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Abstract

The purpose of this essay is to exmine the opinions of civicsteachers regardning the relation 

between the pedagogical-, social- and administrative assignment in the modern-day 

elementary school. From the purpose two questionformulations have been made in regard to 

investigate what enter into the task of the modern-day teacher and also how civicteachers 

experience this assigment. The empirical study is based on intervjues with four junior 

highschool civicteachers. Each respondent discussed five different questionareas in order to 

answer the questionformulations of the essay.

      

Earlier research have shown  that it is a tough working climate for techers of today. The 

demands of the tasks teachers are suppose to carry through have increased and keep on doing 

so but  no changes in the distribution of work has been done. The result of the essay shows 

that civicteachers experience the same working climate as the earlier research indicates but 

there are also differenses.  Among others civic teachers experience that they carry a heavier 

burden regarding democratic values in their tutoring. They also experience that civic studies is 

not a prioritised subject when it comes to making classes smaller. As apposed to earlier 

research the study of this essay gives a some what more positive scen of how teachers 

experience their place of work.
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Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilken uppfattning SO-lärare har om 

relationen mellan lärarens pedagogiska, sociala och administrativa uppdrag i dagens 

grundskola. Ur syftet formulerades två frågeställningar som riktade sig mot att undersöka vad 

som ingår i lärarens uppdrag och hur SO-lärare upplever detta uppdrag. Arbetet baseras på 

fyra intervjuer där varje respondent har behandlat fem frågeområden för att besvara arbetets 

frågeställningar. 

    Den tidigare forskningen visar att det råder ett tufft arbetsklimat för dagens lärare. Kraven 

på vad läraren ska genomföra och uppfylla har ökat och upplevs fortsätta att öka. I litteraturen 

framgår vilka åligganden styrdokumenten uttrycker att läraren har samt vilka rättigheter och 

skyldigheter läraren har i sitt arbete med inriktning på arbetstid och arbetssituation. Det som 

framgår av det empiriska materialet i arbetet är att den tidigare forskningen och arbetets 

undersökning överensstämmer i mycket. Bland annat känner SO-lärare av problematiken som 

uppstår då läroplanen ska uppfyllas gällande elevernas individuella utveckling samtidigt som 

elevgrupperna består av trettio elever. En skillnad som framgick var att den tidigare 

forskningen ger en något mer kritisk och negativ bild av hur lärare upplever sitt uppdrag än 

vad SO-lärarna i arbetet framställde. Det framgår också i det empiriska materialet att det finns 

skillnader i hur SO-lärare uppfattar sitt uppdrag i relation till andra ämneslärare. 

Nyckelord: SO-lärare, lärarens uppdrag, arbetssituation, lärarroll
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1. Inledning
1.1 Problembeskrivning 

Kommer jag att klara mitt uppdrag som lärare? – Det är frågan som jag och förmodligen 

många andra lärarstuderande ställer sig och kanske bör ställa sig en eller flera gånger under 

utbildningen. Jag är själv i slutskedet av min utbildning och min yrkesverksamma tid börjar 

komma allt närmre. Detta för mina tankar vidare till det rådande arbetsklimatet i dagens 

skolor, ett klimat som jag upplevt positivt på många sätt samtidigt som jag känt av en 

underliggande känsla av stress och känsla av otillräcklighet bland lärarna på fältet. Efter att ha 

tagit del av forskning på området gällande lärares arbetssituation kom jag fram till att mina 

upplevelser till stor del bekräftades. Lärares arbetssituation är ett ämne som debatteras i 

dagens samhälle där den generella uppfattningen är att dagens lärarprofession handlar om så 

mycket mer än att bara undervisa, att den idag till stor del handlar om att dokumentera och 

utveckla det som sker inom skolans ramar, vilket i relation till för trettio år sedan ställer nya 

former av krav på lärarna. Detta väcker en undran över lärarens roll i dagens samhälle. Har 

fokus på läraren som pedagog ersatts av läraren som administratör eller är tanken att läraren 

idag ska hinna med båda dessa professioner? 

Från och med 80-talet förändrades skolan och började frångå en organisation där 

undervisningen stod i centrum, till att istället anamma en skola som istället har ”eleven i 

centrum”. Detta begrepp handlar således inte enbart om undervisning utan rör även elevens 

utveckling och sociala tillvaro. Undervisningen ska anpassas till varje enskild elev, vilket 

innebär bland annat anpassat arbetsmaterial och som jag ser det ställer det stora krav på 

respektive lärare. Vidare har kvartsamtalen bytts ut mot utvecklingssamtal och individuella 

utvecklingsplaner (IUP), där utvecklingsplanerna ska fungera som levandedokument för 

elevens totala utveckling och ska arbetas fram i samråd med lärare, elev och vårdnadshavare. 

Utvecklingsplanerna behandlar således både elevens kunskapsutveckling och elevens sociala 

utveckling. Utöver detta ska läraren bidra till skolutveckling och sin egen 

kompetensutveckling, eventuellt ansvara för ekonomiska uppgifter, vikarieanskaffning, 

ledaruppgifter, schemaläggning etc. En spontan känsla jag får då jag går igenom dessa 

uppgifter är att det borde vara så mycket mer att göra och hinna med som lärare i dagens 

samhälle jämfört med för trettio år sedan. När detta antagande sedan sätts i relation till ett 

tidsperspektiv känns det än mer tydligt för mig att läraryrket borde vara mer kravfyllt idag 

jämfört med tidigare. Varje vecka har som regel fem arbetsdagar, vilket är en fastställd 
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tidsram, och varje vecka innehåller vidare 45 timmars arbete enligt avtal för lärare. Det borde 

alltså innebära att inom samma tjänst som för trettio år sedan då undervisningen fortfarande 

var det centrala, ska lärare idag hinna utföra allt fler uppgifter, uppgifter som inte alltid har en 

direkt koppling till det undervisande arbetet. 

Eftersom jag själv är blivande SO-lärare för grundskolans senare år riktas därför mitt intresse 

åt just SO-lärares situation ute på fältet. SO-ämnena består av fyra delämnen; 

samhällskunskap, historia, religion och geografi. Av egen erfarenhet från min VFU har jag 

uppfattningen att dessa ämnen till viss del uppfattas som ganska tunga ämnen, både ur ett 

elevperspektiv och ett lärarperspektiv, där ämnena kräver att läraren hela tiden håller sig ajour 

med vad som sker i världen. Vidare anser jag att dessa ämnen ofta går hand i hand med 

varandra då paralleller och förklaringar till samhällsfenomen kan ges genom att belysa olika 

skeenden i bland annat religion och historia. Vad gäller samhällsdebatten angående vad som 

sker med vår jord är också geografin högst angelägen i förhållande till samhällskunskapen. 

Denna situation kräver där med att SO-läraren hela tiden måste utveckla sig, vilket å andra 

sidan är en del som ingår i det läraren ska göra enligt Kapitel 2 i Lpo 94. 

Denna arbetssituation kräver således att läraren både håller sig ajour i sina ämnen samtidigt 

som denne ska ta hand om alla de andra ickeundervisande uppgifterna.

1.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken uppfattning SO-lärare har om sitt uppdrag i 

förhållande till sin arbetssituation i dagens grundskola.

1.3 Frågeställningar

Vad ingår i lärarens uppdrag i grundskolan senare år?

Hur upplever SO-lärare det pedagogiska, sociala och administrativa arbetet i skolan?

1.4 Definitioner

Administration1, det vill säga det administrativa arbetet och administrativa uppgifterna

definieras i arbetet utifrån begreppen förvalta, ta hand om, utföra planer och leda verksamhet. 

Detta rör alltså de uppgifter som ligger utanför genomförande av undervisning samt planering 

                                                
1 Bonniers svenska ordbok (2005). Tredje tryckningen. Stockholm: Albert Bonniers förlag AB.
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av undervisning. Det pedagogiska arbetet2 definieras som tillvägagångssätt för att söka förse 

andra med kunskap om hur något skall göras eller att något förhåller sig eller är utformat på 

ett visst sätt. Detta rör alltså undervisningen, det vill säga hur läraren arbetar för att bidra till 

varje elevs kunskapsutveckling.  Det sociala arbetet3 bygger på arbetet kring eleverna utifrån 

ett socialt perspektiv. Begreppets definition grundas egentligen på de insatser som riktas mot

familjer och enskilda klienter inom socialtjänstlagens område, men är i detta arbete modifierat 

utifrån ett lärarperspektiv. Tolkningen gäller således de insatser som lärare gör för elever och 

dess föräldrar/vårdnadshavare för att tillgodose elevens sociala utveckling och förutsättning

som hälsa och välmående. Ytterligare ett begrepp bör definieras i detta kapitel och det är

begreppet skolkultur. Med skolkultur syftar jag i detta arbete till att varje skola kan ses utifrån 

den kulturantropologiska definitionen av kultur som innebär att en viss populations tankar, 

handlingar och omgivande förhållanden ger upphov till en helhet, en sorts kultur. 4 Utifrån 

denna definition innebär skolkultur att varje enskild skola formas av de egna tankarna, 

handlingarna och omgivande förhållandena, vilket i sin tur kan ge upphov till att olika synsätt 

och förhållningssätt, det vill säga olika skolkulturer.

1.5 Disposition

I det inledande kapitlet presenteras den problemformulering och utgångsläge examensarbetet 

bygger på. I kapitel två presenteras det forskningsunderlag som finns på området. Kapitel tre

behandlar litteratur i form av olika avtalsformer och styrdokument som ligger till grund för 

lärararbetet och lärares uppdrag. Kapitel fyra redovisar examensarbetets metodiska 

tillvägagångssätt. I kapitel fem presenteras empirin i form av presentation av upplägg, 

respondenter och resultat av den kvalitativa undersökningen. Slutligen i diskussionskapitlet, 

kapitel sex, sammankopplas tidigare forskning, litteratur och det empiriska materialet i en 

analys som vidare munnar ut i arbetets slutsats. 

                                                
2 Lärarförbundets förlag & Lundgren Ulf P m.fl (red.) (1996). Pedagogisk uppslagsbok. Värnamo: Fälths 
Tryckeri
3 Lärarförbundets förlag & Lundgren
4 www.ne.se
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2. Tidigare forskning

2.1 Uppfattningar om lärararbetet

Per Lindkvist och Ulla Karin Nordänger har undersökt lärares uppfattningar om sitt 

yrkesinnehåll i rapporten Lärares osynliga arbete. Bland annat tar de upp begreppet 

”mellanrummet som försvann”. Begreppet ”rast” ter sig vara något som diskuteras i skolans 

värld enligt författarna, vilken ofta grundar sig på att det är en ny princip som styr 

organisationen. Tidigare var rasterna gemensamma för lärare men idag upplevs det enligt 

undersökningen inte som att detta fortfarande gäller. Avstånden mellan lärare har både ökat 

och minskat. Det fysiska samarbetet är mer utbrett men detta på bekostnad av kontakten på 

det mer personliga planet.5 Några år tidigare gav Nordänger ut en avhandling som berör 

liknande område men som fokuserar på behovet av lärarens raster och vad de innehåller. 

Avhandlingen går under namnet Lärares raster – Innehåll i mellanrum (2002). Nordängers 

forskning tyder på en ökad belastning inom läraryrket vad gäller mängden arbetsuppgifter för 

de flesta lärare. Också karaktären på uppgifterna har förändrats jämfört med den traditionella 

lärarrollen där t.ex. ekonomiska uppgifter, vikarieanskaffning och ledaruppgifter tillkommit. 

Nordänger menar också den ökade belastningen i läraryrket inte bara är kvantitativ utan också 

kvalitativ där den ”moraliska pressen” dvs. tankar om vad som är ett bra lärarbete blir ett 

problem. Den ökade arbetsbelastningen har inneburit att möjligheterna till pauser har minskat 

pga. att rasterna numera innebär att lärarna tvingas klara av nödvändiga kontakter med andra 

lärare och övrig personal, något de inte hinner på ordinarie tid. Detta är en konsekvens av att 

det är betydligt fler vuxna än tidigare som är involverade i elevernas kunskapsutveckling och 

skoldag. I en enkät hösten 2001 uppgav bara en procent av lärarna att de kunde ta paus ”fler 

gånger om dagen”, medan 17 procent uppgav att de kunde ta en paus. Trettio procent svarade 

”aldrig”. Nordänger konstaterar att trots ökat samarbete lärare emellan har lärarnas känsla av 

ensamhet paradoxalt nog förstärkts. Enligt Nordänger upplever lärarna också att fokus i yrket 

har förskjutits från klassrummet och undervisningen mot ”allt det andra”. Grunden för hur de 

bedöms som lärare bygger inte på klassrums- eller undervisningssituationer. Det som räknas 

är arbetet i skolutvecklingsgrupper, dokumentation och handlingsplaner. Lärarna känner att de 

ständigt måste bevisa att de är bra lärare. Det uppfattas också så att tiden i mellanrummen dvs. 

rasterna upplevs för dyrbar för att ägnas åt kallprat. Man måste vara effektiv och den dyrbara 

tiden måste ägnas åt det pågående arbetet.6

                                                
5 Lindqvist Per, Nordänger Ulla Karin.(2004) Lärares osynliga arbete, passim 
6

Nordänger Ulla Karin (2002) Lärares raster - Innehåll i mellanrum, passim
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I likhet med Nordänger har Per Lindkvist publicerat en egen avhandling. Författaren har i 

detta fall fokuserat på lärares arbete under förtroendetiden. Det som bland annat framkommer 

är att många lärare känner att arbetsdagen inte räcker till. Detta beror av att förutom givna 

arbetsuppgifter innebär lärarnas tillgänglighet för andra personer ses som en fragmenterande 

faktor. Lärarna verkar generellt vara på konstant jakt efter någon eller något, personer eller 

information och att det upplevs som svårt att hinna med att ta alla kontakter som behövs. 

Detta skapar frustration då tiden för samtalet inte alltid passar samtliga inblandade. Samtidigt 

värderas det kollegiala samarbetet högt vare sig de kan vara spontana eller planerade möten 

för reflektion över arbetet eller planering av undervisning. En annan aspekt som tas upp i 

Lindkvists undersökning är de arbetsuppgifter som är förlagda till periferin. Det centrala i 

lärararbetet anses vara det som direkt riktar sig till undervisningen men under arbetsdagen 

tillkommer andra uppgifter, s.k. ”runtomkringarbete” Det kan röra sig om att dela ut papper 

om olika ändamål, kompetensutveckling som inte direkt rör den pågående verksamheten. En 

uppfattning som framkommer i forskningen är att lärarna känner av ett tvång att vara 

delaktiga i och utöva inflytande över sådant arbete som de reellt inte kan påverka. De anser att 

denna tid skulle ha kunnat utnyttjas för bättre ändamål. Lindkvist framhåller att den förtätade 

arbetsdagen får konsekvenser för lärarna genom att de tvingas använda den tid som finns till 

det mest akuta, dvs. det omedelbara och kortsiktiga arbetet. Att planera på lång sikt och få 

fram idéer om undervisningens utveckling får komma i sista hand.7

Mikaela Nyroos har skrivit avhandlingen Tid till förfogande (2006). Syftet med avhandlingen 

är att analysera och förstå utvecklingsarbetet med tidsanvändning och tidfördelning i 

grundskolan. Avhandlingen bygger på vad som händer när grundskolor ges en ökad frihet att 

bestämma över hur och till vad undervisningstid ska användas.8 Nyroos skriver i sin slutsats 

att inslagen av individualisering och ämnesövergripande insatser ökat samt att alternativa 

schemabeteckningar har tillkommit. Eleverna var över lag positivt inställda till detta men ur 

lärarnas synpunkt innebar förändringen att lärarnas arbetsbörda ökade.9

                                                                                                                                                        

7 Lindqvist Per (2002). Lärares förtroendearbetstid. Forskarutbildningen i pedagogik, Malmö Högskola, 
Reprocentralen, s.100
8 Nyroos Mikaela (2006). Tid till förfogande: förändrad användning och fördelning av undervisningstid i 
grundskolans senare år?. Umeå Universitet, Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik 
och vägledning: Umeå, s.3
9 Nyroos (2006), s.38-42
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2.2 Lärares arbetssituation

