genomförd testenkät visades det att vissa av frågorna behövdes göras om för att 

svara på studiens syfte och frågeställningar. Trost och Hultåker skriver att genomföra en enkät är 

något som tar lång tid från tanke till färdig rapport. Det är därför svårt att genomföra en enkät 

under kortare tid än flera månader (2016, s. 12). 

 

Valet föll på en enkätundersökning för att nå ut till fler lärare än vad som är möjligt om studien 

hade samlat in data genom intervjuer. Eftersom målet var att nå ut till personer som arbetar inom 

skolverksamheten riktades enkäten till grupper på Facebook där policyn krävde kopplingar till 

skolverksamheten. Utöver grupperna på Facebook kontaktades uppväxtskolor och tidigare VFU-

skolor. Dettas gjordes genom att skicka ut en sammanfattad informationsbrev till de skolor och 

lärare som ville nås. 

7.5 Analys 

Efter att vi gjort klart enkäten och fått in svaren kunde vi se att vi kunde para ihop och kategorisera 

svaren. Vi diskuterade svaren tillsammans och hittade passande rubriker till de olika kategorierna. 

Rubrikerna vi valde att använda oss av var följande: Samarbetssvårigheter, Tidsbrist, Ostrukturerad 

infrastruktur, Olika preferenser, Exponering, Svårförståeligt material, Kunskapsbrist, 

Svårtillgängligt, Sekretess och Teknik. Respondenternas svar är beskrivet ur deras syn på frågorna, 

alltså hur de upplever utmaningarna kring delning mellan varandra. Fenomenografi handlar om det 

som beskrivs, att människor uppfattar saker på olika sätt. Det är hur individen upplever och ser på 

något som är grunden inom det fenomenografiska perspektivet (Kroksmark, 1998, s. 263). 

7.6 Bortfall 

Eftersom studien laddades upp i Facebookgrupper var det svårt att se hur mycket bortfall det blev 

från populationen, då vissa ser enkäten och inte. Det bortfallet vi kan se är det interna bortfallet. 

Ejlertssons beskrivning av internet bortfall är bortfall som sker av enstaka frågor av de som svarat 
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på enkäten. (2014, s. 158). Detta bortfall kan bero på att frågan som inte fått svar är något som 

respondenterna inte känt att de vill svara på. 

7.7 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten i den genomförda studien kan ses som hög eftersom frågorna i enkäten inte varierade 

utan alla deltagare fick samma frågor. Eftersom det fanns frågor i enkäten där respondenterna 

svarade på vilken benämning de hade på arbetsplatsen (förskollärare, grundskollärare F-3 och så 

vidare...) gav det en hög reliabilitet. Detta visade om respondenterna arbetade inom en roll där 

delning av material skedde eller inte. Med tanke på att svaren i enkäten kunde kategoriseras och 

likna varandra visar det på en hög reliabilitet. Bryman skriver att om enkätsvaren skulle vara väldigt 

olika skulle enkäten vara icke reliabel (2018, s. 72). För att en studie ska kunna vara valid kräver det 

att studiens syfte speglar det som studien efterfrågar (Bryman, 2018, s. 73). Detta kallas för 

mätningsvaliditet och sett till studiens enkätfrågor som kopplats till syftet och frågeställningarna 

stämmer detta överens med den genomförda studien.  

 

7.8 Etiska aspekter i enkäten 

Vid skapandet av enkäten följdes de fyra punkter Hwang och Nilsson skriver 

om, ”Informationskrav”, ”samtyckeskrav”, ”konfidentialitetskrav” och ”nyttjandekrav”. 

Informationskrav syftar på att forskaren/forskarna ska berätta om syftet med undersökningen för 

deltagarna. Studiens kortfattade informationsbrev laddades upp i Facebookgrupperna vi använde 

samt att detta kortfattade informationsbrev även skickades ut till de deltagare som inte hittades i 

de olika grupper genomfördes detta. Innan påbörjad enkät tar deltagarna del av det huvudsakliga 

informationsbrevet. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna ska själva få bestämma om de vill 

genomföra enkäten eller inte. Konfidentialitetskravet bygger på att personuppgifter hos 

respondenterna ska behandlas med så stor konfidentialitet som möjligt. Eftersom enkäten var 

anonym, utöver mejladress som bara användes för att kontakta vinnarna av trisslotter (som lottas 

ut bland respondenterna) kunde ingen veta vem respondenterna var. Trisslotterna skickades ut 

efter att studien lämnats in för granskning. Personuppgifterna är konfidentiella och nyttjas inte av 

andra än Fritzon och Källström i denna studie. Efter utskick raderades samtliga uppgifter. 

Nyttjandekravet beskriver att de uppgifter som samlats in om respondenterna bara får användas i 

syfte av forskning (2011, s. 87). 
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7.9 Arbetsfördelning 

Jacob var ansvarig för tidigare forskning samt hade huvudansvar i analysen och resultatet medan 

Lukas hade var ansvarig för bakgrund, metod och teoretiska utgångspunkter. Resterande kapitel 

samarbetades det mer noggrant för att genomföra delarna. 
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8. Resultat och analys 

Syftet med denna studie var att kartlägga vilka utmaningar undervisande personal upplever kring 

delning av planeringsmaterial och hur och var den tar form på förskolan/skolan. För att få svar på 

detta har vi haft tre frågeställningar att utgå ifrån. 

1. Var sker delning av planeringsmaterial inom lärarkåren? 

2. Hur frekvent är delningen av planeringsmaterial inom lärarkåren? 

3. Vad upplevs som de största hindrande faktorerna med nuvarande delning av 

planeringsmaterial inom lärarkåren? 

Detta avsnitt är indelat i två delar; först kommer endast resultaten att presenteras med först 

diagram/tabell med efterföljande förklaring. Därefter analyseras datan ur ett ramfaktorperspektiv. 

Svaren från respondenterna kan vara grammatiskt inkorrekta. Detta då svaren ska visa exakt vad 

de skrev utan förändringar när svaren tas upp i genomförd studie. 

8.1 Resultat 

Det registrerades 150 svar från enkäten, men på grund av bortfall kvarstod 148 registrerade svar. 

Bortfallen berodde på ett kodfel från Microsoft (duplicering) och en respondent som föll utanför 

fokusgruppen (elevassistent). Högsta antalet enkätsvarande var 148, medan enkätens öppna frågor 

11–13 hade som högst 134. 114 antal svar var det lägsta som registrerades. Vid tolkning av 

procentfördelningarna i figurerna och tabellerna kan det anmärkas att data redovisas med talens 

närmevärde. Detta innebär att talen avrundas till närmaste heltalet. Exempel på detta är figur 8.1 

nedan vars totala summa enligt diagrammet uppskattas till 101%. “Personalrum - öppet arkiv mellan 

ämneskollegor” som når 17,56% resulterar i 18% om decimaltal utesluts. Samtliga diagram och 

tabeller i studien är försäkrade bli 100% med uträkningar av dolda decimaltal.  
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Figur 8.1  Antal svar: 148, varav 2 bortfall 

 

Med en underrubrik1 i enkäten var målet att tydliggöra begreppet delningsplattform samt att svar 

kring planeringsmaterial sökes och inte material överlag. 

 

Högst antal som besvarade enkäten delar material med samtlig personal och skolledning via en 

kollektiv digital delningsplattform. Detta antal nådde 30%. 18% svarade att den huvudsakliga 

delningen sker i personalrum i form av öppet arkiv mellan ämneskollegorna. 13% svarade “annat”, 

där de flesta svarade att det är en snar gräns som innebär att de identifierar med flera och därmed 

ingen huvudsaklig delningsplats på arbetsplatsen. En liten procent upplevde att dela 

planeringsmaterial via mejl var den huvudsakliga delningsplatsen. 

