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Abstract 

Sammanfattning  
 
Nyckelord: lärares prioriteringar, rektorers prioriteringar, lärares arbetssituation, skolkultur, 

diskurser inom skola, komplex skola, prestationsinflation 

 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur lärare respektive rektorer ser på lärares 

prioriteringar bland ordinarie arbetsuppgifter. Syftet är även att jämföra prioriteringarna mellan 

de sju arbetslag/skolor som är undersökta samt att undersöka mekanismer bakom 

prioriteringarna som ålder, ämnesgrupp och arbetslag/skola. Ett annat syfte är att reflektera 

över skolkulturers och normers inverkan på hur prioriteringar görs. 

Bakgrundsdelen relaterar till svensk skola från 90-talet fram till idag. I analysen är hänsyn 

tagen till begreppet ”alignment” (rättning) som relaterar till en organisations förmåga att 

fungera som en helhet. Litteraturdelen behandlar skolans komplexa natur, från lärare och 

rektorers perspektiv. Syftet med detta innehåll är att motivera temat ”lärares prioriteringar”, att 

det för lärare helt enkelt inte är så lätt att prioritera. 

 

Undersökningen har kvantitativ karaktär. 56 lärare från sju skolor och 20 rektorer deltog. De 

flesta resultat har signifikansprövats med Chi2-test. Denna studie kom fram till att det är stor 

skillnad mellan hur lärare värderar sina arbetsuppgifter jämfört med hur rektorer vill att lärare 

ska värdera. Studien visar att det är stor skillnad mellan hur lärare på kommunala skolor 

prioriterar jämfört med lärarna på friskolor.  

 Resultaten visar att det beroende av vilken skola/arbetslag som en lärare jobbar på, i större 

utsträckning än lärarens ämnesgrupp och åldersgrupp, som påverkar hur lärare prioriterar. Det 

innebär att skolans kultur, organisation eller styrning i större utsträckning påverkar hur en 

lärare prioriterar bland arbetsuppgifter jämfört med ämnestillhörighet och ålder. Resultat kan 

sättas i sammanhanget om svensk skolas likvärdighet. 
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1. Förord 

 

 
En hel del hjälp har jag fått på vägen. Från min arbetsplats, Sofia Skola, har Shirin hjälpt mig 

med att snygga till enkäten och få ordning på tabellerna. Elisabeth, Annika och Arbetslag CD 

skänkte mig dyrbar tid då de utsattes för en pilotstudie. Palle lärde mig några knep i 

programmet excel. Victoria, Linda, Anders och Alexander infann sig på plats då min enkät 

skulle prövas. Av Kalle fick jag hjälp med att hantera statistik. I handledningsgruppen tog 

Jonas ner mig på jorden och Johanna hjälpte mig upp från stolen. Stort tack till, Nicklas, Pelle, 

Daniel, Mary, Erik, Johanna och Johan för att ni hjälpte mig med underlag till undersökningen.  

 

Tack till Martin Karlberg och Ulla Sebrant för eminenta handledningsinsatser. 

  

Slutligen tack till mitt livs medelpunkt för ditt stora tålamod.   
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2. Inledning 
 
 

 

I denna studie vill jag synliggöra vilka prioriteringar som lärare gör och som rektorer anser att 

lärare ska göra i sin yrkesutövning. Som lärare i 16 år har jag erfarit att det är svårt att hålla sig 

inom ordinarie arbetstidsramar och samtidigt känna sig nöjd med sin insats. Under den tid som 

jag arbetat inom skolan, har jag upplevt en konsekvent upptrappning av arbetsbelastning samt 

en rad olika förändringar. Ju större arbetsbelastning desto större relevans för prioriteringar. I 

Sverige pågår en kraftfull debatt om skolans tillkortakommanden. Risken finns att 

förändringsintentioner och ambitioner från politiker, skolkoncerner, myndigheter och 

skolledare riskerar att spä på en redan hårt pressad arbetsbelastning för de pedagoger som 

arbetar inom skolan. Jag påstår att detta idag redan har skett, vilket regeringen uppmärksammat 

i och med sin proposition om arbetsbelastning, där en utredning ska se över lärarnas 

administrativa börda (Avtalsnytt LR, 2012). Problemet är att regeringen endast indirekt kan 

påverka lärarnas arbetssituation, eftersom kommuner och fristående aktörer är huvudmän för 

skolan. Regeringens oro och iver att förbättra skolan är antagligen orsaken till den flora av 

reglering och kontroll som de senaste åren införts, vilket ytterligare bidragit till den inom 

skolan höga arbetsbelastningen.  

Min uppfattning är att prioriteringsfrågan inom skola har stor relevans då arbetssituationen, för 

lärare, är så övermättat av arbetsuppgifter, mål och direktiv.  
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3. Bakgrund 

 
 
Bakgrunden till uppsatsen relaterar till svensk skola, dess förändringar och förhållande som rått 

sen början av 90-talet och fram till idag och med fokus på lärarnas arbetssituation.  

 

Förändringar inom skolan från 90-talet:  

 Ny läroplan LPO 94 

 Lokala skolplaner skulle upprättas på varje skola av lärarna 

 Individuella utvecklingsplaner (IUP) 

 Skriftliga omdömen  

 Stadieindelningen togs bort 

 Arbetslagstanken som slog igenom på slutet av 90-talet 

 Kommunaliseringen 

 Valfrihetsreformen 

 Skolpengssystemet 

 Införandet av differentierade löner 

 Nytt betygsystem med nya bedömningsgrunder 

 Den arbetsförlagda tiden infördes 

 Krav på att skolan ska upprätta åtgärdsprogram 

 

2011 ny skollag och läroplan som bl.a. innebär: 

 Betyg från årskurs sex istället för årskurs 8 

 Nya betygssteg 

 Nya grunder för bedömning 

 Krav på ämnesbehörighet, lärarlegitimation 

 Krav på att lärare ska dokumentera resultat 

 Stadieindelning återupprättades 

 Utvidgade nationella prov, fler årskurser och ämnen 

     

(Isaksson, 2012) 
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Tre förändringar under 90-talet har bidragit till att skolor idag i stor utsträckning är olikartade. 

Den ena reformen är friskolereformen, den andra är skolpengsreformen och den tredje att 

närhetsprincipen avskaffades. Detta innebär att även en ganska traditionell grundskola behöver 

tänka i termer av varumärke, sälja in verksamheten och tänka strategiskt hur skolan ska 

utformas för att dra till sig elever. Läraren blir, vare sig de vill det eller ej, en del av denna 

process. Kännetecknande för den svenska skolan, enligt Inger Eriksson, professor i pedagogik i 

Stockholm, är att den är mångfacetterad. Under de senaste 20-25 åren har det vuxit fram en 

stor variation, vilket bidrar till att debatten kring skolan är komplex. Hon anser att svenska 

elever trivs relativt bra i skolan idag men att lärarna har det besvärligt. Lärarna lägger stor vikt 

vid hur eleverna mår och samtidigt är trycket från föräldrar och media stort. Inger Eriksson 

säger också att segregeringen tilltagit de senaste 25 åren. Dels för ökad invandring och dels på 

grund av det fria skolvalet. Den stora splittringen inom svensk skola gör att det är svårt att föra 

en debatt kring skolan. Inger Eriksson refererar till den finske forskaren Hannu Simola, som 

kommit fram till att den svenska skolan kan beskrivas som extremt senmodern, vilket innebär 

att medborgarna inte har så mycket tilltro och respekt för samhälleliga institutioner som skolan 

(Bannerhed, Lära nr; 3 2012).  

  I P 1:s reportage om den finländska skolan så beskrivs det att i Finland, under lång tid rått 

konsensus kring skolfrågor. Kring den finska skolan pratar man om den finska tilliten, som 

handlar om att samhället i stort har stor tillit till skolan. Rektorer litar på lärarna och 

skolcheferna litar på rektorerna. Lärarna betraktas som experter och skolorna behöver inte 

kontrolleras med t.ex. nationella prov (P 1, 25 maj 2011). I Sverige kan man utan att överdriva 

säga att debatten och oenigheten kring den svenska skolan varit påtaglig.  

Susanna Kjällander säger att lärarna idag har ett omöjligt uppdrag. Nya saker ska 

implementeras med jämna mellanrum, utan att något av det som gjorts tidigare tas bort 

(Bannerhed, Lära nr: 2 2012). Exempel på pedagogiska koncept som de senaste 15 åren 

konkurrerat med traditionell undervisning är att läraren handleder eleven individuellt till 

kunskap. En annan inriktning PBL, problembaserat lärande, fick en stark position strax efter 

införandet av LPO 94 (Ohrlander, 2009). Dessa diskurser har levt parallellt med 

katederundervisning och konkurrerat om lärarnas arbetsinsatser.  
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Ett aktuellt svenskt skolproblem är kombinationen av svagt intresse för att bli lärare, samtidigt 

som stora pensionsavgångar är att vänta. I Stockholms län har enligt lärarförbundet 21 % av 

lärarna lämnat yrket för att arbeta i en annan bransch. Enligt SCB kommer det i Sverige vara 

en brist på 46 500 lärare om åtta år och 2030 förväntas bristen vara 59 400 (DN, 9 maj 2012). 

Särskilt besvärligt förefaller det vara inom matematik och NO. Endast 300 personer i hela riket 

sökte till de ämnena inför höstterminen 2012, enligt Statistiska centralbyrån (Skolvärlden 27 

april 2012). Enligt Lärarnas tidning sökte 12600 personer till lärarhögskolor inför hösten 2011. 

Det är 2000 färre än året innan (19 april 2011). Enligt P1-reportaget, den finländska skolan, går 

det i Sverige endast en sökande per plats på lärarutbildningar i Sverige medan Finland har tio 

sökande per plats på motsvarande utbildning (P1, 25 maj 2011). I Lärarnas tidning refereras till 

en undersökning från TCO som visar att lärare tillsammans med socionomer och 

sjuksköterskor är de yrkesgrupper som i störst utsträckning upplever sin arbetsmiljö som 

pressad. Enligt denna undersökning får endast 1 av 10 lärare hjälp med att prioritera vid 

arbetstoppar. Rapporten visar också att skolledare upplever sig pressade av för mycket 

administration som hindrar dem att leda den pedagogiska verksamheten (Lärarnas tidning, 16 

nov 2011). Enligt Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökning upplevde hälften av lärarna 

att de inte fick tillräckligt med avskildhet för att utföra sina arbetsuppgifter effektivt. 36 % 

uppgav att deras arbetsmiljö försämrats de senaste 12 månaderna. En majoritet av lärarna 

upplever fysiska besvär som huvudvärk, magont och är ofta sjuka vid ledigheter. Fyra av tio 

lärare har sömnsvårigheter (Skolvärlden 9 nov 2011).  