Lärarförbundet publicerade en utredning 2004 rörande lärares arbetssituation. Utredningen 

går under namnet I rättan tid… – Lärarförbundets utredning om arbetstid och 

arbetsorganisation .I utredningen framgår att i de nu gällande läroplanerna ligger inte längre 

fokus på att förmedla kunskap utan att främja elevernas lärande, stödja och inspirera dem att 

söka kunskap och ta ett eget ansvar. Det är skolans ledning som har till uppgift att stötta 

lärarna i detta arbete men på grund av de minskade resurserna och nya politiska ambitioner 

blir konsekvensen att många lärare i dag känner sig osäkra i sin yrkesroll och vad som är 

kärnan i lärarens uppdrag. Lärarna förutsätts utföra allt fler uppgifter vilket utredningen menar 

har resulterat i ett större ansvar och en allt för stor arbetsbörda. Informationssamhällets 

etablering under nittio- och tvåtusentalet har inneburit stora samhällsförändringar inte minst 

gällande arbete, arbetstakt och synen på arbetstiden. Nya sätt att organisera arbetet tidsmässigt 

har vuxit fram för att arbetsgivarna ska kunna effektivisera och rationalisera arbetet och för att 

individen ska ha en större tidsmässig frihet. Utredningen talar om 24-timmars samhälle som 

innebär ständig uppkoppling, flexibilitet som nästintill ett krav, oregelbunden arbetstid och 

stress som ett normaltillstånd, en utveckling som inte är undantagen skolans värld. Som 

exempel framgår att man på grund av besparingskrav under 90-talet skar bort skolans 

stödfunktioner, vilket lämnade lärarna i en situation där de blev tvungna att utföra mer av 

icke-pedagogiska uppgifter. Följden av detta blev en orimligt stressad arbetssituation som 

resulterade i bland annat att långtidssjukskrivningarna ökade 2003 för Lärarförbundets 

fackanslutna. Till grund för detta låg att lärarna inte längre orkade med sin arbetsbelastning.10

                                                
10 Lärarförbundet (2004). I rättan tid…– Lärarförbundets utredning om arbetstid och arbetsorganisation. 
Stockholm: pdf. www.lararforbundet.se
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2. Litteraturgenomgång

2.1 Läroplanernas utveckling från 60-talet till idag

”Läroplaner” var namnet på de nationella styrdokument som anammades från 1962. Både 

läroplanen från 1962 och 1969 var ytterst detaljstyrda och behavioristiska. Synen om att 

eleven skulle stå i centrum antogs, vilken lever kvar än i dagens skolsituation, och liksom 

tidigare ingick det i lärarens samhällsansvar att förutom att förmedla kunskap till eleverna 

också fostra dem. Hemmen bar dock huvudansvaret för denna fostran. Demokratin fick också 

större utrymme i skolan, bland annat skulle läraren fostra eleverna till demokratiska individer

och vad gällde undervisning av värdegrundsfrågor ställdes krav på objektivitet. Elevdemokrati 

befästes i och med inrättandet av bland annat elevråd. Skolan var i dessa tider en 

individualiserad plats där elever testades och diagnostiserades för att sedan placeras i klasser 

anpassade för elevernas kunskapsnivå, vilket resulterade i än stor mängd specialklasser med 

en följd av att de många gånger blev isolerade från resten av skolan. Vad gäller 

samverkansbegreppet öppnades den tidigare lärarens slutna och individualistiska tillvaro upp 

för att mötas av förslag på alternativa samverkanssätt i form av elevvård och kollegialt 

samarbete. Skolan var dock starkt centralstyrd, vilket försvårade utvecklingsmöjligheterna för 

lärarna. År 1962 ersattes bokstavsbetygen av sifferbetyg (1-5), vilka inte längre baserades på 

elevens kunskaper utan kunskaper i relation till sina kamrater, något lärarna på fältets ställde 

sig skeptiska till då de ansågs att läroplanstexterna var svåra att uppfylla med detta 

betygssystem. Detta resulterade i diskussioner bland lärare, elever och vårdnadshavare och ur 

detta började det kommunala ansvaret för skolan etableras.11

Under 70-talet tillsatte staten olika utredningar som bland annat handlade om att 

decentralisera skolan till det lokala planet. 1980 års Läroplan för grundskolan påverkades 

naturligt nog av 70-talets utredningar och den lokala friheten blev större. Lärarrollen fick 

starkare krav på samarbete och att fostra elever till samhällsmedborgare. 

Förmedlingspedagogiken ersattes av att den egna människan själv skulle söka kunskap och 

skolan präglades där med av en mer humanistisk helhetssyn där begreppet ”fostra” var 

centralt. Integrationsbegreppet hamnade i fokus, vilket resulterade i ett minskat antal 

specialklasser. En skola för alla skulle nu tillämpas. En kommunal skolplan och en lokal 

arbetsplan gemensamt med de nationella styrdokumenten styrde hur arbetets skulle 

                                                
11 Andersson Stefan, Karlström Inge (2005) Min skola och samhällsuppdraget. Stockholm: Liber AB 
(Ljubljana,Slovenien) s.48f
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genomföras i kommunens skolor, i rektorsområdet och den enskilda skolan. Detta arbete 

krävde en organisatorisk plattform, där lärarna skulle arbeta i arbetslag och arbetsenheter. 

Detta uppfattades som en svår situation för lärarna att ställa om från en detaljstyrd tillvaro till 

en mer självständig utformning.12 Vid införandet av Lpo 94 samordnades måldokumenten för 

samtliga skolformer. En betygsutredning tillsattes 1990 vilket resulterade i att det relativa 

betygssystemet avskaffades och ersattes med ett målrelaterat betygssystem vars grundtankar 

bättre stämde överens med läroplanens intentioner. De gällande läroplanerna anger nu de 

övergripande nationella målen i punktform, dels vad gäller visioner och dels vad gäller 

kunskapsmål i ett ämne. Dessa mål utvärderas för varje elev individuellt och graderas  av 

lärarna i en tregradig skala: G, VG, MVG, en gradering som börjar från årskurs åtta.13

2.2 Rättigheter och skyldigheter i lärarens uppdrag

2.2.1 Lärarens rättigheter i arbetet

Enligt en skrivelse i tidningen Lärarfackligt ska alla lärarens uppgifter rymmas på arbetstiden. 

I löneavtalet ÖLA 00 står det att alla arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden, något som 

inte överensstämmer med den bild av verkligheten som presenteras av Nyroos, Lindqvist och 

Nordängers forskning där det framgår att lärare generellt arbetar fler timmar eller får ta tiden 

för bland annat rast till uppgifter som uppkommer. Men enligt avtal ska det inom arbetstiden 

finnas tid avsatt för det pedagogiska arbetet med barn och elever och för planering, 

dokumentation, uppföljning, utvärdering, föräldramöten, konferenser, kompetensutveckling 

etc. Dessutom ska det finnas tid för de raster och pauser som alla arbetstagare har rätt till.14

2.2.2 Avtal för lärares arbetstider 

HÖK 05 är ett kommunalt avtal som antogs av Lärarnas Samverkansråd och Sveriges 

kommuner och landsting den 10 mars 2005. Avtalet gäller från 1 april, 2005 till 30 juni, 2007.

Under paragraf 13, allmänna bestämmelser, i HÖK 05 står bestämmelser kring lärares 

arbetstid. Här framgår det vad gäller årsarbetstid att den för en heltidsanställd lärare kan 

variera mellan kalenderåren. Årsarbetstiden kan också påverkas av enskilda arbetstagares 

längd på semester. Dock ligger den genomsnittliga årsarbetstiden för lärarkollegiet för 

närvarande, exklusive semester, på 1 767 timmar per arbetstagare. Det framgår även att 

                                                
12 Andersson & Karlström,s.51
13 Andersson & Karlström, s.52
14 Lärarfackligt Specialnummer nr 9 (2002) Ta ut raster! Alla lärare har rätt till rast enligt arbetstidlagen. 
www.lararforbundet.se, s.3 
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planeringen av arbetet ska, med utgångspunkt från verksamhetens behov, ske på ett sätt som 

är anpassat till olika lärares förutsättningar i förhållande till arbetsinnehåll. Vad gäller 

reglerad arbetstid ska en heltidsanställd utföra 1360 timmar per verksamhetsår och regleras 

till 194 dagar, så kallade A-dagar. Som anmärkning framgår att av dessa timmar ska 104 

timmar avsättas och samlas till kompetensutveckling för en heltidsanställd per verksamhetsår. 

Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att utveckla lärares förmåga att skapa 

goda förutsättningar för elevernas lärande. Resterande del av arbetstiden är 

förtroendearbetstid det vill säga 407 timmar.15     

               

2.3 Lärarkompetensens begränsningar

I tidningen Lärarfackligts specialnummer (2002) angående hur arbetssituationen kan 

förbättras för lärare framgår bland annat att läroplanerna förutsätter att verksamheten som är 

organiserad på ett sätt som uppmuntrar elevernas lärande och utveckling. För att uppnå detta 

krävs att grupperna inte är för stora. Liknande krav går även att finna i Barnkonventionen, 

vars artiklar bland annat ställer krav på de institutioner som erbjuder vård eller utbildning till 

barn. För de yngre barnen finns också forskning, genomförd av skolverket, som ger stöd och 

argument för att grupperna inte får vara för stora, men denna forskning är begränsad till 

förskoleålder upp till tredjeklass i grundskolans tidiga år. Slutsatsen av denna forskning är att 

höjd kompetens bland lärare ökar kompetensen men bara till en viss gräns. Därför anser

forskningen att gruppstorlek ska fungera som ett mått på strukturell kvalitet.16

2.4 Skolans och lärarens uppdrag

2.4.1 Den enskilda skolans uppdrag enligt Lpo 94

Enligt Lpo 94 har varje enskild skola ett uppdrag att utföra. Detta uppdrag innebär att skolans 

verksamhet kontinuerligt ska utvecklas så att den svarar mot de uppställda målen. Den 

kvalitativa utvecklingen beror av skolans pedagogiska ledning och lärarnas professionella 

ansvar, vilket kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, att resultaten följs upp och 

utvärderas samt att utveckling sker på så sätt att nya metoder prövas och förbättras. Vidare 

står att detta utvecklingsarbete kräver ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever 

och i nära kontakt med hem och omgivande samhälle.17

                                                
15 Lärarförbundet (2007-05-02) HÖK 05 Bilaga M. www.lararforbundet.se
16 Lärarfackligt  nr 9. (2002). s.4
17 Lärarförbundet (2004). Lärarens handbok. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94). Solna: Tryckindustri Information, s. 13



- 10 -

2.4.2 Lärarens uppdrag enligt Lpo 94

I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet står det 

skrivet under kapitel 2 – Mål och riktlinjer, vilka uppgifter läraren skall genomföra i sitt 

yrkesutövande, det vill säga de uppgifter som ingår i lärarens uppdrag. 

Gällande normer och värden ska läraren klargöra och diskutera det svenska samhällets 

värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet med eleverna och behandla

ämnen som människors olika värderingar, uppfattningar och problem. Alla vuxna inom skolan 

ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande 

behandling och tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna 

gruppen. Detta arbete ska också ske i samarbete med hemmen och gemensamt ska skola och 

hem arbeta med att fostra eleverna. Skolans normer och regler ska ligga som en grund för 

arbetet och för samarbetet.18

I kapitlet som rör kunskaper står det att läraren ska utgå från varje enskild elevs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande och stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till 

sin egen förmåga. Detta innebär vidare att eleven ska ges utrymme för att själv skapa och 

använda olika uttrycksmedel så att denne utvecklas efter sina egna förutsättningar, får en 

positiv relation till kunskap och en vilja att utveckla denna kunskap. Läraren ska för att hjälpa 

eleven att uppnå detta ge stöd i språk- och kommunikationsutvecklingen, successivt ge eleven 

mer ansvar för den självständiga inlärningen och delge eleven möjlighet att fördjupa sig inom 

ämnesområden och utveckla förståelsen för olika sammanhang.  Detta innebär att läraren ska 

handleda eleven och ge särskilt stöd till de som är i behov av detta, samverka med andra 

lärare så att eleven lättare kan nå utbildningsmålen, vilket också bör innebära att erbjuda 

möjligheten för eleven att arbeta ämnesövergripande.19

Detta arbete innebär både ansvar och inflytande från elever och lärare och där med ska läraren

förbereda eleverna på att bli delaktiga, ansvarsfulla och insatta i de rättigheter och 

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. Detta arbete byggs upp av att läraren 

utgår från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i 

skolan. Det innebär också att låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och 

                                                
18 Lpo 94, Kapitel 2, Normer och värden, s.14
19 Lpo 94, kapitel 2.2 Kunskaper, s.17
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gemensamt med eleverna planera och utvärdera undervisningen samt se till att alla elever 

oavsett kön, social eller kulturell bakgrund får ett reellt inflytande över undervisningen.20

Läraren ska också kontinuerligt informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 

kunskapsutveckling och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och 

därvid visa respekt för dennes integritet.21 Läraren ska också utveckla samarbetet mellan sig 

och andra lärare vid stadieövergångarna, så att information om kunskaper och erfarenheter 

följer med eleven under dennes skolgång framförallt så att elever i behov av särskilt stöd får 

den hjälp de behöver.22 För att ge bra förutsättningar till elevens framtid ska alla som arbetar 

inom skolan också verka för att utveckla kontakter med kultur, föreningsliv och arbetsliv utan 

för skolan samt bidra till att motverka begränsningar i elevens studie- eller yrkesval som 

grundar sig på kön eller social och kulturell bakgrund.23

Gällande bedömning och betyg ska läraren genom utvecklingssamtal främja elevernas 

kunskapsmässiga och sociala utveckling och utvärdera varje elevs kunskapsutveckling utifrån 

kursplanernas kriterium. Detta utvecklingsarbete ska redovisas kontinuerligt både muntligt 

och skriftligt för eleven och vårdnadshavare samt rektor, där både utvecklingsbehov och 

studieresultat ska läggas fram. Läraren ska vidare vid betygssättning utnyttja all tillgänglig 

information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig 

bedömning av dessa kunskaper.24

2.4.3 Lärarens administrativa uppdrag 

I lärarens tjänst och där med i uppdraget ingår förutom undervisningsrelaterade uppgifter 

också andra uppgifter. Målgrupperna för dessa varierar och kan beröra elev, föräldrar, lärarlag 

lik väl som det personliga utvecklingsarbetet eller skolutveckling. Skillnaden mellan dessa 

uppgifter och den läraren ska uppfylla enligt Läroplanen (Lpo 94) är att dessa snarare tillhör 

det administrativa arbetet framför det pedagogiska. Arne Maltén skriver om den totala 

läraruppgiften där han radat upp olika kategorier som förekommer inom lärartjänsten det vill 

säga både den undervisande uppgiften och den icke undervisande uppgiften, uppgifter som 

han menar på chockar många nyblivna lärare. Läraren ska med andra ord vara med och arbeta 

                                                
20 Lpo 94, Kapitel 2.3, Elevernas ansvar och inflytande, s.18
21 Lpo 94, Kapitel 2.4, Skola och hem, s.19
22 Lpo 94, Kapitel 2.5 Övergång och samverkan, s.19
23 Lpo 94, kapitel 2.6, Skolan och omvärlden, s.20
24 Lpo 94, Kapitel 2.7 Bedömning och betyg, s.20



- 12 -

med; kollektiva arbetsuppgifter som profilering, lokala arbetsplaner, inskolningsaktiviteter, 

utvecklingsarbete. De ska arbeta med skolans konferenssystem med tidskrävande och ibland 

svårlösta diskussioner i samrådsgrupper, personalkonferens, arbetsenhetskonferens och 

arbetslag. Läraren har också klassföreståndaruppgiften som innehåller kontaktarbete med 

elever, lärare, föräldrar. Detta arbete länkas samman vid klasskonferenser, klassråd, 

klassmöten och utvecklingssamtal och berör områden som disciplinproblem kring enskilda 

elever eller klasser, mobbningstendenser etcetera.25 Utvecklingssamtalen har utvecklats sedan 

Maltén publicerade denna bok. Sedan januari 2006 ska individuella utvecklingsplaner skrivas 

för varje elev i grundskolan.26 Denna dokumentation skapar, enligt rekommendation från 

skolverket, synlighet och struktur för elever, vårdnadshavare och lärare och att eleven delges 

en tydlig bild av sina egna framsteg, vilket i längden kan stärka självförtroendet och 

motivationen för skolarbetet. Vidare framgår det att skriftlig dokumentation ska ses som ett 

stöd i arbetet med att följa upp elevens lärande och bedöma effekterna av de insatser som 

vidtagits för att eventuellt kunna förändra dem om behov finns. Exempel på denna 

systematiska dokumentationsföring är portfolios, loggböcker, lärarnas egna anteckningar och 

elevers självvärderingar. Ur lärarperspektiv ska individuella utvecklingsplaner ses som 

underlag för planering av lärarens fortsatta arbete. 27 Vidare förekommer även rådstuga, 

externa kontakter, fackliga uppdrag, överlämningsdokument, schemaläggning och 

vikarieanskaffning.28

2.4.4 SO-lärarens uppdrag

Alla verksamma lärare ska följa Lpo 94s riktlinjer. Utöver detta ska varje ämneslärare följa 

kursplanen för respektive ämnen. I kursplanen går att läsa om strävansmål för varje ämne 

samt vilka kriterier eleven ska uppnå för att få godkänd, väl godkänd och Mycket väl 

godkänd, i respektive ämne. I kursplanen för de samhällsorienterade ämnena geografi, 

religion, historia och samhällskunskap. Detta innebär att SO-läraren ska bedriva undervisning 

i fyra olika ämnen där vart och ett av dessa ämnen har en egen kursplan, dvs. kriterier eleven 

ska uppnå för att få olika nivåer av betyg.29

                                                
25 Maltén Arne (1995). Lärarkompetens. Lund: Studentlitteratur, s.224
26 Grundskoleförordningen 7 kapitlet § 2
27 Skolverket (2007-05-18). Ökat inflytande med individuella utvecklingsplaner. 
http://www.skolverket.se/sb/d/866/a/3773
28 Forsberg, Karin (2007, 15 maj). Personlig kommunikation
29Fritzes, Skolverket (2000). Grundskolans kursplaner och betygskriterier. Västerås: Graphium Västra 
Aros,s.65-90
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Metod 

4.1 Urval och avgränsning

I det empiriska materialet för detta arbete har fyra SO-lärare deltagit. Urvalet baseras på att 

jag efterlyste en representation av olika skolkulturer och erfarenhetsbakgrund bland lärarna 

och har utifrån detta lagt ut förfrågningar om intervjuer till ett antal SO-lärare på några 

utvalda skolor belägna i en kommun i Västsverige. I boken Examensarbetet i 

lärarutbildningen tar författarna upp just detta, det vill säga att när man väljer 

intervjupersoner är det lämpligt att ta med personer med olika erfarenhetsbakgrund då det 

ökar chanserna att hitta de viktigaste uppfattningarna och varianterna av dem. Där med kan 

undersökningen generaliseras trots att enbart ett fåtal respondenter har medverkat.30 Detta var 

något jag efterlyst i mitt urval av skolor, då målet var att få en representation av olika 

skolkulturer eftersom olika erfarenheter med största sannolikhet genererar olika 

förhållningssätt till uppdraget och det dagliga arbetet i skolan. 

