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Abstract 

A good cooperation between teachers and guardians is one of the most important requirements 

for being perceived as a good teacher. This may contribute to an increasing administrative 

load and contributing to increased stress and reduced time to prepare for teaching. How much 

time is spent, what issues are handled and what contact media is used for teacher-guardian 

contacts is mainly unknown. Therefore, in this study, the amount of, and time spent on contact 

with guardians was quantified and the issues handled and contact media used analyzed. Both 

the number of contacts and how much time was allocated to contact guardians varied widely 

between individuals, although it was clear that female teachers, as a group, had more contacts 

and spent more of their time on contact with guardians than their male colleagues. From the 

collected data it was also evident that communication regarding administration and 

information was prioritized over communication regarding educational activities. In addition, 

duties that where not legislative had to be carried out outside working hours. The material 

collected provide a good overview of how contact with guardians may look, may provide a 

basis for discussion of teachers' work environment and may help young teachers prepare. 
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Sammanfattning 

Ett gott samarbete mellan lärare och vårdnadshavare är en av de viktigaste förutsättningarna 

för att uppfattas som en bra lärare. Detta kan bidra till en ökad administrativ belastning, vilket 

kan bidra till ökad stress och minskad tid för att förbereda undervisning. Hur mycket tid, vilka 

frågor som hanteras och vilka kontaktmedier som används för kontakter med vårdnadshavare 

är huvudsakligen okänd. I denna studie har mängden och tiden av kontakt med vårdnadsha-

vare kvantifierades och de frågor som hanteras och vilka kontaktmedier som används analyse-

ras. Både antalet kontakter och hur mycket tid kontakterna tog varierade kraftigt mellan indi-

vider, men kvinnliga lärare, som grupp, hade fler kontakter och använde mer av sin tid för 

kontakt med vårdnadshavare än sina manliga kollegor. Från de insamlade uppgifterna var det 

också uppenbart, i enlighet med den granskade litteraturen, att kommunikation om administ-

ration och information prioriterats framför pedagogiska frågor. Dessutom, arbetsuppgifter som 

det som inte är lagstadgade utförs, hade i högre grad, utanför arbetstid. Det insamlade materi-

alet ger en god överblick över hur kontakt med vårdnadshavare kan se ut, och kan ge en grund 

för diskussioner om lärarnas arbetsmiljö och kan hjälpa unga lärare förbereda sig. 
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Inledning 
 

Som uppsatsens titel skvallrar om råder det brist på många typer av lärare idag men titeln kan 

också tolkas som att lärare är ett yrkesval där du förväntas att vara kontaktbar jämt. I denna 

uppsats ligger fokus på den senare tolkningen även om den första också är relevant. Skolan är 

en politiskt styrd organisation och följer samhällets pendlingar både politiskt och ekonomiskt. 

Skolan förändras genom nya läroplaner, ökade krav på omdömen om elever, förändrade 

betygssystem med mera. Förändringsarbeten leder alltid initialt till en osäkerhet i 

organisationer och i kombination med läraryrkets förändrade förutsättningar så har skolan 

varit i konstant förändring sedan den första läroplanen som trädde i kraft 1962. Svensk skola 

har gått från en skola dominerad av katederundervisning till en skola som är alltmer fokuserad 

på individuella projekt (Carlgren & Marton, 2004). Från att ha varit dominerad av lärarens 

berättelser, genomgångar och förhör används nu allt större del av lektionstiden till 

administration, information och instruktioner skriver Granström (2006). Strannegård (2012) 

menar i tillägg att svensk skola idag är drabbad av en allt mer tilltagande byråkrati som kräver 

stora administrativa insatser av lärarna. I Lindqvist avhandling från 2002, men även i 

rapporten Uppföljning av ÖLA 00 (Lärarnas samverkansråd, 2004), framgår att huvuddelen av 

de tillfrågade lärarna upplever att arbetsinnehållet har ökat. Skolverket (2013a) har vidare i 

sin studie Lärarnas yrkesvardag tagit fram grundskolelärarnas tidsanvändning i och utanför 

klassrummet. Studien visar att undervisning tar mest tid, ca 34 procent av arbetstiden. Utöver 

undervisning tar planering av undervisning, bedömning och dokumentation, omsorg och 

ordning samt administrativt och praktiskt kringarbete omkring 10 procent per kategori av den 

totala arbetstiden. De resterande 20 procenten lägger lärarna på reflektion och 

kompetensutveckling, återkoppling, återhämtning, förflyttning samt övriga arbetsrelaterade 

aktiviteter. Lärarna använder således mer än hälften av sin arbetstid på annat än 

pedagogiskverksamhet (Skolverket, 2013a). 

 

Det ökade administrativa arbetet medför ett ökat ansvar, fler arbetsuppgifter och en ökad 

mängd sociala kontakter vilket ofta medför en hög arbetsbelastning för den enskilda läraren 

(Granström, 2006). Läraryrket har därmed blivit ett riskyrke när det kommer till stress och 

enligt en undersökning av Lärarnas Riksförbund (2002) är stress och arbetsmiljöfrågor två av 

de mest avgörande faktorerna till att lärare väljer att lämna yrket. Det är enligt Lindqvist 

(2002) de uppgifter som ligger utanför undervisningen som stressar många lärare mest och 

Lindgren och Morberg (2012) skriver i Introduktionsåret: vägledning för mentorer och lärare 

att det område nyutbildade lärare upplever högst osäkerhet kring är sociala kontakter och då 

framför allt kontakt med vårdnadshavare. Denna typ av kontakt kan ske på många olika sätt 

och lärarens tillgänglighet har också ökat i och med utvecklingen av nya tekniker. Detta 
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kompliceras ytterligare av en syn på lärare som offentliga personer vilket illustreras väl av det 

Nordänger och Lindqvist (2002, s. 1) skriver: The teachers can no longer play or laugh or 

swear or smoke or hide from the public eye.  

Lärare betraktas med andra ord som offentliga personer på ett sätt som många nyexaminerade 

lärare inte är förberedda på och att dagens lärarutbildning inte förbereder de nya lärarna på 

detta viktiga område kan ses som problematiskt. Denna studie ämnar till att ge läsaren en god 

översikt över hur denna del av yrket kan se ut. 
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Syfte 

Denna studies syfte var till att belysa den del av den icke-undervisande arbetstiden som lärare 

har i sin tjänstefördelning och som rör kontakt med elevhemmet. I denna studie kommer både 

tidsåtgång, antal kontakter och typ av kontakt att kvantifieras, liksom vilka elevgrupper 

kontakten primärt berör samt om kontakten sker på eller utanför arbetstid.  

