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Sammanfattning 

Många förändringar har skett i skolan sedan 2006 och debatten har på senare tid handlat 

väldigt mycket om grundskolelärares ökade administrativa belastning. Intresset väcktes därför 

att undersöka dessa förändringar genom att fånga grundskolelärares egna uppfattningar om 

deras möjlighet till delaktighet i förändringsprocesserna och deras uppfattningar om hur dessa 

förändringar har påverkat deras arbete. Studiens syfte är således att undersöka hur 

grundskolelärare uppfattar de förändringar som skett sedan 2006 gällande administrationen i 

deras arbete. Studien ämnar undersöka grundskolelärares uppfattningar gällande delaktighet i 

själva förändringsprocessen och hur de uppfattar att deras arbete har förändrats. Syftet leder 

fram till två frågeställningar; 1. På vilket sätt uppfattar grundskolelärare att de har fått varit 

delaktiga i de förändringar som skett i skolan gällande administration sedan 2006? 2. På vilket 

sätt uppfattar grundskolelärare att dessa förändringar av administration har påverkat deras 

arbete? 

 

Studiens empiriska datainsamling har skett genom kvalitativa samtalsintervjuer med sju 

grundskolelärare som valts ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Den empiriska datan har 

sedan transkriberats och analyserats.  

 

Studiens resultat visar bland annat att sex av de sju respondenterna inte känt sig delaktiga i de 

förändringar som skett i skolan gällande administration sedan 2006. En respondent uppfattade 

dock att denne fått vara delaktig och haft möjlighet att påverka förändringarna. Denna 

respondent var också den enda som uttryckte sig positivt till förändringar inom 

organisationen. Genomgående upplevde respondenterna att förändringarna bidragit till en 

ökad arbetsbelastning. Flera respondenter talade om stress, ett tråkigare arbete och mindre tid 

till att förbereda lektioner.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

De senaste åren har det debatterats flitigt om lärares ökade arbetsbelastning. Lärarförbundets 

rapport ”Låt lärare vara lärare” från 2013 visar att 84 % av alla grundskolelärare anser att 

belastningen har ökat.
1

 Även rapporter från Statens offentliga utredningar och 

Utbildningsdepartementet bekräftar en liknande bild, att arbetsbelastningen har ökat.
2
 

Debatten om den ökade arbetsbelastningen har kommit att handla väldigt mycket om lärares 

ökade arbetsbelastning gällande administration. I Utbildningsdepartementets rapport ”Tid för 

undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner” från 2013 beskrivs 

det hur lärares arbetsuppgifter har förändrats över tid. Lärare arbetar mer med dokumentation 

idag än för några år sedan.
3
 I Lärarförbundets rapport ”Låt lärare vara lärare” från 2013 

beskrivs det hur en ”dokumentationshets” dragit fram över skolan. Rapporten beskriver hur 

den administrativa bördan för lärare har ökat sedan 90-talet. Utvecklingssamtal, individuella 

utvecklingsplaner, skriftliga omdömen, elevvård med skriftliga åtgärdsprogram och 

utredningar, frånvarohantering med mera är till stor del resultatet av statliga politiska beslut.
4
  

 

Trots den aktiva debatten om grundskolelärares ökade arbetsbörda så har jag i min 

efterforskning haft svårt att finna några studier som undersöker grundskolelärares egna 

uppfattningar gällande själva förändringsprocessen. Lärare, fack och skolledare anser dock 

ofta att de förändringar som skett har varit utan förankring i den dagliga verksamheten.
5
 

Intresset väcktes då att genomföra en studie som undersöker de uppfattningar som finns hos 

grundskolelärare vad gäller förändringarna och deras egna möjligheter att påverka och delta i 

de diskussioner som föranlett dessa förändringar. På så vis önskar jag med denna studie bidra 

till en förståelse om hur grundskolelärare bemött dessa förändringar i skolan och varför de 

bemött förändringarna på det sätt som de gjort.   

1.2 Bakgrund 

Denna studie behandlar de förändringar som skett gällande administrationen i skolan sedan 

2006. En del av de förändringar som nämns i det här avsnittet har dock skett betydligt tidigare 

än så. Detta är för att skapa en vidare förståelse av hur skolan har utvecklats till att vara där 

den är idag.  

I början på 90-talet kommunaliserades skolan
6
, något som en stor del av lärarkåren var emot 

                                                        
1 Lärarförbundet. Låt lärare vara lärare, 14. 
2 Statens offentliga utredningar. Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan, 148. Utbildningsdepartementet. 

Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner, 97.  
3 Utbildningsdepartementet. Tid för undervisning – lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner, 29. 
4 Lärarförbundet. Låt lärare vara lärare, 11. 
5 Larsson & Löwstedt. Strategier och förändringsmyter – ett organisationsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete, 14 
6 Statens offentliga utredningar. Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan, 42. 
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då det innebar en långtgående decentralisering
7
. 1990- och 2000-talet präglades sedan av stora 

variationer och drastiska förändringar av skolan. Skolan var tidigare en statligt hårt reglerad 

enhet, men efter kommunaliseringen skedde en rad genomgripande skolreformer. 

Skolöverstyrelsen som haft i uppgift att styra skolan ersattes av Skolverket som istället för att 

styra fick i uppgift att utvärdera.
8
 1994 infördes en ny läroplan, Lpo 94, som innebar att 

styrningen av skolan förändrades radikalt. Istället för kunskapsmål infördes begreppen ”mål 

att uppnå” och ”mål att sträva mot”. Detta innebar att skolan blev målstyrd och saknade de 

precisa kunskapsmål som tidigare funnits. Det var nu upp till skolor, lärare och elever att 

lokalt tolka dessa oprecisa mål för att veta vad som förväntades av dem.
9
 1996 infördes ett 

nytt avtal gällande lärares arbetstider, något som innebar omfattande förändringar av lärares 

arbetsvillkor. Den tidigare undervisningsskyldigheten ersattes av en årsarbetstid som skulle 

omfatta 1767 timmar. 1360 av dessa timmar var reglerad arbetstid och resterande timmar var 

förtroendetid. Detta innebar att alla lärare likställdes och de lärarkategorier som tidigare 

ansetts behöva ha särskild omfattande tid till förberedelser och efterarbete fick nu samma 

undervisningsskyldighet som resterande lärarkår. Detta avtal innebar en högre 

arbetsbelastning och mindre tid till kringarbete.
10

 Utöver de ovan nämnda reformerna bör 

även friskolereformen
11

 och införandet av lärarlag under 90-talet nämnas.
12

  

1 januari 2006 trädde kravet på en individuell utvecklingsplan (IUP) för alla grundskoleelever 

i kraft. 2008 kom ytterligare ett krav på att IUP även ska innehålla skriftliga omdömen. 2013 

ändrades lagen ännu en gång och för elever i årskurs 6-9 avskaffades kravet om IUP helt. För 

elever i årskurs 1-5 behölls IUP, men kravet blev att en IUP skulle lämnas minst en gång per 

läsår istället för det tidigare kravet som var minst en gång per termin.
13

     

 

Termen ”åtgärdsprogram” introducerades redan 1976 och har sedan dess funnits i 

skolförfattningarna. 1 juli 2006 justerades grundskolereformens bestämmelser gällande 

åtgärdsprogram. Om en elev kunde ha behov av stödåtgärder så skulle nu rektorn ansvara för 

att detta utreddes. Visades det att eleven var i behov av särskilt stöd skulle rektorn ansvara för 

att ett åtgärdsprogram utarbetades. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behov som 

finns, hur de ska tillgodoses och hur uppföljning och utvärdering av åtgärderna ska gå till. 

Bestämmelsen om särskilt stöd ändrades i den nya skollagen (2010:800), riskerar en elev att 

inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås måste detta nu anmälas till rektorn. Uppvisar 

eleven andra svårigheter i sin skolsituation ska även behovet av särskilt stöd utredas i dessa 

fall.
14

  

Från och med vårterminen 2009 infördes fler nationella prov i grundskolan. Nationella prov i 

                                                        
7 Stenlås. En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformer, 29.  
8 Ibid, 29.  
9 Ibid, 54. 
10 Ibid, 65. 
11 Ibid, 77. 
12 Ibid, 67 
13 http://www.regeringen.se/sb/d/16843/a/208665 
14 Utbildningsdepartementet. Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 11f.  

http://www.regeringen.se/sb/d/16843/a/208665
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läsning, skrivning och räkning infördes då i årskurs 3. De nationella prov i årskurs 5 i 

svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik som tidigare varit frivilliga blev nu 

obligatoriska. I årskurs 9 har det tidigare varit obligatoriskt med nationella prov i ämnena 

matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. Detta utökades med ett krav på ett 

nationellt prov i ett av ämnena fysik, kemi och biologi.
15

 

Höstterminen 2011 infördes ett nytt betygsystem i Sveriges grundskola. Betyg ges nu i skalan 

A-F där F betyder att eleven är underkänd i ämnet. Höstterminen 2012 infördes betyg i 

Sveriges grundskola från och med årskurs 6.
16

    

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur grundskolelärare uppfattar de förändringar 

som skett sedan 2006 gällande administrationen i deras arbete. Studien ämnar undersöka 

grundskolelärares uppfattningar gällande delaktighet i själva förändringsprocessen och hur de 

uppfattar att deras arbete har förändrats.  