De intervjuade lärarna representerar tre olika skolkulturer, var av en skola representeras av två 

lärare men ur skilda arbetslag. Arbetet redovisar således resultat från tre olika skolor, en 

”Villa-skola”, en ”Bruksortskola” och den ”Stora skolan”. Skolorna definieras närmare i 

kapitel 5.1.1. Ett kriterium för uppsatsen vad gäller urval har varit att intervjuobjekten skulle 

ha en mentorsfunktion i sin tjänst. Detta krav är ställt som grund för att uppnå en så pass jämn 

arbetsbörda som möjligt mellan de olika intervjuobjekten. 

Arbetet riktar sig till att undersöka SO-lärares uppfattningar specifikt och därmed är också 

enbart de intressanta för det empiriska materialet. Det som framkommit under arbetsprocessen 

är att en tydligare avgränsning på de olika frågeområdena borde ha genomförts. På grund av 

att avgränsningen är något vid har detta resulterat i ett arbete med betydligt fler sidor än 

rekommenderat. Antalet citat och omfattningen av citat i resultatdelen av empirin kan 

uppfattas som åtskilliga men för att inte tappa respondenternas personlighet i resultatet har jag 

valt att behålla citaten som de är. Detta beslut ligger som delvis grund till sidantalets 

omfattning.

                                                
30 Johansson Bo, Svedner Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: X-O Graf Tryckeri 
AB, s.51 
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4.2 Datainsamlingsmetod

I boken Examensarbetet i lärarutbildningen framgår att det finns två olika typer av 

datainsamlingsmetoder inom kategorin; intervjuer, där den ena kallas för kvalitativ intervju 

och den andra för strukturerad intervju. Den kvalitativa intervjun bygger på friare formulerade 

frågor som varierar på olika sätt. I detta fall är endast frågeområdena fastställda och frågorna 

kan där med variera mellan de olika intervjuobjekten eftersom intervjun karaktäriseras av ett 

pågående samtal mellan intervjuobjektet och intervjuaren. I den strukturerade intervjun har 

fasta frågor ställts till samtliga intervjuobjekt och frågorna är där med fastlagda i förväg men 

är formulerade på så sätt att öppna svar kan ges på frågorna.31 Arbetets datainsamling har 

bestått av en blandning av dessa två typer med SO-lärare som respondentgrupp, eftersom det 

är denna grupp jag avser att undersöka. Intervjufrågorna har varit strukturerade på det sätt att 

samma frågor har ställts till respondenterna vid varje intervju för att öka försäkran om att de 

reflekterar kring specifika frågor som är viktiga för arbetets syfte och analys. Samtidigt har 

strukturen för intervjufrågorna också bestått av tre frågeområden, vilket medfört att lärarna 

har kunnat reflektera fritt i mångt och mycket. Detta har inneburit att olika fördjupande 

följdfrågor ställts till respondenterna vid olika tillfällen för att nå så uttömmande svar som 

möjligt. Vidare har också strukturen sett olika ut vid de olika intervjutillfällena. Vissa frågor 

behandlades tidigt i intervjun och andra senare då respondentens tankeverksamhet inte skulle 

avbrytas utan naturligt löpa vidare till angränsade fråga beroende på vilket frågeområde 

samtalet berörde.  

4.3 Procedur

Först sammanställdes frågeområden och intervjufrågor vilka testades genom att en förintervju 

genomfördes med en lärare som dock inte var SO-lärare. Efter att ha sammanställt svaren i 

denna intervju framgick det att frågorna var fel vinklade och inte gav svar och resonemang 

som fullt ut fungerade i relation till frågeställning och syfte. Där med reviderades dessa frågor 

och anpassades till syfte och frågeställningar på nytt. Intervjuunderlaget ligger som bilaga i 

arbetet.

Efter att ha sammanställt intervjufrågor och frågeområden vände jag mig först till den skola 

där min VFU har varit förlagd, ”Bruksortskolan”. På denna skola tackade två SO-lärare ja till 

min förfrågan om att ställa upp på en intervju. Där efter valde jag att skicka e-mail till ett antal 
                                                
31 Johansson Bo, Svedner Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: X-O Graf Tryckeri 
AB, s.42-43 
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SO-lärare på ytterlige en skola, ”Villaskolan”, med förfrågan om de kunde tänka sig ställa upp 

på en intervju. Jag fick dock inte något svar på dessa mail, vilket var något jag var medveten 

om skulle kunna inträffa, och beslöt mig då istället för att kontakta dessa lärare via telefon. 

Jag fick här gensvar från en av de verksamma SO-lärarna. Under denna period erbjöd sig 

också en arbetskamrat att höra sig för bland sina kontakter då hon själv läser till lärare, vilket 

genererade ytterligare en respondent på en tredje skola, ”Den Stora skolan”. Samtliga lärare 

uppfyllde urvalskriteriet om mentorskap.

Insamling av respondenter och genomförda intervjuer pågick under sammanlagt fyra veckor, 

då de tillfällen respondenterna hade tid att ta emot mig var begränsade. På grund av detta 

genomfördes intervjuerna med relativt långa tidsintervall mellan sig.  Varje intervju tog 

ungefär 45 minuter och genomfördes på utvald avskild plats av respondenten. Samtliga 

intervjuer var förlagda på respektive lärares skola. Inför varje intervju informerade jag om 

syftet med undersökningen och vad jag ville uppnå med intervjun. Jag förklarade för 

respondenterna att de inte skulle känna sig förhörda på något sätt och att det inte fanns några 

korrekta eller felaktiga svar. Målet var att höra hur varje specifik SO-lärare uppfattade 

frågornas förhållande till deras egen vardag. Ytterligare en information delgavs och den rörde 

respondenternas anonymitet i arbetet samt anledningen till att intervjun spelades in. På frågan 

om någon motsatte sig att bli inspelad på band svarade ingen av respondenterna ja. 

Efter varje intervju tackade jag för medverkan och eventuella frågor besvarades eller 

diskuterades vidare. 

Tidsaspekten mellan intervjuerna hade både positiva och negativa egenskaper. Positivt var att 

det fanns tid till att bearbeta materialet mellan varje intervju. Den negativa aspekten kom i 

och med att den sista intervjun genomfördes en vecka innan arbetet skulle lämnas in, vilket 

pressade tiden för sammanställning och analys.

4.5 Tillförlitlighet

Undersökningen, det vill säga de intervjuerna, bygger på ett antal frågor som i sin tur berör 

fem olika frågeområden. När dessa frågor har ställts har respondenten fått tolka frågan och 

därefter fritt reflektera kring ämnet. Detta har dock lett till att reflektionerna tagit olika 

riktning och därmed har vissa frågor analyserats djupare än andra beroende på hur ingående 

respondenten har valt att vara. Syftet har varit att respondenten ska få reflektera så fritt som 

möjligt utan att jag som intervjuare läger in några värderingar eller brytningar. Detta har 
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också lett till att vissa följdfrågor ställts utanför intervjumallen, vilket på sätt och vis kan ge 

brister i validiteten, men också belysa olika områden mer ingående. Jag har haft som mål att 

förhålla mig så neutral som möjligt vid intervjuerna och valt att inte avbryta respondenterna 

trots att diskussionerna stundtals hamnat något utanför ämnesområdena. Detta upplägg har 

dock genererat att undersökningen fått svar på det syftet avser att undersöka. I utfallet av 

undersökningen kan också tilläggas att enbart kvinnor medverkat i undersökningen. Detta 

beror av att i det fall då förfrågningar gick ut till samtliga SO-lärare på ”Villaskolan” var det 

enbart en kvinnlig lärare som erbjöd sig medverka. På ”Bruksortskolan” fanns enbart 

kvinnliga SO-lärare och vad gäller den ”Stora skolan” visade sig att den lärare jag fick 

kontakt med via en bekant var kvinna. Att det inte förekommer några män i undersökningen 

är en brist, vilket skulle kunna inverka på reliabilitetens precision, men samtidigt anser jag att 

genusfrågan i detta arbete inte borde ha någon större inverkan på utfallet av undersökningen 

då det framkom både skillnader och likheter i förhållningssätt och synsätt mellan de 

representerade kvinnliga respondenterna. Det som också kan tilläggas gällande 

undersökningens tillförlitlighet är att tre av fyra lärare har andra ämnen eller funktioner i sina 

tjänster som gör att dessa inte har 100 % SO-undervisning i sin tjänst. Samtliga har dock 

heltidstjänster. Utifrån en jämförelse mellan de två respondenter med cirka 80 % - 100 % SO-

undervisning och de andra två respondenterna med cirka 60 % SO-undervisning, förefaller 

ingen större skillnad i förhållningssätt till deras uppdrag. Detta anse jag delvis beror på att 

reflektionerna respondenterna gör, inte uteslutande är utifrån ett SO-lärarperspektiv, utan även 

ett lärarperspektiv. Därför anser jag att denna faktor inte har en direkt inverkan på resultatet.
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5. Empiri

5.1 Empirisk disposition

Hur de olika respondenterna svarat i intervjun presenteras i detta kapitel med utgångspunkt 

från fem frågeområden. Varje fråga representeras således av svaren som de fyra intervjuade 

lärarna har gett. Frågeområdena presenteras här med en kort beskrivning om kopplingen till 

frågeställningar och syfte;

 Vilka uppfattningar skildras angående rollen som SO-lärare?

 Syftet är att undersöka vilka uppfattningar respondenterna har om sig själva som lärare, det 

vill säga vad de anser krävs av en lärare idag.

 Vilken effekt har arbetssituationen på SO-lärares yrkesutövande? Syftet med detta 

frågeområde är att få en bild av hur och på vilka sätt arbetssituationen påverkar det dagliga 

arbetet, framförallt med fokus på hur undervisningen påverkas. Svaren har framkommit 

genom att respondenten berättat om de uppgifter denne utför, vilket vidareutvecklats i hur 

respondenten känner, tycker och tänker om uppgifterna samt vilka motiv som ligger bakom 

uppgifterna. Arbetssituationen är något som angränsar till de flesta frågor i 

intervjuunderlaget och därmed har diskussionerna om detta område kommit in under flera 

frågor.

 Upplever SO-lärare att det råder balans mellan god kvalité på undervisningen och att 

uppfylla Lpo 94 samt kursplanens krav? Syftet med detta frågeområde är att skapa en 

uppfattning om hur lärarna ser på sitt uppdrag och hur uppdraget fungerar i relation till det 

praktiska yrkesutövandet.

 Hur uppfattar SO-lärare att det administrativa arbetet påverkar kunskapsutveckling inom 

SO? Denna fråga angränsar till arbetssituationens påverkan och uppdragets natur men ligger 

som ett eget frågeområdet då  syftet är att undersöka mer specifikt vilka uppfattningar SO-

lärare har om det administrativa arbetsuppgifterna och vilken effekt de har på elevernas 

kunskapsutveckling inom SO-ämnena.

 Hur utövar SO-lärare det praktiska arbetet för att uppfylla uppdraget enligt Lpo 94 och 

kursplanen? Detta frågeområde skiljer sig något från de övriga genom att perspektivet är av 
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mer praktisk karaktär. Syftet är att ta reda på hur so-lärare går till väga för att skapa en 

meningsfull undervisning utifrån de krav Lpo 94, kursplanen och arbetssituationen sätter. 

Där efter följer ett kapitel med sammanställt resultat av samtliga respondenter. Detta kapitel 

presenterar en samlad bild av de fyra respondenternas uppfattningar. Denna bild ligger sedan 

till grund för nästkommande kapitels analysdel och diskussion.

5.1.1 Presentation av respondenter

Lärare A arbetar för närvarande på sin första skola där hon varit verksam i snart fem år. Hon 

började arbeta som enbart SO-lärare men har idag även tjänsten som SYV32 på skolan. Detta 

innebär att hon undervisar 60 % i SO och 40 % i SYV. A arbetar på en bruksortskola som 

ligger några mil utanför X-stad. Skolan är nyrenoverad sedan 2006 och sträcker sig från 

förskoleklass till årskurs nio och har cirka 230 elever.

Lärare B arbetar som SO-lärare och Svenskalärare. B har varit verksam i snart 10 år och 

arbetar nu på sin femte skola. Hon beskriver skolan hon arbetar på som en landsbygdsskola 

belägen på en bruksort med relativt få elever med skilda hemförhållanden. Eleverna kommer 

från akademiker hem, bondefamiljer, familjer med sociala problem och låg inkomst. Skolan 

har ca 230 elever och är nyrenoverad sedan 2006.

Lärare C är SO lärare men har under hela sin yrkesverksamma tid även undervisat i 

matematik. Hon undervisar cirka 15-20 % i matematik och resten i SO. Hon har också 

periodvis undervisat i hemkunskap, vilket hon uppskattar mycket eftersom hon där får arbeta 

med eleverna i en annorlunda miljö. C har varit verksam lärare i 19 år och arbetar idag på en 

högstadieskola, årskurs sju till nio, med ca 700 elever. Skolan beskrivs som den ”Stora 

skolan” med ett stort upptagningsområde med skilda familjeförhållanden, allt ifrån höghus

och hyreshus till radhus, villor. Skolan är belägen relativt centralt i X-stad.

Lärare D har varit lärare i drygt trettio år. Hon undervisar för tillfället bara i SO men kommer 

även att undervisa i svenska till hösten. Skolan som D arbetar på beskriver hon som en 

”villaskola” där eleverna består av relativt homogena grupper. Hemförhållandena baseras 

främst av elever från villaområden, men även hyreshus samt landsbygd förekommer. Skolan

har ca 450 elever från årskurs sju till nio och ligger i en tätort i angränsning till X-stad.

                                                
32 SYV är förkortning för Studie- och Yrkesvägledare
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5.2 Resultat av undersökning

Resultaten i arbetet redovisas utifrån de svar som de fyra respondenterna svarat på respektive 

fråga.