”Flera olika en för alla kollegor i samma åk en för hela enheten alla åk och rektorer” 

”Flera av ovanstående alternativ. Allt lätt tillgängligt.” 

”Vi försöker använda en digital plattform, men den mesta delningen sker efter samtal i arbetsrum och via 

mejl.” 

”På olika sätt i samband med arbetslagsmötena” 

En del respondenter upplevde att det inte fanns någon systematisk delning. 

 

 

 
1 Planeringsmaterial: Dokument (ex. lektionsplaneringar, lärarhandledningar, PowerPoints m.fl.). 

Delningsplattform: Digital delning mellan individer (ex. GoogleDrive, OneDrive mf.l.) 
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13%

9%

16%

30%

5%
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18%
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Bortfall

Annat

Delningsplattform – stängd (få personer har behörighet)  

Delningsplattform – kollektiv (ämneskollegor)  

Delningsplattform – kollektiv (samtlig personal och skolledning)  

Ämneskollegornas klassrum – ganska svåråtkomligt 

Ämneskollegornas klassrum – ganska lättåtkomligt 

Personalrum – öppet arkiv mellan ämneskollegor

Var sker den huvudsakliga delningen av planeringsmaterialen 
du skapat/fått tillgång till på arbetsplatsen? (Om du bortser 

från den rådande situationen på grund av Covid-19)
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Figur 8.2  Antal svar: 148 

 

Tillgången av planeringsmaterial delades ut till 9+ kollegor som nådde upp till 36%. Att dela ut 

planeringsmaterial till 3–5 kollegor hade en snarlik procentsats på 32%. Lägst var material som 

delades ut till 6–8 kollegor på 15%. 

 

 

Figur 8.3  Antal svar: 148 

 

Vanligaste sättet att dela planeringsmaterial var pedagoger som tar eget initiativ och gör det 

tillgängligt för kollegorna. Denna andel motsvarade 59%. 6% av respondenterna delar sällan eller 

aldrig material, vilket är lägsta andelen. 
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det tillgänglgt för kollegorna
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Figur 8.4  Antal svar: 148 

 

I figurerna ovan beskrivs hur många tillfällen respondenterna delar planeringsmaterialen till 

ämneskollegorna. Alternativen någon gång i månaden, någon gång i veckan samt flera gånger i veckan var 

relativt jämnt fördelade, men störst andel var någon gång i månaden där 44 respondenter svarat (30%). 

Lägst andel var 2% vilket var de som svarat aldrig. 

 

 

Figur 8.5  Antal svar: 148 

 

Högst andel som delar planeringsmaterial till samtliga kollegor på arbetsplatsen är 36%. Dessa delar 

någon gång i månaden. 24% delar aldrig material till samtliga. Längst andel är de som delar någon 

gång i veckan (8%). 
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Figur 8.6  Antal svar: 148 

 

Diagrammet ovan beskriver hur många tillfällen respondenterna tar emot andras material på 

arbetsplatsen. Högst andel på 32% tar emot andras material någon gång i veckan. Lägst andel på 

4% tar aldrig emot annans material. Denna andel beskriver detta på olika sätt. 

”Jag är ensam so-lärare och har inga ämneskollegor att samarbeta med. I svenska har jag kollegor, men 

där följer vi Klara Svenskan och enas mest i farten om vilja sidor eleverna ska arbeta med.” 

”Ingen delar med sig.” 

”Det finns ingen direkt kultur av att dela material med kollegor. Alla kör mest sin egen grej.” 
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Figur 8.7  Antal svar: 148 

 

De flesta är nöjda med deras nuvarande delningssystem på arbetsplatsen. 63%, vilket motsvarar 93 

av respondenterna svarade att de är nöjda. De som inte är nöjda motsvarar 42 (28%). 

 

 

Figur 8.8 Antal svar: 148, varav 1 bortfall 

 

Majoriteten av respondenterna (70%) anser att arbetsplatsens samarbete är oförändrat under den 

pågående Covid-19-pandemin. Lägst andel anser att situationen har försämrats som motsvarar 

12%. En 1% (en person) svarade inte. Svaren började att registrerades ungefär en och en halv 

månad efter att Världshälsomyndigheten (WHO) klassificerat Covid-19 som en pandemi 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). 

 

 

17%

12%

70%

1%

Har samarbetet förändrats i rådande stund 
med covid-19?

Förbättrats

Försämrats

Oförändrat

Bortfall

Ja
63%

Nej
28%

Ingen kommentar
9%

Är du nöjd med nuvarande delningssystem på 
arbetsplatsen?

Ja

Nej

Ingen kommentar
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Utmaningar Antal reg. svar Antal respondenter 

Respondenter som upplever en utmaning 87 87 

Respondenter som upplever fler än en utmaning 48 22 

Total 135 109 

 + + 

Inga särskilda utmaningar 22 22 

Bortfall 17 17 

Total 174 148 

 Tabell 8.9  Antal svar: 174 från 148 respondenter. 

 

I tabell 8.9 visas sambandet mellan de respondenter som svarat att de upplever en utmaning 

respektive de som upplever fler än en utmaning. Totalt besvarade 109 respondenter att de upplevde 

totalt 135 utmaningar och dessa presenteras mer noggrant i figur 8.10 nedan. 87 respondenter 

upplevde enbart en utmaning varav 22 respondenter upplevde fler än en utmaning med att dela 

planeringsmaterial på arbetsplatsen. 22 respondenter angav att de inte upplever några särslida 

utmaningar och 17 respondenter svarade inte. 

 

 

Figur 8.10  Antal svar: 109 (135 utmaningar) 

 

Syftet med studien är bland annat att kartlägga vilka utmaningar undervisande personal upplever. 

Enkätens konstruktion tillåter inte respondenterna att välja någon specifik utmaning eller 

utmaningar. Istället kunde respondenterna svara öppet med hjälp av en öppen fråga.  Ur en 

fenomenografisk utgångspunkt kategoriserades de registrerade svar utifrån tolkningar av deras svar. 
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I diagrammet ovan beskrivs alla 135 upplevda utmaningar i fallande ordning. 109 respondenter 

upplevde utmaningar, men flera av dem upplevde fler än en utmaning. Största utmaningen som 

registrerades är de som upplevde samarbetssvårigheter med andra kollegor. Lägst andel svarade att 

teknik är en utmaning på arbetsplatsen gällande delning av planeringsmaterial. 

 

 

Nedan beskrivs kortfattat de olika utmaningar som kategoriserats. 

 

Samarbetssvårigheter innebär att det råder någon eller några former av svårigheter med att dela 

material och samarbeta. Det kan bland annat handla om rutiner eller konflikter som hindrar 

pedagogerna från att samarbeta eller personalbrist. Många i denna kategori upplever ensamarbete. 

40 respondenter upplever samarbetssvårigheter. 

 

Tidsbrist innebär att pedagogerna inte har tid för att bland annat samverka för en gemensam 

planering (direkt delning). 26 respondenter upplever detta. 

 

Ostrukturerad infrastruktur innebär att infrastrukturen brister i rutiner eller att det upplevs som 

ostrukturerat. Det kan bland annat handla om svårigheter att finna material bland överväldigande 

mycket dokument eller att material inte går att hitta då kollegor inte ställer tillbaka (brist på rutiner). 

23 respondenter upplever detta. 

 

Olika preferenser innebär att pedagogerna har olika ledarskap och preferenser kring hur material 

ska vara strukturerat. Ambitionsnivåerna i kollegiet kan variera. 19 respondenter upplever detta. 