  

Det insamlade materialet kommer utgöra en grund för diskussion av lärarnas arbetsmiljö samt 

ge lärare, oavsett yrkeserfarenhet, en överblick hur kontakt med vårdnadshavare kan se ut. 

Litteraturstudien som kommer ligga till grund för diskussionen av undersökningens resultat 

kommer beröra områdena; kontakter med vårdnadshavare i ett historiskt perspektiv, kontakt 

med vårdnadshavare idag och lärarens arbetsmiljö.  

Frågeställningar 

De frågor som ställdes inför studien var: 

1. Hur mycket tid används av lärare för kontakt med vårdnadshavare under en normal 

arbetsvecka?  

2. Hur ser kontakten med vårdnadshavare ut vad gäller kontaktmedia, ärendetyp, 

elevkategori och tidpunkt för kontakten? 

3. Hur skiljer sig kontakt med vårdnadshavare åt mellan manliga och kvinnliga lärare? 

Relevans 

Studiens resultat kommer belysa hur dagens kontakt med vårdnadshavare ser ut och resultaten 

från denna studie kommer kunna användas både som pedagogisk information till 

vårdnadshavare samt vid utformning av framtida tjänstefördelningar. Den nyutexaminerade 

läraren får också en snabb överblick över hur stor del av arbetsdagen denna kontakt kan 

komma att ta i anspråk, vilket kan förbereda, och förhoppningsvis minska, den nyexaminerade 

lärarens osäkerhet inför denna del av arbetet. 

 

Nedan följer en litteraturgenomgång vars syfte är att ge läsaren en god bakgrund till varför 

studiens ämnesområde är av relevans och varför denna studie är extra viktig just nu. 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Nedan följer en genomgång av litteratur som anknyter till studiens frågeställning. I denna 

studie kommer ordet vårdnadshavare att användas istället för förälder då vårdnadshavare är 

den juridiska termen och hänvisar till den person som har vårdnaden om ett barn (SFS. 

1949:381, kapitel 6). Vårdnadshavare inkluderar även de som inte är barnets biologiska 

föräldrar men trots det är förmyndare. 

  

Kontakter med vårdnadshavare: ett historiskt perspektiv 

Undervisning är en naturlig del av mänsklig interaktion, men förbehölls i det moderna sam-

hället till en början endast bättre bemedlade män. Detta förändrades över tid men framför allt i 

Sverige i och med folkskolans introduktion på 1800-talet, vilket ökade pressen på vårdnadsha-

vare att låta barn få undervisning (Flising & Kärrby, 1983). Under senare hälften av 1800-ta-

let skärptes skolplikten och skolgången förändrades till sex år från att tidigare varit av varie-

rad längd. Skolplikten ansågs dock fortfarande generellt som en onödig inrättning och ett då-

ligt sätt att disponera barnens tid och arbetskraft (Flising & Kärrby, 1983). I början av 1900-

talet förändrades inställningen och vårdnadshavarna accepterade i allmänhet skolplikten, vil-

ket möjliggjorde en utökning av skolan rent ämnesmässigt. Föräldramöten inrättades för att 

informera vårdnadshavare, få dem engagerade och positiva till lärarnas undervisning. Trots 

detta var kontakten mellan vårdnadshavare och skola mycket begränsad. Flising och Kärrby 

(1983) hänvisar till en undersökning från 1942 som visar att 72 % av vårdnadshavarna inte 

hade någon kontakt med skolan under barnets skolgång. Vårdnadshavarna skötte och uppfost-

rade barnen i hemmet och lärarna bestämde i skolan (Flising & Kärrby, 1983), och bara när 

det var allvarliga problem kontaktades hemmet (Andersson, 2004; Flising & Kärrby, 1983). 

 

I 1957 års skolberedning läggs enligt Flising och Kärrby (1983) ett stort ansvar för hur det går 

för barnet i skolan på vårdnadshavarna. De beskriver en problematik där skillnader mellan 

hemmets och skolans uppfostringsnormer resulterar i otrygghet och oro hos barnen. Hela 

skulden för eventuella problem som barnet har i skolan läggs på vårdnadshavarna (Flising & 

Kärrby, 1983). Detta ökade vårdnadshavarnas behov av en intensifierad interaktion med sko-

lan och samarbetet mellan hem och skola har sedan dess haft en naturlig plats inom utbild-

ning, vilket senare formaliseras i Sveriges första läroplan 1962. 
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Läroplanerna i Svensk skola 

Redan i Sveriges första läroplan 1962 har kontakt med elevhemmet en självklar plats. Att eta-

blera kontakt mellan skola och hem ses som skolans ansvar, men huvudansvaret för uppfost-

ran av barnen ligger på hemmet. Om lärarens roll står det att läraren ska lära känna eleverna 

samt känna till deras hemförhållande i så stor mån det går. Men den är tydlig enligt Carlgren 

(2005) att dessa aktiviteter måste anpassas efter lärarens andra arbetsuppgifter och att hänsyn 

ska tas till lärarens arbetsbelastning. En läroplan med tydligare fokus på samarbetet mellan 

hem och skola kom 1969. I denna läroplan förtydligas skolans ansvar för att kontakta samt in-

formera hemmet om elevens situation. Läroplanens fokus är att ett samarbete mellan skola, 

myndighet och hem leder till en verksamhet med goda resultat. I nästa läroplan som utkom 

1980, poängteras att det är skolans uppgift att stödja vårdnadshavare i deras uppfostran av ele-

verna, men skolan ska även kunna förvänta sig ett stöd från vårdnadshavarna (Carlgren, 

2005).  

 

Läroplanen som kom 1994 är en sammanställning och ett förtydligande av tidigare läroplaner. 