5.2.1 Vilka uppfattningar skildras angående rollen som SO-lärare?

Lärare A

A anser att lärarens roll i huvudsak handlar om att ge elever kunskaper i de ämnen läraren har 

och förbereda eleverna för omvärlden då de slutar i årskurs nio. Till detta tillkommer också att 

fungera som stödperson och social person som eleverna kan komma till och som de kan känna 

förtroende för. Detta menar A ger läraren rollen som socionom, kompis, psykolog, vuxen och

förälder. Hon säger att man har flera roller som lärare, vilket är något som många gånger är 

mycket att tackla eftersom läraren måste hitta nya lösningar hela tiden. A anser att uppdraget 

handlar om att följa de uppdrag skolverket ger ut gällande ämnesuppdrag med måluppfyllelse 

samt att följa läroplanen som säger att läraren ska fostra, och bidra till att utveckla det sociala 

umgänget. A menar att läroplanen är viktig att inte glömma bort i lärararbetet då det är något 

som lätt kan hända om läraren kanske stirrar sig blind på ämneskunskaperna. A understryker 

att läroplanen är minst lika viktig som ämnesuppdraget och är något som läraren ska ha med 

sig hela tiden i den dagliga verksamheten genom att bland annat skapa goda relationer och 

förebygga mobbing. Detta säger hon kan göras per automatik genom att diskutera med 

klassen om hur man ska vara mot varandra. A menar att detta arbete är en förutsättning för att 

kunna skapa en god arbetsmiljö både för elever och för lärare. 

A anser att det är viktigt att vara avslappnad och att det är bra att ha tidigare erfarenheter 

utanför läraryrket när man arbetar som SO-lärare. Detta säger A är något hon själv har då hon 

läst till lärare på senare år. Detta menar hon bidrar till att man kan använda berättandet i 

undervisningen och på så sätt fånga elevernas intresse. A anser också att en SO-lärare bör 

vara flexibel då det dyker upp nya händelser i världen hela tiden

Lärare B

Lärare B anser att SO-läraren behöver vara allmänbildad och veta lite om mycket och helst 

mycket om mycket. Läraren ska var intresserad av vad som sker i samhället, vilket innebär att 

denne bör följa nyheterna varje dag, och vara insatt i debatter, inte bara inom ämnena som rör 

undervisningen utan generellt. Vidare anser B att det är en fördel om läraren är bra på att 



- 20 -

diskutera, vilket också kräver kunskap så att läraren kan argumentera för och mot olika

skeenden och händelser. 

[…] Om du inte kan mycket som SO-lärare så tycker inte eleverna det är någon idé att lyssna på dig. Jag
tror att det är större krav i SO än i många andra ämnen. Som historielärare förväntas du kunna alla årtal. 
De ska kunna ställa en fråga och du ska kunna svara på den. […] Och sedan bör du också vara intresserad 
av deras värld lite grann så man vet vad man kan göra kopplingar till. Bara för att kunna vara med i deras 
diskussioner…

B anser också att det finns en viss skillnad på vad man förväntar sig av en so-lärare och andra 

lärare, en förväntan som kommer både från eleverna, föräldrarna och kollegorna om att kunna 

svara på det mesta.

[…] En SO-lärare förväntas kunna mycket mer. Det gäller inte bara från eleverna utan det gäller även 
föräldrar och kollegor. Du går ju inte till en slöjdlärare och förväntar dig att han eller hon ska veta exakt 
vad som hände på nyheterna igår och exakt kunna förklara det. Inte en no lärare heller… De ska kunna sitt 
ämne men inte nyhetssändningen… vilka orsaker som låg bakom senaste bombningen i Jerusalem. Att 
kunna förklara det, eller att kunna förklara hur det fungerar med Big Brother Mickes senaste eskapader 
som du också förväntas kunna förklara. Var för gjorde pressen så? Varför visades de grejorna? Och då ska 
man helst veta vad de pratar om… Det ställs högre krav på att du är uppdaterad och att du vet mycket. 

Angående sin roll som lärare säger B att hon ser en förändring. Idag jämfört med tidigare ses 

läraren inte längre som en auktoritär person med absoluta svar och sanningar utan att läraren 

istället ofta fungerar som en kombination av mamma, coach, psykolog, kurator. B säger 

vidare att hon anser att den pedagogiska och undervisande delen i arbetet fått mindre plats och 

har istället ersatts av kraven på fostran i skolan. B upplever att många föräldrar anser att det är 

skolans ansvar att uppfostra eleverna, inte deras eget. B beskriver en slags 

envägskommunikation där föräldrarna ställer krav på skolan att fostra, uppfostra och 

informera samtidigt som de själva inte visar några tendenser på att sköta sin del av 

uppgörelsen. Skolan har en fostrande roll, säger B, men bär inte huvudansvaret, det gör 

föräldrarna. B beskriver situationen som att uppdragets utveckling bidragit till en ökad 

föräldrakontakt men också med ett minskat föräldraansvar.

Lärare C

C beskriver sin lärarroll som att hon mer fungerar som kurator, psykolog, uppfostrare, 

vaktmästare och mamma än en lärare. Hon beskriver situationen som att hon är en person som 

tar hand både undervisning och allt annat som händer i skolan. Mamma framförallt, säger C, 

något som hon ser skiljer sig mycket från tidigare år. En av att se stora skillnaderna mot förr 

är hur föräldrar idag agerar och förhåller sig till skolan och eleverna. C beskriver situationen 

som att det är en helt annan typ av föräldrar idag, föräldrar som inte har tid för sina barn men 

som samtidigt skämmer bort dem genom att till exempel åka till skolan för att lämna något 
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material som eleven glömt hemma. Tidigare skulle aldrig detta hänt utan då hade eleverna 

själva fått gå hem och hämta det som de glömt, menar C. Sedan anser hon vidare att språket i 

skolan förändrats, vilket ställer nya krav på lärarna, krav på att arbeta med värdegrund och 

förhållningssätt. C säger också att om det råder något problem bland eleverna, något som 

egentligen sker på fritiden, så förväntar sig föräldrarna att det är skolan som ska ta hand om 

situationen. Fast i långa loppet, säger C, blir det till slut skolans sak i varje fall.

[…] Och det tar ju tid att bara gå igenom en korridor. Jag går inte förbi någon som säger ett könsord, utan 
man får ta den matchen varje gång. Det tar energi, för många ifrågasätter ju allting också. De tar inte en 
tillsägelse om man säger, utan det blir ofta livliga diskussioner. […]

Vad uppdraget säger att läraren ska genomgöra tänker C inte på varje dag, utan det är ett 

arbete som sitter i ryggmärgen och som hon automatiskt arbetar med till exempel 

värdegrundsarbete och att de ska nå alla sina mål.

Gällande rollen som SO-lärare säger hon att det i stort sett samma för alla lärare till exempel 

att man är empatisk och att man ska kunna känna av vilket tillstånd klassen befinner sig i och 

kunna läsa av om det har inträffat något under dagen. Men det specifika krav SO-lärare har på 

sig, säger C, är att vara påläst och uppdaterad om vad som sker i världen något som hon å 

andra sidan delvis tycker tillhör en allmänbildning som alla lärare bör ha. Det viktigaste, säger 

C, är dock att man älskar sitt arbete och sina kollegor.

[…] Som SO-lärare är det viktigt att du är påläst, och följer med på nyheterna och läser tidningen varje 
morgon. Det är ju ett måste i princip, tycker jag. Så att där har man nästan en timmas jobb varje dag med 
nyheter och tidning om man skulle räkna in det. Fast å andra sidan tycker man att alla lärare ska göra 
detta, alla lärare är ju lite lite SO-lärare.[…] 

Lärare D

D säger att det centrala i hennes arbete som SO-lärare är att göra eleverna till demokratiska 

och toleranta människor, där samhällskunskap och religion är väldigt viktiga ämnen för att bli 

införstådd på begreppet tolerans. Denna inställning har D haft sedan hon började arbeta som 

lärare. Men hon anser också att demokratibegreppet är något alla lärare ska arbeta med. 

Vidare menar hon att dagens lärare har ett annat socialt ansvar för eleverna, något som lärare 

inte hade förr utan då låg ansvaret mest på att genomföra ett visst antal lektioner. Detta sociala 

ansvar är ett ansvar hon egentligen inte tycker att lärare bör ha eftersom lärare inte är 

utbildade till detta, menar D. Sedan säger hon också att det finns föräldrar idag som anser att 

det är skolans ansvar att ha ordning på eleverna när de drar runt på stan och ”super”, något 
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hon själv inte håller med om. Hon nämner också betydelsen av att alla elever ska känna sig 

älskade. En svårighet i arbetet som D beskriver är hur man ska hantera elever som inte mår 

bra. D ger exempel på en elev som känner sig ensam och är ensam för att hon är udda. Detta 

sätter läraren i en svår sits, för å ena sidan menar D måste elever tillåtas vara udda och vara 

sig själv samtidigt som hon vet att eleven inte mår bra. Vilket handlingsalternativ som ska tas 

till i en situation som denna är svår att besluta eftersom ärendet inte är svart eller vitt, menar 

D.

Som SO-lärare krävs att man är demokratisk, allmänbildad, påläst, uppdaterad, tolerant och 

lugn. Framförallt att visa respekt för sina elever är en viktig egenskap, säger D, då det är det 

värsta hon vet då barn blir ironiskt behandlade av vuxna på skolan. Respekt är något som hon 

anser att alla lärare ska visa sina elever. En annan viktig egenskap är att var intresserad eller i 

varje fall vara insatt i det som intresserar eleverna. Till exempel har D:s skola en slags 

fotbollsprofilering, vilket innebär att eleverna då och då uppträder i tidningen. Detta, säger D, 

är viktigt att uppmärksamma.

5.2.2 Vilken effekt har arbetssituationen på SO-lärares yrkesutövande? 

Lärare A

A säger att hon ansvarar för uppgifter utanför undervisningsområdet i allra högsta grad då hon 

beskriver sig själv som en människa som vill vara med och peta i och har åsikter om det 

mesta. A beskriver sig själv som en arbetsmyra vilket innebär att hon tar sig tid till att vara 

engagerad. Samtidigt vidhåller hon att hon har sina begränsningar och vid de tillfällena har 

hon förmågan att säga nej till fler uppdrag. A anser att trots att hon medverkar i mycket 

utanför undervisningen är det just undervisningen som den mesta av hennes tid går till 

eftersom A vill få den så bra som möjligt. Periodvis säger A kan det vara mycket att göra både 

på den administrativa sidan och i undervisningen men att fokus trots allt ligger på 

undervisningen även i dessa stunder. 

A menar också att dagens arbetssituation gör att man inte har tid att umgås med eleverna 

under dagen då man måste förbereda för nästa klass som kommer inom några minuter eller att 

det finns administrativt arbete som måste behandlas. A menar också att det är väldigt viktigt 

att man tar tid från planeringsarbetet till att andas ut och bearbeta sig själv, men att detta lätt 

läggs åt sidan på grund av tidsbrist.
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A anser inte att hon hinner utföra sitt arbete under sin arbetstid men säger att man får göra så 

gott man kan och att man får göra det som krävs för att uppfylla uppdraget. Det som skulle 

kunna underlätta arbetet är mindre elevgrupper, antyder A. Detta innebär mycket arbete och 

tid men A anser att hon har igen det senare. Hon understryker dock att hon definitivt arbetar 

fler timmar än vad avtalet säger trots att A inte anser sig ha en orimligt hög ambitionsnivå. A 

anser vidare att det är svårt att säga om det skiljer sig i arbetstid till andra lärare eftersom hon 

inte vet hur mycket tid de lägger ned på sin planering. Det hon kan uttala sig om är att SO-

ämnenas karaktär gör att examinationer och lektionsupplägg kräver mycket planering och tar 

lång tid till exempel då uppsatser ska rättas, utvärderas och bedömas utifrån varje elevs 

kunskapsnivå och analytiska förmåga. Hon säger vidare att man visserligen kan ha lektioner 

utifrån läromedelsböcker med frågor till, vilket skulle spara tid, men det anser hon 

personligen är ett värdelöst sätt att arbeta på då det inte utvecklar eleverna på samma sätt.  

Vad gäller tid för rättning säger A att hon inte tror att det skiljer så mycket mellan SO och 

språk i detta avseende.

Lärare B

B anser att det råder mycket högre krav på läraren idag än tidigare, både på att individanpassa, 

dokumentera, utveckla föräldrakontakten och planera undervisningen. Hon menar också att 

hon ser en förflyttning från att eleverna ska visa vad de kan till att läraren ska ha 

dokumenterat vad eleverna kan och inte kan, ett arbete som B ser både som en 

kvalitetssäkring för eleverna, då de vet exakt vad de ska göra och vad som förväntas av dem, 

och en utveckling av lärarens professionalism. Samtidigt menar B att detta ställer höga krav 

på läraren, är väldigt tidskrävande och på sätt och vis ifrågasätter lärarens professionalism, då 

lärarens ord och handlingar inte längre räcker, utan ska vara dokumenterade. 

 […] och bevisbördan har förflyttats från eleverna, att de ska visa vad de kan, till att läraren ska ha 
dokumenterat att eleverna faktiskt inte kan saker. Man ska visa precis vad eleverna kan. Förut upplever 
jag att man litade mer på lärarnas professionalism och idag. Jag tror i för sig att man ställer högre krav på 
eleverna idag, med arbeten, att de ska göra bättre saker, att det ska vara mer genomarbetat än vad man 
gjorde för snart 10 år sedan. Men också, tittar man på den typ av planeringar vi ger ut till eleverna idag, 
vad de ska göra, hur de ska jobba, när det ska vara färdigt, vilka mål de ska uppnå för att få ett G, VG eller 
MVG… sådant fanns ju inte förut. […] Det fanns aldrig krav på att föräldrarna hemifrån skulle kunna 
följa arbetet från lektion till lektion i fall eleven skulle vara borta. […] Och sen också att lita på lärarens 
professionalism. Om jag inte hör av mig hem till föräldrarna ja då betyder det att det går bra. Jag hör av 
mig om det inte går bra. Men som det är idag är det några man måste maila tre gånger i veckan för att 
bekräfta att det fungerar, vilket gör att man inte kan lägga ned den tiden på de här eleverna som behöver 
min hjälp. 

B återkopplar till att lärarens tid går till den fostrande och omhändertagande rollen, vilken hon 

å andra sidan anser vara väldigt betydelsefull för eleverna eftersom hon tror att läraren i vissa 
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fall är mer utav en förälder till eleverna än vad deras egna föräldrar är. Hon säger att hon själv 

tjatar mer, bryr sig mer är mer engagerad i eleverna än vad vissa av deras föräldrar är. Detta 

sociala arbete är en del av läroplanen, vilket genomsyrar hela arbetet i skolan.

B säger vidare att samtidigt som lärarens krav ökat så har inte tjänsterna ändrats och givit 

lärarna mer utrymmer för att kunna genomföra detta arbete, utan uppgifterna har tillkommit 

vid sidan av det tidigare arbetet. B menar vidare att det inte bara är arbete som direkt rör 

eleverna som tillkommit utan även administrativa och ekonomiska uppgifter, något som 

tidigare vilat på rektorernas ansvar. Det förekommer också mycket möten som B menar 

många gånger är ostrukturerade och bara tar upp dyrbar tid. Tidsbristen som kommer i och 

med denna arbetssituation innebär att man alltid måste prioritera bort saker, menar B. Hon 

säger att hennes planering till undervisningen inte längre tar lika mycket tid då ofta bara 

behöver friska upp sitt minne inför de olika arbetsområdena. Det som tar tid, säger B, är att 

det alltid finns arbete att behandla till exempel föra in resultat, kontakta föräldrar eller rätta 

uppgifter omprov eller arbeten som kommer in för sent. B menar att om det skulle övergår till 

att det ligger på elevernas ansvar att bli godkända snarare än lärarens ansvar, skulle lärarens 

arbetsbörda minska, då uppgifterna kommer in samtidigt och kan bearbetas och återlämnas på 

kortare tid.

[…] Det som tar så mycket extra tid är att du måste göra 1000 olika omprov, att du får in uppsatser lite då 
och då, så att du alltid har grejer som ligger samlat. Istället för att eleverna har ett tillfälle och fixar de det 
inte då, ja då fixar de det inte. Sen tycker jag att det är självklart att eleverna måste få en ny chans och 
hjälp och stöd men som det är idag är det inte elevens intresse att få godkänt som styr utan att vi måste få 
dem godkända. Och det är ju inte förrän eleverna själva har en egen vilja som det går bra för dem Du kan 
ju sätta in 1000 resurser på någon som inte vill göra någonting men det hjälper ju inte, för vill de inte 
själva så kommer de ingenstans.

Vidare lägger hon till att det som prioriteras bort oftast inte rör hennes undervisning så 

mycket, även om hon kan dra ner på kravnivån framförallt vad gäller hennes sexors 

prestationer, utan att det snarare är hennes privatliv som får offras.