 

Exponering innebär att pedagogerna undviker att dela för att bli negativt sedd. Här råder en tävlan 

om ”bäst material” framför varandra och ledningen. 8 respondenter upplever detta. 

 

Svåråtkomligt innebär att materialet som vill mottagas är svåråtkomligt. Exempel är kollegorna 

som har fysiskt material som blir svåråtkomligt om kollegan slutat, då pedagogen som söker inte 

vet vart den ligger eller inte har behörighet i skåp. Det kan också handla om att fysiskt material inte 

blivit digitalt ännu. 6 respondenter upplever detta. 

 

Teknik innebär att den digitala delningsplattformen inte är användarvänlig för att skapa och dela 

material. Skolan kan köpa in inadekvata lärplattformar och utmanar pedagogen i sitt 

yrkesutförande. Vissa upplevde att de inte kan dela om bredbandsuppkopplingen är dålig. Detta 

upplevs av 5 respondenter 
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Svårförståeligt material innebär att respondenterna inte förstår kollegornas material och måste 

söka upp dem för att förstå. 6 respondenter upplever detta. 

 

Kunskapsbrist innebär att pedagogerna inte full ut besitter kunskaper med att dela material i olika 

medier, främst digitala delningsplattformar. 3 respondenter upplever detta. 

 

Sekretess innebär att delningen utmanas av dataskyddsförordningen (GDPR), det vill säga strikta 

sekretesslagar som hindrar pedagogerna från att dela material med andra kollegor. Detta på grund 

av att elevnamn finns på dokumenten. Individuellt elevanpassat material kan vara en utmaning för 

skolans eller kommunens speciallärare/specialpedagoger. En respondent upplevde detta. 

8.2 Fenomenografianalys 

Utmaningar Antal reg. svar Antal respondenter 

Respondenter som upplever en utmaning 87 87 

Respondenter som upplever fler än en utmaning 48 22 

Total 135 109 

 + + 

Inga särskilda utmaningar 22 22 

Bortfall 17 17 

Total 174 148 

 Tabell 8.9  Antal svar: 174 från 148 respondenter. 

 
Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv tolkades och analyserades 150 enkätsvar. Genom att 
avsätta tid åt att tolka individuella svar upptäcktes 2 bortfall därav återstod 148 enkätsvar. 
Huvudsyftet var inte att hitta bortfall utan att fokusera på respondents svar mellan enkätfrågorna 
11, 12 och ibland 13 enskilt för att hitta ett mönster av hinder som respondenterna upplever i sitt 
yrkesutförande, vilket skapar ramfaktorer. Den individuella tolkningen mellan oss senare 
bearbetades ihop till en slutgiltig förståelse för att säkerställa att vi uppfattat likadant och uppfattar 
den individuella respondenten korrekt utifrån svaret som angavs. Svaren från enkätfråga 13 kunde 
fungera som komplement till ett helhetsperspektiv om svaren varit otydliga i 11 och 12, vilket sällan 
användes. 
 
Totalt registrerades 135 utmaningar. Analyssvaren utifrån det fenomenografiska perspektivet 
presenteras i tabell 8.9 och mer noggrant i figur 8.10. Utmaningar som vi kunde tolka var följande 

1. Samarbetssvårigheter 
2. Tidsbrist 
3. Ostrukturerad infrastruktur 
4. Olika preferenser 
5. Exponering 
6. Svåråtkomligt material 
7. Teknik 
8. Svårförståeligt material 
9. Kunskapsbrist 
10. Sekretess 
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8.3 Ramfaktoranalys 

De registrerade svaren har kategoriserats i 10 utmaningar och av dessa har de fem främsta 

utmaningar analyserats ur ett fenomenografiskt synsätt. Ramfaktoranalysen kommer att redogöra 

varför pedagoger upplever de fem främsta utmaningar, då de uppnår 85% av de totala 135 svaren 

kring utmaningar. Ordningen kommer att redovisas som följande. 

 

Ramfaktor 1: Samarbete 

Ramfaktor 2: Tid 

Ramfaktor 3: Infrastruktur 

Ramfaktor 4: Preferenser 

Ramfaktor 5: Exponering 

 

8.3.1 Ramfaktor 1: Samarbete 

Största andelen (30%) av utmaningar som upplevs av respondenterna är samarbetssvårigheter och 

det finns olika anledningar till detta, men två stora differenser tar större plats. För det första kan 

det röra sig om exempelvis för få kollegor antingen på grund av schemakrockar, personalglest eller 

bortprioriterad för att kunna dela på arbetsplatsen. 

”Jag arbetar på en liten skola och har således få kollegor. Få att dela med och att få inspiration av” 

Den andra stora utmaningen kan det röra sig om bristande samarbete på grund av att kollegorna 

är mindre benägna att dela planeringmaterial. En stor majoritet upplevde att kollegor sällan delar 

på digitala delningsplattformar. I vissa fall kan det röra sig om svårigheten att mottaga material från 

kollegorna. De påstår att material bygger enbart på den enskildas vilja att dela eller dess förfrågan. 

Några behöver aktivt söka material från kollegorna hela tiden. 

“Vi har ingen kultur med att dela med varandra. Jag tror inte att man inte vill det har bara inte blivit 

så” 

”Jag upplever att varje lärare arbetar med sitt och att vi överlag är dåliga på att dela med oss av just 

lektionsplaneringar. Upplever att det nästan är lite tabu ibland och kan upplevas som "fusk".” 

”Att vissa inte delar sitt material alls utan bara tar emot.” 
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Varför utmaningarna upplevs 

Största anledningen varför respondenterna upplever samarbetssvårigheter uttrycker att kollegorna 

arbetar på sina egna villkor. Det är många ”ensamvargar”. Många av respondenterna får känslan 

att kollegorna på arbetsplatsen står på sin egen ö utan en röd tråd som möjliggör för mer 

samplanering. Det finns ingen naturlig och öppen plats att ha material. 

”Lite för många ensamvargar som själva uppfinner hjulet varje gång istället för att samplanera och hjälpa 

varandra.” 

Det är ensamarbete som bland annat leder till sämre motivation och känsla av inkludering. Dessa 

lärare som beskriver bristen på samplanering och öppen delningskultur. Delning bygger enbart på 

den enskildas vilja att dela eller den enskildas önskan, förfrågan och behov. Majoriteten av 

respondenterna inom denna kategori upplever att delningen inte är naturligt öppen och att 

kollegorna är ”osolidariska” när det kommer till att dela. 

 

Förändringsförslag 

Respondenterna inom denna kategori fick tillfälle att beskriva hur de vill att delningen ska se ut på 

arbetsplatsen. De flesta beskriver att delning via digitala delningsplattformar är mer önskvärt att 

förändra i och med deras nuvarande delningssystem. De vill ha en mer öppen delning där alla kan 

ha tillgång till material utan att fråga runt. 

“Jag tänker att det borde vara öppet och tillgängligt för alla. Digitala plattformen där man kan se 

lektionsplaneringar. Även för att underlätta när någon slutar.” 

Andra respondenter upplever att det ska delas mer naturligt, där kollegor inte håller material för sig 

själva utan lägger upp materialet på digitala delningsplattformar. Respondenterna upplever att detta 

är en strategiskt långsiktig idé som kan leda till en kunskapsbank i skolan där kollegor mer naturligt 

överför material som kan återanvändas för att spara tid. 