 

1. På vilket sätt uppfattar grundskolelärare att de har fått varit delaktiga i de förändringar 

som skett i skolan gällande administration sedan 2006? 

 

2. På vilket sätt uppfattar grundskolelärare att dessa förändringar av administration har 

påverkat deras arbete? 

2. Metod 

2.1 Metodval 

I denna studie har samtalsintervjuer genomförts som metod för att samla in data. En 

samtalsintervjuundersökning är en kvalitativ metod som syftar till att kartlägga människors 

uppfattningar inom ett område och detta är vad denna studie kommer att handla om. 

Samtalsintervjuundersökningar är en metod som ger goda möjligheter att fånga upp svar och 

reflektioner som kan tyckas vara oväntade. Det finns också goda möjligheter till att följa upp 

oväntade svar med följdfrågor. På så sätt kan mönster som inte varit väntade urskilja sig.
17

  I 

en samtalsintervjuundersökning finns det däremot ingen möjlighet att generalisera resultaten 

till en större population, men det är inte heller det som är syftet med denna studie.
18

 

2.2 Urval 

I denna studie har dels ett kriterieurval genomförts, tidigt i processen har avgränsningar skett 

för att veta vilka grundskolelärare som ska väljas ut i undersökningen.
19

 Den första 

                                                        
15 http://www.regeringen.se/sb/d/10407/a/114532 
16 http://www.regeringen.se/sb/d/13428/a/151787#151787 
17 Esaiasson et al. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 283.  
18 Ibid, 258ff.  
19 Dalen, Intervju som metod, 56f.  

http://www.regeringen.se/sb/d/10407/a/114532
http://www.regeringen.se/sb/d/13428/a/151787#151787
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avgränsningen handlade om hur länge respondenterna ska ha jobbat som lärare. Då de 

förändringar som studeras i denna studie främst har skett under de senaste åtta åren så är det 

första kriteriet att respondenterna ska ha jobbat som lärare i längre än åtta år. För att inte få ett 

missvisande resultat är det sedan viktigt att välja respondenter som inte från början har en 

skevhet.
20

 På grund av detta valdes möjligheten att kontakta lärare via frivilliga 

lärarorganisationer bort, då risken fanns att det skulle finnas väsentliga skillnader mellan de 

lärare som är medlemmar i organisationen och de lärare som valt att inte vara medlemmar. 

Istället har urvalet skett med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Kontakt togs med bekanta 

personer till uppsatsskrivaren som alla har kopplingar till grundskolelärare. Med hjälp av 

dessa personer kunde sedan sju grundskolelärare som jobbat längre än åtta år kontaktas.   

Kontakten skedde via ett mail som innehöll en kort information om studien och en förfrågan 

om personen ville och hade möjlighet att delta. Av de sju som först kontaktades var det fem 

personer som tackade ja till att delta i studien. Ytterligare två grundskolelärare kontaktades då 

via mail, även dessa kom uppsatsskrivaren i kontakt med genom bekanta. Att ersätta de två 

personer som tidigare tackat nej är, i en samtalsintervjuundersökning av respondentkaraktär, 

inte något problem. Detta för att det är de tankekategorier som de kan bidra till att belysa som 

är det intressanta och inte individen i sig.
21

 De ytterligare två grundskolelärare som 

kontaktades tackade båda ja till att medverka i studien och ytterligare två intervjuer kunde 

därför genomföras. Totalt intervjuades därmed sju grundskolelärare i denna studie. Detta då 

det var ett antal som ansågs vara hanterbart under den tidspress som ett arbete på denna nivå 

har. 

 

Då syftet med denna studie inte är att jämföra olika skolor och kommuner med varandra 

ansågs det inte nödvändigt att begränsa urvalet till specifika skolor och kommuner. Inte heller 

ansågs det därför nödvändigt att riskera respondenternas avidentifiering genom att i studien 

blottlägga inom vilka kommuner eller på vilka skolor som de arbetar. Något som däremot kan 

vara av intresse är i vilka årskurser som respondenterna undervisar och i vilka ämnen. Detta 

då många av de förändringar som skett kan ha påverkat grundskolelärare olika, beroende på 

vilka ämnen och årkurser de undervisar i.  

 

Presentation av respondenterna: 

Respondent 1: Har arbetat som grundskolelärare i 33 år. Undervisar för tillfället i årskurserna 

7-9 och i ämnena svenska som andraspråk och SO. 

Respondent 2: Har arbetat som grundskolelärare i 13 år. Undervisar i ämnena svenska och 

textilslöjd i årskurserna 6-9.  

Respondent 3: Har arbetat som grundskolelärare i 32 år. Undervisar främst i årskurserna 7-9, 

men undervisar just nu också en klass i årskurs 6. Har de senaste 20 åren undervisat i biologi, 

kemi, fysik, teknik och matematik. 

                                                        
20 Dalen, Intervju som metod, 57. 
21 Esaiasson et al. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 295. 
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Respondent 4: Har arbetat som grundskolelärare i 37 år. Undervisar i årskurs 7-9 och i 

ämnena matematik och fysik.  

Respondent 5: Har arbetat som grundskolelärare i 30 år. Är från början lågstadielärare, men 

har vidareutbildat sig och undervisar nu i engelska och svenska som andraspråk i årskurs 4-6.  

Respondent 6: Har arbetat som grundskolelärare i 40 år. Har sedan i höstas arbetat i 

förskoleklass, men har innan dess undervisat i årskurs 1-3. 

Respondent 7: Tog examen för 32 år sedan och har sedan dess jobbat både som 

grundskolelärare och speciallärare. Som grundskolelärare har respondenten undervisat i alla 

ämnen i låg- och mellanstadiet. Som speciallärare har respondenten undervisat i svenska, 

engelska och matematik i årskurs 1-9.  

 

Efter att respondenterna tackat ja till att delta i studien skickades ett informationsbrev ut till 

dem inför intervjuerna.
22

  

2.3 Intervjustrategi och genomförande 

Under intervjuerna fanns det teman och en uppsättning av färdiga frågor som behandlades, 

men beroende på hur respektive intervjus dialog utvecklade sig så har frågornas formuleringar 

och innehåll varierat.
23

 Efter att ha sammanställt en intervjuguide diskuterades även denna 

med handledaren och flera förbättringar kunde då göras gällande formuleringarna av frågorna. 

Inför intervjuerna genomfördes sedan två stycken provintervjuer.  Provintervjuer är något som 

man alltid bör göra i en kvalitativ intervjustudie, dels för att testa intervjuguiden, men även 

för att testa sig själv som intervjuare.
24

 I den första av de två provintervjuerna var 

respondenten en bekant som själv inte arbetat som grundskolelärare. Denna intervju var 

främst för att undersöka om frågorna var begripliga och för att få ytterligare en synpunkt på 

intervjuguiden. Även i den andra provintervjun var respondenten en bekant. Denne arbetar 

dock som grundskolelärare och frågorna kunde därmed testas på en person inom samma 

yrkesgrupp som de som sedan skulle intervjuas. Provintervjuerna bidrog inte till någon större 

förändring av intervjuguiden, men var desto nödvändigare för att intervjuaren skulle vänja sig 

vid frågorna och intervjusituationen.  

 

Tid och plats för intervjuerna bestämdes utefter respondenternas önskemål. Det ledde till att 

fyra intervjuer genomfördes hemma hos respondenterna, två av intervjuerna genomfördes på 

respondenternas arbetsplats och en intervju skedde via telefon. Intervjuerna varierade en del i 

längd men de flesta var cirka en halvtimme långa. Under intervjuernas gång är det viktigt att 

intervjuaren inte argumenterar eller moraliserar, utan istället noggrant lyssnar och bekräftar 

respondenten genom ögonkontakt och genom att ge respondenten tid att berätta.
25

 

Intervjuerna genomfördes därför med fokus på att respondenterna skulle få tala mycket och 

fritt, medan intervjuaren noggrant lyssnade för att sedan kunna bekräfta respondenten samt 

                                                        
22 Bilaga 1 
23 Esaiasson et al. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 259. 
24 Dalen, Intervju som metod, 36.  
25 Ibid, 39. 
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komma med bra följdfrågor. Med hänsyn till detta antecknades det också väldigt sparsamt 

under intervjuerna, då det upplevdes ta fokus från respondenternas berättelser. Istället 

spelades samtliga intervjuer in och transkriberades vid ett senare tillfälle.  