Vårdnadshavarnas skyldigheter och rättigheter har en central plats och flera av formulering-

arna påminner om vad man finner i dagens läroplan. Till skillnad från tidigare läroplaner har 

vårdnadshavarna, tillsammans med skolpersonal, ett ansvar angående det egna barnets sociala 

samspel med andra (Carlgren, 2005). Lärarens roll förändrades med 1994 års läroplan till att 

bli mer fokuserat på att skapa förutsättningar för lärande istället för att förmedla information 

(Lindqvist, 2002). Lärarna fick mer frihet, men samtidigt också mer arbete i att tolka målen i 

läroplanen samt utvärdera elevernas resultat på ett sätt som främjar inlärning. Detta menar 

Carlgren (2005) ökade både det planerande och administrativa arbetet för lärarna. 

 

Carlgren och Marton (2004) skriver i boken Lärare av i morgon att tidigare läroplaner beskri-

vit undervisningens innehåll noggrant och detaljerat. Men Läroplanen från 1994 och den se-

nare läroplanen är inte lika tydliga utan tar för givet att lärarna kan arbeta utvecklande och 

självständigt med de formulerade riktlinjerna och målen (Carlgren & Marton, 2004). Den nu-

varande läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011), säger att vårdnadshavare har rätt till fortlö-

pande information om skolan och att detta ska ske enligt vårdnadshavarnas önskemål. Vidare 

står det att det är upp till skolan att se till att föräldrar känner till sina rättigheter och skyldig-

heter.  

 

Gemensamt för samtliga läroplaner, från 1962 fram till idag, är att vårdnadshavarna ska kunna 

känna förtroende för skolan och för att deras barn kommer må bra i skolan. Skillnaden mellan 

de tidiga läroplanerna och de senare är i hur stort ansvar för uppfostran, kontakt och utveckl-

ing man lägger på hemmet jämfört med på skolan.  

 

I nästa avsnitt kommer kontakt med vårdnadshavare diskuteras utifrån hur det ser ut idag. 
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Kontakt med vårdnadshavare idag 

Jag har tidigare beskrivit de krav som läroplanerna lägger på skolan om att hålla en kontinuer-

lig kontakt med elevens hem. Sveriges riksdag har i tillägg beslutat att skolan en gång per ter-

min har skyldighet att erbjuda utvecklingssamtal där vårdnadshavare informeras om elevens 

skolsituation och sociala utveckling (SFS 2010:800). Nedan kommer aspekter av kontakt mel-

lan hem och skola att belysas. 

 

Det är sedan tidigare visat att engagemang hos vårdnadshavare bidrar till bättre studieresultat 

för eleven (Stewart, 2007; Knopf & Swick, 2006; Flising, L., Fredriksson, & Lund, 1996; 

Lund-Nilsson & Nilsson, 1992) och gynnar den enskilda elevens välbefinnande, utveckling 

och lärande (Sandberg & Vuorinen, 2007; Andersson, 2004). Ett positivt samarbete med vård-

nadshavare stimulerar enligt Gustafson (1991) elevernas lust till kunskapsinhämtning. Ka-

rakus och Savas (2012) menar också att vårdnadshavares engagemang i skolan inte bara kan 

förbättra elevens måluppfyllnad utan även skolans. Det finns en allmänt utbredd uppfattning 

om att lärare ska kunna lyckas i sin lärarroll krävs det en bra kontakt med vårdnadshavare 

(Andersson, 2004; Ivarson-Jansson, 2001; Flising, et al., 1996), och Andersson (2004) menar 

till och med att ett bra samarbete med vårdnadshavare är en av de viktigaste förutsättningarna 

för att bli en bra lärare då detta ger läraren en bättre bild av elevens förutsättningar. Trondman 

(1999) skriver till exempel att en bra lärare ska ha empati för elevernas situation, kunna rela-

tera till deras erfarenheter och ursprung samt ha förmågan att se eleverna och stödja dem i de-

ras känsloarbete, vilket inte är möjligt utan en nära kontakt mellan hem och skola. Det råder 

med andra ord inget tvivel om att tät kontakt mellan vårdnadshavare och skola är önskvärt, 

och forskning visar att det på 70-talet fanns en önskan från både lärare, elever och vårdnads-

havare om ännu mer kontakt mellan skola och hem än vad som då var fallet (Niléhns, 1976).  

 

I den gällande läroplanen från 2011 återspeglas vikten av kontinuerlig kontakt mellan skola 

och hem genom krav på att vårdnadshavare ska informeras om skolsituationen fortlöpande 

(Skolverket, 2011). Karakus och Savas (2012) hävdar att grunden för en god kontakt mellan 

skola och hem bygger på att de båda parterna känner tillit för varandra. Eftersom det är i hem-

met som synen på lärare och skolan föds, kan det påverka eleverna negativt om föräldrarna 

har dåliga erfarenheter från skolan (Jacobsen et al., 2004) och det är rapporterat att vårdnads-

havarnas intresse för samarbete är beroende av deras tidigare erfarenheter av skolan (Flising 

et al., 1996; Niléhn, 1976). I tillägg är sociala normer av stor betydelse för vårdnadshavares 

engagemang i skolan (Bracke & Corts, 2012). Som exempel på detta kan nämnas en studie av 

Bracke och Corts (2012) i vilken 76 lärare fick peka ut vilka vårdnadshavare de ansåg vara 

involverade samt icke involverade i sitt barns skolgång. De jämförde sedan attityder, normer 
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och uppfattningar kring skolan mellan dessa två grupper av vårdnadshavare. Den största fak-

torn för huruvida vårdnadshavare var involverade i skolan eller inte var sociala normer, där 

umgängeskretsens involvering i skolan eller ej styrde vårdnadshavares deltagande.  

 

Känslorna inför kontakt med vårdnadshavare skiljer sig dock från lärare till lärare. Vissa ser 

kontakten som ett stressmoment där det ständigt måste rapporteras till vårdnadshavarna 

medan andra ser det som ett sätt att upprätta god kontakt mellan hem och skola för att hjälpa 

eleverna i så stor mån som möjligt. Enligt flera litteraturkällor är det många lärare som vill ha 

mer kompetens gällande kontakt med vårdnadshavare (Flaugher, 2006; Graham-Clay, 2005; 

Andersson, 2004; Ståhle, 2000; Flising et al., 1996; Lund – Nilsson & Nilsson, 1992). Det är 

rapporterat att en lärare som satsar på att fördjupa kontakten med vårdnadshavare upplevs av 

vårdnadshavarna som en bättre lärare än de lärare som inte tar kontakt (Flising et al., 1996). 