“Mer öppenhet och mer digital spridning på arbetsplatsen. Just nu delar varje arbetslag med sig till 

varandra. T.ex alla som har årskurs 1 osv. Dock har vi årskurs 2 nästa år och skulle spara mycket tid 

om de lärarna delade med sig av vad de jobbar med i år.” 
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8.3.2 Ramfaktor 2: Tid 

Den näst största andelen av respondenterna upplever en tidsbrist med att dela planeringsmaterial 

mellan kollegorna. Främsta anledningen är att tiden inte räcker till samplanering (fysiska möten) 

vilket önskas för att dela uppfattningar, erfarenheter och material. De är pressade med egna 

arbetsuppgifter och har svårt att avsätta tid åt att dela då de är ”ingrottade” i eget. 

“Utmaningen är att hinna ta del av kollegornas material. Blir mest fokus på att söka det material som 

gäller nuvarande eller kommande ämnesområde.” 

”Det hinns inte med. Alla jobbar lite på sin kant. Saknar typ en hub av planering, områden osv.” 

De pedagoger som skapar eget material vill gärna dela med sig. Material som görs tillgängligt är inte 

tillräckligt. Det krävs mer än att bara ta emot material. Pedagoger behöver kunna diskutera 

materialet de delar och tar emot, för att få kunskap i ämnet. Tiden räcker inte för detta. 

“Jag undervisar i Sv/SvA och skapar i princip uteslutande allt mitt material själv. Har läromedel men 

plockar från många vid skapande av arbetsmaterial. Mitt läromedel finns tillgängligt för alla i mitt 

arbetsrum. Att få kunskap om vilket material som de andra har, det kräver tid för samtal och möjlighet 

att diskutera sitt ämna. Det sker ämnesövergripande arbete och det sker på kollegornas initiativ. Även om 

jag skulle vilja göra allt mitt material tillgängligt så skulle det ta för mycket tid i anspråk.” 

Varför utmaningarna upplevs 

Många vill att det ska avsättas tid åt för att kunna reflektera över sitt delade material. Denna tid 

varierar bland respondera som vill ha utsatt tid veckovis eller månadsvis. Många upplever att de 

måste prioritera att jobba med sitt. 

”Finns ingen tid till att delge detta. Begränsad tid till samplanering” 

”Hade vi haft mer tid till planering hade vi även hunnit dela med oss.” 

För att möjliggöra tid åt samplanering och delning av material behövs utsatt tid på schemat. De 

som arbetar ensamma anser att det behövs en specifik tid angivet på deras schema annars blir det 

inte av. De pedagoger som planerar tillsammans anser dock att tiden de fått inte är tillräcklig för 

att kunna utföra gemensam planering och behöver mer tid till detta. Nedan kommer exempel på 

citat rörande detta. 

”Planeringstiden kunde användas mer effektivt t ex genom att alla som undervisar i svenska F-3 någon 

gång kunde planera samtidigt och på så sätt utbyta idéer etc. Nu planerar vi årskursvis och delar inte upp 

någonting.” 
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“Vi har inga ämneslärarmöten/årskursmöten på min skola. Vi är tre mentorer i åk 6, och den enda 

gemensamma planerinfstiden vi har är en timme i veckan. Det är långt från tillräckligt.” 

Förändringsförslag 

En viktig faktor för att respondenterna ska kunna ha ett fungerande delningssystem är att det krävs 

utsatt tid åt gemensam planering och i samband med detta dela och ta del av material. 

Detaljplanering kan vara jobbigt tidsmässigt. Samplanering och direkt ansluten delning i tematiska 

arbeten föredras av respondenterna. De flesta respondenter vill se mer delning på digitala 

plattformar för att komma åt ett digitalt arkiv som kan effektivisera framtagen material. 

 

En respondent beskriver varför hen upplever det som viktigt med samplanering och vad som kan 

fungera.  

”Jag arbetar med de yngre eleverna. Vi har mycket konkreta och behöver titta i böcker, på laborativt 

material, vad som kan användas digitalt. När vi planerar, tre pedagoger, så känner alla vi alla elever i de 

båda klasserna som vi undervisar i. Vi är tre hjärnor som tänker tillsammans. Vi har en ide', kikar på 

hur vi gjort tidigare år, om kollegan gjort något roligare än det jag gjort så väljer vi det. Ibland korsar vi 

fram något som tar med delar från allas tidigare upplägg. Då förnyar vi oss alla.” 

 

8.3.3 Ramfaktor 3: Infrastruktur 

Respondenterna som svarat att de upplever en ostrukturerad infrastruktur på förskolan och skolan 

anser huvudsakligen att det är ostrukturerat kring delningen av planeringsmaterial. Majoriteten 

säger sig ha tillgång till för mycket planeringsmaterial och att delningsplatsen är osorterad och 

därmed svårt att filtrera bort irrelevant planeringsmaterial. Detta kan i sin tur leda till att pedagoger 

bortser från att ta del av delningssystemet och skapa eget material istället. 

”Förvaring av material. Vi har mycket ”fysiskt” material i våra klassrum.. svårt att veta vad som finns 

innan man själv ”uppfinner hjulet igen”. Man jobbar mycket och glömmer att gå in och checka om det 

finns redan befintligt material man kan använda.” 

”Problemet är att strukturera upp det i Driven så att det går lätt att hitta materialet” 

”[…] Det är rörigt och svårt att hitta det man söker efter.” 

Pedagoger som arbetar analogt genom att dela pärmar, fysiska dokument och liknande påstår att 

det är dåliga rutiner gällande att ställa tillbaka materialen på den förväntade platsen. Exempel på 

detta är kollegans klassrum och materialrum. 

”När något tas ur ett skåp och inte ställs tillbaka på rätt plats/över huvud taget, till exempel gemensamma 

kopior av läromedel, gemensamma kopior av gamla icke-sekretessbelagda NP och liknande.” 
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”Fysiskt material ”försvinner” lätt i kollegors (eller mitt) klassrum. Svårt att hitta vid behov när det inte 

läggs tillbaka på rätt plats.” 

 

Varför utmaningarna upplevs 

En negativ effekt till varför respondenterna upplever en ostrukturerad infrastruktur är på grund av 

att planeringsmaterialet inte har en självklar plats på arbetsplatsen och ”förvinner” i mängden. Det 

anses vara tidsslösande att klicka runt på den digitala plattformen eller skumma igenom många 

pärmar, då det är svårt att hitta bra planeringsmaterial, i vissa fall ”riktigt bra material”. Detta kan 

eventuellt leda till att man bortser från att ta emot andras material och ”uppfinner hjulet igen”. 

 

Förändringsförslag 

Förslagen som inkom för att åtgärda utmaningen ostrukturerad infrastruktur är främst att skapa ett 

arkiv som är tydligt strukturerad och kan återanvändas av alla årskurser året om det vill säga att 

årskurs 4 kan se vad årskurs 3 gör eller gjort. För den digitala delningsplattformen, som majoriteten 

ville ha, vill respondenterna se en tydlig kategoriserad mappstruktur efter årskurs. Möjligtvis efter 

kunskapskrav också eller lättare sökfunktion i form av nyckelord kopplat till materialen. Fysiskt 

material önskas samlas tydligt i en gemensam plats för alla årskurser. I dessa arkiv vill pedagogerna 

kunna plocka fram annat än handledningar också. 

“Ett skåp med SO material där det är fritt att plocka och att man ställer tillbaka det man lånat.” 

 

8.3.4 Ramfaktor 4: Preferenser 

Att pedagoger har olika preferenser och inte förstår varandra utgör 13% av de totala utmaningar, 

vilket gör den till den fjärde största utmaningen i denna studie. Pedagoger har olika preferenser vid 

upplägg när de skapar planeringsmaterial och delar, vilket skapar ojämnheter i kvalitén på material 

som delas och oftast svårt att direkt återanvändas. Respondenterna beskriver att de behöver 

modifiera kollegans material för att anpassa till sin elevgrupp (pedagogens normala upplägg). Att 

använda kollegans material kan vara en källa för inspiration. Eftersom pedagoger arbetar olika kan 

kontexten bli utanför det normativa. De olika preferenserna kan exempelvis handla om olika sätt 

att presentera betygskriterier för eleverna eller ha olika arbetsstrukturer som man anser är bättre än 

kollegans. 