2.4 Bearbetning och analys 

Som tidigare nämnts transkriberades alla intervjuer, något som gjordes av uppsatsskrivaren 

själv. Detta var något som tog lång tid men som ändå ansågs viktigt för att få en chans att lära 

känna den data som samlats in.
26

 Efter transkriberingen skrevs alla intervjuer ut och texten 

sorterades utefter de underrubriker som återfinns i resultatet. Citat valdes sedan ut för att 

skapa ett tydligt och relevant resultat. Med hjälp av de teorier och den tidigare forskning som 

nämns i studien analyserades sedan resultatet.   

2.5 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar i mångt och mycket om att undvika slumpmässiga fel och slarvfel.
27

 I 

denna studie har detta till viss del förhindrats då intervjuerna har spelats in och sedan 

transkriberats. På så sätt undviks risken för att otillräckliga och slarviga anteckningar 

påverkar reliabiliteten negativt. Reliabiliteten kan även påverkas av missförstånd, 

ouppmärksamhet och hörfel under intervjuerna.
28

 Vid samtalsintervjuer talar respondenterna 

väldigt fritt och då är det viktigt som intervjuperson att lyssna noggrant för att ställa relevanta 

följdfrågor. Även i detta avseende var det väldigt hjälpsamt att spela in intervjuerna. 

Uppmärksamheten kunde då hela tiden vara på vad respondenterna berättade eftersom det inte 

behövdes antecknas under tiden. För att undvika hörfel under intervjuerna upprepades ofta det 

som respondenten sagt, för att bekräfta att man hört och förstått respondenten rätt.  

 

Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. I en 

kvalitativ forskning är därför extern reliabilitet något som är svårt att uppnå. Det är omöjligt 

att ”frysa” en social miljö och göra den replikerbar för en annan forskare under en annan 

tidsperiod. Det kan därför inte hävdas att denna studie har en god extern reliabilitet, något 

som dock alltid är ett problem i denna typ av studie.
29

  

 

Reliabiliteten kan således upplevas som god i denna studie, däremot är den externa 

reliabiliteten ett problem. Detta är dok något som man får ta med i beräkningen då man 

genomför en kvalitativ studie.  

2.6 Validitet  

En viktig aspekt att ta hänsyn till då man mäter validiteten i en studie är de mätinstrument 

som använts. För att en studie ska uppnå en god begreppsvaliditet är det viktigt att de 

teoretiska begreppen överensstämmer med de valda empiriska indikationerna.
30

 I denna studie 

                                                        
26 Dalen, Intervju som metod, 65. 
27 Esaiasson et al. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 70. 
28 Ibid, 70. 
29 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, 352. 
30 Esaiasson et al. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 64.  
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har samtalsintervjuer med sju grundskolelärare genomförts och begreppsvaliditeten kan 

därmed bedömas som god, då det är grundskolelärares uppfattningar som studien ämnar 

undersöka.  

 

Den externa validiteten kan utgöra ett problem i kvalitativ forskning. Ofta används ett ganska 

litet urval och möjligheterna att generalisera resultatet till en större population är därmed 

begränsade.
31

 Den här studien skiljer sig inte från andra kvalitativa studier i denna 

bemärkelse. Urvalet har bestått utav sju, bekvämlighetsutvalda, grundskolelärare och därför 

kan det inte hävdas att den finns en god extern validitet.   

 

Resultatvaliditet besvarar frågan om vi mäter det vi påstår att vi mäter.
32

 Validiteten i 

intervjufrågorna som ställdes under intervjuerna kan anses vara god då frågorna formulerades 

på så vis att de skulle besvara syftet. Med hjälp av de två provintervjuerna testades även 

frågorna innan de riktiga intervjuerna skulle genomföras. Intervjuernas resultat var sedan till 

god hjälp för att besvara studiens syfte. Utöver validitet i intervjufrågorna är det även viktigt 

att reliabiliteten är god för att en studie ska kunna anses ha en god resultatvaliditet.
33

 Som 

tidigare nämnts kan reliabiliteten i denna studie anses som god och resultatvaliditeten kan 

således också anses som god.   

2.7 Etiska överväganden 

För att säkerställa att denna studie sker korrekt utifrån etiska riktlinjer så har den följt 

Vetenskapsrådets rapport ”God forskningssed” från 2011.  

 

En grundläggande regel i all forskning är öppenheten, att ingående redovisa hur forskningen 

har bedrivits. Det ska vara möjligt för andra forskare att använda och kontrollera studiens 

resultat.
34

 I studien är det därför viktigt att utförligt beskriva tillvägagångssättet. I denna 

studie beskrivs detta under metodavsnittet. 

  

Anonymisering i en studie innebär att kopplingen mellan en viss individ och dess svar 

eliminerats, något som ofta kan vara svårt att garantera.
35

 I denna studie skulle dock 

anonymitet vara möjlig, då endast olika uppfattningar studeras och individernas identitet är 

därför inte av intresse.
36

 Däremot är det av intresse för studien att det framkommer hur länge 

respondenten har arbetat som lärare och i vilka årskurser som respondenten undervisar. 

Därför har inte anonymisering utlovats, då uppsatsskrivaren bedömt att denne inte kan 

garantera att möjligheterna att koppla samman dessa uppgifter med en viss individ är 

eliminerade. Däremot har respondenterna innan intervjuerna deltagit information om att deras 

namn och arbetsplats inte kommer att nämnas i studien.                                       

                                                        
31Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, 352. 
32 Esaiasson et al. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 70.  
33 Ibid, 70. 
34 Vetenskapsrådet, God forskningssed, 39. 
35 Ibid, 67. 
36 Ibid, 67f. 
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Vidare är det viktigt att det sker ett informerat samtycke för intervjun. Detta innebär att 

intervjupersonen har lämnat ett frivilligt samtycke utan yttre påtryckningar. Det är viktigt att i 

den första kontakten informera respondenterna om vad studien kommer att handla om.
37

 I det 

mail som skickades ut till de utvalda respondenterna beskrevs därför huvudsyftet med denna 

studie. Då de utvalda personerna sedan visade intresse för att vara med i studien skickades ett 

mer utförligt informationsbrev
38

 som bland annat innehöll de etiska riktlinjer som denna 

studie förhåller sig till.   

3. Centrala begrepp 

3.1 Administration 

Många av de rapporter som används i denna studie använder sig av begreppet administration. 

I Utbildningsdepartementets rapport ”Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga 

individuella utvecklingsplaner” uppmärksammas problemet med att ordet ofta används utan 

någon förklaring kring vad begreppet innebär i den specifika rapporten. Administration har 

därför ofta olika betydelser i olika studier och rapporter. Det som kan ses som ren 

administration i lärares arbete är till exempel beställning, inköp, vikarieanskaffning, hantering 

av elevuppgifter och införande av elevfrånvaro i datasystem. Men i många studier och 

rapporter har begreppet en vidare betydelse. Där ingår även uppgifter som kan ses som 

pedagogiska, så som information till elever och föräldrar, arbete med åtgärdsprogram, 

individuella utvecklingsplaner, dokumentation, pedagogisk planering och hantering av 

nationella prov.
39

 I denna studie har grundskolelärarna själva fått förklara vad de anser att de 

har för administrativa uppgifter, detta finner du i studiens resultatavsnitt.  

3.2 Förändring 

Begreppet förändring kan definieras ”som att något ändras från ett tillstånd till ett annat”. 