[…] Man får göra prioriteringar vad behöver vara klart absolut nu? Tittar man på undervisningssituationen 
blir det att man lägger mindre tid på sexor till exempel än vad man gjort annars. Inte att man låter dem gå 
vind för våg men… Har jag läxförhör med dom så är det läxförhör, jag kollar inte upp att de måste vara 
absolut godkända på det utan att man har vissa grejor där de kanske får omprov men inte på samma sätt, 
att man kräver lika mycket av dem som man skulle ha gjort annars. För något måste man ta bort för att 
hinna med. Men oftast är det inte det man tar bort utan det är egna grejor som gå ut och fikar med 
kompisar att du inte åker iväg och har en shopping dag på stan. Det är mer sådana grejor man skippar 
faktiskt. 
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B anser att i och med de ökade arbetsuppgifterna för lärare så borde något annat minimeras 

antingen undervisningstid eller färre elever att ansvara för. Dessa säger hon är viktigt för att 

lärare ska slippa gå hem utbrända, vilket är något hon sett hända varje år under sin tid som 

yrkesverksam. Hon säger också att arbetet skulle kunna underlättas med någon form av 

lärarassistent som många andra länder har eftersom de kan ta hand om vissa administrativa 

delar av arbetet till exempel kopiera material, genomföra rättning om de får en mall att utgå 

ifrån, plocka i ordning bland papper och i klassrum och fungera som provvakter. B gör en 

jämförelse med läkarsekreterarens uppgifter.

Lärare C

Arbetssituationen så som den såg ut när C började arbeta beskriver hon som att man i princip 

gick till skolan och gjorde sina lektioner och inget mer. Konferens var något som hölls en 

gång i månaden men detta utvidgade sig relativt snabbt till att bli en gång i veckan. Nu idag, 

säger C, genomförs konferenser flera gånger i veckan och utöver det har ytterligare 

arbetsuppgifter tillkommit. C tillägger att dessa uppgifter har en tendens att hela tiden öka och 

uppgifterna läggs på arbetslagens ansvar. Idag, säger C, har arbetslagen hand om idrottsdagar 

och skolavslutningar, ett ansvar som tidigare låg på andra funktioner inom skolan och hon 

berättar att skolans bibliotek för tillfället inte har någon personal, ett ansvar vilket hon menar 

säkerligen kommer att tillfalla arbetslagen i sinom tid. Ett annat område som tar tid är 

schemabrytande aktiviteter som till exempel värdegrundsdagar, vilket sätter krav på läraren 

måste få fram nytt material snabbt. C tycker själv att det är roligt att arbeta med detta men att 

det tar upp mycket tid. Hon nämner också att städningen, att organisera städscheman för 

eleverna och se till att de följs, också det tar onödigt mycket tid. 

Gällande fördelning av uppgifter säger C att det är vissa som har väldigt många uppgifter på 

sitt bord men att man i de fallen får skylla sig själv för att man tagit på sig det. Å andra sidan 

säger C, så är det inte så att någon slipper undan detta arbete utan ansvaret delas. C beskriver 

sin arbetssituation som att hon ligger inom den skäliga arbetstiden men att detta kommer av 

att hon under sina år som yrkesverksam har fått in rutiner och material på de olika 

arbetsområden, vilket underlättar hennes arbete idag. Undervisningstiden är den samma men 

planeringstiden tar inte lika mycket tid. Om hon var nyexaminerad lärare idag säger hon att 

hon inte skulle kunna hålla sig inom ramen för arbetstiden. C berättar att de nyexaminerade 

lärarna som arbetar på skolan kan sitta kvar till framåt åtta på kvällarna med arbete. 
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C säger att SO-ämnena innebär en del rättning hemma men att det är lärarna i svenska och 

engelska som har den tyngsta arbetsbördan då rättningen tar väldigt mycket tid samt att de har 

nationella prov som också tar väldigt mycket tid att gå igenom. Vad gäller tid till rast säger C 

att det ofta är någonting som kommer upp under lärarens rast som måste bearbetas på en gång. 

Detta innebär att lärarens rast ofta går till att prata med elever istället för att ta några minuters 

paus. 

[…] Ibland har man tid att ta rast men ofta knackar det på dörren eller att man får göra någon utryckning. Eller 

bara att det står några elever där och… vad ska vi göra idag? Var ska vi vara? De är kontaktsökande och 

ensamma en del va, så det är deras sätt att klara av att ha rast. […] Och ibland blir man ju kvar i klassummet, det 

går lätt en tio minuter.[…]

Det C anser vara något som kan avlasta lärarnas arbetssituation idag är att införa fler kuratorer 

och speciallärare på skolan. Hon berättar att på hennes skola med 700 elever har de stått utan 

kurator under en längre tid samt att det finns en 25 % tjänst för en specialpedagog på skolan 

men som tyvärr varit borta mycket. Detta har bidragit till att lärarna istället fått ta hand om 

detta arbete, berättar C. Hon säger att problemet som ligger bakom detta är att det fattas 

ekonomiska resurser. 

Lärare D

Lärare D säger att den största skillnaden hon känner av i dagens skola och som skiljer sig mot 

förr är dagens betygssättning. Förr menar hon att det var väldigt enkelt att sätta en etta eller 

två på elever som egentligen inte kunde så mycket men att det idag är mycket högre krav på 

lärarna att eleverna ska bli godkända. D anser därför att dagens betygssystem är mycket 

bättre, men att hon skulle vilja se fler steg i betygen. Hon anser vidare att lärarna på hennes 

skola har blivit duktigare på att godkänna elever. D säger att detta arbete tar mer tid, speciellt 

då svaga elever ska tillgodoses, i vilket hon också ser en problematik då de duktigare eleverna 

lätt hamnar i skym undan. Idag består hennes klassammansättningar av 26-28 elever, vilket 

innebär en omöjlighet att hinna se alla elever under en lektion, menar D.

[…] Jag har ju en konflikt kan man säga, och det är ju det här att man ska lära elever att arbeta med alla 
sorters elever och därför vill vi ha styrda grupper. Men ibland känner jag att det inte fungerar för att de 
duktiga eleverna måste få chansen att diskutera med varandra för att kunna lyfta sig.  Så ibland gör jag så 
att jag säger: Nu sätter ni er i diskussionsgrupper precis som ni vill. Och då märker jag ju, när det 
diskuteras historia eller politik, hur en del verkligen suger åt sig av de duktiga eleverna. Så det är en 
konflikt.
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Vad gäller synen på sin arbetstid säger D att hon går mycket på rutin och kan mycket, men det 

räcker att hon ser till sin nyblivna SO-kollega som trots sin 40 % tjänst lägger ned otaliga 

timmar på att förbereda och planera. D menar att om nya lärare ska ha en chans att klara ett 

heltidsarbete i dagens skola måste de få hjälp med material av dem som redan arbetat några 

år. Att hinna med alla arbetsuppgifter är svårt och det blir mer och mer hela tiden speciellt 

arbetet utanför undervisningen, säger D. 

Det positiva med dagens läraruppdrag är att D känner sig mer delaktig med sina 

mentorselever med vilka hon har en bra kontakt och även en bra kontakt med deras föräldrar. 

Vissa föräldrar är D i kontakt med flera gånger i veckan så att de får veta exakt hur det går för 

eleven. D berättar också att hon brukar följa elever till lektioner som de har en tendens att 

skolka ifrån, en närkontakt som till viss del kan genera eleverna, men som D menar också 

många gånger uppskattas av eleverna. Men det är klart att det kräver extra mycket arbete, 

säger D, samtidigt som hon anser att hon personligen har denna tid då hon inte behöver 

planera särskilt mycket även om det kontinuerligt kommer upp nya händelser i samhället och 

världen.

Vad gäller åtgärder anser D att skolan skulle bli bättre om elevgrupperna minskade så att 

läraren kan ge mer tid till varje elev.

5.2.3 Upplever SO-lärare att det råder balans mellan god kvalité på undervisningen och 

att uppfylla Lpo 94 samt kursplanernas krav?

Lärare A

A anser att det ibland är svårt att hålla en bra kvalité på undervisningen beroende på att man

arbetar med elever som är allt ifrån mycket svaga till högpresterande i ett och samma 

klassrum. Detta innebär att det kan vara svårt att nå ut till alla och tillgodose allas behov om 

elevantalet är bortåt trettio stycken. A anser att klasserna inte bör överstiga ett antal på tjugo 

elever för att man ska få en kvalité på undervisningen. 

[…] Det är inte det att man ska segregera de svaga och de högpresterande men man måste hitta en nivå 
som är bra… och jag tycker det är svårt med många elever. 

A beskriver att det finns en problematik kring att utveckla sitt undervisningsarbete då dagens 

administrativa uppgifter tar en för stor del av lärarens tid. Detta påverkar kvalitén genom att A 

inte har tillräckligt med tid att utveckla sin undervisning en den mån hon vill så att den ger 
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underlag för att ge en bra helhetsbild av eleverna. Kvalitén blir ibland lite hämmad av detta, 

säger A. Undantagen är om man har väldigt homogena grupper då arbetet kan fungerar 

utmärkt men om halva klassen är svagpresterande blir det svårt att hinna med.

A säger att arbeta ämnesövergripande kan förenkla undervisningen genom att fler ämnen 

behandlar samma ämnesområde men att det inte alltid är så att man får med sig någon annan 

lärare på detta. Å andra sidan berättar A att hon har ett kontaktnät med några kollegor där de 

utbyter idéer och bra tips på undervisningsalternativ. Vidare sägare hon dock att hon alltid kan 

ha ämnesövergripande undervisning inom sina egna fyra ämnen.

Lärare B

B anser att pedagogrollen har minskat under hennes yrkesverksamma tid. Hon känner att det 

inte finns tid att utveckla pedagogiska tankar och idéer och pröva dem i undervisningen. B 

beskriver situationen som att dagens lärare har större krav på att individualisera 

undervisningen och ha pedagogisk kunskap om hur olika funktionshinder ska hanteras i 

undervisningen. Trots detta går det åt mindre tid till planering av undervisning idag jämfört 

med tidigare eftersom tiden inte räcker till på grund av alla andra uppgifter som cirkulerar 

runt om undervisningen. B säger att den generella bilden av lärares uppgifter är utifrån 

kunskapsuppdraget, och att det är i det hon själv vill ha i fokus eftersom ämneslärare styrs 

mycket av kursplanerna, men som ett återkommande problem kantas detta uppdrag av 

tidsbristen. 

Uppdraget i sig att alla elever ska vara godkända, anser B är ett bra mål. Samtidigt säger hon 

att läroplanen syftar till eleverna ska ha individuella förutsättningar men att det i praktiken 

inte är genomförbart. Idag ska alla elever fungera i samma klassrum men alla elever klarar 

inte att gå i en klass på 30 stycken. Detta gör att strukturen i klassrummet blir sämre vilket 

påverkar undervisningskvaliteten för hela klassen. B säger att hon tror att många elever som 

har svårigheter i skolan idag skulle fungera alldeles utmärkt i en mindre grupp men att den 

delen på många sätt är fördärvad på grund av att uppdraget säger att man inte får dela in 

elever i olika indelningsgrupper. För att hinna med alla uppgifter får hon ibland göra det 

bekvämt för sig genom att lägga mindre tid på att ta fram eget material och istället arbeta med 

SO-böckerna, ta bort vissa läxförhör för att man inte finner tid till att rätta dem. För att få 

utlopp för undervisning som B är nöjd med fokuserar hon ibland mer på vissa klassers 

undervisning om det är mycket att göra under en period, en arbetsfördelning som hon varierar 
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mellan klasserna. Kvaliteten påverkas vidare av klasstorleken, menar B, där det råder stor 

skillnad i förutsättningar för en god undervisning beroende på om du har 30 eller 20 elever i 

en klass. Framförallt handlar det om att ju färre elever det är i en klass innebär en mindre 

grupp av elever i svårigheter, elever som behöver mer egen tid med läraren. B beskrev en 

situation där hon i samtal med sin arbetsgivare lade fram att hon inte hade tillräckligt med tid 

att genomföra alla sakuppgifter hon hade på sitt bord, var på hon fick en uppmaning som 

direkt påverkade hennes undervisning.

[…] I höstats gick jag in till min rektor och sa att jag inte hinner göra allting jag borde. Det är för mycket 
grejor hela tiden. Då sa han: Men kan du inte ta bort någonting då? Nä sa jag, jag kan ju inte sluta 
utvärdera eleverna. Jag måste ha utvärdering på dem på ett eller annat sätt. Han tyckte att jag skulle sänka 
min ambitionsnivå för att hinna med grejorna. Inte ta bort andra arbetsuppgifter, utan sänka ambitionen. 
Nivån! Och det gjorde jag också och då hinner man självklart med mer, men man är ju inte lika nöjd med 
undervisningen.

Vidare säger B att hon känner av en viss skillnad gällande vilka prioriteringar som gör för 

olika ämnen, där SO-undervisningen ofta hamnar i kläm. I en jämförelse med NO-

undervisningen säger B att det är en självklarhet att de ska ha grupper på runt 16 elever för att 

kunna laborera, trots att det egentligen inte ligger någon självklarhet i detta, och skulle SO-

undervisningen få samma förutsättningar skulle undervisningssituationen vara en helt annan 

än vad den är idag. B menar att man skulle kunna utnyttja studiebesök betydligt mer och få 

fram mer givande diskussioner där man har tid att se och höra alla elever. B menar vidare att 

SO-undervisningen sällan prioriteras just på grund av att andra ser undervisningen som att 

man ändå bara pratar eller arbetar i böckerna. Detta är en bild B anser vara orättvis. Dessutom 

menar hon att det finns en förväntan om att SO-undervisningen ska kunna ta hand om 

eventuella föreläsningar eller undersökningar som skolan blir tilldelad, just för att det kanske 

ligger ett samhällsperspektiv i dessa, vilket på sätt och vis kan stämma men att det lika gärna 

skulle kunna behandlas på vilken lektion som helst. Trots detta förväntas SO-lärarens 

undervisningstid gå till detta.

Om B själv fick önska skulle hon se på nyheter med klasserna en kvart varje dag, vilket skulle 

vara genomförbart om det inte var så mycket annat runt om som tar tid. En annan aspekt som 

påverkar undervisningen är att ingenting får kosta något. Även om det skulle förefalla ett 

behov av en halv SO-tjänst till eller om det för någon aktivitet skulle krävas en vikarier så 

kostar det oftast för mycket för att vara genomförbart. 
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Lärare C

C säger att kvalitén i undervisningen kan påverkas i de fall då det råder något problem i 

klassen. Bland annat berättar hon att det under en period rådde en mobbningshistoria i en av 

hennes klasser, vilket då innebar att mycket undervisningstid gick åt till att hantera denna 

situation genom att ha samtal med eleverna, med föräldrar och fokusera på 

värderingsövningar snarare än andra områden inom SO-ämnena. Vad gäller måluppfyllelse i 

en situation som denna och även allmänt menar C att man inte behöver ha provunderlag för 

att sätta betyg i alla kurser. Vissa delar arbetas det djupare med och andra lättare men att det 

är helhetsbilden hon får utgå ifrån. Det viktiga är att klassen har tillgång till material att arbeta 

med så att de som kan får chansen att självständigt kunna utveckla sig inom det aktuella 

området. 

C anser att dagens uppdrag och struktur bidrar till att arbetet i skolan blir bättre genom att det 

råder ett nära samarbete med lärarlag och andra kollegor. C berättar att hon och de andra SO-

lärarna tar fram material tillsammans och diskuterar mycket, vilket förbättrar kvalitén. Hon 

berättar också att de på skolan arbetar mycket i teman, vilket innebär att planeringsarbetet och 

undervisningen är ämnesöverskridande, vilket i sin tur ger ett mycket bra utbyte i 

undervisningen. Hon säger att det är roligare att vara lärare idag. De har också fri timplan 

vilket innebär att man kan lägga olika mycket tid på olika ämnen beroende på vad som lämpar 

sig bäst för det valda området.

C säger sig se en tendens i att många uppgifter som tilldelas skolan anses passa in i SO-

undervisningen och där med kommer en hel del förfrågningar om inte C kan ta detta under 

sina lektioner. Men detta ser hon inte som något större problem eftersom hon själv i så fall 

säger ifrån om det inte passar. En skillnad hon kan se mellan SO och andra ämnen är att SO-

undervisningen inte blir kontrollerad på samma sätt som kärnämnena. Detta innebär en större 

frihet i undervisningen samtidigt som C kan känna att hon har mer hemarbete än till exempel 

lärare för de praktiska ämnena, som å andra sidan är mer bundna till sina salar. 