”Svårt att ta över något som inte är ens eget. […] Kanske saknar syfte o koppling till läroplan” 
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Varför utmaningarna upplevs 

Alla pedagoger arbetar olika i sitt ledarskap, vilket är anledningen varför utmaningen upplevs. 

“Ja, vi är ju olika och har olika sätt/metoder både i att skapa en planering och i att lära ut.” 

Trots olikheter i hur pedagoger skapar material och håller i undervisning påpekar de att material de 

lånar fortfarande går att använda som inspiration, för att bygga vidare. 

“Vi är olika som människor. Men man kan alltid stjäla russinen i kakan.” 

 

Förändringsförslag 

Alla är olika som individer och andra tar gärna inspiration av varandra vid planering och delning 

av material. En respondent utrycker att hen vill gärna se ökad samverkan med andra för att få 

inspiration från granskning och återkoppling för att lyfta ämneslaget. 

“Ökat samordnat arbete i ämneslag med didaktiska diskussioner om olika undervisningsaktiviteter och 

hur dessa fungerat. Alltså som en del i ett kollegialt lärande där man höjer varandras undervisning och 

mer kontinuerligt delar goda exempel, tips och trix” 

En annan beskriver liknande som citatet ovan, men istället i ett forum där några granskar 

och ger återkoppling. 

“Nätverk eller andra forum där man ges möjlighet att lyfta för och nackdelar med materialet för att 

vidareutveckla det tillsammans.” 

 

8.3.5 Ramfaktor 5: Exponering 

Exponering är ett bekymmer hos en del respondenter. Dessa upplever att de känner sig exponerade 

och ibland utpekade i och med deras sätt att dela material och dess innehåll. Det kan finnas hög 

prestige på arbetsplatsen. Majoriteten av respondenterna tillhör gruppen lärare i 7–9 och gymnasiet 

och ingen tillhörde åk F-3. 

 

Många upplever en form av tävlan mellan kollegorna. Pedagoger kan känna en rädsla för hur bra 

deras planeringsmaterial är. Det kan innebära att de inte vågar dela med sig, trots att en 

delningsplats på arbetsplatsen finns att tillgå. På grund av den höga prestigen många upplever, 

måste planeringsmaterialen vara perfekta och genomtänkta. Inga brister får synas av kollegorna. 

Det kan eventuellt leda till att lärare undviker att ge ut sitt material. Mängden av delning kan också 

bidra att vissa lärare slutar dela, för att inte ses ner på av kollegorna. 

“En kan uppfattas som en besserwisser om man delar för mycket.” 
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“Har provat att vara på en arbetsplats där man inte fick skryta. Där var det ingen som vågade dela något 

eller berätta om bra grejer de gjorde. Helt sorgligt! 

Varför utmaningarna upplevs 

Anledningen till att exponeringen har så stor påverka på undervisningen är bland annat för att 

ledningen har koll på lärarna. Vissa pedagoger är rädda att ledningen ska se planeringarna och döma 

pedagogerna som gjort materialet. 

“Höga förväntningar både från mig själv men också mina kollegor. Ibland rädd för att ledningen ska få 

syn på min planering och döma mig.” 

Att ledningen skulle döma pedagogerna var det fler som uttryckte. Dock var inte allt fokus på 

dömandet ur den negativa aspekten utan det kan också bero på att arbetsgivarna har koll på vad 

pedagogerna gör och att det ligger som grund för lönesamtal. 

“Vår arbetsprestation är ständigt under arbetsgivarens vakande öga och det ligger som grund för 

löneförhandlingar. Det är bara till ens nackdel att dela med sig av planeringsmaterial då det då används 

emot en.” 

Förändringsförslag 

För att motverka att känna sig exponerad vill respondenterna se ett mer öppet klimat i skolan 

gällande delning av planeringsmaterial där idéer och olika ambitioner välkomnas, utan en tävlan. 

De flesta vill se reguljär schemalagd tid för att tillsammans dela material på en gemensam 

delningsplats såsom en digital delningsplattform och i pärmar med kopieringsunderlag och 

instuderingsfrågor med mera. Detta ska vara öppet för samtliga inom kollegiet. Att våga dela är 

viktigt och kräver därmed ett öppet klimat. 

“Öppet klimat. Man måste välja själv om man vill dela sitt material. Ingenting är dumt.” 

Att kunna ladda upp anonymt är också ett förslag som inkom. Den främsta åtgärden pedagogerna 

vill se är ett kollegium som hjälper varandra. 
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9. Diskussion 

Syftet med denna studie var att kartlägga vilka utmaningar undervisande personal upplever och hur 

och var delning av planeringsmaterial sker på förskolan/skolan. För att få svar på detta har vi haft 

tre frågeställningar att utgå ifrån. 

• Var sker delning av planeringsmaterial inom lärarkåren? 

• Hur frekvent är delningen av planeringsmaterial inom lärarkåren? 

• Vad upplevs som de största hindrande faktorerna med nuvarande delning av 

planeringsmaterial inom lärarkåren? 

I detta avsnitt kommer det att presenteras en metoddiskussion och en resultatdiskussion utifrån 

dessa. 

 

Vi vill kartlägga vilka utmaningar undervisande personal upplever kring delning av 

planeringsmaterial och hur och var den tar form på förskolan/skolan. 

 

9.1 Metoddiskussion 

För att få svar på frågeställningarna valde vi att genomföra en kvalitativ och kvantitativ enkät. Valet 

av enkät låg till grund av två olika anledningar. Den första anledningen låg till grund av ett 

bekvämlighetsval eftersom i tidigare referenser skrev Ejlertsson om webbenkäter och hur det sparar 

data automatiskt (2014, s. 10). Den andra anledningen var mängden av personer vi kunde nå ut till 

med hjälp av webbenkät. Att använda sig av Facebookgrupper gav oss möjligheten att nå ut till 

pedagoger i skolor över hela Sverige. Eftersom enkäten kunde ge anonymitet kunde det ge en högre 

svarsfrekvens på frågor som kunde anses vara obekväma för respondenterna. Alltså frågor som 

rörde arbetsplatsen där respondenter annars hade undvikt dem om det inte varit anonymt. Trost 

och Hultåker skriver om hur det kan vara svårt att skriva om arbetsplatsen (2016, s. 10). En nackdel 

med enkäten kan ha varit att vi gav respondenterna möjligheten att skriva in sin mejladress för 

chans att vinna trisslott, det kan ha bidragit till att enkäten inte längre känns anonym för en del av 

deltagarna. Det kan ha varit anledningen till att en del av frågorna inte blev besvarade. 

Frågorna ”Vilka utmaningar upplever du kring delning av planeringsmaterial mellan kollegorna”, ”Varför 

upplever du dessa utmaningar? Beskriv med ett par meningar.” och ”Beskriv hur du hade velat se delningen av 

planeringsmaterial ske på arbetsplatsen?” visade sig i vissa fall vara lite otydliga, då vi kunde få in svar 

som antingen var i stil med ”se ovan” eller att svaren blev helt utelämnade. Vad som saknades i 

enkäten var fler tydliga frågor som riktade sig på de främjande faktorer som fanns på arbetsplatsen. 