Begreppet är i sig värderingsfritt men man kan ändå värdera den aktuella förändringen på tre 

olika sätt; irrelevant, positiv och påfrestande. Irrelevanta förändringar är de, som för en 

persons välbefinnande, varken medför positiva eller negativa konsekvenser. Positiva 

förändringar är de som av individen uppfattas som välgörande. Påfrestande förändringar är de 

då individen uppfattar att situationerna innehåller element av skada/förlust, hot eller 

utmaning. Om en individ uppfattar att en förändring är påfrestande kommer personens energi 

till stor del användas till att försvara sig. Uppfattar individerna att förändringen är positiv eller 

irrelevant kommer individens energi istället att användas till aktivitet och konstruktivitet. En 

och samma förändringssituation kan av olika individer upplevas som antingen positiv, 

irrelevant eller påfrestande.
40

   

                                                        
37 Dalen, Intervju som metod, 21. 
38 Bilaga 1 
39 Utbildningsdepartementet, Tid för undervisning – lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner, 36f.  
40 Angelöw, Det goda förändringsarbetet – om individ och organisation i förändring, 20. 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Melén Fäldt – Förändringskompetens  

I Melén Fäldts avhandling ”Förändringskompetens – En studie av anställdas upplevelser och 

lärande i samband med organisationsförändring” från 2010 studeras förändringsprocessen på 

Försäkringskassan Skåne i samband med dess bildande 1999.
41

 Melén Fäldt menar att en 

avgörande aspekt i organisationsförändringar är de anställdas engagemang i och deras 

acceptans för förändringsinitiativ.
42

 Melén Fäldt använder sig av begreppet 

”förändringskompetens” som i avhandlingen avser den flexibilitet en individ har i 

organisationsförändringssammanhanget.
43

 Studien visar bland annat att goda förutsättningar 

för arbetsrelaterad psykisk hälsa i den psykosociala arbetsmiljön kan sammankopplas med en 

gynnsam förändringskompetens.
44

 En positiv organisationsförändring kan anses ha en nära 

anknytning till det så kallade ”psykologiska kontraktet”. Psykologiska kontraktet upprätthålls 

då organisationens krav på förändring kan tillmötesgås av individen. Om 

organisationsförändringar däremot medför ständigt ökade krav på individen, med minskad 

kontroll, sker ett brott mot det psykologiska kontraktet. Historiken har sannolikt alltid ett 

förhållande till det psykologiska kontraktet, tillit är något som växer fram över tid och 

individen lär sig då genom erfarenhet vilken relation som kan väntas finnas mellan denne och 

organisationen. Upplever individen således att det psykologiska kontraktet inte uppfylls i 

exempelvis ett organisationssammanhang kommer denne att justera sina förväntningar.
45

   

4.2 Alsadi & Askary – Employee Involvement and the Barriers to Organizational 

Change 

Alasadi och Askarys studie ”Employee Involvement and the Barriers to Organizational 

Change” undersöker relationen mellan medarbetares delaktighet och lyckade förändringar.
46

 

De genomförde en enkätundersökning på Abu Dhabi University som 234 personer deltog i.
47

 

Studiens resultat visar bland annat att det fanns en hög positiv korrelation mellan att ta hänsyn 

till de anställdas behov och förändringens framgång. För att ta hänsyn till de anställdas behov 

krävs det en god kommunikation där de anställda får vara delaktiga i förändringsprocessen.
48

 

Det fanns även en positiv korrelation mellan förändringens framgång och den makt som de 

anställda kände att de hade över sin egen situation.
49

   

 

                                                        
41 Melén Fäldt, Förändringskompetens – En studie av anställdas upplevelser och lärande i samband med organisationsförändring, 13.  
42 Ibid, 102. 
43 Ibid, 102. 
44 Ibid, 104. 
45 Ibid, 106. 
46 Alsadi & Askary, Employee Involvement and the Barriers to Organizational Change, 29. 
47 Ibid, 37. 
48 Ibid, 41. 
49 Ibid, 41f. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras två olika teorier om förändringsarbete. De teoretiska 

utgångspunkterna kommer sedan att användas i analyskapitlet för att förstå relevansen av ett 

gott förändringsarbete i en organisation. De teoretiska utgångspunkterna är även till hjälp 

för att förstå och förklara eventuella skillnader som finns i respondenternas uppfattningar 

gällande de förändringar som studeras.  

5.1 Kotter & Schlesinger - Choosing strategies for change 

Kotter & Schlesinger beskriver fyra orsaker som kan ligga till grund för människors motstånd 

till förändringar: 

 

- Trångsynt egenintresse: Motståndet till förändringen beror på att människor tror att den kan 

drabba dem själva på ett negativt sätt. De är rädda att de kommer att förlora något av värde 

som ett resultat av förändringen.
50

 

 

 - Missförstånd och brist på förtroende: Denna orsak är ofta grundad i en avsaknad av 

förtroende hos medarbetaren –gentemot den eller de som implementerar förändringen. 

Personen har då svårt att förstå implementeringen och antar då istället att förändringen 

kommer att kosta mycket mer än vad den kommer att ge.
51

  

 

- Olika bedömningar: Medarbetare kan värdera förändringen annorlunda än vad de som 

initierat den gör. Ofta antar de som implementerar en förändring att både de själva och 

medarbetarna har all nödvändig information som behövs för att kunna genomföra en adekvat 

bedömning av förändringen. Men ofta har ledningen och medarbetarna olika information och 

därmed skiljer sig även deras syn på förändringen. En förändring som ses som positiv av de 

som initierar den kan därmed bedömas annorlunda av medarbetarna och därmed ses som 

negativ av dem.
52

  

 

- Låg tolerans för förändring: Alla människor är begränsade i sin förmåga att förändras. En 

ouppmärksam organisationsförändring kan därmed kräva att medarbetare tvingas förändra sig 

för mycket och för snabbt. På grund av människors begränsade tolerans till förändring kan 

medarbetare göra motstånd till en förändring även då de inser att förändringen i sig är bra.
53

    

 

Vidare beskriver Kotter & Schlesinger sex metoder för att förhindra motstånd inför 

förändringar:  

 

                                                        
50 Kotter & Schlesinger, Choosing strategies for change, 107. 
51 Ibid, 108. 
52 Ibid, 108. 
53 Ibid, 108f. 
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- Utbildning och kommunikation: Att utbilda medarbetarna och kommunicera med dem inför 

förändringen hjälper dem att se logiken och behovet av förändring.
54

 

 

- Deltagande och engagemang: Att de som ska implementera förändringen lyssnar på och tar 

hjälp utav de berörda medarbetarna inför förändringen bidrar till ett större engagemang bland 

medarbetarna. Dessutom kan medarbetarnas hjälp bidra till ny information så att förändringen 

kan bli så bra som möjligt.
55

 

 

- Underlättande och stöd: Att ge stöd och underlätta för medarbetarna kan ske på olika sätt, 

bland annat genom att tillhandahålla träning då nya färdigheter behövs, genom att lyssna och 

stötta medarbetaren emotionellt och genom att erbjuda ledighet efter en krävande period.
56

 

 

- Förhandling och överenskommelse: Att ge ökade förmåner till medarbetarna kan bidra till 

att motståndet minskas. Det kan till exempel handla om att ge ökade pensionsförmåner eller 

högre lön.
57

 

 

- Manipulation och kooptering: Manipuleringen kan till exempel ske genom att en person 

som har stor respekt hos de som antas visa motstånd får en nyckelroll i implementeringen av 

förändringen.
58

    

 

- Explicit och implicit tvång: Ledningen tvingar medarbetarna, explicit eller implicit, att 

acceptera förändringarna. Det kan till exempel ske genom hot om uppsägning eller 

möjligheter till befordran.
59

   

5.2 Ian Smith – Achieving readiness for organisational change  

Ian Smith talar om hur man ska hantera organisationsförändringar och att det då i mångt och 

mycket handlar om att hantera medarbetarnas bild av processen. Bland annat fokuserar Smith 

på den vilja och beredskap till förändring som medarbetarna måste känna för att en 

organisationsförändring ska slå väl ut.
60

 Smith beskriver tre nyckelsteg som är framträdande 

för att skapa denna vilja och beredskap: 

Skapa en känsla av ett brådskande förändringsbehov: Utan en tillräcklig nivå av missnöje 

med nuvarande tillstånd, som också åtföljs av en vilja att förändra, kan ett förändringsförsök 

vara dömt att misslyckas. Att skapa ett missnöje och en delad vision om var och hur en 

organisation ska förändras är därmed en viktig del för att kunna så de första fröna till en 

                                                        
54 Kotter & Schlesinger, Choosing strategies for change, 109 
55 Ibid, 109f. 
56 Ibid, 110. 
57 Ibid, 110. 
58 Ibid, 110. 
59 Ibid, 111.  
60 Smith, Achieving readiness for organisational change, 408. 
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förändring.
61

  

Kommunicera meddelanden om förändring och garantera delaktighet och inblandning: 

Medarbetarnas attityd, färdighet, motivation och kunskap utgör en signifikant komponent i 

den organisationsmiljö som förändringen ska ske. Exaltation och entusiasm är något som kan 

vara smittsamt, men det kan även rädsla, ilska och ovilja vara. Därför är det av yttersta vikt att 

skapa entusiasm istället för ångest gällande de planerade förändringarna. Detta gör man 

genom att skapa och kommunicera ett positivt budskap och en gemensam vision för vad 

förändringen kommer att innebära. Denna kommunikation bör ske i god tid innan 

förändringarna inleds. För att lyckas med detta måste det finnas en grund för ömsesidigt 

förtroende och respekt. Att låta medarbetarna vara delaktiga i planeringen och besluten 

gällande förändringar är viktigt för att etablera en sådan grund.
62

  