Lärare D

När det kommer till SO undervisning känner D att det alltid är brist på tid med tanke på hur 

mycket hon skulle vilja ta upp i undervisningen. Men friheten att planera med eleverna om

vad de vill ta upp och hur arbetet ska genomföras medför att det viktigaste och de mest 

intressanta delarna kommer med. D menar också att eleverna är stressade nog som det är idag, 
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vilket innebär att detta arbetssätt med större inflytande och frihet på sätt och vis begränsar

nivån vad gäller stressen över betygen. D anser att kvaliteten i undervisningen påverkas av att 

dagens klasser är för stora. Speciellt gäller detta hennes egen arbetsplats där klassrummen är 

avsedda för elevgrupper på cirka tjugo elever men klasserna idag består av upp till trettio 

elever. D säger att de har en arbetsmiljö som rent fysiskt är outhärdlig på grund av dålig 

ventilation och för lite plats. Vidare menar hon också att hon ofta känner sig otillräcklig i 

klassrummet då hon som ensam lärare kan ha svårt att tillgodose allas behov.

D tror att vissa lärare har missuppfattat vem eller vilka som bär det demokratiska och etiska 

ansvaret. Många tror att detta ansvar ligger på SO-lärarna, säger D, vilket är något SO-lärarna 

på hennes skola har försökt sprida att detta ansvar ligger på alla. Något hon tror har resulterat 

i att flera har tagit detta ansvar.

[…] Jag hörde att fransklärarna hade pratat om det franska valet… mmm… Så jag tror allt att det har 
spridit lite ringar på vattnet!

D berättar att deras arbetsgivare har givit lärarna stort förtroende gällande ansvar. 

Arbetslagsarbetet bidrar till en god sammanhållning och att alla lärare är informerade om hur 

veckan ser ut för sina respektive mentorselever inom varje ämne. Detta innebär att lärarna får 

kontroll på när, vad och var eleverna ska vara under veckan. D berättar också att samarbetet 

bland lärarna i arbetslagen har bidragit till ämnesövergripande undervisningen mellan 

svenska, SO och NO på hennes skola. Syftet är att kunna samarbeta kring större frågor som 

sex och samlevnad och etik och moral, ett arbete som hon uppskattar. D säger också att hur 

undervisningen fungerar är det endast eleverna som kan svara på, i varje fall är det endast de 

hon känner att hon behöver ta hänsyn till, inte vad kollegor eller andra tycker. 

[…] Jag har åttor i SO nu och när de säger: Men SO är ju kul!, ja då behöver ingen annan tala om för mig 
hur jag är i min undervisning utan det räcker att mina elever talar om detta för mig. (Haha) Inte alla 
förstås! (Haha)

D känner stor frustration över att skolan har satt in resurser för matte och NO, vilket innebär 

att klasserna där består av cirka 16 elever. Matte är ett kärnämne och NO ett laborativt ämne 

och varför resurserna är tilldelade dessa ämnen kan D mycket väl förstå. Men i svenska, 

engelska och SO består elevgrupperna av 28-29 elever och får inga av dessa resurser till sitt 

förfogande. D menar att för att hon ska kunna ge alla elever precis den nivå som de behöver i 
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undervisningen så krävs det att elevantalet sjunker. Som situationen är nu är det omöjligt att 

tillgodose alla, menar D.

[…] Jag vill kunna se varje elev i ögonen en liten stund och se ett intresse eller brist på intresse och är det 

brist på intresse då ska jag se till att skapa ett intresse. Det är liksom mitt jobb. 

5.2.4 Hur uppfattar SO-lärare att det administrativa arbetet påverkar 

kunskapsutveckling inom SO? 

Lärare A

A anser att dagens uppdrag gör att hon inte hinner med att utveckla sitt arbete i den mån hon 

önskar. Detta säger hon beror på den administrativa strukturen med bland annat individuella 

studieplaner för eleverna, arbeta fram strukturer för att uppnå ett visst meritvärde för skolan, 

det vill säga hur man ska få eleverna att uppnå vissa betyg, samt att hinna tillgodose alla 

elevers behov. Vidare säger hon att detta krav finns trots att klasserna består av uppåt en 

trettio elever. A menar att det finns så mycket man kan göra, speciellt inom SO-ämnena, och 

att hon har ambitionerna att vilja hinna genomföra enormt mycket på lektionerna, men att 

tiden inte räcker till. Detta pressade schema är något som även eleverna känner av, säger hon, 

vilket innebär att man får minimera undervisningen så att man finner en struktur som är 

godtagbar både för elever och läraren.

Vad gäller sin arbetstid säger A att hon tillägnar mest tid till sin undervisning då hon tycker 

det är viktigt att man ger tid till nya arbetsområden, ger tid till att ge eleverna feedback på det 

de har gjort i skolan och tar fram bra och lämpligt material som passar alla elever. A menar att 

det är det som är meningen att hon ska göra och att det administrativa i så fall får vänta, men 

samtidigt understryker hon att kombinationen är betungande. A fyller i med att som det ser ut 

idag arbetar de flesta skolor med att försöka förenkla de administrativa uppgifterna så mycket 

det går.

Lärare B

Vad gäller det administrativa arbetet rörande elever säger B att de är en kvalitetssäkring för 

eleverna samt att läraren måste tänka igenom varför valda delar tas upp i undervisningen och 

vem läraren tar upp dem för. På så sätt har undervisningsarbetet utvecklats positivt. Samtidigt 

menar hon att skulle lika mycket tid läggas på elever som behöver hjälp som på 

administrationen, skulle administrationen inte behövas. Den negativa aspekten är att detta 
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arbete tar så mycket tid. En annan positiv aspekt med det administrativa arbetet tycker B är att 

arbetslaget har blivit mer effektivt i sitt arbete. Men det är på det administrativa arbetet, det 

vill säga på övriga uppgifter, som den största av B:s tid hamnar och inte på undervisningen. 

Själv fungerar B som arbetslagsledare och fackligt skyddsombud, vilka båda tar upp en 

ganska stor del av hennes tid. Utöver detta tillkommer uppgifter, praktiska uppgifter som tar 

tid, säger B. Framförallt går tiden till möten och många möten beskriver hon har varit dåligt 

förberedda samt att hon inte blivit delgiven information om vad mötena ska handla. B säger 

att hon bara förväntas dyka upp. Dessa typer av möten förekommer både med ledningen och 

med olika skolutvecklingsgrupper, något som B känner en frustration över. 

Möten… Mycket möten man aldrig förstod varför man satt med i. Mycket ”vilken färg ska vi ha på 
gardinerna-möten”, såna grejor dyker det upp titt som tätt. Många möten har varit dåligt förberedda och 
att man inte vet vad mötena ska handla om innan. Du förväntas bara dyka upp. Jag har stående möten med 
skolledningen i gång i veckan, och när man kommer dit så… Jaa… vad har vi att ta upp idag? Även 
sådana möten som jag varit med i sedan länge, till exempel en skolutvecklingsgrupp med träff en gång per 
månad, kan fungera såhär. Där får man samma dag en liten blänkare om vilka grejor man ska prata om så 
man hinner inte förbereda sig. 

Lärare C

C anser att det är det administrativa arbetet som tar mest tid i arbetet, framförallt 

utvecklingssamtalen som ska sammanställas och utvärderas. C nämner också att 

mentorsansvaret innebär många uppgifter och att det utvecklingsarbete som sker i olika 

grupper bland de anställda tar mycket tid. 

C anser inte att hennes undervisning direkt påverkas av hennes uppgifter som ligger utöver 

undervisningen. Hon säger att det är upp till henne att se till att det inte påverkar. Det som tar 

tid från lektionerna är om det råder problem i klassen som akut måste hanteras eller för- och 

efterarbete av administrativa uppgifter. 

Vad gäller det som tar mest tid i arbetet varierar mellan olika perioder, enligt C. Ibland är det 

rättningen, ibland är det eleverna och det sociala arbetet med dem, ibland undervisningen. C 

säger att det ofta känns som att mer av hennes tid går till uppgifter utanför lektionssalen, 

uppgifter som egentligen inte borde tillhöra lärarens uppgifter. Som exempel nämner hon att

distribuera lappar fram och tillbaka angående prao eller liknande som både ska för och 

efterarbetas. 
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Lärare D

D anser att det som tar mest tid i hennes arbete är att rätta inlämningsarbeten från eleverna 

och eftersom hon totalt har 125-130 elever i SO räcker arbetstiden vid dessa tidpunkter inte 

till. Att välja denna examinationsform är i för sig valfri, säger D, men samtidigt har eleverna 

har rätt till att pröva olika metoder eftersom alla lära sig på olika sätt. 

D säger sig tillhöra dem som inte tagit på sig så mycket administrativt arbete. Hon framhåller 

dock att hon inte anser att arbetet inom arbetslaget och arbetet kring hennes mentorselever

eller fortbildningsarbete innebär administrativa uppgifter. Administration för D är att till 

exempel att lägga schema. Men gällande allt ”pappersarbete” säger D att det har ökat inom 

skolan. Personligen anser hon att hon hållit sig ifrån mycket av de administrativa uppgifterna 

bland annat genom att hon agerat som arbetslagsledare där hon fungerar mer som en coach för 

de andra och där de ansvarar för dokumentationen. Hon berättar att skolan har många olika 

utvecklingsgrupper bland annat antimobbningsgrupper som skriver antimobbningsplaner och 

reviderar dem, ett arbete som kräver mycket tid och dokumentation. Skolan har också en 

överlämningsgrupp som arbetar med dokumentation för elever i övergången mellan år sex och 

sju, ett arbete som också kräver mycket dokumenterat underlag.

5.2.5 Hur utövar SO-lärare det praktiska arbetet för att uppfylla uppdraget enligt Lpo 

94 och kursplanerna?

Lärare A

Lärare A är med i ett kontaktnät med några kollegor där de utbyter idéer och bra tips på 

undervisningsalternativ. A säger att det som fungerat bra ena året med en klass kanske inte 

alls fungerar nästa år med en annan klass, vilket gör att man får starta om ibland. Annars 

planerar hon det mesta arbetet hemma, men gör kortsiktiga planeringar då hon själv beskriver 

sig som impulsiv. Detta ser hon inte som något problem då vad som helst kan inträffa på en 

lektion vilket kräver att läraren måste vara beredd på att släppa sin planering och arbeta med 

något annat istället.

[…] Ibland är jag helt oförberedd, kanske med några stolpar, och ändå får en väldigt bra lektion. När man 
går in genom dörren kan vad som helst hända så då måste man ändra ändå ibland.

A tycker att det är viktigt att pröva olika undervisningsformer som film, diskussioner, se på 

nyheter, arbeta med fördjupningsuppgifter, för att finna en eller några som passar varje 

enskild klass eller grupp. Hon menar också att examinationsformerna bör variera av samma 
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anledning, till exempel införa ett grupp prov eller liknande. Detta innebär, enligt A, att läraren 

får testa sig fram för att se vad som fungerar och inte fungerar. 

[…] har man en grupp som kan se Nyheter på tv och sen få en diskussion, ja det har de lärt sig mer på än 
om man står och pratar rätt upp och ned. Det tror jag. Det kan räcka med det. Nu ser vi på nyheterna för 
nu har detta hänt.

När det kommer till vad A väljer att ha med i sin undervisning baseras detta val på vad hon 

anser ger något för elevernas framtid och vilka kunskaper de behöver för att förstå sin 

omvärld. Exempel på vad som A anser är viktigt att ta upp är: Tredje världen, EU-länder och 

samhällsekonomi. Detta förklarar hon med att målet är att öka medvetenheten hos eleverna.

Hon berättar också att olika ämnesområden får olika mycket tid beroende på vad som känns 

viktigt för varje enskild klass. Vissa ämnesområden arbetar hon mycket och länge med medan 

andra kanske bara omnämns på en lektion.

[…] Man får förklara varför styret fungerar på ett sätt i Kina, ett annat i USA ett tredje i Somalia. -- öka 
medvetenheten. Vi väljer detta ganska fritt. Har förnyat oss, till exempel har vi tagit in terrorismen. Man 
vill ta upp det som påverkar dem, som finns runt dem. Till exempel; Vad är terrorism och varför pratar 
man om det på nyheterna varje dag? […] …men det är en pressad tidsram vi har och man hinner inte allt. 
Då får man helt enkelt lägga mer krut på kanske mer övergripande bitar till exempel andra världskriget. 
Några elever kanske är jätteintresserade av krigsförloppet men jag går inte in på det specifikt i alla fall, 
istället ger jag dem kunskap om var de kan hitta information hur de kan söka den själva, för att de på egen 
hand ska kunna fördjupa sig i det som intresserar dem.

Lärare B

Det som B anser är viktigt är att eleverna får mycket kunskaper och allmänbildning. Hon 

säger att hon använder en del ”Jeoperdy-kunskap” då det är där eleverna kan se att de har 

väldig nytta av det de har lärt sig i skolan genom att de kan svaren på frågorna. En annan 

viktig aspekt är att eleverna har och får en grundläggande kunskap om hur samhället fungerar. 

[…] Ibland träffar man vuxna som inte fattar att de varit mer och bidragit till att vi har just denna regering 
som sitter och tycker det är konstigt och tycker att det bör sitta någon slags polsk riksdag som byter 
regering så fort opinionen ändras. Så den delen vill man ha, att de vet hur allt funkar.

Vidare anser B att en bra undervisning, det vill säga bra SO, är när eleverna blir engagerade 

att själva tar reda på och ifrågasätter händelser och skeenden samt att de kan se sammanhang 

mellan historia och dagens samhälle. Vidare anser B att det är viktigt att arbeta med begreppet 

förståelse för att bryta stereotypa bilder och förutfattade meningar av och om andra 

människor. Detta gäller både mellan olika länder men också mellan olika samhällen i Sverige.

Själva undervisningen kan variera mellan olika klasser eftersom klasserna tar in kunskap på 

olika sätt, säger B. Vissa diskuterar hon mycket med, andra arbetar mer utifrån boken. Vad 
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gäller urvalsstoffet i SO-undervisningen utgår B från de kunskaper samhällets invånare 

förväntas kunna. Hon uppmärksammar också vad gymnasieundervisningen förväntar sig av 

sina elever så att hennes elever får de rätta förutsättningarna när de når den nivån. Sedan utgår 

hon även från vad hon själv tycker är intressant och viktigt, det vill säga den egna 

värderingen, för om läraren själv inte tycker att det är roligt att arbeta med ett område blir det 

precis lika tråkigt för eleverna att ta del av denna undervisning, menar B. Det finns mycket 

mer som hon skulle vilja ta upp i undervisningen men det finns inte tid till det och där av sker 

en prioritering utifrån ovan nämnda kriterium. Ibland använder hon sig av en lektion där hon 

berör ett område så att eleverna i varje fall har hört talas om det. 

[…] Tittar man allmänt finns det vissa saker man förväntas veta vissa saker. I geografi t ex förväntas du 
veta vilka världsdelarna är, världshaven, europakartan, var N. Y. ligger etc. Så de grejerna försöker man 
verkligen se till att de får med sig och att de kan. […] Man ska arbeta med det man vet att man kan göra 
roligt för dem. Till exempel arbetar mina just nu med Din Ekonomi. De fick i uppgift att planera 
kostnader för ett hushåll under en månad. De fick ta reda på olika fakta själva och en del kollade upp 
hemma vad saker kostade. […] Hur mycket pasta äter man på en månad? Vad kostar elräkningen? Hur 
mycket toapapper går det år? Bilförsäkring? […] Det här kastade de sig över. 

Det positiva med SO-ämnena är att de är fria i detta avseende, menar B, då eleverna inte göra 

ett prov på varje avsnitt, utan kan dramatisera, diskutera eller se en film och reflektera. B 

menar att det finns både frihet i ämnet och en ganska bra tillgång på material och interaktivt 

material. Det som kan göras bättre är dock tillgången på datorer och mindre klasser samt åter 

igen att det tar mycket tid att ta fram lämpligt material.

[…] Dels att man har för mycket elever och sen att man saknar viss teknik och tid att förbereda. Ska jag 
beställa några filmer till någon elev med dyslexi tar det en halvtimma bara att beställa filmerna. Och sedan 
ska jag jaga eleven för att få tillbaka dem i tid.