Vi tänkte att det kan gynna studien mer om främjande faktorerna kunde beskrivas under frågorna 

11 och 12 som handlade om upplevda utmaningar. Vi tänkte att respondenterna kunde uppmanas 

att skriva ”upplever inga särskilda utmaningar” för att inte enbart lyfta upp hindrande faktorer utan 
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också främjande. Att uppmanas till att skriva ”upplever inga särskilda utmaningar” kan då bidra till 

att minska bortfallen. 

 

Innan vi la ut enkäten offentligt var tanken att vi ville ha in fler testsvar än vi fick. Med tanke på 

att tiden inte räckte till fick vi nöja oss med de 4 svar vi fick in, även fast vi hellre velat se minst det 

dubbla. Vi hade velat se den genomsnittliga tiden för enkäten och om några frågor var otydliga eller 

för lika varandra. Vi skrev att enkäten genomsnittligt skulle ta 10 minuter att skriva men efter 

avslutad enkät kunde vi se att vi kunde ändrat tiden till mellan 5–10 minuter då den genomsnittliga 

tiden låg på 7 minuter. Som tidigare nämnts ur Trost och Hultåker är processen att konstruera en 

enkät tidskrävande och svårt att genomföra från idé till färdig studie på kort tid, vilket vi insåg 

stämde (2016, s. 12). 

 

Att studien hamnade mitt under en pågående pandemi var något vi var tvungna att tänka på i 

skapandet av enkäten, därför fick vi lägga till en fråga angående Covid-19 för att kontrollera 

validiteten och i förbifarten kartlägga eventuella förändringar. Anledningen till detta var för att 

respondenterna inte skulle svara hur nuvarande situation kring delning såg ut för stunden, utan att 

de skulle utgå från hur det vanligtvis ser ut, före Covid-19. Med tanke på Covid-19 kunde vi dock 

inte veta helt säkert om frågorna bevarades utifrån nuvarande situation eller om frågorna 

besvarades från hur det såg ut innan. Vi hade två frågor som inriktade sig på Covid-19. Den första 

frågade om samarbetet förändrats i rådande stund med Covid-19. Vi fick in 147 svar varav 71% 

ansåg att samarbetet var oförändrat. Den andra frågan behandlade hur samarbetet har förändrats 

kring Covid-19. Där fick vi in 71 svar totalt. Trots dessa två frågor var det svårt att veta om 

respondenterna svarat utifrån innan eller under rådande pandemi, trots två påminnelser att bortse 

från Covid-19 i de andra frågorna. 

 

Eftersom social distansering från pandemin var aktuell kunde vi inte nå ut med informationsbrev 

på förskolor och skolor. Detta kan bidra högre trovärdiga resultat, då som tidigare forskning visar 

(Nordgren, Kristiansson, Liljekvist, och Bergh, 2019) finns en tudelning mellan hög- och 

låganvändare, där ena delen av användarna oftare delar lektionsplaneringar mellan kollegor än andra 

delen. Detta kan möjligtvis ha en påverkan på studiens resultat, då vi troligen mestadels nått ut till 

höganvändare på sociala medier. Dock ville vi inte heller att ett informationsbrev skulle sprida sig 

för mycket inom en förskola/skola med samma upplägg då detta också kan ge fel syn på sanningen. 

 

Att använda fenomenografin som teoretisk utgångspunkt gav oss möjligheten att tolka enkätsvaren 

och kategorisera undervisande personals utmaningar kring delning av planeringsmaterial i enkäten. 

Att tolka data utifrån ett fenomenografiskt perspektiv kan inte visa hur alla pedagoger känner utan 

endast de som svarat på enkäten (Kroksmark, 1998, s. 265). Kategoriseringen av ramfaktorer med 
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hjälp av fenomenografin skapade en grund till att förstå varför utmaningarna upplevdes, det vill 

säga skapade ramfaktorerna.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Var sker delning av planeringsmaterial inom lärarkåren? 

Det som visade sig bland respondenterna var att delningen stack ut på så sätt att en majoritet (30%) 

av respondenterna delade material på en delningsplattform där samtlig personal och skolledning 

hade tillgång. Denna typ av delningsplattform var den vi trodde skulle komma först. Anledningen 

till det var att delning som involverar fler personer upplever vi att kan bidra till större spridning av 

material eftersom fler personer har tillgång till materialet. Att just delning som involverar fler 

personer var så högt tänkte vi kunde bero på tidsaspekten som Skolverket tar upp (2013b). 

Eftersom lärare behöver anpassa sin tid till att få allt från planering till att utföra undervisning till 

bedömning kan det hjälpa om de får tillgång till redan existerande material som ligger i mappar på 

skolan eller i digitala plattformar kopplade till skolan. Det var en jämlik delning mellan ”Personalrum 

– öppet arkiv mellan ämneskollegor”, ”Delningsplattform – kollektiv” och ”Annat”. Det var 18% av 

respondenterna som svarade att delningen till största del sker i ”Personalrum – öppet arkiv mellan 

ämneskollegor”, 16% som svarade att delningen skedde på ”Delningsplattform – kollektiv (ämneskollegor)” 

och 13% som svarade ”Annat”. Även att delningsplattformarna som var i klassrummen skulle ligga 

högt var något vi trodde skulle ske. Eftersom personalen är på skolan kan delningen enkelt ske 

genom att hitta material som är lättillgängligt. Att ”Annat” skulle ligga så högt på listan förvånade 

oss. Vi tänkte att de utsatta kategorierna skulle sammanfatta all typ av delning som skedde, men 

det visade sig inte vara fallet. Majoriteten som svarade ”Annat” hade svårt att bestämma en 

huvudsaklig delningsplats på arbetsplatsen och därmed upplevde en kombination av dessa. Dock 

upplevde en liten procent att dela via mejl var vanligast. 

 

Utöver den delningen fanns även ”Delningsplattform – stängd (få personer har behörighet)” 

och ”Ämneskollegornas klassrum – ganska lättåtkomligt” som hade 9% vardera och sist fanns 

där ”Ämneskollegornas klassrum – ganska svåråtkomligt” som 5% ansåg att var fallet på deras arbetsplats. 

Att de stängda plattformarna (”delningsplattform – stängd” och ”ämneskollegornas klassrum – 

ganska svåråtkomligt”) skulle komma långt ner på listan förväntade vi oss. Eftersom innan 

genomförd studie tänkte vi att samarbete var det viktigaste för att ha en fungerande skolgång och 

från våra erfarenheter ligger mycket material i hyllor ganska lättillgängliga. Något som stack ut 

ordentligt från vår tidigare uppfattning var att ”Ämneskollegornas klassrum – ganska lättåtkomligt” 

endast fick 9% av svaren. Att klassrummen användes så lite till delning av materialet var något som 

visade sig i studien, vilket vi inte trodde skulle vara fallet. 
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Vad som kunde ses här var att den stora delningen som skedde var på plattformar där hela 

arbetsplatsen hade tillgång till materialet. Ett fåtal respondenter svarade att det inte fanns någon 

systematisk delning på deras arbetsplats. 

 

Hur frekvent är delningen av planeringsmaterial inom lärarkåren? 

Delningen mellan ämneskollegor visar sig vara mer förekommande än delning med samtliga 

skolpersonal. Pedagogerna i studien synliggör att de delar oftare än vad de tar emot 

planeringsmaterial från kollegor. Vi antog innan studien att pedagoger delar planeringsmaterial 

oftare mellan ämneskollegor än vad de tar emot, vilket visade sig stämma. Dock trodde vi inte att 

delningen med samtliga skolpersonal skulle vara så förekommande. 25% av respondenterna 

svarade att de delar material med ämneskollegor ”Flera gånger i veckan” och 28% ”Någon gång i 

veckan”. Detta innebär att respondenternas delar totalt sett 53% en eller flera gånger i veckan till 

ämneskollegor. 