Tillhandahålla förankringspunkter -bygga en bas för förändring: Att i ett tidigt stadie skapa 

en förståelse av förändringens natur och dess grund kan utgöra en sund bas för kommande 

förändringar. En större vilja att ta risker och sträcka sig längre än nuvarande gränser kan 

därmed skapas.
63

  

För att avgöra om en organisation är redo för en förändring bör man sammanställa alla de 

aktiviteter som pågår och som slåss om budget, medarbetarnas tid och uppmärksamhet. Sedan 

bör dessa jämföras med den ansträngning som uppskattas behövas för den specifika 

förändringen. Dessa faktorer bör sedan sammanställas och tas till beaktande för att avgöra om 

organisationen är kapabel till den ansträngning som förändringen kräver.
64

 

6. Resultat 

6.1 Administrativa uppgifter i skolan 

De sju respondenterna fick själva börja med att berätta vad de uppfattar att de har för 

administrativa uppgifter i sitt läraryrke. Genomgående var då att respondenterna berörde 

uppgifter som hör till den vidare förklaringen av begreppet administration som beskrivits 

under avsnittet centrala begrepp. Skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner 

ansågs utgöra en stor del av administrationen: 

 

R1: ”Ja då har vi ju IUP:n som vi ska skriva om eleverna” 

 

R6: ”Sen skulle vi skriva skriftliga omdömen två gånger om året, personliga, 

tydliga skriftliga omdömen […]” 

 

                                                        
61 Smith, Achieving readiness for organisational change, 409.  
62 Ibid, 410. 
63 Ibid, 410. 
64 Ibid, 411. 
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R5: ”Sen ska man skriva skriftliga omdömen och det tar ju väldigt lång tid” 

 

R3: ”Alltså mycket har ju varit den här dokumentationen för 

utvecklingssamtal, alltså omdömen” 

 

R2: ”[…] att skriva omdömena som ligger till grund för utvecklingssamtal 

som sen leder fram till en individuell utvecklingsplan” 

 

R4: ”Bedömningen av eleverna, det ska ju också dokumenteras” 

 

R7: ”[…] sen har det ju varit också det här med, nu kommer jag inte ens ihåg 

vad det heter ens en gång” 

I: ”Individuella utvecklingsplaner…” 

R7: ”Exakt!” 

 

Alla respondenter talade även om åtgärdsprogram, tre respondenter beskriver arbetet 

med åtgärdsprogram på följande sätt: 

  

R1: ”Vi har de elever som har åtgärdsprogram och just i min klass är det 

ganska många” 

 

R5: ”Det är ju att åtgärdsprogram ska skrivas två gånger per år, de ska 

utvärderas och det ska informeras till föräldrar, eleven ska vara delaktig” 

 

R2: ”Och sen är det ju med jämna mellanrum förstås så kollar man av hur 

eleverna nått målen […] det är ändå jag som har ansvaret för att 

åtgärdsprogram blir upprättade” 

 

Utöver omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram talade även fem 

respondenter om det administrativa arbetet kring nationella prov. Tre respondenter 

beskriver det på följande sätt: 

 

R3: ”En stor del nu också, det är nationella prov, ha proven och förbereda 

proven, hela den biten” 

 

R6: ”Och sen i trean är det nationella prov i matte och svenska med… det tar 

lång tid att rätta […]” 

 

R7: ”Och sen är det de här nationella proven som ska hanteras, utföras och 

hanteras och registreras […]” 
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Två respondenter talade om frånvarorapportering och tre respondenter talade om 

mailkontakt som ytterligare administrativa uppgifter: 

 

R3: ”[…] Frånvaron är väl en typ av administrativ del också, man för in 

sådant […]” 

 

R1: ”[…] Och sen […] ska man ju föra in frånvaro” 

 

R6: ”[…] Sen är det ju alla föräldrakontakter […] skriva och besvara mail[…] 

den mailkonversation som man har med föräldrarna ska man 

vidarebefordra till expeditionen för där ska alla mail arkivarieföras” 

 

R4: ”[…] Det är väldigt mycket mailkontakt med föräldrar […]” 

 

R5: ”Vi får ju väldigt mycket information via mail […] flera gånger per dag 

kolla mailen” 

6.2 Hur administrationen har förändrats över tid 

Något som diskuterades mycket under intervjuerna var respondenternas uppfattningar 

kring hur de administrativa uppgifterna har förändrats sedan 2006. Alla respondenterna 

var av den uppfattningen att administrationen har ökat och att en ökad dokumentation 

kring eleverna är den främsta orsaken till detta.  

 

Respondent 2 beskriver det på följande vis: 

 

R2: ”[…] Jag tycker att de har blivit fler […] jag upplever att man måste 

dokumentera mycket mer kring elevens resultat hela tiden […] man skriver 

inte ’bra’ eller utan man skriver en ganska utförlig respons som har ett 

starkt formativt inslag […] så att det blir små mini-IUP” 

 

Respondent 3 talar om den ökade dokumentation och nämner även den nya formativa 

bedömningen som respondent 2 talade om: 

 

R3: ”[…] Dokumentationen har blivit större […] alltså förr så summerade 

man kanske mycket hur det har gått för ungarna, men det kallas för 

summativ bedömning, nu ska man också ha med den här formativa, alltså 

titta framåt […]” 
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Respondent 4 talar om en ökad dokumentation men menar även att den, det senaste 

året, har minskat en del igen: 

 

R4: ”Ja, alltså den här dokumentationen när det gäller elevutveckling och så 

vidare har ju blivit mycket mera noggrann […] Sen kom ju regeringen med 

några förslag […] eller de bestämde att det var för mycket administration. 

Och då har det även hos oss blivit så att i det här läsåret eller ja, framför allt 

terminen, då behöver man inte skriva lika mycket” 

 

Även respondent 5 berättar att regeringen tagit bort en del administrativa uppgifter, 

men menar samtidigt att kommunen då har lagt till andra uppgifter istället:  

 

R5: ”Men alla har ju fattat att den här administrativa delen har ju ökat 

väldigt mycket och då har ju Björklund tagit bort vissa saker, men då lokalt, 

i kommunen, så kan man, här i XX [kommunen där respondenten jobbar] 

då, lägga till uppgifter, så att jag tycker egentligen inte att den här 

arbetsbördan har minskat särskilt mycket” 

 

Fyra respondenter nämner också att det ökade dokumentationskravet resulterat i att 

lärarna känner sig mer granskade. Respondent 2 beskriver det på följande vis: 

 

R2: ”[…] Vi kunde konstatera att man måste vara på fötter hela tiden […] Nu 

kändes det mer som man nästan måste spara vartenda elevarbete, varenda 

anteckning, vartenda omdöme man skrivit. Och det också i en längre tid för 

att kunna påstå att man har bedömt eleven rätt” 

 

Även respondent 4 och 6 beskriver en liknande bild: 

 

R4: ”[…] Allt ska ju dokumenteras så man har torrt på fötterna” 

 

R6: ”[…] Man kommer liksom inte undan någonstans, utan allting måste 

dokumenteras” 

 

Respondent 7 beskriver hur dokumentationen har gått från något som läraren hade 

privat, till en mer officiellt granskat dokumentation: 

 

R7: ”Det är sådant som har ingått ändå så att säga informellt i jobbet, att 

man har fört anteckningar om eleverna […]Det är det att man har fört upp 

det på en officiell bana som gör att det har blivit mer betungande” 
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En förändring som också berördes av fyra respondenter var att nationella proven har 

blivit fler. Respondent 3 och 6 beskriver det på följande vis: 

 

R3: ”[…] En stor del nu också, det är nationella prov, ha proven och 

förbereda proven, rätta proven, hela den biten […]” 

 

R6: ”Och sen i trean är det nationella prov i matte och svenska med… som 

tar lång tid att rätta och när allting är klart så ska det rapporteras in […]” 

 

6.3 Delaktighet och information i förändringsprocessen 

För de fem av respondenterna var svaret på frågan om huruvida de själva hade något 

inflytande i de beslut som föranlett denna ökade administration väldigt kort och tydligt: 

 

R6: ”Inga […] Ingenting” 

 

R1: ”Ja, egentligen ingenting tycker jag alltså” 

 

R4: ”Ingenting […] Nej absolut ingenting” 

 

R3: ”[…] Inte ett skit” 

 

R7: ”Inget, inget” 

 

Även respondent 2 var av liknande uppfattning gällande de nya skollagarna, men 

berättar att de, inför den nya läroplanen, fick ge respons: 

 

R2: ”[…] Vi var väl en referensskola eller på något sätt så, vi gav respons på 

läroplanen, den nya läroplanen, det fick vi göra, men jag måste säga att jag 

har väldigt dålig koll på om det över huvud taget påverkade slutprodukten” 

I: ”Mm” 

R2: ”Däremot så har jag inget minne över huvud taget att vi, någon i något 

skede någon gång, fick diskutera de nya skollagarna som trädde i kraft 

också i samband […]” 

 

Respondent 5 är däremot av en annan uppfattning och menar att inflytandet finns där: 

 

R5: ”Ja, det tycker jag, att man kan ju agera via facket […] Så att det tycker 

jag nog, det har ju fått genomslag också” 
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I: ”Uppfattar du att regeringen, eller de som bestämmer, lyssnar på er 

lärare[…]?” 