Brist på tid hos lärare och vårdnadshavare är dock ett stort hinder för ett gott samarbete 

mellan hem och skola (Graham-Clay, 2005; Andersson, 2004; Ivarson-Jansson, 2001; Flising 

et al., 1996; Fredriksson, 1991). Detta tidsmässiga moment 22 med tid som en begränsande 

faktor, inte bara för att utföra ett arbete bra utan för att överhuvudtaget lyckas med sitt 

uppdrag, måste ses som ytterst problematisk och bör vara varje skolledares fokus.  

 

I följande stycke kommer jag beskriva lärarnas arbetssituation vilken påverkar möjligheterna 

att leva upp till de krav på täta kontakter med vårdnadshavare som finns i den rådande 

läroplanen. 

 

Lärarens arbetsmiljö  

Det har i debatt och media talats mycket om förändringen av den svenska skolan och hur 

dessa förändringar påverkar både elever och lärare. Nedan kommer lärarnas arbetsklimat att 

beskrivas med utgångspunkt i de förändringar som skett i styrning av skolan sedan mitten av 

90-talet. 

Arbete i förändring 

Sedan första läroplanen 1962 har läraryrket varit i ständig förändring. Både lärarens auktoritet 

och pedagogiska uppdrag ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare. Arbetet innefattar idag 

nya kvalificerade arbetsuppgifter, samtidigt som de gamla arbetsuppgifterna finns kvar 

(Hargreaves, 1998). I Perspektiv på skolutveckling (2004) skriver Folkesson et al. att idag har 

ansvaret för lärandet förskjutits från eleven till läraren. Läraren är ansvarig för att se till att 

eleverna är informerade om, och uppnår, de mål som finns fastställda i läroplanen. 

Även förändringar i samhället påverkar lärarnas arbetssituation och Carlgren (2005) skriver 

att en faktor som gör att lärarnas yrkesroll ser annorlunda ut i dag jämfört med tidigare är att 
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en sjättedel av alla barn och ungdomar i skolan idag har en flerspråkig eller mångkulturell 

bakgrund. Med stor sannolikhet kommer denna andel elever att öka ytterligare. Detta kan i 

vissa fall påverka kontakten mellan hem och skola genom kulturella skillnader i synen på 

skola och lärande och kommunikationsproblem. Carlgren (2005) för också fram att lärare har 

idag inte heller den självklara auktoritet som lärare haft historiskt. Detta ställer nya krav på 

lärarna för att få respekt, kunna upprätthålla ordning och organisera arbetet, både gentemot 

eleverna, men också i relationen till vårdnadshavarna.  

 

I Skolverkets rapport Lärarnas yrkesvardag (2013a) beskrivs hur lärarnas arbetsdag är 

fördelad. I genomsnitt lägger en grundskolelärare ca 9 timmar och 40 minuter om dagen på 

arbetsrelaterade aktiviteter, det vill säga en arbetsvecka på ca 48 timmar. 40-60 procent av den 

tiden består av planering, administration, dokumentation och reflektion. Endast 30 minuter 

används till rast, vilket är lika med det lagliga kravet på 30 minuter lunchrast (Skolverket, 

2013a). I Skolverkets rapport Skolverkets lägesbedömning 2013 (2013b) svarar en majoritet 

av lärarna i undersökningen att de anser att de lägger för mycket tid på administration och 

dokumentation. Även elevvård och möten ansågs ta för mycket tid. Lärarna vill ha möjlighet 

att lägga mer tid på planering och genomförande av lektioner samt reflektion kring 

undervisning och sitt uppdrag (Skolverket, 2013b). I dagens läge befinner sig lärarna med 

andra ord i en ond cirkel där kommunaliseringen av skolan inneburit att många skolor 

upplever en försämrad ekonomisk situation (Carlgren, 2005) med ökad arbetsbelastning för 

lärarna som konsekvens, samtidigt som det i läroplanerna ställs allt högre krav på lärarna 

rörande dokumentation, kommunikation med vårdnadshavare, måluppfyllelse och tolkning av 

mål. Då alla dessa aktiviteter måste prioriteras i första hand, vilket kan leda till att den 

pedagogiska verksamheten bli lidande, såvida lärarna inte själva väljer att lägga mer tid på 

detta moment. I enlighet med detta arbetar enligt skolverket (2013b) åtta av tio lärare även 

under helger. 

De täta kontakterna med vårdnadshavare samt behovet av arbete utanför arbetstid för att hinna 

med alla uppgifter kan, i likhet med andra yrkesgrupper med många sociala kontakter, bidra 

till samhällets syn på lärare som tillgängliga dygnet runt (Svensson & Widmark, 2006). Detta 

kan bidra till en otillräcklighetskänsla hos yrkesutövaren. Även Nordänger (2005) skriver i 

artikel Det ständiga framträdandet, att lärare upplever en förtätad arbetsdag och att rasterna 

eller mellanrummen mellan planerade aktiviteter blir en jakt efter information, kollegor, 

kontakt med vårdnadshavare och kontakter med elever. I intervjuer med lärare framkommer 

att tillgänglighet ses som en självklar del i läraryrket och att kraven på tillgänglighet enligt 

lärarna har ökat under årens lopp (Nordänger, 2005), vilket med tanke på läroplanernas 

utveckling och förändring inte är oväntat.  

Den ökade arbetsbelastningen återspeglas i en ökning av de psykosociala påfrestningarna som 

lärare känner och lärarnas nuvarande arbetsmiljö har beskrivits som problematisk (Brante, 
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2008). De förändringar som uppkommit de senaste 20 åren har skapat större arbetsbörda, 

osäkerhet och minskat det professionella handlingsutrymmet inom läraryrket (Parding, 2010; 

Brante, 2008). Brante (2008) menar att detta är en av orsakerna till att många av dagens lärare 

upplever stress och osäkerhet. Han menar även att sjunkande elevresultat kan härröras till 

lärarnas situation. I nästa stycke kommer lärarnas arbetsmiljö diskuteras vidare med fokus på 

stress. 