Fackföreningarna driver starkt frågan att stärka lärarnas professionella ställning och nuvarande 

regering har genomdrivit reformer som kan sägas stärka lärarnas profession, med införande av 

lärarlegitimation och ämnesbehörighetskrav. Enligt Christina Florin kännetecknas professioner 

av en längre specialiserad utbildning med egen vetenskaplig grund. Vidare ska professionen ha 

monopol inom sitt verksamhetsområde och en egen yrkeskultur (lararnashistoria.se). Lärare 

saknar ett utvecklat yrkesspråk skriver Åman (2006) och Utbildnings- och Kulturdepartementet 

(2005). Lars Strannegård, professor handelshögskolan Stockholm, menar att skolan i Sverige 

har avproffessionaliserats. Han hävdar att lärarnas huvuduppgift undervisning, hamnar i 

periferin då uppgifter som att marknadsföra skolan, bygga värdegrunden och motverka 

mobbing hamnar i förgrunden.  Strannegård pekar på möjligheten för skolor att införa särskilda 
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elevvårdsenheter. Förebilden finns i Frankrike, La vie scolaire. Dessa enheter ansvarar för 

uppgifter som ligger utanför det pedagogiska uppdraget som t.ex. frånvarorapportering, 

mobbning, föräldrakontakter och sena ankomster. Läraryrket behöver återprofessionaliseras 

och skolledare har ett viktigt uppdrag att skydda lärarna och ge dem möjlighet att utöva sin 

profession. Strannegård menar att svensk skola idag är drabbad av en allt mer tilltagande 

expansiv byråkrati som av lärarna kräver stora administrativa insatser  (Bannerhed, Lära nr: 4/ 

2012). 

 Sven-Eric Liedman resonerar i sin bok om skolan, Hets, att tidsandan som intagit Svensk 

skola, New Public Management, har ett inslag där verksamheter värderas och kontrolleras med 

pseudokvantiteter. Pseudokvantiteter beskriver han som irrelevanta måttstockar för hur bra en 

verksamhet är. Måttstockar som mäter fel kvalitet och som i sig blir ett problem då offentliga 

verksamheter, för att leva till överordnandes krav, tenderar att fokusera på mindre viktiga 

arbetsuppgifter för att de ger ett bättre mätbart resultat. Liedman tar upp ett tydligt exempel 

från den svenska polisen, som i sin resultatkontroll räknar alla uppklarade brott likvärdigt, 

oavsett hur allvarliga brotten är eller hur resurskrävande en utredning är. Detta innebär att 

utredningar av trafikbrott som fortkörning genererar ett bättre resultat jämfört med t.ex. 

utredningar av mord. Kravet på effektivitet leder till ineffektivitet (Liedman, 2011). 

 

Bo Rothstein skriver i DN debatt i sin artikel att rektorerna är nyckeln till att lösa krisen inom 

svensk skola. Han motiverar det med att de enskilda skolorna har karaktären av vad man inom 

organisationsforskning kallar för löst kopplade system. Det som sker i klassrummet är löst 

kopplat till skolledning, d.v.s. inte direkt inblandad, och skolledning har i sin tur en lös 

koppling till kommunens skolkansli som i sin tur har en lös koppling till skolverket. Rothstein 

hänvisar till SER-forskningen som har kommit fram till att styra skolan med supermodeller 

inte är den bästa vägen till att nå bra resultat i skolan. Bra resultat i svenska skolor är mer 

relaterat till den lokala skolledningens förmåga att leda skolan oavsett pedagogisk modell. 

Faktorer som är av betydelse för framgång är en skolas gemensamma visioner, laganda och en 

uppsättning beteenden som är kännetecknande för skolan (DN-debatt, 28 april 2012). Lars 

Flodin, ordförande i Sveriges skolledarförbund, anser förmodligen att dessa löst kopplade 

system, som Bo Rothstein skriver om, borde kopplas ihop bättre då det gäller relationen staten 

och lokal skolledning. Han beskriver att rektorerna lämnas i sticket utan stödstrukturer. 



10 
 

Skolinspektionens insatser beskriver han som avvikelserapportering. Avsaknaden av 

utvecklande strukturer gör att statens insatser hamnar på felfinnande, vilket leder till en 

påspädning av den alltjämnt rådande låga tilliten till dagens skola. Lars Flodin efterfrågar från 

statens håll en satsning på ledarskapet i skolan likt Ontarios, provins i Kanada, där man satsade 

resurser på stöd och utveckling för skolledarna (SvD, 24 april 2012).  

En lärare utför sitt arbete utifrån sina personliga värderingar, preferenser, erfarenheter och 

kulturell bakgrund. För en enskild lärare är uppdraget komplext och det är svårt att lägga 

arbetsinsatsen på en rimlig nivå. Inte ens den mest kompetenta och uppoffrande läraren klarar 

av att leva upp till alla förväntningar. Många röster och flera undersökningar talar för att skolan 

är en arbetsplats, där pedagoger upplever att arbetsbelastningen är problematisk. Min 

huvudfrågeställning är att synliggöra hur lärare prioriterar bland ordinarie arbetsuppgifter och 

hur rektorer anser att lärare borde prioritera. 
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4. Litteraturgenomgång 

 

Litteraturgenomgången är indelad i fyra delar. Del ett handlar om forskning som berört 

prioriteringar inom skola och i del två klargörs teoretiska utgångspunkter. Del tre och fyra 

handlar om lärares och rektorers perspektiv på skolan. Syftet är att belysa i vilken miljö som 

skolfolk gör sina prioriteringar. Litteraturen har sökts brett eftersom en sökning på lärares 

prioriteringar, inte inbringade tillräckligt underlag. Jag har sökt relevant litteratur på 

Stockholms Universitet och på Uppsala Universitetsbiblioteks hemsida samt på hemsidan 

avhandlingar.se.  

 

 

4.1.  TIDIGARE FORSKNING OM PRIORITERINGAR  

 

Holger Grönbergs uppsats handlar om prioriteringar. Till skillnad från undertecknads uppsats 

så handlar Grönberg om rektorers prioriteringar. Rektorer och lärare i två kommuner fyllde i 

enkäter. Enkätens struktur gick ut på att informanterna skulle välja fem av tolv aktiviteter som 

rektor prioriterade. Det ger ett resultat i fyra delar. Två delar handlade om hur rektorer och 

lärare ansåg att rektor prioriterade i praktiken. De andra två delarna handlade om hur rektorer 

och lärare ansåg att rektorer borde prioritera. Underlaget för lärarnas del utgjordes av 275 

lärare från fyra rektorsområden. Underlaget för rektorernas del utgjordes av 26 skolledare från 

samma rektorsområde som lärarna. Vid jämförelsen framkom att de var relativt överens om hur 

prioriteringarna såg ut i praktiken. De tre områden som i praktiken prioriterades högst var 

arbete kring tjänstefördelning, resursfördelning och fortbildning.  

 Då det gäller hur rektor borde prioritera var skillnaden mellan rektorerna och lärarna 

avsevärd. Högst på lärarnas lista kom önskemål att rektorerna skulle prioritera personalvård, 

arbetsmiljö och stödja/uppmuntra. Rektorernas själva ville prioritera skolans mål, 

arbetsformerna och utvärdering. Sammanfattningsvis så önskade lärarna att rektor prioriterade 

sociala aspekter, medan rektorerna önskade mer strukturella aspekter av sitt uppdrag.  Holger 

Grönberg kopplar sin studie till en teorimodell ”Målstyrd ledarskap i skolan”. Modellen 
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handlar om att rektors ledarskap utgår från de visioner som politiker tar fram. Därifrån sker 

ledning längs två parallella spår. Det ena spåret handlar om att konkretisera mål och utöva 

ledarskap och det andra spåret handlar om ramar och resurser som anslagits och som rektor 

sedan har till sitt förfogande. Undertecknads uppsats använder sig av liknade analysverktyg 

som de Grönberg använde sig av (Grönberg, 1993). 

 

Northcraft, Ashford och Schmidt har i en rapport berört relationen arbetsuppgifter och 

prioriteringar. I deras studie har en modell använts som prövar hur olika typer av ”feedback 

enviroment”, påverkar konkurrerande uppgifter. Resultatet visar att personalen i större 

utsträckning prioriterar uppgifter där feedback är mer förekommande. Det visade sig även att 

personalen presterade bättre på uppgifter där återkoppling hade bra kvalitet (Northcraft m.fl, 

2011). 
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4.2.  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

RÄTTNING 

Granberg och Ohlsson undersöker pedagogiska aspekter på organisationer. De anser att 

poängen med en organisation, är att dess verksamhet har en potential som dess individer var 

och en inte kan leverera. En person kan inte själv utgöra grunden till en vettigt fungerande 

skola, även om personen till sin hjälp har alla tänkbara tekniska resurser. Inom en organisations 

verksamhetsram finns mer eller mindre ändamålsenliga arbetsinsatser. Målet bör vara att dess 

individer samverkar på ett sätt så att organisationen levererar de mål och krav som förväntas av 

den. De använder sig av ett fotbollslag som exempel på hur dess kollektiva handlingar behöver 

samverkas för att uppnå maximal slagkraft. Det räcker inte med att sätta in världens bästa 

spelare på planen. Om de inte lär sig samarbeta kommer inte resultaten (Granberg, Ohlsson, 

2011). En talande illustration är hur en arbetsgrupp som drar åt olika håll, kan liknas vid en 

glödlampas spridda ljusflöde, medan en arbetsgrupp, som drar åt samma håll, kan liknas vid en 

laserstråles koncentrerade ljus. Senge använder begreppet alignment (rättning), då en 

arbetsgrupp fungerar som en helhet. Analysen av denna uppsats kommer bland annat att belysa 

hur likvärdiga rektorer och lärares prioriteringar är och resultatet i kommer att kopplas till 

begreppet rättning (Granberg, Ohlsson, 2000). 