 

Däremot upplever 34% av respondenterna att de mottager kollegornas material en eller flera gånger 

i veckan, medan 32% av samtliga respondenter tar emot endast ”någon gång i månaden” och 29% tar 

emot ”någon gång per termin”. Denna jämna fördelning var oväntad. Vi antog innan studien att 

pedagoger tar emot material mycket oftare för att exempelvis få inspiration till egen undervisning 

eller återanvända något då läraryrket anses vara tidskrävande. 

 

24% ansåg att de aldrig delar material med samtliga på arbetsplatsen. Detta beror troligtvis på 

infrastrukturens upplägg på förskolan/skolan. Respondenterna påstår istället göra deras 

planeringsmaterial tillgängligt för 0–2 kollegor (17%) och 3–5 kollegor (32%). Detta innebär att 

49% av respondenterna inte gör deras planeringsmaterial tillgängligt för fler än 5. Vi ser att 

delningen till fler än 5 personer sker i personalrum med öppet arkiv eller digital delningsplattform 

(samtliga skolpersonal och ledning), vilket når upp till 51%. Vad betydelsen av att dela så sällan har 

kan bero på att arbetsplatsen inte har någon ”öppen” digital delning eller ett personalrum med ett 

öppet arkiv, vilket försvårar möjligheten att nå ut till all personal på skolan. Det kan också bero på 

att digital delning inte används speciellt mycket på arbetsplatsen och att det därför inte sker i lika 

stor utsträckning som det kunnat göra. 

 

Delningsformen av planeringsmaterial hade en stor majoritet på 59%, där respondenter tar egna 

initiativ och gör materialet tillgängligt för kollegorna. Vårt antagande innan studien var att de flesta 

pedagoger frågar om hjälp först, vilket resulterade istället i 26%. 

 

Respondenter som upplevde brist med bredband hade svårt att dela planeringsmaterial och ha 

digitala konversationer, vilket var förväntat. Skolverket och vår uppfattning kring 

bredbandssvårigheter stämmer. 
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Vad upplevs som de största hindrande faktorerna med nuvarande delning av 

planeringsmaterial inom lärarkåren? 

I studien registrerades 174 utmaningar med att dela planeringsmaterial inom lärarkåren, uppdelat i 

10 kategorier. Av dessa var den största utmaningen som upplevdes ”Samarbetssvårigheter” som nådde 

30%. En förklaring till varför samarbetssvårigheter representerade majoriteten kan ligga till grund 

i situationer där pedagoger arbetar ofta ensamma, som Skolverket (2013b) redovisat. Dessa 

respondenter anser att ensamarbetet beror på personalbrist, schemakrockar eller bortprioritering. 

Att kollegorna är mindre benägna att dela planeringmaterial låg till stor grund i denna kategori, 

något vi inte förväntade oss i så stor utsträckning. Vi antog att samarbetssvårigheter skulle vara den 

största utmaningen, då cirka 80% av planeringstiden går åt att planera ensam. Vi misstänkte att 

resultaten skulle bli snarlikt Skolverkets rapport (2013b) och Hargeaves och O’Conner (2019). Brist 

kring delning av planeringsmaterial skulle möjligtvis vara ett resultat av distansering mellan 

kollegor, vilket visade sig stämma. 

 

De resterande fyra största hindrande faktorerna, utöver samarbetssvårigheter, fördelades inom 

55%. 19% av respondenterna ansåg att orsaken till att delningen av planeringsmaterial inte 

fungerade för dem berodde på tidsbrist. Att pedagoger arbetar mycket självständigt kan vara en 

anledning till att många pedagoger upplever utmaningar kring delning av planeringsmaterial. Tiden 

för planering, undervisning, bedömning med mera kan skapa problem för dem kring delningen. 

 

En ostrukturerad infrastruktur låg på 17% av svaren och det kan ha att göra med att olika typer av 

delningsplatser kan vara ostrukturerade. För att pedagogerna på arbetsplatsen ska kunna använda 

sig av en resursbank ska det kunna vara lättillgängligt och användarvänligt för att hitta relevant 

planeringsmaterial. Enligt Nordgren et al. (2019) anser de att skolor saknar en infrastruktur som 

stödjer lärarnas systematiska arbete i planering och efterarbete. I princip samtliga deltagare i studien 

använder digitala plattformar, men dessa används i liten skala för att dela planeringen. Vi kan 

konstatera att vårt resultat visar att majoriteten använder en digital delningsplattform, men hade 

kunnat bli bättre strukturerad för att bidra till en bättre delningskultur. Denna struktur hade vi 

gärna sett i form av kategoriserade mappar som tydligt framgår i arbetsgrupper (exempelvis årskurs, 

arbetslag). De pedagoger som arbetar analogt skulle möjligtvis kunna ha ett lärarbibliotek med 

material för hela skolans personal att få tillgång till. Antingen lärarhandledningar och elevmaterial 

i kopieringsrum eller ett framtaget materialrum, där personal kan kvittera ut materialen. Detta kan 

leda till bättre koll vem som har vad och spåra eventuella skador eller svinn. En sådan analog 

infrastruktur kan leda till tydligare delning och nå fler pedagoger för planeringen inför undervisning. 

Denna studie kan se att glesbygdsskolor använder sig av personalrum med ett öppet arkiv i mycket 

större utsträckning än de i större kommuner. Vi misstänkte att ett öppet arkiv i personalrum leder 

till att kollegor hjälper mer på plats och kan granska vem som tar vad. 
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Den fjärde största utmaningen var olika preferenser där svaren nådde 13%. Att respondenterna har 

olika preferenser kring skapande av planeringsmaterial som sedan delas kan detta vara ett 

bekymmer för den som vill använda materialet. Vissa respondenter påpekade att en del material 

som kollegor delar på olika platser kan vara svårt att förstå. De kan behöva göra om materialet så 

att det ska bäst anpassas till pedagogernas undervisning innan de kan använda planeringsmaterialet. 

De kan också behöva kontakta pedagogen som skapat materialet att förstå innehållet. Av denna 

anledning kan vissa pedagoger bortse från att ta del av andras planeringsmaterial. Denna upplevda 

utmaning såg vi som ett potentiellt problem redan från start och förstod svårigheten att åtgärda, då 

som respondenterna uttryckte det: 

“Ja, vi är ju olika och har olika sätt/metoder både i att skapa en planering och i att lära ut.” 

Vi misstänker att ett kollegialt lärande och regelbunden samverkan kunde leda till en jämlik 

arbetsstruktur och minska på de olika preferenserna. 

 

De respondenter som upplevde att exponering var en faktor som påverkade delningen av 

planeringsmaterialet negativt uppgick till 6%. Det var inga lågstadielärare som upplevde att detta 

var ett problem utan majoriteten av gruppen tillhörde lärare i 7–9 och gymnasiet. Anledningen till 

att de kände sig exponerade berodde mestadels på en hög prestige inom lärarkåren som orsakade 

en rädsla. Denna rädsla ledde till att respondenterna hellre undvek att dela sitt planeringsmaterial. 

Dessa lärare ville ha ett mer öppet klimat inom lärarkåren för att kunna dela planeringsmaterial. 

Enligt Hargeaves och O’Conner (2019) är det viktigt att uppmuntra till en ny samarbetsstruktur, 

exempelvis genom teams, kollegial granskning eller lektionsstudier. Detta kan eventuellt leda till att 

personalen har större potential att lyckas med en bättre delning av planeringsmaterial på 

arbetsplatsen. Vi delade uppfattning med Hargeaves och O’Conner om att kollegialt lärande stärker 

resultaten både för lärare och elever. Denna utmaning trodde vi dock inte skulle vara så 

förekommande och laddad. Inte minst förvånades vi över att denna utmaning var mer 

förekommande för ämneslärare än lågstadielärare. Utmaningen som respondenterna upplevde, 

denna konkurrens mellan pedagoger är fortfarande oklar om det grundar sig enbart på 

framförandet i ledningens ögon eller om det också råder en annan ”statuskultur”. Oavsett orsak 

behövs en bättre insats på att skapa en mer välkomnande delningskultur. 