Stress 

Stressrelaterade besvär har ökat dramatiskt inom skolvärlden under de senaste två 

decennierna. Lärarna slits mellan krav från ledning, kollegor, elever, vårdnadshavare och 

kanske framför allt från samhället. Lärarna ska vara superpedagoger som gör att alla elever får 

toppbetyg och i förlängningen mönstermedborgare, vilket naturligtvis är orimligt. Vidare är 

vårdnadshavares förväntningar en stressfaktor för många. Detta är dock en stress som avtar 

hos flertalet pedagoger i samband med arbetserfarenhet, men som dröjer sig kvar hos somliga 

(Lindqvist & Nordänger, 2013). 

Ända sedan början av 90-talet har arbetsrelaterad stress bland lärare ökat (Arbetsmiljöverket, 

2010). Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket (2004) så är svenska grundskolelärare en av 

de yrkesgrupper som har högst andel stressrelaterade problem (ca: 20 %) i Sverige, och inter-

nationellt visar mätningar att upp till 33 % av lärarna är stressade (Collie, Shapka, & Perry, 

2012). I rapporten Välfärd från Statistiska Centralbyrån (2006) framgår det att var tredje man-

lig och nästan varannan kvinnlig lärare har svårt att somna eller upplever en orolig sömn på 

grund av jobbet. Lärarnas arbetsbelastning har visat sig vara större än den befolkningen gene-

rellt upplever och det är framför allt den psykiska belastningen som är väsentligt högre (Holte 

& Grimsmo, 2006). Jämförs läraryrket med läkare upplever lärarna mer tidspress, 45 % för 

läkare mot 56 % för lärarna (Holte & Grimsmo, 2006). En stressig vardag kan i längden bidra 

till att individer blir cyniska, trötta, ångestfyllda eller deprimerade (Åsberg, Grape, Krakau, 

Nygren, Rodhe, Wahlberg, & Währborg, 2010). Dessa följder kan ses som raka motsatser till 

de egenskaper en lärare bör ha (Trondman, 1999).  

 

I flera olika studier har de viktigaste faktorerna som påverkar lärares stress rangordnats. 

Generellt sett hamnar administration/icke-pedagogiska arbetsuppgifter, tidsbrist, arbetsklimat 

i klassrummet och brist på stöd från ledning högt på listan (Lärarnas Riksförbund, 2013; 

Richards, 2012; Collie et al., 2012; Berglund & Larsson, 2006; Lindqvist, 2002; Törnvall, 

2001; Raschke et al., 1985). För att få svar på hur en del av den icke undervisande arbetstiden 

kan se ut är syftet med denna studie att utreda hur kontakt med vårdnadshavare ser ut på en 

svensk högstadieskola. 
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

Målet med denna studie är att belysa den del av arbetstiden där lärare inte undervisar men har 

i sin tjänstefördelning och som rör kontakt med elevhemmet. Självregistreringar kommer an-

vändas som metod för att uppnå studiens syfte. Samtliga undervisande lärare (45 st) vid en 

högstadieskola i en kommun i Bohuslän har ombetts att registrera den tid de använder för 

kontakt med vårdnadshavare samt definiera kontakterna genom att ange vilken typ av kontakt 

det var, utifrån sex förutbestämda kategorier. Lärarna ombads också notera vilken typ av 

ärende kontakten rörde (fyra förutbestämda kategorier) och vilken elevkategori kontakten 

gällde samt om kontakten togs inom eller efter arbetstid. I tillägg registrerades lärarnas kön 

och även arbetstid då vissa av lärarna arbetar deltid. Lärarna fick via informationsmail ett 

data-ark (Excel) för registrering av data. De förutbestämda kategorierna bestämdes för att för-

söka täcka in de kontaktmedier, ärendetyper och elevgrupper som medverkande lärare kunder 

tänkas ha i och med kontakt med vårdnadshavare under en vecka. Nedan redovisas och förkla-

ras de olika kategorier lärarna hade att välja mellan. 

 

De medverkande lärarna har alla tagit ställning till ett flertal förutbestämda svarskategorier 

vid varje enskilt kontakttillfälle. Dessa har delats in enligt följande: 

 Typ av kontaktmedia 

o Telefon 

o Mail 

o SMS 

o Webbplattform (t.ex. Dexter, Windows 365…) 

o Personligen 

o Övrigt (ange vad) 

 Typ av ärende 

o Pedagogiska frågor (frågor som rör lärarens sätt att undervisa) 

o Administrativa frågor (ledighet, frånvaro…) 

o Information (information om elevens scheman, planeringar, resultat...) 

o Övrigt (ange vad) 

 Typ av elevgrupp 

o Elev (elev som endast ingår i någon av lärarens undervisningsgrupper) 

o Klasselev (elev som endast går i den klass som läraren är klassföreståndare för) 

o Mentorselev (elev för vilken läraren har mentorsansvar) 

 Tidpunkt för kontakt 

o Arbetstid 

o Utanför arbetstid 
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Tillsammans med Excel-arket fick alla lärare också ett missiv som beskrev studiens syfte samt 

den information som vetenskapsrådet rekommenderar att individer som deltar i en undersök-

ning ska få för att säkerställa ett etiskt förhållningssätt i studien. Dessa krav är: informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet innebär att de tillfrågade får reda på sin roll i undersökningen samt under 

vilka förutsättningar deltagande sker. Informationsbrevet, missivet, har stor betydelse för att 

motivera undersökningsgruppen att fullfölja undersökningen (Trost, 2012). För att uppnå kon-

fidentialitetskravet krävs anonymitet, det vill säga att det inte går att koppla svaren till en spe-

cifik individ (Patel & Davidson, 2003). Enligt samtyckeskravet har de medverkade själva rätt 

att välja om de vill delta eller inte. Enligt nyttjandekravet får det insamlade materialet endast 

användas i forskningssyfte och inte i icke-vetenskapliga syften som till exempel reklam, inte 

heller får informationen nyttjas så att det direkt påverkar beslut om den enskilda individen. 

 

Högstadieskolan där datat om lärares kontakt med vårdnadshavare samlats in är den enda 7-9 

skolan i den aktuella kommunen och har ca 400 elever. Närheten till Norge gör att många ele-

ver har en eller två föräldrar som är från Norge och antalet elever med annan bakgrund än 

svensk eller norsk har ökat de senaste åren och utgör i dagsläget ca 20-25 % av eleverna i en 

klass. Totalt finns det 45 ämneslärare anställda vid skolan och ledningen består av en kvinnlig 

rektor och tre arbetslagsledare (två kvinnliga och en man). Registreringarna skedde under 

vecka 10, 2015, och undersökningen är kvantitativ. En kvantitativ metod valdes i denna studie 

framför kvalitativa metoder då syftet är att återge det faktiska värdet och innehållet i kontak-

terna med vårdnadshavare och inte primärt att förklara varför kontakterna ser ut som de gör. 