 

SKOLKULTURER 

Enligt Hargreaves kan man inom skola urskilja fyra olika lärarkulturer. Den individualistiska 

som kännetecknas av lärarens ensamarbete. Samarbetskulturen där lärarens deltagande i 

arbetslag hamnar i förgrunden. Den tredje lärarkulturen, påtvingad kollegialitet, då behovet att 

samarbete från ledningen påtvingats utan att behovet från lärarhåll efterfrågats. Den 

balkaniserade lärkulturen kännetecknas av grupperingar som är identitetsmässigt, maktmässigt 

och rumsligt åtskilda. Lärarna grupperar sig i ålder, ämnen och status. I samma bok presenteras 

tanken att ledningskulturer kan variera och grovt delas in i en ämbetsmannakultur, där 

företrädarna ser sig som t.ex. demokratins väktare. Den andra är ledningskulturen är 
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managementkulturen, där effektiv måluppfyllelse och kundtillfredställelse hamnar i förgrunden 

(Persson, m.fl., 2003). 

Gunnar Berg m.fl. redogör för att yrkesnormer eller kåranda för lärare har tre olika 

dimensioner. Vid praktiskt arbete att analysera kulturen på en skola, kulturanalys, så ges dessa 

tre dimensioner av skolan tre kvalitativa skalor, som tillsammans kan beskriva en skolas kultur. 

Den första skalan visar en samverkansdimension, individualism eller samarbete. Den andra 

planeringsdimension, nuorientering eller framförhållning. Den tredje förändringsdimension, 

påvisar rigiditet eller flexibilitet (Berg, m.fl., 1999). 

Niklas Gustavsson beskriver i sin avhandling att lärarna i pågående process förhandlar och 

omförhandlar identiteter i olika gemenskaper. Avhandlingens teoretiska grund vilar på social 

konstruktionism. Varje lärare deltar i flera gemenskaper, där vissa är formella och andra 

informella. Vissa gemenskaper inkluderar elever andra inte. Gustavsson har i sin forskning sett 

att lärare på en skola är med i flera olika praktikgemenskaper. Skapande av grupper och 

praktikgemenskaper ser Gustavsson som en betydelsefull del i förändringsprocesser. 

Gustavsson hämtar stöd hos Wenger, som säger att en individ inte har olika identiteter i olika 

praktikgemenskaper utan att en individ har ett multipelt medlemskap i olika gemenskaper, samt 

att individen harmoniserar sin egen identitet i identitetsförhandling. Alla gemenskaper går inte 

att harmonisera. Deltagande i en gemenskap kan utesluta deltagande i en annan. Då stora 

förändringar sker inom en organisation, ökar för individen spänningar och konflikter i vad 

Gustavsson kallar identitetsförhandlingar. Gustavsson menar att lärare bör utveckla en 

komplexitetsmedvetenhet för att kunna harmonisera sitt multipelmedlemskap (Gustavsson, 

2010). 

 

DISKURSER 

Maktutövning existerar i relationer och uttrycks i handling. Foucault menar att det inte är 

intressant vem som har makt, eftersom makten inte kan fixeras eller lokaliseras. Makt är en 

maskin som alla är fångade i, både de som utövar makt och de som den utövas på. Foucault vill 

inte definiera makt men den förstås utifrån möjligheten till motstånd. Makten är hela tiden 

närvarande och kan inte härledas till staten, kapitalismen eller koncernledningen. Den beskådas 
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i ett mikrosammanhang i institutioner som vårdhemmet, kontoret eller skolan. Foucault ser 

makt och vetande som parallella begrepp. Institutionell kontroll och kunskap går hand i hand, 

då makten kommer från sociala relationer, vilka är knutna till, samt möjliggör, ett 

förståelsemönsters tankekonstruktion. Maktutövaren producerar kunskap med vilken makt 

upprätthålls. Kunskap blir en disciplinerande faktor. Management kan förstås som ett sätt för 

ledningen att för en arbetsgrupp inringa ett handlingsfält.  Makt kan ses som positivt och 

konstruktivt om den producerar läraktiga och produktiva personer. Oavsett om man ser de 

positiva eller negativa aspekterna av makt så är den alltid bunden till vissa diskurser. 

Diskurserna har någon form av teoretiskt spår som är sprungna ur rådande maktförhållanden. 

Enligt Foucault är vi inte självständiga subjekt utan vi är alla mer eller mindre påverkade och 

styrda av diskurserna. Foucault säger att diskursen föregår och skapar subjekten. Omvärlden 

som en person ingår i är en sammansmältning av olika diskurser som individen förhåller sig 

till. De grundläggande normativa diskurser, primära, som påverkar individens subjektiva 

verklighet finns i familjen och i de sociala grupper som individen ingår i. Andra normativa 

influenser, sekundära, som formar individen är institutioner som rättsväsendet och skolan. En 

individs subjektiva verklighet formas ständigt av de diskurser som råder i de primära och 

sekundära relationer som individen ingår i (Alvesson, 2002).  För att en organisations 

normsystem ska fortleva så behövs ett begreppssystem som organisationen har kontroll över så 

att avsedda normer kan leva vidare (Foucault, 2002). 
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4.3. DEN KOMPLEXA SVENSKA SKOLAN FRÅN LÄRARNAS 

PERSPEKTIV 

 

Ingrid Carlgren skriver, Läraryrket i förvandling, att skolan kännetecknas av perioder av 

paradigmskiften som varvas med perioder av lugn utveckling. Varje skolreform innebär en 

rekonstruktion av lärarrollen. Läraren upplever vid reformer ett smärtsamt kompetenstapp där 

den tidigare kompetensen inte längre är relevant då en ny typ av kunskapssyn eller praktik 

förväntas. Lärares reformmotstånd kan betraktas som ett försvar för den kvalitet som de 

tidigare levererat. Carlgren beskriver att lärare kan orientera sig i två riktningar, det nya eller 

det gamla, och därmed kan dessa vägar förväntas bära med sig motsättningar.  

Läraren har inte sin auktoritet gratis. Det traditionella sättet att få respekt fungerar inte längre. 

Lärarens person och förmåga att involvera eleverna har idag stor betydelse för att skapa 

ordning. Carlgren sätter ett traditionellt förhållningssätt, där läraren tidigare haft en direkt 

påverkan, mot ett numera indirekt påverkan, via skapande av lärmiljöer. Carlgren ställer upp en 

intentionell sida av lärarens arbete och en reaktiv sida. Den intentionella sidan handlar om 

pedagogiska modeller och värderingar och den reaktiva sidan handlar om att hantera 

klassrumssituationen. En lärare kan inte nöja sig med ett intentionellt och didaktiskt fokus. 

Begränsningen av resurser, miljö och elevsammansättning tvingar alla lärare att förhålla sig 

reaktivt genom att t.ex. skapa ordning i klassrummet. Carlgren menar att det intentionella och 

didaktiska fokuset har dominerat skolforskningen. Därmed har det saknats professionellt stöd 

till lärarna vilket försvårar deras vardagliga praktik i klassrummet. Decentraliseringen av 

skolans verksamhet för lärarnas del har inneburit att läroplanen inte bara ska följas. Lärarna 

förväntas även utveckla läroplanen i lokala arbetsplaner (Carlgren, 1998). Efter den nya 

läroplanen Lgr 11 finns en motsvarighet till de lokala arbetsplanerna i Stockholms Stad, 

benämnda som lokala pedagogiska planeringar, Lpp. 

Göran Brante berör i sin avhandling lärarnas arbetsmiljö vilken han beskriver som 

problematisk. Orsakerna till detta är de förändringar som förekommit inom skolan de senaste 

20 åren och som skapat stor arbetsbörda och osäkerhet. Alla förändringar är inte negativa men 

de tar stor kraft och tid att implementera. Lärarna fick inte tid till detta och Brante menar att det 

inte är konstigt att detta lett till en utbredd upplevelse av stress, osäkerhet och försämrade 
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resultat. Brante framför i sin systematiska analys tre slutsatser, som syftar till att förklara 

lärararbetets komplexa och intensiva tillstånd.  

 Den första slutsatsen handlar om att det råder en assymetrisk situation mellan lärare och 

elever. Den assymetriska situationen orsakas av bland annat en allmänmänsklig tendens att 

skapa en vi-och-dom – relation. Detta förhållande är tidlöst men kan mer eller mindre 

förstärkas. Ett förhållande som stärker denna assymetri är att lärare upplever saknad av kontroll 

i sitt yrke, beroende av en allt för komplex arbetssituation och stora samhälliga och kulturella 

förändringar, vilka kräver förändrade kunskapskrav. Brante menar att lärare idag inte hinner 

internalisera förändringar och därför inte klarar av en positiv relation till eleverna.  

 Den andra slutsatsen är att lärarnas arbetssituation är komplex och intensiv. Brante pekar 

också på att läroplanen, Lp 94, bär med sig motstridiga och mångsidiga mål som sammantaget 

blev komplicerade för lärare att förhålla sig till. Han presenterar fem fokuserade direktiv. De 

första tre är traditionshävande.  Den tidigare lärarollen som auktoriteten i klassrummet och 

bärare av kunskap är problematiserad då moraliska värden ges minst lika mycket värde som 

ämnesmål. För det andra så ska undervisningen individualiseras och för det tredje ska eleverna 

ges inflytande över verksamheten. De fjärde och femte direktiven är rutinhindrande. Det fjärde 

handlar om att det i läroplanen finns ett förändringspostulat inskrivet att läraren ska vara i 

ständig beredskap för framtida förändringar. Detta direktiv förstärks av det femte som säger att 

lärare ständigt ska ifrågasätta hur verksamheten bedrivs.  

 Brantes tredje slutsats är att omfattande systemförändringar och förändrade kontextuella 

arbetsvillkor innebär sämre betygsresultat för eleverna. Brante beskriver detta med en kausal 

kopplingsmodell som kallas för Boudon-Coleman-diagram. Steg ett är att systemförändringar 

och styrning i övermått gjort att lärarna upplever försämrad kontroll över yrket. Detta, steg två, 

leder till sjukskrivning, utbrändhet och en hos lärarna upplevd osäkerhet, vilket innebär, steg 

tre, att assymetrin i relationen till eleverna ökar som leder till att lärarna får mindre 

engagemang i elevernas utveckling. Det fjärde steget är ett resultat av de övriga stegen och det 

är att undervisningen blir sämre och elevernas resultat försämras. Detta skulle kunna bekräftas 

av de försämrade resultat som Sverige har i internationella mätningar (Brante, 2008).  

Hur ska en lärare vara beskaffad för att passa in i den komplexa miljö som Brante beskriver? 
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Enligt Lars Niklasson så består lärarens uppdrag av fem roller. Den första rollen, 

ämbetsmannen, innebär myndighetsutövning som t.ex. skolplikt och betygssättning. Med 

läraren som ett redskap menas att denne ska kanalisera politikernas visioner och beslut. 