R5: ”Ja, det tycker jag, eftersom man har ju försökt nu att plocka bort saker” 

 

Under intervjuerna diskuterades även den information som respondenterna upplever 

att de fick inför att förändringarna skulle implementeras. Alla respondenter upplever att 

de fick någon typ av utbildning eller information om förändringarna, men hur den såg ut 

skiljer sig bland respondenternas svar: 

 

R6: ”Ja, vi… det pågick ganska länge och det var folk som provade på […] 

och tyckte att det var jättebra […] Och sen sa de då att vi kommer att införa 

det, vi kommer att införa det så småningom […] ’nu har vi infört det’ […] Det 

är så det går till […]” 

 

Respondent 6 menar dock att man framhöll de synpunkter som var positiva till 

förändringen: 

 

”Alltså det går ju alltid att… formulera deras synpunkter på ett bra sätt […] 

Ja, man filar lite” 

 

Respondent 5 berättar att informationen dels skedde genom studiedagar, men att denne 

också fick mycket information från lärarlyftet som denne läste: 

 

R5: ”Vi hade personal på skolan som informerade oss om hur vi skulle göra 

[…] på studiedagar och liknande […] Sen så när jag läste lärarlyftet här för 

några år sedan så fick vi ju mycket där också” 

 

Respondent 1 berättar de förändringar som skett till stor del handlar om en ökning av 

arbetsuppgifter som redan funnits, men att de i alla fall fick bra information kring det 

nya betygssystemet: 

 

R1: ”Jag vet i alla fall innan nya betygen kom så hade vi sådan här […] 

implementatör tror jag det var som fick åka iväg och så lärde oss andra […] 

Men IUP:n har vi haft tidigare och sen så har vi haft det här 

omdömesskrivandet också tidigare” 

I: ”Vad tycker du om den här informationen som ni fick inför 

betygssättningen då, var den nyttig?” 

R1: ”Ja, den var bra. Den var väldigt bra […]” 
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Fem av respondenterna upplever också att det, uppifrån, argumenterades kring varför 

förändringarna var bra.  Respondenterna framhåller då argument om att detta skulle 

gynna informationen till eleverna och föräldrarna:  

 

R3: ”Ja det är klart att det ska gynna elevernas utveckling och föräldrarnas 

liksom, att de blir mer informerade” 

 

R6: ”Att vi ska kunna informera föräldrarna, att det ska bli tydligt för 

föräldrarna var, hur deras barn klarar skolan” 

 

R4: ”[…] Ja det är ju det här för att eleverna och, alltså både elever och 

föräldrar ska […] hela tiden ha koll på var står man i sin så att säga väg 

framåt”  

 

Respondent 1 och 2 har dock inget minne av att några argument framförts om varför 

förändringarna skulle vara bra: 

 

R1: ”Nej det tror jag inte” 

 

R2: ”Det har jag inget minne av i alla fall” 

6.4 Åsikter om de förändringar som skett 

Respondenterna fick själva beskriva hur de tycker att förändringarna har påverkat deras 

arbete. Alla talade då om en ökad arbetsbelastning och mindre tid till att förbereda 

lektioner och mindre tid och ork att vara med eleverna som följd till detta. Fem 

respondenter beskriver det på följande sätt: 

 

R5: ”Då kunde jag ägna mer tid åt att planera lektioner, som jag tycker 

egentligen är mitt, ett stort uppdrag jag har […] Jag har aldrig jobbat så 

mycket som jag gör idag” 

 

R3: ”Man blir mer stressad och så tröttare förstås […] Allt som läggs på en 

gör ju att man, man har mindre kraft för det man ska ha kraft på, ungarna 

och lektionerna” 

 

R6: ”Jag gjorde ett helt annat jobb som lärare […] Jag hade så oerhört 

mycket tid till planering, till undervisning, till efterarbete. Så jag tänker 

tillbaka till saker som vi gjorde alltså, så då undrar jag bara ’hur sjutton 

hann vi det?’ och det gör vi inte längre"  
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R4: ”Det har blivit tråkigare […] För jag tycker inte om den här 

administrativa biten, jag vill vara med eleverna, för det är därför jag har 

blivit lärare […] Jag skulle ju hellre vilja hålla på med att satsa på att 

förbereda mig och försöka komma på nyheter och sådant till 

undervisningen” 

 

R2: ”[…] Du är mindre ute i verksamheten och mera vid ditt skrivbord […] 

Jag tror att många känner sig oerhört frustrerade och dessutom så tar det 

mera tid från det du verkligen vill göra, alltså förkovra dig och förbereda 

bra lektioner” 

 

Respondent 6 berättar även att den ökade belastningen var så pass betungande att 

denne bytte jobb: 

 

R6: ”Jag bestämde mig för att jag inte ville vara med längre i skolan därför 

att det var så oerhört betungande med alla dom här nya, allt detta som bara 

kommer nytt …som läggs på. Så därför så hoppade jag över till 

förskoleklassen, för att slippa ifrån lite […]” 

 

Tre respondenter talade om att det inte bara var den ökade administrationen i sig som 

orsakat den ökade arbetsbelastningen. Problemet är även mängden förändringar som 

skett: 

 

R7: ”[…] Det kommer nya direktiv och så ska man ’jaha, nu ska man skriva 

såhär istället’ och sen så ska man börja om från början och så ska allting 

göras på alla skolor […]” 

 

R6: […] När vi äntligen har förstått att såhär går det till, då ändrar de 

systemet och hittar på någonting, någonting bättre och då måste vi lägga tid 

på att lära om […]” 

I: ”[…] Att ni lär er en sak och börjar arbeta med det, och sen ska det ändras 

igen, det är det som är det stora problemet då?” 

R6: ”Ja, det tar för… det tar för lång tid med förändringarna […] okej, nu 

funkar det, nu är vi liksom på väg och får det här att rulla på […] låt oss vara 

ifred nu, låt oss börja jobba” 

 

R2: ”[…] Sen att sätta sig in i de olika modellerna tar ju också sin lilla tid […] 

Det här har alltså förändrats ganska ofta, de olika modellerna” 

I: ”Vad har du för uppfattning om det, att det förändrats ofta och…” 

R2: ”Ja, det är synd […]” 
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Respondent 5 är dock av en annan uppfattning och menar att förändringar är bra och 

behövs inom skolan även om denne har svårt att säga om det är rätt förändringar som 

genomförts: 

 

I: ”[…] Det har ju förändrats mycket…” 

R5: ”Ja” 

I: ”Men har de gjort rätt förändringar, eller har det bara varit… tagit tid för 

er lärare att lära er det här nya och att de skapar förändringar redan innan 

de vet att det ska vara bra?” 

R5: ”Det är väldigt svårt att säga, men att någonting måste ske är ju helt 

uppenbart […]” 

I: ”Så att förändringar sker, det är ändå bra, det är ett försök?” 

R5: ”Det är bra, ja, tycker jag” 

 

Gällande de senaste förändringarna som har genomförts angående IUP och 

åtgärdsprogram hade respondenterna en ganska delad syn. Fem av respondenterna var 

tveksamma till om det är rätt typ utav arbetsuppgifter som försvinner och om detta ens 

kommer att resultera i en minskad arbetsbelastning för dem:  

 

Respondent 2 talar här om både förändringen av IUP:n och åtgärdsprogrammen: 

 

R2: ”[…] Jag tycker att strävan att skapa någon slags balans i arbetsbördan 

är bra, men att man ska ta bort just det, det tror jag inte på […] Alltså det 

måste finnas en kommunikation mellan hem och skola […]” 

 

Respondent 1 och 3 talar om förändringen av IUP:n på följande sätt: 

 

I: ”[…] Kommer det att påverka din belastning?” 