Att självregistreringar valdes som kvantitativ metod var för att det ansågs vara den mest ef-

fektiva metoden för att snabbt inhämta en stor mängd data från ett flertal individer under ett 

begränsat tidsintervall. Viktigt för kvantitativ forskning är i tillägg till rekommendationerna 

från vetenskapsrådet (2013) också validitet och reliabilitet. Patel och Davidsson (2003) be-

skriver validitet som fallet då rätt företeelse har undersökts i den avsedda studien. Reliabilitet 

förklaras som instrumentets tillförlitlighet, med andra ord vilken tillförlitlighet en undersök-

ning har med hänsyn till genomförande och situation. Med hög reliabilitet menas därmed att 

en mätning vid ett tillfälle ska gå att upprepa med samma utfall som resultat.  

 

Statistik 

Då vissa lärare som deltog i studien arbetar deltid viktades det insamlade tids- och frekvens 

datat för den kortare arbetstiden genom att tiden och antal tillfällen dessa lärare registrerat 

ökades till motsvarande 100 % arbetstid (t.ex. lärare x jobbar 60 % och har lagt y minuter på 

kontakt med vårdnadshavare, den viktade tiden blir då y ⃰ 1.666). Viktning av tid (minuter) och 

frekvens (antal kontakter) gjordes för respektive svarskategori separat. Medeltidsåtgången per 
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ärende (antal minuter/kontakt) beräknades genom division av den sammanlagda tiden och an-

tal ärenden för respektive individ och svarskategori. För analys av resultaten i denna studie 

har SPSS statistics 20 använts. För att utvärdera skillnader mellan kön i total tid lagd på kon-

takter och totalt antal kontakter med vårdnadshavare samt tidsåtgång per ärende har General 

Linear Model (GLM) analys används med tid, antal kontakter och tidsåtgång som variabler 

och kön som faktor. Individ användes som covariat för att kontrollera om skillnaderna mellan 

individer var signifikanta. Insamlad data kontrollerades så det uppfyllde förutsättningarna för 

parametriska tester (homogena varianser och normalfördelade residualer) innan analys. GLM 

valdes för att den statistiska undersökningsmetoden är välkänd inom stora delar av forskar-

världen och ett erkänt kraftfullt verktyg inom statistik. För analys av skillnader mellan kön i 

tid lagd på kontakter och antal kontakter med vårdnadshavare samt tidsåtgång per ärende 

inom respektive kategori i de olika faktorerna (typ av kommunikationsmedia, ärende, elev-

grupp och tidpunkt) användes icke parametriska tester (Kruskal-Wallis test) då homogena va-

rianser i datasetet inte kunde uppnås trots transformering. Kruskal-Wallis valdes då det valda 

statistikprogrammet har denna analys som primärt val. Tid, frekvens och tidsåtgång per 

ärende per svarskategori användes som variabler och kön som faktor. Då kön visade sig inte 

påverka variablerna inom de olika svarskategorierna sammanfördes det insamlade datat för 

män och kvinnor i de vidare analyserna. För analys av skillnader i tid, antal kontakter och 

tidsåtgång per kontakt i de olika svarskategorierna inom respektive faktor (typ av kommuni-

kationsmedia, ärende, elevgrupp och tidpunkt) i det sammanslagna datat användes återigen 

icke parametriska tester då homogena varianser i datasetet inte kunde uppnås trots transforme-

ring. Kruskal-Wallis test användes för analys av huvudeffekter och Mann-Whitney U test an-

vändes för parvisa jämförelser mellan kategorier (post-hoc test). Valet av post-hoc test gjordes 

för att av de tester som statistikprogrammet tillåter kan man med Mann-Whitney U test göra 

enskilda parvisa jämförelser vilket gör att Bonferoni korrektioner inte blir nödvändiga. För att 

sammanställa datasetet användes Pivottabeller. 

 

Resultatet kommer att presenteras i form av P-värden och visualiseras med boxplots. P-värdet 

är ett mått på hur troligt ett utfall är. Om p-värdet är 1 betyder det att de två faktorer som man 

jämför är lika medan ett p-värde på 0 betyder att de är helt skilda från varandra. Normal nivå 

för signifikans, det vill säga det värde då man accepterar att det man jämför skiljer sig från 

varandra brukar vara satt till P=0.05 och så även i denna studie. Ett analysresultat kan till 

exempel presenteras likt följande: GLM, F1,27=6.65, P=0.016, Figur 1. GLM står här för den 

statistiska analysen som använts, F1,27 står för frihetsgrad och beskriver förhållandet mellan 

urval och skattade variabler. F beräknas genom att jämföra variansen inom kategorierna (kön) 

med variansen mellan kategorierna. Ju större variationen mellan kategorierna är, och ju 

mindre variationen inom kategorierna är, desto större blir F. Det är här antalet frihetsgrader 

kommer in. Ett kritiskt värde är ett F-värde som har fastställts utifrån signifikansnivån (i 

denna studie satt till 0.05) och antalet frihetsgrader i täljaren respektive antalet frihetsgrader i 



 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

nämnaren från det data som analyseras. I täljaren har vi k-1 (i detta fall 2 kategorier, kvinnor 

respektive män) så df =2-1=1 och i nämnaren har vi n-k (i detta fall 30 (individer som svarat) 

-2 kategorier -1kategori (individ som covariat) = 27). Det kritiska värdet hämtas från en tabell 

med F-fördelning utifrån signifikansnivå och frihetsgrader i nämnaren och täljaren.  P=0.016 i 

detta exempel beskriver att testade variabler skiljer sig åt signifikant. 

 

Boxplots är en grafisk figur för att visualisera ett datasett och valdes i denna studie för att det 

ger en god och snabb överblick av analyserad data. I en box-plot inryms 50 % av värdena i 

boxen. Strecket markerar medianvärdet och staplarna hela datasetets totala omfång. 