Lärare C

Eftersom SO är ett orienteringsämne hinner man inte med allt som står i böckerna. Det är en 

orimlighet, säger C. Men läraren får försöka hinna med målen trots att det inte finns tid att 

beröra alla delar i de olika ämnena. Bra undervisning i SO innebär för C att eleverna tycker att 

det är roligt och att de när de lämnar klassrummet har fått med sig ny kunskap. Också att få in 

praktisk verksamhet i de teoretiska ämnena är viktigt. Detta får eleverna genom att skolan 

arbetar utifrån ett bifrostinspirerat arbetssätt som kombinerar praktik och teori genom 

ämnesövergripande temastudier. De arbetar bland annat med värdegrundsfrågor och massage, 

säger C. Detta arbete är något som uppskattas väldigt mycket, säger C, både av elever och 

lärare. Ett annat alternativ är att använda någon form av pysselböcker så att eleverna får 

klippa och klistra, även fast de är 15 år gamla, säger C. Vidare menar hon att det är viktigt att 
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man förnyar sig på de olika områdena så att inget område är det andra likt, vilket kan innebära 

varierat redovisningssätt som par-tenta, grupptenta, muntlig redovisning eller skriftliga prov. 

Ofta får eleverna välja redovisningssätt själva eller så får majoriteten besluta. Det beror lite på 

tid, säger C. C säger också att hon har förmånen att ofta ha kandidater som hjälper till. En 

annan positiv del med kandidater är att man är två i klassrummet, menar C, vilket ger bättre 

förutsättningar till att alla elever blir sedda. 

Hur C lägger upp sina lektioner varierar men hon delger först eleverna vissa baskunskaper 

vilket består av ett antal genomgångar så att alla får samma grundkunskaper. Där efter övergår 

lektionerna till att baseras på diskussioner där klassen tar upp fördelar och nackdelar med det 

aktuella ämnet till exempel de olika världsreligionerna. Syftet, menar C, är att få dem till 

tänkande individer. 

Lärare D

D anser att böckerna inte alltid tar upp de ämnesområden som SO-lärarna anser vara viktiga 

samtidigt som de kan vara alldeles för detaljrika för att till exempel passa det tematiska 

arbetet. D säger att ibland anser hon att arbetsböckerna är usla och därmed blir istället Internet 

en viktig kunskapskälla för undervisningen. Detta medför också att de ibland sammanställer 

eget material om till exempel tempel eller skrifter i olika religioner, hur man ser på döden i 

olika religioner, kärlek och äktenskap eller demokratins historia. Syftet med detta är att 

eleverna ska få en övergripande bild av och förstå hur skeenden hänger samman. 

När D betygsätter eleverna anser hon inte att de ska kunna svara på alla frågor på proven, utan 

utgår från elevernas lärandeprocess och bedömer utifrån denna. Skriftliga prov är för övrigt 

något som D ställer sig kritisk till då hon anser att prov skapar en onödig nervositet bland 

eleverna. En viktig egenskap är att lyssna och diskutera med eleverna, säger D, för om de litar 

på hennes betygssättning behöver de inte ha skriftligt prov var fjärde vecka, utan kunskaperna 

kommer istället fram i samtalen. Ibland, säger D, lägger hon dock in skriftligt prov för att 

eleverna ska tvingas läsa och inte glider genom lektionerna utan att få någonting gjort. D 

anser att den frihet vad gäller urval inom SO, som Lpo 94 innebär, är så otroligt viktig 

eftersom läraren och eleverna gemensamt kan planera upp ämnesområden och gå igenom 

betygskriterierna. 
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[…] Jag tycker att det är så viktigt att vi har får den frihet som kom med Lpo 94. Vi läser betygskriterierna 
och diskuterar. Ska alla läsa USA som stormakt eller ska vi dela upp det så att några läser USA, några 
Sovjetunionen och några kanske Romarriket om de är intresserade av antiken. För vi hinner ju inte med 
allt ihop.

D använder berättandet så ofta det går och när hon känner att hon har eleverna med sig. Men 

detta bryts ofta då hon känner att hon tappat de svaga eleverna. Då brukar hon vanligtvis 

släppa eleverna till gruppdiskussioner istället där de får ta reda på fakta utifrån olika nivåer. 

Detta gör att D kan diskutera med en grupp på en hög nivå och sedan gå till en annan grupp 

och prata, hjälpa och strukturera upp arbetet för dem som arbetar på en lägre betygsnivå. Att 

lägga upp undervisningen på detta sätt, menar D, är viktigt för att alla elever har rätt att 

diskutera utifrån de förutsättningar de har. Men detta innebär också att D får vara väldigt 

fysiskt aktiv i klassrummet för att hinna diskutera och hjälpa alla, ett arbete som hon ofta 

känner sig otillräcklig i och som har en lite stressande påverkan.

D anser också att läraren bör våga delegera uppgifter till eleverna, till exempel berättar D att 

några elever fick uppgiften att göra ett prov på godkändnivå till klassen. D menar att man inte 

ska vara rädd för att dela ut detta ansvar eftersom det är givande både för eleverna och 

underlättar arbete för läraren själv. D berättar också att hon ibland gör en grundkurs inom 

något område varefter eleverna sedan släpps ganska fria med en fördjupning på eget valt 

område.

5.3 Sammanställt resultat av undersökningen

Sammanställningen består av att svaren från de fyra respondenterna sammanställs för varje 

övergripande frågeområde.

5.3.1 Vilka uppfattningar skildras angående rollen som SO-lärare?

Två av fyra lärare nämner begreppet undervisning som en central del i lärarrollen. För 

resterande två lärare ligger fokus snarare på rollen som fostrare och socialt stöd. Denna roll 

nämner även de två förstnämnda lärarna som en viktig funktion i arbetet. Samtliga lärare 

beskriver att lärarrollen också innebär att på något sätt förbereda eleverna för framtiden där 

kravet på SO-läraren i detta fall handlar om att vara påläst, uppdaterad och kunnig inom 

samtliga SO-ämnen så att läraren kan ge svar på elevernas funderingar och har verktyg för att 

leda diskussioner i klassrummet.
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Samtliga lärare tar också upp relationen mellan skolans fostrande roll och föräldrarnas 

förväntningar, en problematik som beskrivs som att lärarna känner en förväntan från 

föräldrarna att de ska uppfostra deras barn. Tre lärare anser att dagens relation till föräldrar 

skiljer sig mot för cirka tio till tjugo år sedan genom att föräldrakontakten har ökat samtidigt 

som föräldraansvaret har minskat. Den fjärde läraren har arbetat i cirka fem år och har inte 

nämnt denna jämförelse. Vidare beskriver samtliga lärare att de känner sig ha fler än enbart en 

lärarfunktion i skolan. Samtliga lärare nämner att de har en funktion inom ramen för elevernas 

sociala utveckling i form av psykolog, kurator, mamma (förälder). En av lärarna nämner 

också att hon har funktionen av en vaktmästare. Detta ansvar menar en av lärarna är ett ansvar 

lärare egentligen inte borde ha eftersom de inte är utbildade för detta.

5.3.2 Vilken effekt har arbetssituationen på SO-lärares yrkesutövande?

Samtliga lärare har ansvar för olika funktioner i skolan utanför undervisningen och tre av fyra 

lärare anser att det är uppgifterna runt om undervisningen, det administrativa arbetet, som tar 

mest tid, speciellt vad gäller möten. Tre av fyra lärare säger att de går mycket på rutin och 

erfarenhet i sin undervisning medan en lärare säger att hon lägger ned mest tid på sin 

undervisning för att få den så bra som möjligt. Denna lärare är också den som arbetat kortast 

tid inom yrket. Två av de tre andra lärarna anser att nya lärare arbetar betydligt mer än vad 

arbetstiden är utsatt på eftersom de inte har tillräckligt med erfarenhet, rutiner och material än. 

Två av fyra lärare nämner också att de ser att lärares ansvarsområden kontinuerligt utökas. 

Bland annat nämner de att ekonomiska och schematiska uppgifter tillkommit samt att 

speciella värdegrunds- eller idrottsdagar ska planeras av arbetslagen. En av lärarna säger att 

detta ställer krav på att lärarna snabbt måste kunna ta fram nytt material. En annan nämner att 

trots utökade arbetsområden har inte tjänsterna förändrats, det vill säga att lärarnas tidigare 

uppgifter inte har ersatts av nya utan nya har tillkommit. Tre av fyra lärare framhåller dock att 

det är upp till varje enskild lärare att kunna säga nej till nya ansvarsområden om de känner att 

det blir för mycket arbete.

Samtliga lärare anser att högre krav ställs på lärare idag. Två av fyra lärare anser sig ligga 

över den utsatta arbetstiden, men känner att de måste uppfylla uppdraget och således får 

acceptera detta trots att det går ut över privatlivet. Två av fyra lärare säger att de vid tillfällen 

för rättning av bland annat uppsatser ligger över den utsatta arbetstiden men att de annars 

ligger inom ramen för skälig arbetstid.
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En av fyra lärare nämner att många av rasterna går till att ta hand om elevärenden istället för 

att ta en paus. En annan lärare beskriver en liknande situation med nämner att hon saknar 

utsatt tid till att hinna umgås med eleverna samt tid till att bearbeta sig själv och utvärdera sitt 

eget arbete, något hon säger att hon måste ta sig tid till i varje fall. En lärare säger att dagens 

uppdrag och arbetssituation har medfört att elevkontakten har blivit bättre. 

Vad gäller åtgärder nämner tre av fyra lärare att de vill ha mindre elevgrupper för att hinna 

tillgodose alla elever. En av dessa lärare nämner också att mindre undervisningstid för att 

hinna med allt det andra samt införande av lärarassistenter som avlastar läraren administrativa 

uppgifter. En av fyra lärare önskar att skolan skulle ha fler kuratorer och specialpedagoger 

som avlastar delar av det sociala ansvaret och tillgodoser de elever som behöver extra stöd.

5.3.3 Upplever SO-lärare att det råder balans mellan god kvalité på undervisningen och 

att uppfylla Lpo 94 samt kursplanernas krav?

Samtliga lärare anser att det finns svårigheter att uppnå god kvalitet på undervisningen i 

förhållande till Lpo 94 men de tar upp olika aspekter. Tre av fyra lärare anser att klasserna är 

för stora i förhållande till möjligheten att hinna tillgodose alla elevers individuella 

förutsättningar.

Tre av fyra lärare anser att arbetets administrativa uppgifter tar för mycket tid och inverkar 

således på undervisningen. En av dessa tre antyder dock att det är upp till henne att se till att 

undervisningen inte blir lidande. En annan av dessa tre lärare berättar att hon blev uppmanad 

att sänka ambitionsnivån i sin undervisning för att hinna med det administrativa arbetet. En av 

fyra lärare anser att det är den sociala omsorgen och sociala ansvaret som inverkar på 

undervisningskvaliteten.

Tre av fyra lärare anser vidare att SO lärare förväntas ta hand om mycket externa uppgifter 

som inkommer till skolan då det är lätt att applicera undersökningar och gästföreläsare med 

ett samhällsperspektiv. Även demokratibegreppet nämner en av dessa lärare som ett område 

många andra lärare anser att det till SO-ämnen exklusivt, fast det är något alla lärare ska 

arbeta med enligt Lpo 94. 
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Tre av fyra lärare anser att ämnesövergripande studier utvecklar och underlättar 

undervisningen. Två av dessa anser att de har ett väl fungerande samarbete på sina skolor 

medan en av dem anser att det är svårt att få med andra lärare på detta arbetssätt. Hon nämner 

vidare att hon arbetar ämnesövergripande i sina egna ämnen samt att hon har ett kontaktnät av 

kollegor där de utbyter idéer.

5.3.4 Hur uppfattar SO-lärare att det administrativa arbetet påverkar

kunskapsutvecklingen inom SO? 

Samtliga lärare anser att den mesta av deras tid går till det administrativa arbetet. En lärare 

anser att hon inte har tid att utveckla sin undervisning i den mån hon önskar på grund av den 

administrativa arbetsbördan. Tre av fyra nämner att möten med olika utvecklingsgrupper tar 

mycket tid, där en av lärarna säger att hon medvetet har hållit sig utanför detta arbete och 

istället fungerat som arbetslagsledare. Tre av fyra antyder att de tycker att det administrativa 

arbetet är positivt då syftet är att förbättra elevernas utveckling. Samtidigt vidhåller samtliga 

lärare att det finns negativa aspekter med administrationen. Exempel som nämns är att det tar 

mycket tid vilket i sin tur tidvis går ut över undervisningen, ostrukturerade möten, periodvis 

påfrestande mentorskap med hänvisning till det sociala arbetet, tidskrävande dokumentation

samt tidskrävande pappersdistribution mellan kollegor, elever och föräldrar. En av lärarna 

menar att om man skulle lägga lika mycket tid på elever som behöver hjälp som man gör på 

det administrativa arbetet så skulle inte administrationen behövas.

5.3.5 Hur utövar so-lärare det praktiska arbetet för att uppfylla uppdraget enligt Lpo 94 

och kursplanen?

Samtliga lärare anser att de får prioritera olika delar inom de fyra ämnena då det inte finns tid 

att ta upp allt i undervisningen. En av lärarna säger i detta avseende att genom att beröra olika 

områden på ytan ges eleverna möjlighet att på egen hand fördjupa sig i ämnet om de finner 

det intressant. Detta gör de genom att ta upp områden som de anser bidrar till att utveckla 

elevernas förståelse och möjlighet att se sammanhang i tid och rum. Samtliga lärare vill delge 

eleverna kunskaper för att förstå hur samhället fungerar och motivera dem till tänkande 

individer, där ifrågasättandet är ett viktigt verktyg. En av fyra lärare tar in en del 

detaljkunskaper då hon menar at detta ger eleverna möjlighet att känna att de innehar en viss 

kunskap. Samtliga lärare anser att diskussioner och samtal är en central del i SO-

undervisningen. En av fyra lärare tillägger att det är viktigt att eleverna har en gemensam 

baskunskap så att de har verktyg för att kunna diskutera. Samtliga lärare vidhåller också att 
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man får pröva olika arbetssätt och examinationsformer för att tillgodose alla elevers 

förutsättningar. En av lärarna ställer sig i detta fall kritisk till skriftliga prov då hon anser att 

det stressar upp eleverna, en stress hon menar att många elever känner av i skolan. Tre av fyra 

lärare antyder att böckerna inte alltid är anpassade till vad de menar med bra SO-

undervisning, vilket innebär att de tar fram eget material istället. Två av fyra lärare anser att 

berättandet är bra att använda i undervisningen men att nivån måste anpassas så att alla elever 

har chans att följa med. En av fyra tycker att praktiska arbetsmetoder bör ingå i 

undervisningen för att göra den roligare för eleverna. Samtliga lärare tycker variationer är 

viktig för att göra undervisningen roligare för eleverna. Två av fyra lärare tar upp vikten av att 

låta eleverna vara med och bestämma i undervisningen.
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6. Diskussion

Syftet med examensarbetet var att undersöka vilken uppfattning SO-lärare har om sitt uppdrag 

i dagens grundskola. Ur detta syfte formulerades två frågeställningar med inriktning på att 

undersöka vad som idag ingår i lärarens uppdrag samt hur SO-lärare ser på det pedagogiska, 

sociala och administrativa arbetet i skolan.

6.1 Jämförande analys 

6.1.1 Uppfattningar om det pedagogiska arbetet

Läroplanen säger att eleverna ska utvecklas efter sina egna förutsättningar och få möjlighet till 

att arbeta ämnesövergripande. Att arbeta utifrån alla elevers olika förutsättningar upplever 

samtliga lärare att de finns vissa problem med. En av anledningarna är att klasserna är så pass 

stora att det är svårt att hinna se och hjälpa alla elever samt att det är svårt att anpassa 

kunskapsnivån till alla elever i undervisningen eftersom det finns både svagpresterande elever 

och högpresterande elever i samma klassrum. Detta problem är något som belyses i skrivelse i 

Lärarfackligt då de hänvisar till en utredning genomförd av Skolverket med slutsatsen att så 

länge elevgrupperna är så pass stora som idag så begränsas kvaliteten på undervisningen trots 

ökad kompetens bland lärare. Denna begränsning kommer av att elevgrupperna är för stora 

och där med menar Skolverket att gruppstorlek bör vara ett mått på strukturell kvalitet. Endast 

med reservation kan denna jämförelse representera hela grundskolan eftersom 

undersökningen bygger på förskoleklass upp till årskurs tre.  I undersökningen uttrycker en av 

lärarna att läroplanen syftar till att låta varje elevs förutsättningar styra kunskapsutvecklingen 

men menar att klasstorleken och den kunskapsspann eleverna befinner sig i är för bred för att 

varje individ ska få möjlighet till att utvecklas utifrån sina egna premisser. Det framgår också 

av undersökningen att SO-lärare anses ha ett tacksamt ämne som man mest diskuterar i, vilket 

medför att prioriteringar för att arbeta i mindre grupper sällan genomförs, något SO-lärarna 

själva inte håller med om då mindre elevgrupper skulle ge möjlighet att utveckla 

undervisningen mycket mer.