R1: ”Nej, det kommer det inte göra […] de skriver man ju på 

utvecklingssamtalen […]” 

 

R3: ”[…] Jag tror att det kommer att bli ramaskri hos föräldrarna som inte 

får den information de vill ha av sina barn” 

 

Respondent 7 talar om förändringen av åtgärdsprogram: 

 

R7: ”Jag tycker att regeringen är ute och cyklar för de vet inte hur det ser ut 

i skolan […] För att när skolan ser ut som den gör, då ska det finnas 

åtgärdsprogram”  



 21 

 

Samtidigt såg två respondenter positivt på de minskade kraven gällande IUP och 

åtgärdsprogram:  

 

R6: ”[…] Jo men det kommer att lätta […] Det kommer att bli bättre” 

 

R5: ”Ja, det är ju ett sätt att minska det här dokumentationskravet som vi 

har och det kan jag nog tycka är bra […]”  

7. Analys och slutsats 

7.1 Analys 

I detta kapitel kommer det empiriska resultat som samlats in i denna studie att analyseras 

med hjälp av de teorier som tidigare nämnts i studiens teorikapitel. Teorierna kommer att 

behandlas separat och analyskapitlet är således är uppdelat i två delar. 

7.1.1 Kotter & Schlesinger - Choosing strategies for change 

En av de metoder som enligt Kotter & Schlesinger kan förhindra motstånd inför förändringar 

är deltagande och engagemang. De menar att om de som ska implementera förändringen 

lyssnar på och tar hjälp utav de berörda medarbetarna inför förändringen bidrar det till ett 

större engagemang bland medarbetarna. Detta kan då förklara varför endast den respondent 

som upplevt delaktighet i förändringarna även var den enda som såg positivt på att det skedde 

många förändringar i deras arbete. 

 

Två andra metoder som Kotter & Schlesinger talar om är utbildning och kommunikation och 

underlättande och stöd. De menar då att det är viktigt att utbilda och kommunicera med 

medarbetarna för att hjälpa dem att se logiken och behovet inför en förändring. Sedan är det 

viktigt att stötta medarbetarna under förändringen, något som till exempel kan ske genom att 

tillhandahålla träning inför nya uppgifter. Samtliga respondenter berättade att de fått någon 

typ av utbildning inför förändringarna, men hur den gått till skilde sig från varandra. De flesta 

respondenter berättade även att de fått information om varför dessa förändringar var 

nödvändiga. Men trots den information och utbildning som respondenterna fått var det endast 

respondent 5 som uppfattade det som att det var bra med många förändringar. Respondent 5 

var också den enda som berättat att denne gått lärarlyftet. Respondent 5 berättade även att 

denne fått mycket information och lärt sig mycket om förändringarna på just lärarlyftet. Det 

kan därför antas att den information och utbildning som de övriga respondenterna fick inte 

räckte för att de skulle förstå behovet och logiken av förändringarna. Däremot fick respondent 

5 ytterligare utbildning och information via lärarlyftet, något som kan ha bidragit till att 

förhindra dennes motstånd till förändringarna. 
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Något som kan ligga till grund för människors motstånd till förändringar är något som Kotter 

& Schlesinger kallar för trångsynt egenintresse. De menar då att om en förändring antas 

påverka personen i fråga negativt och om denne tror sig förlora något av värde så kommer det 

att uppstå ett motstånd. Genomgående uppfattade respondenterna att förändringarna på något 

sätt har lett till en ökad belastning för dem. De flesta talade om ökad administration och 

mindre tid till att förbereda lektioner och mindre tid till eleverna. Det kan därför antas att 

respondenterna då anser sig ha förlorat något av värde, tid till förberedelse och tid till 

eleverna, något som då kan skapa motstånd. 

 

Flera respondenter ansåg att det inte bara var förändringarna i sig som var problemet, utan 

mängden förändringar som skett. Att genomföra förändringar och förstå de nya arbetssätten 

tar tid och detta var något som då ledde till att flera respondenter uppfattade detta som väldigt 

frustrerande. Kotter & Schlesinger talar om låg tolerans för förändring som en av fyra 

orsaker som kan ligga till grund för människors motstånd till förändringar. De menar att alla 

människor är begränsade i sin förmåga att förändras och en ouppmärksam 

organisationsförändring kan därför leda till att medarbetare tvingas förändra sig för mycket 

och för snabbt. En sådan ouppmärksamhet kan då leda till att motstånd till förändringar 

uppstår hos medarbetare, även om de inser att den kommande förändringen i sig är bra. Detta 

kan vara ett sätt att förklara varför flera respondenter var tveksamma eller negativt inställda 

till de senaste förändringarna som är tänkta att minska grundskolelärares administrativa börda. 

Men det kan även kopplas till de olika bedömningar som Kotter & Schlesinger talar om. De 

som har initierat förändringarna kan ha delgivits en annan information än medarbetarna och 

kan således ha en annan uppfattning gällande förändringarna. Därför kan inte de förändringar 

som beslutsfattarna uppfattar som positiva för medarbetarna antas uppfattas på samma sätt 

hos medarbetarna själva. Dock är det viktigt att poängtera att skepticismen till de nya 

förändringarna likväl kan bero på att respondenterna faktiskt anser att dessa uppgifter är 

nödvändiga och att de bör vara andra uppgifter som ska försvinna istället.  

 

Då Kotter & Schlesinger menar att alla människor är begränsade i sin förmåga att förändras 

kan det antas att respondent 5 hör en lägre sådan begränsning än de andra respondenterna. 

Detta då denne var den ende som inte upplevde att de många förändringarna var ett problem. 

Här är det även intressant att tala om det Melén Fäldt i sin avhandling beskriver som 

förändringskompetens. Melén Fäldt menar då att individens flexibilitet kan påverkas av den 

arbetsrelaterade psykiska hälsan i den psykosociala arbetsmiljön. Flera respondenter talade 

om att de känner sig mer granskade till följd av förändringarna. Andra respondenter talade 

också om att de upplever en ökad stress och att de tycker att arbetet har blivit tråkigare 

eftersom det finns mindre tid till det som de egentligen anser att deras yrke går ut på. Detta är 

något som då kan påverka deras arbetsrelaterade psykiska hälsa och som då i sin tur kan 

påverka deras förändringskompetens. Intressant var att även respondent 5 upplevde en ökad 

arbetsbelastning, men att denne trots detta upplevde förändringar som positiva. Detta kan då 
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bero på att respondent 5, trots den ökade arbetsbelastningen, upplever sig ha en god 

arbetsrelaterad psykisk hälsa och att denne därmed också innehar en mer gynnsam 

förändringskompetens och då en högre tolerans för förändring.  

7.1.2 Ian Smith – Achieving readiness for organisational change 

Smith beskriver hur medarbetarnas delaktighet i planering och beslut gällande 

förändringsprocesserna är viktig för att etablera en grund för ömsesidigt förtroende och 

ömsesidig respekt. Denna grund är i sin tur av yttersta vikt för att kunna skapa entusiasm och 

exaltation inför en förändring. Detta är ett av de tre nyckelsteg i Smiths teori som är 

framträdande i att skapa den vilja och beredskap till förändring som medarbetarna måste 

känna för att organisationsförändring ska slå väl ut. Med hjälp av Smiths teori kan man då i 

denna studie förstå varför endast den respondent som ansåg sig ha inflytande även var den 

enda som såg positivt på att det sker många förändringar i deras arbete. En forskning som 

styrker denna teori är Alsadi & Askarys studie som visade på en hög positiv korrelation 

mellan att organisationsförändringar slår väl ut och den makt som medarbetarna känner att de 

har över sin egen situation.   

 

Endast två respondenter ställde sig positiva till de senaste förändringarna gällande IUP och 

åtgärdsprogram, respondent 5 och respondent 6. Som tidigare nämnt var respondent 5 den 

enda av respondenterna som uppfattade att denne haft inflytande i de beslut som fattats. 

Respondent 5 berättade att denne kunnat agera genom fackföreningen och att regeringen har 

lyssnat på lärarna eftersom de nu har plockat bort vissa saker. Respondent 5 är alltså av den 

uppfattningen att denne har fått vara delaktig och haft chans att påverka de senaste besluten. 

Att respondent 5 således också är positiv till dessa förändringar bekräftar Smiths syn på att 

delaktighet i förändringar påverkar medarbetarens vilja till förändring positivt. Något som 

dock kan tyckas intressant och förvånande är att även respondent 6 skiljer sig från mängden 

och anser att de senaste förändringarna är positiva, trots att denne inte upplevt att det funnits 

någon chans till delaktighet inför förändringarna som skett. Däremot kan respondent 6 vara 

den person som kan påstås ha drabbats hårdast av de tidigare förändringarna, då dessa lett till 

att denne till och med har bytt jobb. Smith talar om att skapa en känsla av ett brådskande 

förändringsbehov, något som då kan förklara varför respondent 6 ändå ser positivt på de 

senaste förändringarna. Smith menar att en tillräcklig nivå av missnöje med nuvarande 

tillstånd kan bidra till en vilja att förändra. 