Eventuella extremvärden markeras med runda ringar eller stjärntecken.  
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Resultat och analys 
 

Enligt Körner och Wahlgren (2005), så bör bortfall från den förväntade målgruppen redovisas 

då det kan ha betydelse för undersökningens resultat. I denna studie svarade totalt 30 lärare av 

45 vilket motsvarar ca 70 % svarsfrekvens. Av dessa arbetade 3 deltid och deras svar viktades 

enligt metoden beskriven tidigare. Antal kvinnor respektive män var 22 och 9. Som mest regi-

strerades 25 kontakter under den aktuella veckan och som minst 7 stycken och i genomsnitt 

hade lärarna ca 12 antal kontakter (± 5). Den totala tiden som lärare använde på kontakt med 

vårdnadshavare varierade från 35 till 270. I medel använde lärarna ca 138 (± 70) minuter på 

kontakt med vårdnadshavare.  

 

Resultatet visar att kvinnliga och manliga lärares kontakt med vårdnadshavare skiljer sig åt. 

Kvinnliga lärare har, som grupp, i denna studie både fler kontakter (GLM, F1,27=6.65, 

P=0.016, Figur 1) och lägger mer tid på kontakt med vårdnadshavare (GLM, F1,27 =4.33, 

P=0.047, Figur 2) än sina manliga kollegor. Värt att notera i figur 1 och 2 är att spridningen är 

stor för mängden total tid och total tid per ärende som lärarna använder till kontakt med 

vårdnadshavare, speciellt för kvinnor. Tidsåtgången per ärende (total tid/antal 

kontakttillfällen) skiljde sig dock inte åt mellan män och kvinnor (GLM, P>0.05, Figur 3). 

Individuella variationer påverkade inte utfallet signifikant (GLM, individ som covariat, 

P>0.05). 

 

 
Figur 1: Boxplot av totalt antal kontakter per vecka (frekvens) med vårdnadshavare per lärare, uppdelat på kön 

(K=kvinna och M=man). Antalet kontakter skiljer sig åt signifikant (P=0.016) med fler kontakter för kvinnor än 

för män.  
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Figur 2: Boxplot av total tidsåtgång per vecka (minuter) lagd på kontakt med vårdnadshavare under en vecka, 

uppdelat på Kön (K=kvinna och M=man). Den totala tiden lagd på kontakter skiljer sig åt signifikant (P=0.047) 

med mer tid lagt på kontakt med vårdnadshavare för kvinnor än för män. 

 

 

 
Figur 3. Boxplot av tidsåtgång per ärende (minuter/kontakttillfälle) vid kontakt med vårdnadshavare presenterat 

som medel för varje deltagande lärare och uppdelat på Kön (K=kvinna och M=man). Tidsåtgången skiljer sig 

inte signifikant åt mellan kön (P>0.05). 

 

Varken total tid, antal kontakter eller och tidsåtgång påverkades av kön då analyserat per 

ärende och svarskategori för typ av kommunikationsmedia, ärendetyp, elevgrupp och tidpunkt 



 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

(Kruskal-Wallis test, P>0.05). Värt att notera är dock att inom kategorin kontaktmedia var det 

bara kvinnor som använde sms som kontaktform, och i båda kategorierna kontaktmedia och 

ärende var det enbart kvinnor som angav kategorin övrigt. 

 

Då kön inte påverkade variablerna inom respektive svarskategori sammanfördes datat för män 

och kvinnor i de fortsatta analyserna. Total tid lagd på kontakter per kategori, totalt antal kon-

takter per kategori samt tidsåtgång per kontakt och kategori skiljde sig signifikant åt mellan 

olika kontaktmedia (Kruskal-Wallis test, P<0.001, P=0.001 och  P<0.001 för respektive total 

tid, Figur 4, totalt antal kontakter, Figur 5 och tidsåtgång per kontakt, Figur 6). 

 

Lärarna använde signifikant mer tid på personliga möten än på någon annan kontaktform och 

den tid som spenderades på SMS var signifikant mindre än tiden spenderad inom alla övriga 

kategorier (Mann-Whitney U-test, P<0.05, Tabell 1, Figur 4). Tidsmässigt användes mail och 

webbplattform som kontaktmedia i lika stor utsträckning och var de kontaktformer som an-

vändes näst mest (Mann-Whitney U-test, P<0.05, Tabell 1, Figur 4). Telefon och Övriga kon-

taktmedier var de kontaktformer som tidsmässigt användes näst minst (Mann-Whitney U-test, 

P<0.05, Tabell 1, Figur 4). Vad gäller frekvens användes mail och webbplattform lika frekvent 

men vid signifikant fler tillfällen än de övriga kontaktformerna (Mann-Whitney U-test, 

P<0.05, Tabell 1, Figur 5). Övriga kontaktmedia användes likvärdigt ofta med undantag för 

personliga kontakter som användes i högre utsträckning än kategorin Övrigt (Mann-Whitney 

U-test, P<0.05, Tabell 1, Figur 5).  

 

I enlighet med den omfattande tid som lades på personliga möten kombinerat med få kontakt-

tillfällen för denna kategori så uppvisade också analysen av tidsåtgång per kontakttillfälle att 

personliga kontakter tog signifikant mer tid än övriga kontaktformer med undantag för kate-

gorin Övrigt (Mann-Whitney U-test, P<0.05, Tabell 1, Figur 6). På liknande sätt tog SMS som 

kontaktform signifikant mindre tid per kontakt än övriga kontaktformer (Mann-Whitney U-

test, P<0.05, Tabell 1, Figur 6). Trots att det lades mycket tid på kontakt via mail och webb-

plattfrom så var de också de kategorier som användes mest frekvent vilket resulterade i att 

tidsåtgången per ärende för dessa kategorier motsvarade tidsåtgången för kategorin telefon 

som var en av de tidsmässigt minst använda kontaktformerna (Mann-Whitney U-test, P<0.05, 

Tabell 1, Figur 4 och 6). Tittar man på vad de personliga mötena avhandlade så användes 40 

% av mötena till information och endast 8 % åt pedagogiska frågor. 
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Figur 4: Boxplot av total tid per vecka som lärare spenderat på kontakt med vårdnadshavare fördelat på typ av 

kontaktmedia. M=mail, Ö=övrigt, P=personligen, S=SMS, T=telefon, W=webbaserade plattformar. 