Managerns roll är att dra in pengar till skolan genom att göra skolan attraktiv. I 

ombudsmannens skepnad träder läraren in, i sin fjärde roll, då omsorgen om klienterna ökat 

med läroplanens tydligare centrering kring varje elevs förutsättningar och behov. Den enligt 

Niklasson viktigaste rollen är den professionella experten i lärande. Att klara denna balansakt 

mellan rollerna och en abstrakt läroplan liknar Niklasson vid att lösa en intellektuell rebus 

(Niklasson, 2001).  

Caisa Holm belyser i sin uppsats hur dagens postmoderna samhälle påverkar lärarens 

arbetsförhållanden. Hon beskriver att den rådande postmoderna andan ifrågasätter 

kunskapsarvet från upplysningstiden. Kunskap och vad som är kunskap är inte viktigt eller 

självklart. I det postmoderna samhället är inte lärarens auktoritet som ledare eller bärare av 

kunskap självklar. Konstruktivismen kan ses som en aspekt av postmodernism. Den har varit 

en tongivande pedagogisk diskurs de senast decennierna (frågan är om den är det idag). 

Konstruktivismens syn på individens egen utveckling av kunskap passar ihop med en allmän 

postmodern samhällsdiskurs, där sanning och kunskap är relativ (Holm, 2004). 
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4.4.  DEN KOMPLEXA SVENSKA SKOLAN FRÅN REKTORERS 

PERSPEKTIV 

 

Att styra en skola är komplext. Rektorer ska följa skollagen, läroplanen och skolförordningen. 

På kommunalpolitiker och tjänstemän vilar ett ansvar på att styrdokumenten ska efterföljas och 

rektor har huvudansvaret på varje skola. Lars Niklasson refererar till Petersson och Söderlind, 

som beskriver att i den offentliga sektorn finns en målkonflikt mellan tre jämbördiga storheter, 

Demokrati, Rättsstat och Välfärdsstat. Om de var och en drivs till sin spets så är de oförenliga, 

då det inte är möjligt att fullt ut nå rättsäkerhet, politisk styrning och effektivitet. Det betyder 

att inom den offentliga sektorn sker en kompromiss mellan dessa tre storheter. Det är lätt att 

värden krockar. Det som är önskvärt och nödvändigt utifrån demokratiska och juridiska 

perspektiv är inte möjligt från ett ekonomiskt perspektiv. Niklasson menar att ledarskapet hos 

dessa tre storheter ger flera ledarskapsroller. En utgörs av ämbetsmannen som företräder 

rättsstaten, managern som ska sörja för att välfärdsstatens resurser används effektivt och 

tjänstemannen som ska leverera det som politikerna beslutar. Utöver dessa roller så lägger 

Niklasson till två ytterligare roller, Experten som svarar för det professionella yrkeskunnandet 

och ombudsmannen som värnar om klienten (Niklasson, s. 4-9, 2001). Liknande indelning 

finns i Lars Svedbergs avhandling där han i sitt intervjumaterial bland annat analyserade i 

vilken domän som rektorer agerade i vid olika situationer. De fyra domäner som rektorerna 

vistades i var den politiska, den administrativa, den professionella och klienternas domän 

(Svedberg, 2000). 

Dean Fink beskriver att följande kompetensområden är viktiga för ledare inom skola att 

utveckla: förmågan att förstå lärande, skapa kontakter, förmågan att anpassa sig för 

framtiden, förståelse för kontexten, kritiskt tänkande, politiskt skarpsinne och social kompetens 

(Coles; Southworth, 2005). Hans Åke Sherp, PBL-pedagogikens förgrundsgestalt, anser att 

skolan är en arena där det råder konflikt. Utgångspunken för hur en rektor bör se sitt uppdrag 

är att driva utvecklingen framåt och agera i förhållande till de traditionella motkrafter som 

finns på en skola (Ohrlander, 2009).  
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Brante beskriver att dagens lärare i svensk skola är vilsna av motsägelsefulla direktiv och 

förväntningar (Brante, 2008). Vilket ledarskap skulle kunna passa dessa medarbetare?  

David Collinsson beskriver svårigheten med identifikation i västvärlden. Dagens meritokrati 

skapar identiteter mer präglade av individualisering. Baksidan är ett otryggare och mer isolerat 

tillstånd för individen. Detta förhållande banade väg för ledarskapstrenden att skapa en stark 

identitet i en organisation. Individens behov av att tillhörighet kan tillgodogöras och 

organisationen får en lojal medarbetare som identifierar sig med organisationen (Collinson, 

2006). Enligt John Coopey är ledare i ”lärande organisationer” designers av en process i 

lärande, stewards av visioner, lärare, samt managers av ett kreativt spänningsfält, som kopplar 

samman det aktuella läget och det i framtiden önskvärda (Coopey, 1995).  

Andy Hargreaves tar in tidsfaktorn som ett problemområde inom skolan. Tidsbrist hindrar 

innovation och implementering. Hargreaves att analysera tiden i fyra olika aspekter. Första 

aspekten är att se tiden på ett rationellt sätt som en tillgänglig tidsresurs. Andra aspekten av tid, 

micropolitical time, handlar om att skolan är en mikropolitisk arena, där en lärares status och 

ställning påverkar tidsutrymmet. En medarbetare med stark mikropolitisk ställning kan gynnas 

av egen kraft eller för att dennes starka ställning gör att personen i högre utsträckning t.ex. får 

mindre undervisningstid eller bättre schema. Den tredje tidsaspekten handlar om två olika sätt 

att betrakta tid, monochronic eller polychronic. Den förstnämnda handlar om att se tiden som 

om uppgifter utförs linjärt efter tidramar. Det andra perspektivet polychronic, ser tiden mer 

som att flera saker kan pågå samtidigt, där relationer är en del av tiden och att anpassning 

gentemot nyuppkomna situationer är något som kan förväntas. Hargreaves säger att dessa två 

tidsperspektiv krockar i vissa skolkulturer i elemantarskolan (år 1-7), då skolledningen ofta 

företräds av män, som är benägna att se tid ”monocrochronic” och där pedagogerna är kvinnor 

som ser tiden mer ”polychronic”.  

 Den fjärde för skolans del relevanta sätt att se på tid är sociopolitical time. Med det menas 

att skolledning genom bl.a. separation styr personalgruppers sociala kontakter, genom att t.ex. 

ta bort gemensamma fikaraster, för att personalen ska arbeta istället för att avhandla 

privatsaker. En annan separerande strategi är ge osynkroniserade scheman till pedagoger som 

är benägna att vilja umgås privat. Skolledningen kan även kolonisera personalens friutrymme, 

t.ex. genom att ta bort personalutrymmen, så att personalen istället för att använda sin 
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schemafria tid till att fika, istället sitter och förbereder lektioner i arbetsrummet. Hargreaves 

pekar på att många skolsystem i västvärlden expanderar i byråkratisk kontroll och 

standardisering. Utbyggnaden av dessa kontrollsystem gör att friutrymmet för lärare att 

samarbeta och interagera kollegialt minskar. Han pekar på att monochronic time är den rådande 

trenden och han nämner Storbritannien som ett exempel (Hargreaves, 1994).  

Man skulle kunna se arbetslagstrenden, som växte sig starkare på 90-talet, som en form av 

teamworkinspirerat organiserande. Jan-Inge Lind och Jens Rennstam behandlar teamwork och 

refererar till en studie gjord av Barker. Auktoriteten i en byråkratisk organisation ligger i regler 

och hierarkiska system. Styrning i en verksamhet som präglas av teamwork ligger auktoriteten 

istället i de normer och värderingar som uppkommer inom arbetsgruppen. Barkers slutsats är 

att teamwork - organisationen är en stramare och i större utsträckning mer kontrollerande form 

av styrning för medarbetaren i jämförelse med den byråkratiska organisationen (Lind, 

Rennstam; red. Alvesson, Svenningsson, 2007).   

 Av egen erfarenhet ser jag en process, som möjligen skulle kunna kallas 

prestationsinflation, som eventuellt anknyter till Barkers resonemang. Arbetslaget/teamet som 

fenomen innebär att arbetstagare i större utsträckning mäter sina insatser i relation till gruppen. 

Att tillträde till gruppen bland annat handlar om att man visar att man duger och är kompetent.  

Den gode medarbetaren gör sitt jobb mer än väl, inte bara efter personliga preferenser, utan 

även i relation till gruppnormen. Gruppmedlemmar höjer omedvetet ribban kollektivt på olika 

arbetsuppgifter, varpå normen och arbetsinsatsen på vad som betraktas som ett väl utfört arbete 

förskjuts i en ambitiösare riktning. 
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5. Syfte och frågeställningar 
 

 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur lärare respektive rektorer ser på lärares 

prioriteringar bland ordinarie arbetsuppgifter. Syftet är även att jämföra prioriteringarna mellan 

de sju arbetslag/skolor som är undersökta samt att undersöka mekanismer bakom prioriteringar 

som ålder, ämnesgrupp och arbetslag/skola. Ett annat syfte är att reflektera över skolkulturers 

och normers inverkan på lärarnas prioriteringar.  

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur prioriterar lärare i jämförelse med hur skolledare tycker att lärare ska prioritera?  

Hur prioriterar olika åldersgrupper av lärare? 

Hur prioriterar olika ämnesgrupper av lärare? 

Hur prioriterar lärare på kommunala skolor jämfört med lärare på friskolor? 

Hur likvärdiga är olika skolors/arbetslags prioriteringar? 

Vad styr lärarnas prioriteringar i högst grad? åldersgrupp, ämnesgrupp eller skola/arbetslag? 
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6. Metod 

 

I inledningen av arbetet med uppsatsen fanns tankarna på att samla data med hjälp av 

intervjuer. Att valet föll på enkäter var att jag såg det som en mer framkomlig väg i relation till 

syftet, frågeställningarna och tidsramarna. Det hade inte varit möjligt att få ett så brett underlag 

från lärare och rektorer genom att intervjua ett fåtal personer. Enkäterna möjliggjorde en bättre 

överblick. Utan enkät som insamlingsmetod hade jag inte erhållit data som visar hur olika 

grupper av lärare, ålder/ämne/kön, värderar sina arbetsuppgifter. Reflektioner kring metoden 

och dess relation till resultatet behandlas i början av diskussionsdelen.  