 

De övriga mindre förekommande utmaningarna som fanns var ”Svåråtkomligt material” 

(4%), ”Teknik” (4%), ”Svårförståeligt material” (3%), ”Kunskapsbrist” (2%) och ”Sekretess” (1%). 

 

Utöver de kategorier som visade utmaningarna respondenterna upplevde fanns där även två 

kategorier som inte visades i diagrammet om utmaningar. Av de 148 respondenter som svarade på 

enkäten var 11% av dessa ”Bortfall” och 15% ”Inga särskilda utmaningar”. Dessa kategorier bygger på 

att respondenterna vid bortfall antingen lämnat svarsfältet tomt eller att de svarade på något som 
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inte var det som eftersöktes i enkäten. Vid ”Inga särskilda utmaningar” ansåg respondenterna att det 

inte fanns några utmaningar kring delning av planeringsmaterial för dem. Vad som blev tydligt av 

enkätsvaren var att vi borde gjort en fråga som specificerade ”Inga särskilda utmaningar” då det var 

tydligt att en stor del av respondenterna trots allt inte såg att där fanns några större utmaningar på 

sin arbetsplats. 

 

Covid-19 

Av de tillfrågade respondenterna visade det sig att under den inledande fasen av pandemin Covid-

19 hade samarbetet förblivit oförändrat för 71% av deltagarna, det hade förbättrats för 17% av 

deltagarna och försämrats för 12%. Det visade sig att samarbetet hade ökat då den digitala biten 

hade förbättrats för de deltagare som svarade att det förbättrats och snarare tvärtom för de som 

svarade att det försämrats. Även hos vissa av respondenterna som svarat att det var oförändrat 

fanns där små förbättringar. Det kunde handla om mer diskussioner och råd gällande 

undervisningen men också mer tid till samplanering då möten och dylikt ställts in. 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 

Information om en studie rörande samarbete inom lärarkåren. 

 

Studien handlar om samarbetet mellan kollegor, särskilt vad gäller planeringsmaterial, och utförs 

inom ramen för ett examensarbete. Vi undersöker hur och var delning av material sker på skolan 

samt utmaningar du som pedagog kan uppleva. Studien utförs av Jacob Källström och Lukas 

Fritzon som går sista terminen på grundlärarprogrammet F-3, Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  

Vi önskar att personal som arbetar i skolan (förskolan till gymnasiet) fyller i denna korta enkät på 

ca 10 minuter. När enkäten är besvarad ges möjlighet att delta i en utlottning av 6 trisslotter. För 

att delta i utlottningen ombedes du att fylla i en mejladress. Uppgiften kommer enbart användas 

för att kontakta vinnarna. Efter genomförd studie kommer samtliga personuppgifter att raderas. 

  

Deltagandet i studien är frivilligt och anonymt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, utan att 

någon motivering behöver anges, även efter att datainsamlingen är genomförd. 

  

Vid bevarandet av enkäten ombedes du beskriva den normala situationen före Covid-19-pandemin. 

Undersökningen innehåller avslutningsvis några frågor kring pandemin specifikt. 
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11.2 Bilaga 2 

Enkätens konstruktion 

 
1. Vilken befattning har du på din nuvarande arbetsplats? 

Arbetar du på flera skolor (ex. som minoritetsspråkslärare), vänligen fortsätt med denna enkät utifrån 
någon enskild skola. 

a. Fritidspedagog 
b. Förskollärare 
c. Grundskollärare F-3 
d. Grundskollärare 4-6 
e. Ämneslärare 7-9 
f. Ämneslärare (gymnasiet) 
g. Specialpedagog 
h. Speciallärare 
i. Annat 

 
 

2. Hur länge har du varit verksam inom skolverksamheten? 
a. 0-5 år 
b. 6-10 år 
c. 11-15 år 
d. 16-20 år 
e. 20+ år 

 
3. Vilken kommun arbetar du i? 
 
4. Var sker den huvudsakliga delningen av planeringsmaterialen du skapat/fått tillgång till på 

arbetsplatsen? (Om du bortser från den rådande situationen på grund av Covid-19) 
Planeringsmaterial: Dokument (ex. lektionsplaneringar, lärarhandledningar, PowerPoints m.fl.) 
Delningsplattform: Digital delning mellan individer (ex. GoogleDrive, OneDrive mf.l.) 

a. Personalrum – öppet arkiv mellan ämneskollegor 
b. Ämneskollegornas klassrum – ganska lättåtkomligt 
c. Ämneskollegornas klassrum – ganska svåråtkomligt 
d. Delningsplattform – kollektiv (samtlig personal och skolledning) 
e. Delningsplattform – kollektiv (ämneskollegor) 
f. Delningsplattform – stängd (få personer har behörighet) 
g. Annat 

 
5. Ungefär hur många kollegor har tillgång till ditt planeringsmaterial på arbetsplatsen? 

(ex. de kommer åt pärmar i skåp, har behörighetslänk via digitala resurser m.m.) 
a. 0-2 
b. 3-5 
c. 6-8 
d. 9+ 

 
6. Vad är vanligast när du delar planeringsmaterial? 

a. Jag delar sällan/aldrig material 
b. Kollegan/kollegorna frågar först 
c. Jag tar eget initiativ och gör det tillgängligt för kollegorna 
d. Annat 
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7. Hur många tillfällen anser du att du delar ditt planeringsmaterial till dina ämneskollegor? 

a. Aldrig 
b. Någon gång per termin 
c. Någon gång i månaden 
d. Någon gång i veckan 
e. Flera gånger i veckan 

 
8. Hur många tillfällen anser du att du delar ditt planeringsmaterial till alla kollegor på 

arbetsplatsen? 
a. Aldrig 
b. Någon gång per termin 
c. Någon gång i månanden 
d. Någon gång i veckan 
e. Flera gånger i veckan 

 
 

9. Ungefär hur många tillfällen tar du vanligtvis emot andras planeringsmaterial på 
arbetsplatsen? 

a. Aldrig 
b. Någon gång per termin 
c. Någon gång i månanden 
d. Någon gång i veckan 
e. Flera gånger i veckan 

 
10. Är du nöjd med nuvarande delningssystem på arbetsplatsen? 

a. Ja 
b. Nej 
c. Ingen kommentar 

 
11. Vilka utmaningar upplever du kring delning av planeringsmaterial mellan kollegorna? 
 
12. Varför upplever du dessa utmaningar? Beskriv med ett par meningar. 

 
13. Beskriv hur du hade velat se delningen av planeringsmaterial ske på arbetsplatsen? 

 
14. Har samarbetet förändrats i rådande stund med covid-19? 

a. Förbättrats 
b. Försämrats 
c. Oförändrat 

 
15. Hur har samarbetet förändrats? Beskriv med ett par meningar om en förändring har skett. 

 
16. Har du något du vill tillägga kring denna studie, lämna gärna en kommentar nedan. 

 
17. Nu har du chansen att delta i dragningen om en trisslott (av 6). 

Om du vill delta, fyll i din mejladress här. Vinnarna av lotterna kommer bli kontaktad via angiven 
mejladress. 

 

 

 



 

 54 

11.3 Bilaga 3  

Ett utklipp av det kortfattade informationsbrevet från en av Facebookgrupperna som nåddes ut. 

 

 