 

Smith talar även om att man, inför en organisationsförändring, bör sammanställa alla de 

aktiviteter som pågår och som slåss om budget, medarbetarnas tid och uppmärksamhet och att 

dessa sedan bör jämföras med det som den nya förändringen kräver. Detta är enligt Smith 

viktigt för att avgöra om en organisation ens är kapabel till den ansträngning som behövs för 

att genomföra förändringen. Samtliga respondenter upplever att de förändringar som 

genomförts lett till en ökad belastning och svårigheter att hinna med andra arbetsuppgifter. 

Det kan således antas att det inte har genomförts en sådan sammanställning som Smith talar 
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om, eller att den har genomförts på ett bristande sätt och att detta då lett till att respondenterna 

upplever denna ökade belastning. 

 

7.2 Slutsats 

Fem av de sju respondenterna uppfattar att de inte på något sätt har fått vara delaktiga i de 

förändringar som skett i skolan gällande administration sedan 2006. En respondent fick 

komma med synpunkter på den nya läroplanen men är samtidigt tveksam till om det 

påverkade slutprodukten. I övrigt uppfattade denne, liksom de andra fem, att det inte funnits 

någon möjlighet till delaktighet i förändringarna. En respondent uppfattade dock att denne fått 

vara delaktig och haft möjlighet att påverka förändringarna. Genomgående upplever 

respondenterna att förändringarna av administrationen har bidragit till en ökad 

arbetsbelastning. Detta har i sin tur lett till en upplevd ökad stress, ett tråkigare arbete och 

mindre tid till att förbereda lektioner enligt flertalet av respondenterna. Fyra respondenter 

upplever även att förändringarna har lett till att de känner sig mer granskade. Endast två av de 

sju respondenterna tror att de senaste förändringarna gällande IUP och åtgärdsprogram 

kommer att bidra till en bättre arbetssituation.   

8. Metoddiskussion 

Som tidigare nämnts kan denna studie anses ha en god reliabilitet men en avsaknad av extern 

reliabilitet. Det beror på valet av metod, då en extern reliabilitet är svår att uppnå i en 

kvalitativ studie. Detta var något som jag var medveten om innan studiens genomförande, 

men då jag ville fånga respondenternas uppfattningar och tankekategorier ansåg jag, och anser 

än, att en kvalitativ metod ändå är det som passade bäst för studiens syfte. Att ställa rätt typ 

av följdfrågor och att be respondenten utveckla sitt svar är viktigt för en god reliabilitet och 

jag anser att inspelningarna under intervjuerna var till god hjälp för att jag skulle kunna 

fokusera helt på respondenternas svar. Även validiteten i denna studie kan påstås vara god. 

Dock är den externa validiteten alltid är ett problem i en kvalitativ studie, men även detta var 

något som jag var medveten om innan studien genomfördes. Då denna studie kan anses ha 

bristande extern reliabilitet och validitet kan den inte generaliseras till en vidare population. 

Trots detta uppmärksammar studien ändå ett viktigt ämne, med många intressanta och viktiga 

perspektiv på hur grundskolelärare kan uppfatta de förändringar som studien studerar. Studien 

kan därför ändå anses vara av stor relevans och intresse för att se på vilka uppfattningar som 

kan finnas hos grundskolelärare.    

 

Respondenterna har alla arbetat som grundskolelärare under en lång tid. Detta var något som 

var nödvändigt för att fånga uppfattningar om hur förändringarna sedan 2006 har påverkat 

deras arbete jämfört med hur det såg ut tidigare. Däremot är det ett problem att 

respondenterna kan haft svårt att minnas exakt vilka förändringar som har skett sedan just 

2006 och framåt. Detta var dock en risk som var nödvändig att ta och då alla respondenter 
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talade om liknande förändringar kan det ses som att de ändå hade möjlighet att minnas vad 

som skett just de år som behandlas i studien. Men det är ändå ett problem som bör tas upp då 

det kan finnas en risk att respondenterna inte minns exakt vad som hänt från just år 2006 och 

framåt. 

 

Gällande urvalet i denna studie så kan det diskuteras då det skett genom ett 

bekvämlighetsurval. Utefter de kriterier jag hade och för att minimera risken för skevhet anser 

jag dock att denna urvalsmetod var den bästa. Risken om jag hade kontaktat grundskolelärare 

slumpmässigt eller via en frivillighetsorganisation hade varit att endast grundskolelärare med 

en viss specifik uppfattning hade velat ställa upp. Då jag istället fick kontakt med 

respondenterna via bekanta anser jag att viljan att ställa upp fanns hos de flesta av dessa, 

oavsett deras uppfattningar gällande ämnet.  

9. Vidare forskning 

En mer jämförande studie skulle vara intressant att genomföra inom detta ämne. Då skulle 

man till exempel kunna se på om det finns skillnader mellan de uppfattningar som finns hos 

kommunalt anställda grundskolelärare och de uppfattningar som finns hos grundskolelärare 

som jobbar på friskolor. Man skulle även kunna jämföra hur det ser ut i Sveriges olika 

kommuner, om uppfattningarna hos grundskolelärare skiljer sig åt, beroende på vilken 

kommun de jobbar i. En sådan studie skulle kunna förklara kommunens roll i de olika 

förändringarna, något som denna studie inte har berört.  
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Bilaga 1 
 
Hej, 

Jag håller just nu på att skriva min C-uppsats inom pedagogik med inriktning mot vuxna och 

arbetsliv på Uppsala universitet. Syftet med min uppsats är att undersöka hur grundskolelärare 

uppfattar de förändringar som skett sedan 2006 gällande lärarnas administrativa uppgifter. 

Intervjun kommer att ta cirka en halvtimme och svaren från intervjun kommer att ligga till 

grund för mitt analysarbete. Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas.  

Som deltagare i en studie som denna är det viktigt att du vet om de etiska riktlinjer som jag 

förhåller mig till. De innefattar att: 

- deltagande i studien är frivilligt 

- du har rätt att avstå från att svara på frågor om du vill 

- du har rätt att avbryta intervjun om du inte längre vill delta 

- de uppgifter som du lämnar inte kommer att användas i något annat syfte än min studie  

- ditt namn eller din arbetsplats kommer inte att framgå i studien, de enda uppgifter som 

kommer att ges är hur länge du har arbetat som lärare, i vilka årskurser som du undervisar och 

vilka ämnen du undervisar i.  

Jag ser fram emot din medverkan och är tacksam för dina svar! 

 

Vänlig hälsning, 

Karin Eling 

Pedagogiska institutionen 

Uppsala universitet 

 

Handledare: 

Guadalupe Francia 

guadalupe.francia@edu.uu.se  
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Bilaga 2 
 
1. Hur länge har du arbetat som grundskolelärare? 

2. Vilka årskurser undervisar du i? 

3. Vilka ämnen undervisar du i? 

4. Kan du berätta vad du har för administrativa arbetsuppgifter? 

5. Hur stor del av din arbetsdag lägger du på det administrativa arbetet? 

    -Vad tycker du om detta? 

6. Är det några administrativa uppgifter som tillkommit de senaste ca åtta åren?  

      -Vilka?  

     -Vad har du för uppfattningar om de nya uppgifterna? 

7. På vilket sätt har de nya administrativa uppgifterna påverkat ditt arbete? 

8. Vilket inflytande hade du gällande de lagförändringar som påverkat dina administrativa   

uppgifter? 

    -Uppfattade du att överordnade lyssnade på vad du hade att säga om lagförslagen?  

    -Uppfattade du att du hade möjlighet att påverka beslutet? (dessa underfrågor ställs endast 

om respondenterna inte förstår eller utvecklar fråga 8) 

9. Vilken information fick ni från skolledningen innan införandet av de nya uppgifterna?  

     -Vad tycker du om informationen? (ställs endast om de har någon fått information) 

     -Presenterade ledningen några argumentationer kring varför de nya uppgifterna var 

viktiga? 

    -Vad tycker du om dessa argument?   (de sista två frågorna ställs endast om lärarna själva 

inte kommer in på ämnet via de tidigare frågorna) 

10. Hur upplevde du att din arbetssituation såg ut innan de nya administrativa uppgifterna 

infördes? 

11. Hur upplever du att din arbetssituation ser ut idag? 

12. Det har ju hänt lite nu, regeringen föreslår att kravet på skriftliga åtgärdsprogram ska 

minskas, vad tycker du om det?  

    -Kommer det att påverka din administrativa belastning? 

13. Även kravet på individuella utvecklingsplaner har minskat, vad tycker du om det? 

      -Kommer detta att påverka din administrativa belastning? 

14. Vilka förslag har du för att förbättra din arbetssituation gällande de administrativa 

uppgifterna? 

15. Är det något övrigt som du vill tillägga? 