 

 

6.1 DATAINSAMLING/ENKÄT 

Enkäterna till lärarna har distribuerats via kontaktpersoner som arbetat i de arbetslag som 

deltagit i studien. Svarsfrekvensen för lärare var 56 av 71 d.v.s. 78,9 %. Skolledarna har 

antingen fått sina enkäter i pappersform via Stockholms kommuns internpostsystem eller via e-

post. Av rektorerna som blev tillfrågade har endast 20 enkäter inkommit som gått att använda 

av 84 tillfrågade. Därmed är svarsfrekvensen 23,8 %. Av bortfallet så har majoriteten inte gett 

respons. Vissa rektorer har missförstått hur de skulle fylla i enkäten. Tre rektorer svarade inte 

på enkäten med kommentaren att de ansåg det irrelevant att göra den rangordning som 

efterfrågades. Att skillnaden i svarsfrekvens är så pass stor mellan lärare och rektorer, beror 

troligtvis på att lärarna har fyllt i enkäterna med hjälp av kontaktpersoner, som i sina arbetslag 

har initierat och hjälpt till att administrera undersökningen. Lärarenkäterna genomfördes under 

ordinarie mötestid.  

Denna studie handlar inte om hur lärare löser olika arbetsuppgifter, utan undersökningen 

handlar om hur lärare på individnivå värderar de olika arbetsuppgifterna. Kärnan i enkäten är 

att informanterna ska rangordna åtta kategorier/arbetsuppgifter, som lärare möter under ett 

arbetsår. Valet av just dessa arbetsuppgifter grundar sig på att de är relativt tydligt avgränsade 

arbetsuppgifter som ingår i en lärartjänst. Anledningen att informanterna ska rangordna, från 1-

8, är att det tvingar dem att prioritera. Så här såg den delen av enkäten ut som lärarna fyllde i: 
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Rangordna hur du idag prioriterar följande arbetsuppgifter  

Observera att du ska rangordna hur du idag prioriterar i praktiken. Inte din idealbild. 

Du ska sätta 1‐8 på varje kategori. Högsta prioritet är 1 och lägsta är 8 . Du ska inte använda samma 

siffra två gånger. 

Om det är en eller flera kategorier som du inte berörs av t.ex. handledning/mentorskap så rangordnar 

du istället från 1 till 7.  

 

____  Frånvarorapportering   

 

____  Lektionsplanering, individuell   

 

____  Omdömesskrivning  (skrivs av alla undervisande lärare inför utvecklingssamtal, alla elever får omdömen i alla ämnen)  

 

____  Bedömningsarbete     

 

____  Samarbete inom arbetslaget (med arbetslag menas den personalgrupp som samverkar kring gemensamma elever)  

 

____  Åtgärdsprogram  (skall av skolan upprättas om en elev riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnens) 

 

____  Samarbete inom ämnesarbetslaget   

 

____ Handledning, Mentorskap   (varje elev  har  handledare/mentor och  är den skolpersonal som  bl.a. håller 

utvecklingssamtal, och vanligen sköter kontakt med hemmet, t.ex. frånvaro, men även ofta har rollen som ”klassföreståndere”) 

 

 

6.2. URVAL 

Urvalet i undersökningen är skolledare och lärare som arbetar på högstadiet. Deltagande 

informanter arbetar i Stockholms län. Lärarna kommer från sju skolor/arbetslag varav tre är 

friskolor med olika ägare och med olika pedagogiska profiler. Friskolorna finns i Täby (F 1), 

Nacka (F 2) och i Stockholm södra närförort (F 3). Den första kommunala skolan ligger i Solna 

(K 1), två finns i Stockholms innerstad (K 2, K 3). Den fjärde kommunala skolan finns 

Stockholms Stads söderförort (K 4) och den kännetecknas av ett elevunderlag där majoriteten 
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har föräldrar som är födda utanför Sverige. De kommunala skolorna är organiserade på relativt 

traditionellt sätt. Lärarenkäternas informanter representerar sju skolor och samtidigt sju 

arbetslag. Av skolledarna arbetar sexton i kommunal regi och fyra representerar friskolor. 

 

6.3. PROCEDUR 

Enkäterna fylldes i under perioden mars-april 2012. Utformningen av enkäten växte fram efter 

att jag gjort en pilotstudie. Jag testade några varianter på mina medarbetare på Sofia Skola. Jag 

upptäckte hur lätt det var att missförstå hur enkäten skulle besvaras. Då jag testade den aktuella 

enkäten där arbetsuppgifterna skulle rangordnas blev det färre missförstånd. En annan poäng 

att rangordna är att det tvingar fram prioriteringar. Informanten blir tvungen att prioritera. Om 

enkäten skulle utformas på så sätt att varje kategori av arbetsuppgift skulle värderas på en skala 

1-10, likertskala, skulle möjligheten finnas att informanten värderar arbetsuppgifterna likartat. 

Därmed skulle syftet att prioritera gå förlorad, då jag tror att det finns en tendens att värdera 

arbetsuppgifterna likartat. Detta är även min utgångspunkt, att det som lärare är svårt att 

begränsa sin arbetsinsats, då alla arbetsuppgifter tenderar att vara viktiga.  

Enkäternas data är sammanställda på excelark, där data från varje individ är sammanställda och 

organiserade efter variabelnummer (Bryman, 2008). De analyserade gruppernas prioriteringar 

ställs mot varandra utifrån frågeställningarna, som är kopplade till variabel/grupp i det 

insamlade materialet. Följande variabler/grupper är analyserade: lärare/rektorer, ämnesgrupper, 

åldersgrupper, huvudman och skolor/arbetslag. De värden som presenteras i tabellerna är en 

indelning i hög prioritet och låg prioritet. Hög prioritet innebär att individen rangordnat en 

kategori mellan 1 och 4. Låg prioritet innebär att en individ har rangordnat en kategori mellan 

5 och 8. 
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6.4. SIGNIFIKANSPRÖVNING 

De flesta resultaten har signifikansprövats med Chi2(χ²)-test, med signifikansnivån 0,05. Chi2-

test är en hypotesprövande metod som är användbar vid jämförelse av kategoridata. I Chi2-

testet prövas om frekvenser av ett antal utfall liknar hypotesen om sannolikhetsfördelning. 

(Gustavsson, red., 2003). I praktiken så visar testet om de olikheter som framkommit i 

jämförelsen är statistiskt säkra. Signifikansnivån 0,05 är den högsta risknivå som accepteras i 

samhällvetenskaplig forskning. Det innebär att risken är 5 på 100 att man drar fel slutsatser av 

det samband som resultatet visar (Bryman, 2008). Tyvärr så är det olämpligt att Chi2-testa de 

olika arbetsgrupperna som företrädde sju skolor/arbetslag, eftersom resultaten inte skulle bli 

statistiskt säkra då dessa grupper hade för få informanter. Det innebär att variabeln 

arbetslag/skola inte har signifikantprövats.  

 

6.5. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Skolorna och informanterna kommer inte att presenteras med namn på skola och individ. Jag 

anser inte att frånvaron av identifiering missgynnar undersökningen.  
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7. Redovisning av resultat och analys 

 

Resultatet redovisas i sex delar. De följer frågeställningarna. Efter varje frågeställnings 

dataredovisning följer analysen. De analyserade gruppernas prioriteringar ställs mot varandra 

utifrån frågeställningarna. De värden som presenteras i tabellerna är en indelning i hög prioritet 

och låg prioritet. Hög prioritet innebär att individen rangordnat en kategori mellan 1 och 4. Låg 

prioritet innebär att en individ har rangordnat en kategori mellan 5 och 8. De skillnader som 

med Chi2-testet är statiskt säkerhetsställda är i tabellen gråmarkerade. Om olikheten mellan 

jämförda grupper klarar signifikansprövningen, innebär det att deras olikheter har statistisk 

säkerhet med riskvärdet 0,05, vilket innebär att det är 5 % chans att man drar fel slutsatser av 

det samband som resultatet visar.  

 
7.1. HUR PRIORITERAR LÄRARE I JÄMFÖRELSE MED REKTORER? 

  
Tabell 1: Hur lärare och rektorer prioriterar bland ordinarie arbetsuppgifter 

 
Kategori 

Arbetsuppgifter 
(se beskrivning av arbetsuppgifterna 

på kapitlet 6.1.) 

Hur rektorer 
anser att lärare 
bör prioritera 
20 individer 

Hur lärare 
prioriterar enligt 
lärarna 
56 individer 

Statistisk signifikans 

Frånvarorapportering  3 hög, 17 låg  29 hög, 27 låg  χ2 (df=1) = 8,18, p<0,05 

Lektionsplanering, individuell

 
18 hög, 2 låg  48 hög, 8 låg  χ2 (df=1) = 0,24, e.s. 

Omdömesskrivning  8 hög, 12 låg  26 hög, 30 låg  χ2 (df=1) = 0,25, e.s. 

Bedömningsarbete  14 hög, 6 låg  41 hög, 15 låg  χ2 (df=1) = 0,08, e.s. 

Samarbete i arbetslaget    11 hög, 9 låg  21 hög, 35 låg  χ2 (df=1) = 1,85, e.s.

Åtgärdsprogram  6 hög, 14 låg  10 hög, 46 låg  χ2 (df=1) = 1,31, e.s. 

Samarbete i ämnesarbetslaget  10 hög, 10 låg  10 hög, 46 låg  χ2 (df=1) = 7,85, p<0,05 

Handledning, Mentorskap      9 hög, 11 låg  40 hög, 14 låg  χ2 (df=1) = 5,51, p<0,05 
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Gemensamt för lärare och rektorer är att både grupperna i hög grad har prioriterat 

lektionsplanering.  

 Framförallt skiljer sig prioriteringarna åt i kategorierna frånvarorapportering, samarbete i 

ämnesarbetslaget och handledning/mentorskap som alla klarar Chi 2-testets 

signifikansprövning. Lärare prioriterar frånvarorapportering och handledningsuppdraget i 

klart större utsträckning jämfört med rektorer. Rektorer å andra sidan prioriterar i betydligt 

större utsträckning samarbete i ämnesgruppen men även i kategorin samarbete i arbetslaget. 