I Lpo 94 framgår bland annat att läraren ska klargöra det svenska samhällets värdegrund och 

konsekvenser för det personliga handlandet samt diskutera värderingar uppfattningar och

problem med eleverna. Dessa kriterier är enligt Lpo 94 något som gäller alla lärare inom 

skolan. Det som framgick av undersökningen var att SO-lärare upplever att de förväntas ha en 

otroligt bred kunskap som omfattar alla nivåer inom samhället och världen. Detta kan 
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innebära detaljkunskaper om funktioner inom skolan, händelser på nyheterna etcetera. De 

upplever också att de förväntas ta sig an externa uppgifter som knyter an till ett SO-perspektiv 

som delgivits skolan. Exempel på detta är gästföreläsare, undersökningar och även ta ett större 

ansvar för demokratiarbetet, enligt en av lärarna i undersökningen. Detta trots att det framgår 

av Lpo 94 att samtliga lärare ska arbeta med att diskutera samhällets värdegrund. 

6.1.2 Uppfattningar om det administrativa arbetet

Då det kommer till undervisningen strävar samtliga lärare efter att variera undervisningen och 

examinationerna så mycket som möjligt, något som överensstämmer med läroplanens kapitel 

angående ansvar och inflytande. Fokus ligger på att förbereda eleverna för framtiden och 

bereda dem med verktyg för att förstå sin omvärld. Samtidigt anser tre av fyra lärare att 

förutom klasstorlekens inverkan på undervisningskvalitén så spelar också det administrativa 

arbetet in då det tar upp mycket av den tid som annars skulle kunna läggas på att utveckla 

undervisningen. En av lärarna i undersökningen menar dock att det är upp till henne själv att 

se till att undervisningen inte påverkas av detta, samtidigt visade undersökningen att denna 

lärare ansåg sig arbeta betydligt fler timmar i veckan än vad avtalet avsåg. Vidare visade 

också undersökningen att en av SO-lärarna blev uppmanad till att sänka sin ambitionsnivå i 

undervisningen för att hinna med det administrativa arbetet. I Nordängers forskning framgår 

bland annat att arbetsbelastningen har ökat inom läraryrket bland annat på grund av att 

karaktären på lärarens uppgifter har förändrats. Nordänger menar också att lärare idag lider av 

den ”moraliska pressen”, där tankar om vad som är bra lärararbete blir ett problem då 

undervisningen inte längre är i fokus utan istället arbetet kring skolutvecklingsgrupper, 

dokumentation och handlingsplaner. Lindkvists forskning visar att det centrala i lärararbetet 

anses vara det som rör undervisningen men att det under arbetsdagen tillkommer 

”runtomkringarbete”. Enligt Lindkvist känner lärarna ett tvång att vara delaktiga i och utöva 

inflytande över sådant som de reellt inte kan påverka. Dessa två forskningsbilder 

överensstämmer till stor del med undersökningen i detta arbete. Skillnaden är dock att dessa 

två forskare ger en mer negativ bild av arbetssituationen än vad som visar sig i arbetets 

undersökning. Tre av fyra lärare upplevs vara personer som vill engagera sig i olika 

arbetsgrupper eller självmant väljer att ta på sig ansvarsområden trots att de vet att de 

eventuellt kan få mycket att göra. Det framgår också att de är av uppfattningen att det är upp 

till var och en att säga ifrån om det blir för mycket. En av fyra lärare ger dock en bild av 

verksamheten som överensstämmer med Lindkvist forskning, då hon beskriver möten av olika 
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former som ostrukturerade och otydliga utan reell inverkan på verksamheten eftersom mötena 

många gånger inte producerar något.

Vad gäller lärarrollens totala betydelse, alltså de pedagogiska, sociala och administrativa 

uppgifterna, anser samtliga lärare att uppgifter utanför undervisning och planering av 

undervisning tar mest tid. Två av lärarna i undersökningen anser att de generellt ligger över 

den utsatta arbetstiden på trettiofem timmar verksamhetsförlagd arbetstid och tio timmar 

förtroendetid per vecka, en arbetstid på totalt 45 timmar per vecka. Två av lärarna säger också 

att de nyanställda SO-lärarna arbetar betydligt mer än så. Enligt Lpo 94 ska varje enskild 

skola kontinuerligt utveckla sin verksamhet så att den överensstämmer med de uppsatta 

målen. Detta arbete ställer således krav på den pedagogiska ledningen och lärarnas 

professionella ansvar. Undervisningen är viktig för samtliga lärare men tre utav fyra lärare 

säger att de idag utgår från tidigare upplägg och därmed har en viss rutin i undervisningen. 

Den lärare som arbetat kortast tid av dessa fyra säger sig lägga mycket tid på planeringen för 

undervisningen. Denna bild av att utgå från rutinmässiga upplägg och också som en lärare i 

undersökningen beskriver; utgå från kortsiktiga planeringar, är en situation som även beskrivs 

i Lindkvists forskning. Han menar att på grund av den förtätade arbetsdagen tvingas lärare att 

använda den tid som finns till det mest akuta och kortsiktiga arbetet. Att planera på lång sikt 

och få fram idéer om att utveckla undervisningen kommer i sista hand. Det som kan motsätta 

denna bild av verksamheten är att två av fyra lärare i undersökningen säger att de arbetar 

ämnesövergripande med ämnen utanför SO-ämnena. Ett arbete som kräver planering. Det som 

inte framgår är dock hur långsiktig denna planering är. En av fyra lärare i underökningen 

menar att ämnesövergripande studier kan vara svårt att genomföra då detta arbetssätt inte 

intresserar alla. Istället genomför hon ämnesövergripande undervisning på egen hand inom 

sina egna ämnen. Lpo 94 framhåller att eleverna ska få möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande, ett mål som kan uppfyllas av SO-lärare vare sig de får med sig 

ämneslärare utan för SO-området eller inte eftersom styrdokumentet i detta avseende lämnar 

plats för tolkning.

6.1.3 Uppfattningar om det sociala arbetet

Vad gäller det sociala arbetet framgår av läroplanen att lärare (och övrig skolpersonal) aktivt 

ska förebygga och vidta åtgärder mot kränkande behandling, samarbeta med hemmen 

gällande elevernas fostran samt informera vårdnadshavare om elevens skolsituation samtidigt 

som läraren ska hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation. Den 



- 46 -

generella upplevelsen bland de intervjuade lärarna är att fokus idag snarare ligger på att agera 

fostrare än lärare. I den dagliga verksamheten upplever samtliga lärare i undersökningen att 

föräldrarna många gånger har höga förväntningar på vilka insatser skolan ska göra gällande 

den fostrande rollen. Idag anser de sig inte vara den traditionella läraren, utan innehar även 

andra funktioner som; psykolog, kurator och mamma (förälder), roller som faktiskt inte står 

angivna i läroplanen. En av lärarna utrycker att hennes arbetssituation skulle underlättas om 

fler stödfunktioner kom in i skolan i form av kuratorer och specialpedagoger. I 

Lärarförbundets utredning I rättan tid… framgår att det är skolans ledning som har i uppgift 

att stötta lärarna i deras arbete men att på grund av skolornas minskade resurser, bland annat 

vad gäller stödfunktioner, och politiska ambitioner blir konsekvensen att många lärare känner 

sig osäkra på sin lärarroll. Utredningen menar att lärare idag bär ett större ansvar än tidigare

vilket resulterat i en allt för stor arbetsbörda med följden av en orimligt stressad 

arbetssituation vilket har lett till en ökning bland långtidssjukskrivningar. En av lärarna i 

undersökningen beskriver just detta problem då hon under sin yrkesverksamma tid sett sina 

kollegor bränna ut sig. 

6.2 Slutsatser 

Samtliga lärare anser att det är skillnad på att vara lärare idag mot för cirka tjugo år sedan. 

Ansvaret och uppgifterna har ökat samtidigt som undervisningstiden och arbetet kring 

undervisningen förhåller sig konstant. Detta ger en tydlig bild av att dagens arbetssituation är 

betydligt tyngre än tidigare. Det som slår mig är att det inte har införts några direkta 

strukturella förändringar vad gäller att minska arbetsuppgifterna inom några områden i 

arbetet. Uppgifterna har således inte bytts ut, de har tillkommit. Visserligen kan säkerligen 

arbetslagets funktion vara till stor hjälp speciellt gällande utbyte av idéer som får 

skolutvecklingen att gå framåt men detta sätter samtidigt krav på att tid avsätts till dessa 

möten. Om dessa möten inte innehåller en givande struktur borde det innebära att mer tid 

slösas bort istället för att gå till något användbart, till exempel som att läraren kan använda 

denna tid till att utveckla sitt eget undervisningsarbete. Eftersom Lpo 94 är antagen genom ett 

beslut på riksdagsnivå anser jag att detta också borde generera en syn på att sätta in mer 

resurser till skolan för att möta upp den ökade arbetsbördan lärarens uppdrag idag innebär, 

men utifrån min undersökning är detta något som saknas än idag trots att läroplanen varit 

aktiv mer än tio år. På den frågan jag omnämnde i problemformuleringen om tanken är att 
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dagens lärare ska besitta två professioner, den administrativa och den pedagogiska rollen, 

skulle jag vilja påstå efter att ha läst tidigare forskning och genomfört arbetets intervjuer att 

det tyder på att så är fallet. Jag skulle vilja gå så långt som att lägga till ytterligare en 

profession, den sociala professionen, vilket ger tre professioner i en och samma roll. Är det 

verkligen meningen att läraren ska axla hela detta ansvar själv? 

Utifrån arbetets resultat är min uppfattning att rollen som SO-lärare bär ett större ansvar för 

att var en ”allvetande” som kan ge svar åt både elever, föräldrar och kollegor, vad det än 

gäller. Ett ansvar som egentligen bör vara fördelat på alla lärare eftersom samtliga är 

utbildade kunskapsförmedlare. Undersökningen visade också att SO-lärarna upplevde en 

konsensus från andra lärare att de skulle ta ansvar för externa kontakter, som föreläsare 

etcetera för att det ofta ligger ett samhällsperspektiv i dessa och för att SO-lektionernas 

struktur består av mestadels prat. Detta ansvarsperspektiv som framkommer får mig att undra 

över om det kollektiva arbetet idag till viss del, utifrån denna aspekt, ligger till grund för att 

SO-lärares undervisning lätt faller in i rutinupplägg. Rutinuppläggen efterföljs kanske lite väl 

mycket med tanke på att vi lever i en föränderlig värld men med tanke på att avbrott i SO-

lärares undervisning och planering utifrån ovan nämnda orsaker verkar ske relativt frekvent 

kanske rutinuppläggen i undervisningen ett måste för att skapa en kontroll över vad som ska 

hinnas med då SO-läraren vet att avbrotten kan komma när som helst.

Som ny lärare är det en stor arbetsbörda att bära eftersom det verkar som att det pedagogiska 

arbetet idag inte får ta för mycket tid. Detta är dock ofrånkomligt när man som ny lärare 

inträder på arbetsmarknaden eftersom man inte har vare sig erfarenhet eller en materialbank 

att luta sig tillbaka mot. Enligt undersökningen tyder det på att från cirka tio års erfarenhet har 

läraren tillräckligt med erfarenhet och material så att denna i undervisningen kan gå på vissa 

rutiner. Trots detta kräver speciellt samhällskunskapsämnet att man hela tiden uppdaterar sig 

så helt färdig med planeringsarbete blir man aldrig. Men denna rutin bidrar ändå till att det 

pedagogiska-, sociala- och administrativa arbetet hamnar inom ramen för den utsatta 

arbetstiden. Frågan är om det är meningen att det administrativa arbetet ska vara så centralt att 

det går ut över undervisningskvaliteten. Som lärarna i undersökningen berörde bidrar detta 

arbete till att utveckla skolan och ge kvalitetssäkringar och förhoppningsvis bättre 

förutsättningar för eleverna. Samtidigt finns den ekonomiska aspekten i bakgrunden som 

sätter upp hinder för att kvaliteten ska kunna utvecklas till fullo då det saknas resurser i 

skolorna. Resurser som möjlighet till mindre elevgrupper och fler stödfunktioner i skolan så 
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att lärarna kan fokusera mer på den pedagogiska delen av arbetet snarare än att agera kurator, 

psykolog eller mamma till eleverna. Jag menar självfallet inte att läraren ska sluta bry sig om 

hur eleverna mår men att detta arbete ska kunna hänvisas vidare till andra funktioner i skolan 

med utbildning av detta slag. Det lärarna i undersökningen fokuserade på i sin undervisning

var att förbereda eleverna för framtiden så att de har verktyg för att ta reda på ny kunskap 

samt en grundkunskap för hur vår värld ser ut inom olika områden och delar. SO-

undervisningen är som jag ser således en viktig komponent i arbetet att bygga upp medvetna 

och vidsynta medmänniskor och där med är det än viktigare att SO-undervisningen också 

uppfattas som viktig och inte ett ämne där eleverna ”bara diskuterar”.

En annan uppfattning jag fått av undersökningen är att SO-lärare verkar bestå av engagerade 

karaktärer som ofta är aktiva i arbetet för skolans utveckling, var sig de har ledarfunktioner 

eller är med i olika grupper. Om detta är specifikt för SO-lärare kan jag inte yttra mig om då 

arbetet inte har avsett att undersöka vilken roll de ändra ämneslärarna har. En slutsats jag kan 

anta ur detta är dock att det förväntade kunskapsinnehavet som SO-lärare väntas ha och också 

har eftersom ämnena är av en sådan karaktär, möjligen kan bidra till att de på grundval av 

detta passar för utvecklingsarbete inom skolan. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning

Utifrån denna undersökning och tidigare framgår att det arbetsklimatet och arbetssituationen 

för lärare upplevs som tung och att uppdragets natur ställer höga krav på kompetens och 

effektivitet hos lärarna. Att det finns en problematik på fältet är således fastställt och där med 

anser jag att det vore intressant att istället fokusera på hur man kan lösa detta problem. Vidare 

anser jag också att en naturlig följd till detta arbete är forskning kring hur andra ämneslärare 

uppfattar sin arbetssituation, så att mer allmängiltiga slutsatser kan dras om det finns 

skillnader i arbetsuppgifter och förhållningssätt till uppdrag bland olika ämneslärare.
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Bilaga 1

Examensarbete vt 07        Caroline Flintberg

Intervjuguide    Kvalitativ undersökning

Uppvärmning:

 Presentation av mig själv, 

 Information: Syftet med undersökningen. .

 Förmedlar intervjuteknik

 Anonymitet 

 Intervjun bandas men förstörs när arbetet är klart. 

 Frågor?

Information om intervjuobjekt: 

Ämneskombination:

Mentorskap ja nej

Tid i yrket: antal år: ____________   / Började år:___________

Kön: Kvinna Man

Typ av skola:

Skolans storlek:

___________________________________________________________________________

Intervju

 (Hur påverkas läraren av arbetssituationen?)

 Har du känt av några konsekvenser i ditt arbete i dag jämfört med när du började 
arbeta som lärare?

 Anser du att du har tillräckligt med tid för att genomföra dina uppgifter?

(Balansen mellan kvalité och Lpo 94 och kursplan?)

 Vad har du för tankar om lärarens roll i dagens skola?

 Vad innebär lärarens uppdrag för dig?

 Hur påverkas kvalitén i din undervisning av de arbetsförhållanden som råder?
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 Vilka kvaliteter anser du att en SO-lärare bör ha?

 Vad skiljer dig som SO-lärare från andra ämneslärare?

 Anser du att din undervisning påverkas av de uppgifter du är ålagd att utföra vid 
sidan av undervisningen?

(Administrativt arbete och kunskapsutvecklingen i SO?)

 Utifrån dagens uppdrag och struktur i skolan – anser du att det genererar bättre 
förutsättningar till att utveckla ditt undervisningsarbete i den mån du önskar? 

 På vad disponerar du mest tid? – undervisningsarbete eller övriga uppgifter

 Ansvarar du för uppgifter som du anser ligger utanför elev och 
undervisningsområdet?

(Strategier - det praktiska arbetet)

 Vad innebär en bra undervisning i SO för dig?

 Hur arbetar du i din undervisning?

 Hur kan man tillfredställa elevers olika behov i SO?

Avslutning: Frågor och hur intervjun upplevdes