Resultatet indikerar att rektorer anser att det är viktigt att lärare samarbetar men att lärare i 

praktiken inte prioriterar samarbete lika högt. Vilka är de tänkbara anledningar att lärare i 

mindre utsträckning prioriterar samarbete? En möjlig förklaring är tidsbrist och att 

arbetsuppgifter som har en mer frivillig karaktär, som ämnessamarbete, av lärarna prioriteras 

ner. Arbetsuppgifterna närvarorapportering, åtgärdsprogram samt omdömesskrivning styrs av 

skollagen. Schemalagda lektioner går inte att förbise. En annan faktor som skulle kunna 

förklara att ämnessamarbete prioriteras lågt bland lärare kan vara att ämneskonferenser inte är 

schemalagda. Jag fick av en tillfällighet reda på att en av skolorna som deltog i undersökningen 

inte har schemalagda ämneskonferenser.  

Att lärarna i betydligt högre utsträckning prioriterat frånvarorapportering, kan möjligen bero 

på att arbetsuppgiften inte tar så mycket tid i anspråk till skillnad från kollegialt samarbete. 

Rektorernas rangordning har en liten annan utgångspunkt och blir kanske mer uttryck för ett 

idealt tillstånd och därför kanske de har rangordnat ämnessamarbete i större utsträckning 

jämfört med lärarna. Rektorernas utgångspunkt var hur de ansåg att lärare bör prioritera till 

skillnad från lärare som skulle utgå från hur de prioriterade i praktiken. 

Lärare har i större utsträckning prioriterat handledning/mentorskap jämfört med rektorerna. 

Möjligen är skillnaden ett resultat av lärarnas relation och till eleverna, på ett naturligt sätt för 

lärarna, blir en prioriterad arbetsuppgift, då kontakten till eleverna väcker deras engagemang.  
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7.2.  HUR PRIORITERAR OLIKA ÅLDERSGRUPPER (LÄRARE) ? 

 
Lärarna har delats in i tre åldersgrupper. Anledningen att de tre grupperna har olika 

åldersspann, är med hänsyn tagen till att antal medverkande individer är ganska få och att jag 

ville ha en jämn fördelning av individer i varje grupp. Av erfarenhet tänkte jag att gruppen 40-

49 var en frekvent grupp och därför har fick de ett åldersspann på 10 år, medan de övriga 

grupperna spänner över 20 år. Antal individer per åldersgrupp redovisas i de översta 

kolumnerna.  

 
 
Tabell 2: Lärarnas prioriteringar i åldersgrupper 

 
 

 
 
Arbetsuppgiften handledning/mentorskap är den enda avvikelse som klarar Chi2 – testets 

signifikansprövning. Man kan av resultatet tolka det som att prioritering av 

handledning/mentorskap minskar med åldrandet. En förklaring skulle kunna vara att det är en 

Kategori 

Arbetsuppgifter 

Hur prioriterar 

lärare i åldersgrupp 

20‐39 år? 
 

Antal individer 26 

Hur prioriterar 

lärare i åldersgrupp 

40‐49 år? 
 

Antal individer 17 

Hur prioriterar 

lärare i åldersgrupp 

50‐69 år? 
 

Antal individer 13 

Statistisk 
signifikans 

Frånvarorapportering  10 hög, 16 låg  11 hög, 6 låg  8 hög, 5 låg  χ2 (df=2) = 3,48, e.s.

Lektionsplanering 

 
22 hög, 4 låg  13 hög, 4 låg  13 hög, 0 låg  χ2 (df=2) = 3,38, e.s. 

Omdömesskrivning  11 hög, 15 låg  7 hög, 10 låg  8 hög, 5 låg  χ2 (df=2) = 1,56, e.s.

Bedömningsarbete  19 hög, 7 låg  11 hög, 6 låg  11 hög, 2 låg  χ2 (df=2) = 1,49 , e.s.

Samarbete i  

arbetslaget 
8 hög, 18 låg  8 hög, 9 låg  5 hög, 8 låg 

χ2 (df=2) = 1,17, e.s.

Åtgärdsprogram  5 hög, 21 låg  4 hög, 13 låg  1 hög, 12 låg  χ2 (df=2) = 1,32, e.s.

Samarbete i 

ämnesarbetslaget 
7 hög, 19 låg  2 hög, 15 låg  1 hög, 12 låg 

χ2 (df=2) = 2,08, e.s.

Handledning/ 
Mentorskap 

23 hög, 3 låg  12 hög, 5 låg  5 hög, 6 låg 
χ2 (df=2) = 7,60, 
p<0,05
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generationsfråga. En annan förklaring skulle kunna vara att det handlar om hur många år en 

person varit lärare och att prioriteringarna därmed förändras. Kanske att engagemanget kring 

de sociala aspekterna av yrket klingar av med tiden. En förklaring kan vara att erfarenhet i 

yrket leder till en bättre förmåga att sätta gränser för sina arbetsuppgifter.  

Lektionsplanering är den arbetsuppgift som de tre åldersgrupperna har prioriterat i högst grad. 

 

 
7.3. HUR PRIORITERAR OLIKA ÄMNESGRUPPER (LÄRARE)? 
 

Tabell 3: Hur lärarna prioriterar utifrån ämnesgrupper 

 

Kategori 

Arbetsuppgifter 

 

 
Antal individer 

Hur 

prioriterar 

SO‐lärare? 

 
9 

Hur 

prioriterar  

språklärare 

 
20 

Hur 

prioriterar  

Ma‐/NO‐

lärare 
13 

Hur 

prioriterar  

Prakt.‐, Estet.‐

lärare? 
14 

Statistisk 
signifikans 

Frånvarorapportering  3 hög, 6 låg  11 hög, 9 låg  8 hög, 5 låg  7 hög, 7 låg 
χ2 (df=3) = 1,82, 

e.s. 

Lektionsplanering  7 hög, 2 låg  17 hög, 3 låg  11 hög, 2 låg  13 hög, 1 låg 
χ2 (df=3) = 1,06, 

e.s. 

Omdömesskrivnig  4 hög, 5 låg  8 hög, 12 låg  7 hög, 6 låg  7 hög, 7 låg 
χ2 (df=3) = 0,71, 

e.s. 

Bedömningsarbete  6 hög, 3 låg  13 hög, 7 låg  9 hög, 4 låg  13 hög, 1 låg 
χ2 (df=3) = 3,74, 

e.s. 

Samarbete i 

arbetslaget   
4 hög, 5 låg  9 hög, 11 låg  6 hög, 7 låg  2 hög, 12 låg 

χ2 (df=3) = 4,30, 
e.s. 

Åtgärdsprogram  3 hög, 6 låg  4 hög, 16 låg  2 hög, 11 låg  1 hög, 13 låg 
χ2 (df=3) = 2,68, 
e.s. 

Samarbete i 

ämnesarbetslaget 
3 hög, 6 låg  3 hög, 17 låg  1 hög, 12 låg  3 hög, 11 låg 

χ2 (df=3) = 2,62, 
e.s. 

Handledning, 

Mentorskap     
6 hög, 3 låg  15 hög, 4 låg  8 hög, 5 låg  11 hög, 2 låg 

χ2 (df=3) = 2,31, 
e.s. 

 

Ingen olikhet klarar Chi2-testets signifikansprövning. De praktisk-estetiska lärarnas 

prioriteringar skiljer sig till viss del från övriga ämnesgrupper då de i högre utsträckning 
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värderar lektionsplanering och bedömningsarbete jämfört med övriga ämnesgrupper. De 

praktiskt-estetiska lärarna har i minst utsträckning prioriterat åtgärdsprogram och 

arbetslagssamarbete. En förklaring att de prioriterar arbetslagssamarbete i mindre 

utsträckning kan vara att dessa lärare upplever sig som isolerade på skolan. Att de i jämförelse 

med andra lärargrupper i större utsträckning har sina arbetsrum i anslutning till sina 

undervisningssalar. Detta gäller troligtvis för idrottslärare som periodvis har sin undervisning 

utanför skolans område t.ex. vid simning, skridskor och friidrott.  

 Om vi bortser från SO-lärarnas avvikelse från övriga ämnesgrupper då det gäller 

frånvarorapportering och jämför de prioriteringar som SO-lärare, MA-/NO-lärare och 

språklärare gör, så är skillnaderna mellan dessa tre grupper små.  
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7.4. HUR PRIORITERAR KOMMUNALT ANSTÄLLDA LÄRARE 
JÄMFÖRT MED LÄRARE PÅ FRISKOLOR?  

 

Tabell 4: Hur kommunala skolor och friskolor prioriterar sina arbetsuppgifter 

 

Kategorier 

Arbetsuppgifter 

 
Antal individer 

Hur prioriterar 

kommunalt 

anställda lärare? 
35 

Hur prioriterar 

lärare anställda på 

friskolor? 
21 

Statistisk signifikans 

Frånvarorapportering  23 hög, 12 låg  6 hög, 15 låg  χ2 (df=1) = 7,25, p<0,05 

Lektionsplanering  31  hög, 4 låg  17 hög, 4 låg  χ2 (df=1) = 0,62, e.s. 

Omdömesskrivning  18 hög, 17 låg  8 hög, 13 låg  χ2 (df=1) = 0,94, e.s. 

Bedömningsarbete  26 hög, 9 låg  15 hög, 6 låg  χ2 (df=1) = 0,05, e.s. 

Arbetslagssamarbete  7 hög, 28 låg  14 hög, 7 låg  χ2 (df=1) = 12,20, p<0,05 

Åtgärdsprogram  7 hög, 28 låg  3 hög, 18 låg  χ2 (df=1) = 0,29, e.s. 

Ämnessamarbete  7 hög, 28 låg  3 hög, 18 låg  χ2 (df=1) = 0,29, e.s. 

Handledning/Mentorsskap  22 hög, 12 låg  18 hög, 2 låg  χ2 (df=1) = 4,20, p<0,05 

 

 
Olikheterna i frånvaro, arbetslagssamarbete och handledning/ mentorskap (se markering) 

klarar Chi2-testets signifikansprövning. Skillnaderna i kategorierna frånvaro och 

arbetslagssamarbete är stora. De kommunala skolornas lärare prioriterar i betydligt högre 

utsträckning frånvarorapportering och friskolorna prioriterar i betydligt högre utsträckning 

arbetslagssamarbete. Friskolorna prioriterar även i större utsträckning arbetsuppgiften 

handledning/mentorsskap.  
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7.5. HUR PRIORITERAR OLIKA SKOLOR/ARBETSLAG? 

 

Resultaten har inte signifikansprövats då individer per arbetslag/skola var för små. Resultatet 

av skolornas/arbetslagens prioriteringar av kategorier har delats in i tre grupper:  

- Stor olikhet mellan skolor  
- Liten olikhet mellan skolor 
- Enstaka skola/arbetslag utmärker sig 

  
Tabell 5: Hur olika skolor/arbetslag har prioriterat olika kategorier av arbetsuppgifter 

 

Kategorier 

arbets‐

uppgifter 

 

 
Individer 

Hur 

prioriterar 

skola/ 

arbetslag  

 F 1? 

 

7  

Hur 

prioriterar 

skola/ 

arbetslag  

F 2? 

 

8  

Hur 

prioriterar

skola/ 

arbetslag 

 F 3? 

 

6  

Hur 

prioriterar

skola/ 

arbetslag  

K 1? 

 

9  

Hur 

prioriterar

skola/ 

arbetslag  

K 2? 

  

8 

Hur 

prioriterar

skola/ 

arbetslag  

K 3? 

 

9 

Hur 

prioriterar

skola/ 

arbetslag  

K 4? 

 

9 

Samman‐
fattning 

Frånvaro‐

rapportering 
4 hög, 3 låg  1 hög, 7 låg  1 hög, 5 låg  5 hög, 4 låg  6 hög, 2 låg  4 hög, 5 låg  8 hög, 1 låg 

Stor olikhet 
mellan skolor 

 

Lektions‐

planering 
6 hög, 1 låg  7 hög, 1 låg  4 hög, 2 låg  9 hög, 0 låg  7 hög, 1 låg  9 hög, 0 låg  6 hög, 3 låg 

Liten olikhet 
mellan skolor 
 

Omdömen  2 hög, 5 låg  4 hög, 4 låg  2 hög, 4 låg  4 hög, 5 låg  5 hög 3 låg  4 hög, 5 låg  5 hög, 4 låg 
Stor olikhet 
mellan skolor 
 

Bedömning  5 hög, 2 låg  6 hög, 2 låg  4 hög, 2 låg  5 hög, 4 låg  6 hög, 2 låg  7 hög, 2 låg  5 hög, 4 låg 
Liten olikhet 
mellan skolor 
 

Samarbete  

arbetslag 
2 hög, 5 låg  7  hög, 1 låg  5 hög, 1 låg  3 hög, 6 låg  1 hög, 7 låg  2 hög, 7 låg  1 hög, 8 låg 

Stor olikhet 
mellan skolor 
 

Åtgärds‐

program 
1 hög, 6 låg  1 hög, 7 låg  1 hög, 5 låg  1 hög, 8 låg  6 hög, 2 låg  0 hög, 9 låg  4 hög, 5 låg 

Enstaka skola 
utmärker sig 
 

Samarbete 

ämneslag 
1 hög, 6 låg  0 hög, 8 låg  2 hög, 4 låg  0 hög, 9 låg  0 hög, 8 låg  5 hög, 4 låg  2 hög, 7 låg 

Enstaka skola 
utmärker sig 

Handledning

/Mentorskap 
7 hög, 0 låg  6 hög, 1 låg  5 hög, 1 låg  6 hög, 3 låg  5 hög, 3 låg  5 hög, 3 låg  6 hög, 3 låg 

Liten olikhet 
mellan skolor 
 

 

De kategorier av arbetsuppgifter som visar stor olikhet är frånvaro, omdömesskrivning och 

arbetslagssamarbete. Vid kategorierna ämneslagssamarbete och åtgärdsprogram är det 
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enstaka skola/arbetslag som utmärker sig från övriga. Då det gäller lektionsplanering, 

bedömning och handledning varierar inte skolornas/arbetslagens prioriteringar i så stor 

utsträckning. Resultat av hur lärarna på olika skolor/arbetslag har rangordnat olika 

arbetsuppgifter visar att lärarnas prioriteringar skiljer sig åt. Därmed finns det anledning för 

lärare som byter arbetsplats att förvänta sig skillnader i värderingar på den nya arbetsplatsen. 

Likaså kan en elev som byter skola förvänta sig att skillnaden mellan den gamla skolan och 

den nya skolan är ganska stor i hur lärare värderar och prioriterar sina arbetsinsatser. Resultatet 

kan också sättas i ett sammanhang om skolor i Sverige är likvärdiga. 

 

 

7.6. VAD STYR PRIORITERINGARNA MEST? ÅLDER, ÄMNE ELLER 
SKOLA/ARBETSLAG?  
 

Om man jämför hur de olika variablerna ålder, ämne, huvudman och skola avviker internt, 

uppstår möjligheten att påstå att den variabel som internt avviker mest i större utsträckning styr 

hur en lärare prioriterar jämfört med övriga. Variabeln ämne har ingen kategori av 

arbetsuppgift som har en olikhet som klarar signifikansprövningen. Alltså förefaller det inte 

som att ämnet som läraren undervisar i, påverkar prioriteringarna nämnvärt. I variabeln ålder 

så är en olikhet signifikant, och det är arbetsuppgiften handledning/mentorskap. Skillnaderna i 

prioriteringarna inom gruppen huvudman (kommunal- eller friskola) är påtagliga. Även de 

olika skolornas/arbetslagens prioriteringar pekar på skillnader.  

Om resultatet anses visa att skillnaden mellan skolor/arbetslag är större jämfört med 

ämnesgrupp och åldersgrupp, finns det anledning att påstå att arbetsplatsens 

kultur/organisation/styrning i större utsträckning påverkar hur en lärare prioriterar bland 

arbetsuppgifter jämfört med ämnestillhörighet och ålder. Eftersom ämnesgrupperna och 

åldersgrupperna i större utsträckning prioriterar likvärdigt, skulle man kunna dra slutsatsen att 

generationsglapp och ämneskultur, relativt sätt, i mindre utsträckning tenderar att vara hinder 

för att nå samförståelse kring värderingar och prioriteringar kring arbetsuppgifter.  
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8. Diskussion 

 

8.1. REFLEKTIONER ÖVER METODEN OCH RESULTATET 

 

Jag inser att enkätens kategorier av arbetsuppgifter är ganska svåra att rangordna. ”rangordna 

hur du idag prioriterar i praktiken. Inte din idealbild.” (se enkäten i metoddelen). Prioritera kan 

betyda går före andra uppgifter, lägger mest tid på, vad som är viktigast. En lärare hamnar av 

tidsbrist i valsituationer. Du har tio minuter på dig. Vad väljer du? Planerar en lektion som 

strax börjar, fyller i frånvaron, ringer en orolig förälder eller utbyter erfarenheter med en 

kollega? Denna typ av dilemman och val är det som jag hoppas att metoden och dess resultat 

ska belysa.  

Jämförelsen mellan lärare och rektorer haltar. För det första är svarsfrekvensen bland 

rektorerna låg, 23,8 %, och dels så är inte rektorerna verksamma på de skolor som de 

deltagande lärarna är verksamma i. Resultaten som pekar på skillnader mellan hur rektorer 

anser att lärare ska prioritera och hur lärare prioriterar i praktiken, är så pass avvikande att 

resultaten trots allt är intressanta.  

Sju skolor och arbetslag ingick i studien. Frågan är om svaren ska tolkas utifrån hur det 

enskilda arbetslaget prioriterar eller hur den enskilda skolan prioriterar. Det är möjligt att ett 

arbetslags prioriteringar inte är representativa för en skola, då det är möjligt att olika arbetslag 

inom en skola gör olika prioriteringar. Jag tar inte ställning till den frågan och presenterar 

variabeln som skola/arbetslag.  

En variabel som analyserades var huvudman. Friskolorna representerades av tre skolor. 

Eftersom skillnaden mellan olika friskolors koncept varierar präglas naturligtvis resultatet 

friskolor, av vilka tre friskolor som ingick i studien. Det bör tilläggas att friskolorna hade olika 

huvudmän/ägare.  
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8.2. RÄTTNING I LEDET 

 

Forskare som undersöker pedagogiska aspekter på organisationer, organisationspedagogik, 

menar att målet för en organisation bör vara att dess individer samverkar på ett sätt så att 

organisationen levererar de mål och krav som förväntas av den (Granberg, Ohlsson, 2000, 

2011). Om vi utgår från att målet för en skola är att lärarnas ansträngningar ska sträva i 

gemensam riktning för att skapa en effektiv organisation, rättning/alignment. Denna 

undersökning visar att rektorers förväntningar på hur lärare borde prioritera, jämfört med hur 

lärare prioriterar, skiljer sig åt. Man skulle därmed kunna misstänka att det råder en 

rättningsproblematik på vissa skolor, om lärare och rektorer är benägna att värdera och 

prioritera lärares arbetsuppgifter olika.  

 En brist i denna studie är att rektorernas och lärarnas resultat inte är kopplade till varandras 

arbetsplatser. Därmed går det inte att påstå att de arbetsplatser som deltar i studien skulle ha 

problem med rättning/alignment. Det skulle till och med kunna vara så att rektorers ledarskap 

ligger bakom resultatet som pekar på att olika skolor tenderar att värdera arbetsuppgifterna 

olika. Troligtvis har rektorer stora möjligheter att med sitt ledarskap påverka hur lärarna 

värderar sina arbetsinsatser.  

I DN (30 april 2012) redovisas uppgifter att Stockholm Stad och SKL, (Sveriges kommuner 

och landsting) satsat 4,9 miljoner kronor på två pilotskolor. Uppdraget har gått till 

konsultföretaget McKinsey. Pilotskolorna har kommit fram till att de ska fokusera på att 

effektivisera lärarmöten och förbättra samarbete mellan lärare. Tanken är att arbetssätt ska 

utvecklas på pilotskolorna och att de sedan ska implementeras på andra skolor. Jag tycker att 

detta projekt delvis handlar om ambitioner att styra pedagogers prioriteringar och skapa mer 

”rättning” i organisationen. Även framgångsreceptet för skolan enligt Rothtstein, gemensamma 

visioner och laganda (DN, 28 april 2012), tangerar delvis den teoretiska modellen om 

”rättning”. 

Är det viktigt att lärarna inom en skola värderar de centrala arbetsuppgifterna någorlunda 

likartat? Om en skola har en gemensam målbild, förbättrar det då helheten för en skola och 

mindre tid går till konflikter och missförstånd? Hur stor betydelse har det för elever och 
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föräldrar att lärarna håller en någorlunda jämn kvalitet på bedömningsarbete, omdömen, 

handledningsinsatser m.m.? Hur skulle skolor kunna arbeta med rättning? Här följer ett 

förslag: 

 Lärarna och eventuellt skolledarna får rangordna olika kategorier/uppgifter med 

utgångspunkt hur de prioriterar idag; frånvarorapportering, lektionsplanering, 

omdömesskrivning och så vidare. De individuella prioriteringarna skulle kunna 

sammanställas på en whiteboardtavla. Utifrån detta diskuterar lärare och skolledare hur 

prioriteringarna ser ut och medarbetarnas tankar bakom sina respektive prioriteringar. Om 

man gör detta i ett arbetslag, skulle nästa steg kunna vara att göra en kollektiv rangordning. 

Det är möjligtvis svårt att göra detta moment i en stor församling. Vidare skulle lärarna och 

skolledarna försöka att konkretisera vad som är en rimlig målsättning inom varje kategori. 

Hur snabbt ska frånvarorapporteringen ske? Hur mycket tid ska vi lägga på varje omdöme?  

Vad man eventuellt skulle kunna uppnå med detta, är att den enskilda skolans lärare utåt 

sätt levererar en jämnare kvalitet. Kanske minskas antalet konflikter och missförstånd på 

den aktuella skolan om medarbetarna diskuterar arbetsuppgifternas ambitionsnivå. Kanske 

att osäkerheten av vad som förväntas av den enskilde läraren skulle minska. I bästa fall 

skulle den rådande arbetsbelastningen påverkas i positiv riktning.  

 

 

8.3  SVENSK SKOLA, - ETT RÖ FÖR VINDEN? 

 

En slutsats i denna studie är att skola/arbetslag har större påverkan på hur lärare prioriterar 

jämfört med ämnesgrupp och ålder. Samtidigt visar denna studie att skolor i stor utsträckning 

prioriterar olika i relation till ordinarie arbetsuppgifter. I följande avsnitt resonerar jag kring 

orsaker till olikheter utifrån litteraturen i denna uppsats. Resonemangen kommer inte i första 

hand fokusera på det självklara, att svensk skola tenderar att skapa olikvärdighet i och med 

kommunaliseringen, friskolereformen och skolpengssystemet. Det som mina resonemang mer 

handlar om är att det inom svensk skola råder stora olikheter mellan vilka normer som är mest 

stabila, vilka värden som är mest bejakade, vilken ledningskultur som gäller, vilken diskurs 
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som råder eller vilken arbetsgemenskap som på skolan är mest framträdande. Olika skolor får 

olika skolkulturer/normer/diskurser.   

Enligt Foucault beskådas makten i ett mikrosammanhang. För skolans del skulle då makten 

kunna beskådas på en skola, i ett arbetslag, i en ämnesgrupp, i ett informellt nätverk och så 

vidare (Alvesson, 2002). Gustavsson för fram resonemang om att medlemmarna på en skola 

har ett multipelt medlemskap i olika praktikgemenskaper (Gustavsson, Nicklas, 2010). Kan det 

vara så att skolor kännetecknas av vilka praktikgemenskaper som har störst inflytande? På en 

skola är ämnesgruppens praktikgemenskap starkare och på en annan dominerar den 

arbetslagsorienterade praktikgemenskapen. Skulle arbetsgemenskapens styrka möjligen kunna 

förklara hur lärarna på en skola prioriterar sina arbetsuppgifter? Resultatet i denna studie som 

pekar på stora olikheter mellan hur skolor/arbetslag värderar arbetsuppgifter, kan leda tanken 

till att det råder olika diskurser på olika skolor/arbetslag. Skolans normsystem är inte intakt då 

dess interna normsystem och symboler inte har tillräcklig kontinuitet och tydlighet. Det påstås 

ibland att det inom skolan saknas ett professionellt språk och att det därmed är svårt att erhålla 

en stark professionell identitet (Åman 2006, Utbildnings- och Kulturdepartementet 2005). 

Avsaknaden av ett professionellt språk kanske är ett ytterligare symptom på att det råder olika 

diskurser inom skolan. Att skapa ett gemensamt professionellt språk inom skolväsendet 

försvåras, om det på skolorna råder olika diskurser.  

Ett annat symptom på att skolors normsystem och värdesystem är instabila, är trenderna som 

med jämna mellanrum blåser in i en skola. Ena stunden är det en pedagogisk trend som 

dominerar och ett år senare en annan. Ett år driver skolledningen ett spår och nästa år ett annat. 

Kontinuiteten blir svag och ombytligheten stor. Det nya får aldrig fäste och det som består är 

ett lokalt skolkulturellt tillstånd, svårligen greppbart av såväl lärare som rektorer. De flesta 

skolor har inte förändrats i grunden och elevernas dagar har i stort sett organiserats som 

tidigare. Nya pedagogiska förhållningsätt/metoder konkurrerar med traditionella 

förhållningssätt (Carlgren, 1998). Sannolikt har införlivandet av dessa arbetssätt krävt stora 

arbetsinsatser. Svensk skola är komplex och styrd av motsägelsefulla direktiv (Brante 2008) 

och motstridiga och mångsidiga mål, som för lärare och rektorer är problematiska att förhålla 

sig till. Konkurrensen på den pedagogiska arenan kan tänkas spä på den komplexa 

arbetssituationen. Huvudmännen för varje skola försöker tolka styrdokumenten, vilket leder till 
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olika lösningar och strategier. Lars Svedberg skriver att rektorerna, som han ser det, är benägna 

att göra förändringsinitiativ. Problemet är enligt Svedberg att förändringskraven utifrån är 

många och att de sinsemellan är disparata. Han ser att externa krav förhindrar en långsiktig 

pedagogisk utveckling (Svedberg, 2000). Lars Niklasson beskriver lärares och rektorers 

målkonflikter i sina olika roller, ämbetsman, politikers redskap, manager, expert, ombudsman, 

som var för sig representerar olika värderingar (Niklasson, 2001). Möjligen kan dessa 

konkurrerande och mångsidiga mål tänkas leda till att det råder olika diskurser/kulturer på 

olika skolor och detta kan förklara de stora skillnaderna mellan hur de skolor/arbetslag som 

deltagit i denna studie prioriterar bland sina arbetsuppgifter. Enligt Foucault behöver en 

organisation, för att fortleva, ett begreppssystem som organisationen har kontroll över så att 

avsedda normer kan leva vidare (Foucault, 2002). Om vi ser svensk skola som en organisation 

och tänker oss en från staten initierad förändring som t.ex. nya läroplaner. Om organisationen 

inte har kontroll över begreppssystemet inom svensk skola, blir antagligen även den avsedda 

förändringen okontrollerad, varpå den rika diskursfloran lever vidare i det svenska 

skollandskapet.  
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9. Konklusion  

 

Det är stor skillnad mellan hur lärare värderar sina arbetsuppgifter, jämfört med hur rektorer 

vill att lärare ska värdera, se tabell 1. Hos tre av arbetsuppgifterna är skillnaden statistiskt 

säkerhetsställd med Chi2-test. Arbetsuppgifterna frånvarorapportering och 

handledning/mentorskap värderar lärare högre. Rektorer värderar samarbete i ämnesarbetslag 

högre jämfört med lärarna.  

 Resultatet att lärarnas och rektorernas värderingar skiljer sig åt kan sägas styrka de 

olikheter som framkom i Holger Grönbergs undersökning (Grönberg, 1990), där olikheterna 

utgick från rektorernas arbetsuppgifter. Om lärare och rektorer har olika synsätt på hur lärare 

ska prioritera bland sina arbetsuppgifter, uppstår en situation där lärarna och rektorerna har 

olika uppfattning om det centrala för verksamheten. Vi har därmed en rättningsproblematik. 

Studien visar att det är skillnad mellan hur lärare på kommunala skolor prioriterar jämfört med 

lärarna på friskolor. Se tabell 4. På tre av arbetsuppgifterna är skillnaden statistiskt 

säkerhetsställd med Chi2-test. Arbetsuppgifterna frånvarorapportering värderar lärarna på de 

kommunala skolorna klart högre. Däremot så värderar lärarna på friskolorna i klart högre 

utsträckning samarbete i arbetslag. Arbetslagens och skolornas prioriteringar skiljer sig även 

åt i relativt stor utsträckning i denna undersökning. Skolverket kom  2010,  i två olika 

rapporter, fram till att Sveriges skola inte kan betraktas som likvärdig (Isaksson, 2012).  

Resultaten visar att det är beroende på vilken skola/arbetslag som en lärare jobbar på i större 

utsträckning än lärarens ämnesgrupp eller åldersgrupp som påverkar lärarnas prioriteringar. 

Troligtvis innebär det att skolans kultur, organisation eller styrning i större utsträckning 

påverkar hur en lärare prioriterar bland arbetsuppgifter, jämfört med ämnestillhörighet och 

ålder. Om skillnaden mellan skolorna/arbetslagen är påtagliga, finns det anledning för lärare 

som byter arbetsplats att förvänta sig relativt stora skillnader i värderingar kring 

arbetsuppgifterna på den nya arbetsplatsen. Den elev som byter skola kan förvänta sig stora 

skillnader mellan den gamla skolan och den nya skolan, då det gäller hur lärare värderar och 

prioriterar sina arbetsinsatser. En nyanställd rektor kan förvänta sig att lärarna på den nya 

skolan inte värderar sina arbetsinsatser på samma sätt som lärarna gjorde på den skola som hen 
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arbetade på tidigare. Detta resultat kan tolkas som att skolor i stor utsträckning har olika 

diskurser, skolkulturer och normer eftersom att lärare på olika skolor är benägna att värdera 

sina arbetsuppgifter olika.  

Resultatet bland lärarna uppdelade i ålder indikerar att lärarnas benägenhet att prioritera 

handledning/mentorskap minskar med åldern. Denna skillnad är statistiskt säkerhetsställd med 

Chi2-test, se tabell 2.  

Vad kan man göra åt den höga arbetsbelastningen som råder inom svensk skola? 

Ett sätt är att den lokala skolledningen aktivt leder arbetet i nära samarbete, banar vägen för 

skolans pedagoger genom att begränsa deras arbetsuppgifter, kanske ta bort perifera 

arbetsuppgifter som t.ex. vissa elevvårdsinsatser och peka ut rimlig ambitionsnivå. Om kraven 

på lärarna i form av ännu fler formaliserade och administrativa uppgifter ökar, utan att 

undervisningstiden minskar, behöver lärarna stöd att prioritera i läraruppdragets snårskog.  

 En annan möjlighet att tackla problemet med arbetsbelastningen är att lärare får en starkare 

professionell ställning, som skulle innebära ett större personligt handlingsutrymme. Detta 

förutsatt att inte arbetsinnehållet är allt för mättat med uppgifter och mål. 
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