 

 
Figur 5: Boxplot av antal kontakter per vecka fördelat på typ av kontaktmedia. M=mail, Ö=övrigt, P=personli-

gen, S=SMS, T=telefon, W=webbaserade plattformar. 
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Figur 6: Boxplot av tid per kontakt och per typ av kontakt media. M=mail, Ö=övrigt, P=personligen, S=SMS, 

T=telefon, W=webbaserade plattformar. 

 

Tabell 1. P-värden för parvisa jämförelser (Mann-Whitney U-test) av lärares kontakter med vårdnadshavare mel-

lan olika typer av kontaktmedia för total tid, antal kontakter och tid per kontakt. Signifikanta skillnader mellan 

kategorier illustreras med fet stil (P<0.05). 

 

 

Mann-Whitney  
U-test 

Total tid per kategori 

KONTAKTMEDIA Mail SMS Webb Personligen Övrigt 

Telefon 0.018 0.010 0.030 0.001 0.704 
Mail  <0.001 0.946 0.004 0.049 
SMS   <0.001 <0.001 0.014 
Webb    0.006 0.113 
Personligen     0.02 
      
 Antal kontakter per kategori 
 Mail SMS Webb Personligen Övrigt 

Telefon <0.001 0.860 0.003 0.312 0.072 
Mail  0.004 0.946 0.076 0.009 
SMS   0.008 0.340 0.094 
Webb    0.107 0.010 
Personligen     0.048 
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 Tid per kontakt per kategori 
 Mail SMS Webb Personligen Övrigt 

Telefon 0.180 0.002 0.244 0.006 0.175 
Mail  0.005 0.620 <0.001 0.045 
SMS   0.005 0.001 0.014 
Webb    <0.001 0.048 
Personligen     0.186 
      

 

Antal kontakter med vårdnadshavare, men inte total tid lagd på kontakter eller tid per ärende, 

skiljde sig signifikant åt mellan olika ärenden (Kruskal-Wallis test, P<0.001, Figur 7; 

P=0.497, Figur 8 och  P=0.107, Figur 9 för respektive antal kontakter, total tid och tidsåtgång 

per ärende). Flest kontakter med vårdnadshavare hade lärare inom kategorierna administration 

och information som skilde sig signifikant från de andra kategorierna men inte från varandra 

(Mann-Whitney U-test, P<0.05, Tabell 2, Figur 7). Detta stämmer väl överens med resultaten 

från kontaktmedia, där inom kategorin personlig kontakt huvuddelen av kontakten rörde in-

formation. 
 

 
Figur 7: Boxplot av total tid per vecka som lärare spenderat på kontakt med vårdnadshavare fördelat på typ av 

Ärende. A=administrativa frågor, I=informationsfrågor, Ö=övrigt och P=pedagogiska frågor. 
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Figur 8: Boxplot av antal kontakt per vecka fördelat på typ av Ärende. A=administrativa frågor, 

I=informationsfrågor, Ö=övrigt och P=pedagogiska frågor. 
 

 

 
Figur 9: Boxplot av tid per kontakt fördelat på typ av Ärende. A=administrativa frågor, I=informationsfrågor, 

Ö=övrigt och P=pedagogiska frågor. 
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Tabell 2. P-värden för parvisa jämförelser (Mann-Whitney U-test) av lärares kontakter med vårdnadshavare mel-

lan olika typer av ärenden för antal kontakter. Signifikanta skillnader mellan kategorier illustreras med fet stil 

(P<0.05). 

 

Mann-Whitney  
U-test 

Antal kontakter per kategori 

ÄRENDETYP Administrativa frågor Informationsfrågor Övrigt 

Pedagogiska frågor <0.001 0.007 0.555 
Administrativa frågor  0.250 0.004 
Informationsfrågor   0.016 

 

 

Tid lagd på kontakter, antal kontakter med vårdnadshavare samt tidsåtgång per ärende skiljde 

sig dock signifikant åt mellan olika elevgrupper (Kruskal-Wallis test, P=0.001, P=0.001 och  

P=0.020 för respektive tid, antal kontakter och tidsåtgång per ärende). Lärarna spenderade 

signifikant mer tid, hade fler kontakter och kontakterna tog signifikant mer tid per kontakt för 

elever inom kategorierna elev som läraren endast undervisar och mentorselever än för elever 

för vilka läraren är klassföreståndare (Mann-Whitney U-test, P<0.05, Tabell 3, Figur 10, 11, 

12). Flest antal kontakter med vårdnadshavare hade lärare för kategorin mentorselever (50 %) 

tätt följd av vårdnadshavare till elever i kategorin elever som man endast undervisar (ca 47 

%). Endast ca 3 % av kontakterna med vårdnadshavare i denna studie rörde elever i gruppen 

som lärarna endast var klassföreståndare för. I enlighet med ärendetypanalysen presenterad 

tidigare stod ärendetyperna administration och information för 42 % vardera av alla 

kontakttillfällen i elevgruppen mentorselever, medan kategorin pedagogiska frågor endast 

utgjorde 8 %. Det såg liknande ut för elevgruppen elever som läraren endast undervisar 

medan för gruppen klasselever som läraren är klassföreståndare för stod information för 60 % 

av kontakterna. 
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Figur 10: Boxplot av total tid per vecka som lärare spenderat på kontakt med vårdnadshavare fördelat på typ av 

Elevgrupp. E=elev som läraren endast undervisar, K=klasselev som läraren är klassföreståndare för och 

M=mentorselev. 

 

 
Figur 11: Boxplot av antal kontakter per vecka med vårdnadshavare fördelat på typ av Elevgrupp. E=elev som 

läraren endast undervisar, K=klasselev som läraren är klassföreståndare för och M=mentorselev. 
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Figur 12: Boxplot av tid per kontakt som lärare spenderat på kontakt med vårdnadshavare fördelat på typ av 

Elevgrupp. E=elev som läraren endast undervisar, K=klasselev som läraren är klassföreståndare för och 

M=mentorselev. 
 

 

Tabell 3. P-värden för parvisa jämförelser (Mann-Whitney U-test) av lärares kontakter med vårdnadshavare mel-

lan olika typer av elevgrupper för total tid, antal och tid per kontakt. Signifikanta skillnader mellan kategorier 

illustreras med fet stil (P<0.05). 

 

Mann-Whitney U-test Total tid per kategori 
ELEVGRUPP Klasselev Mentorselev 

Elev som endast undervisas 0.001 0.068 
Klasselev  0.001 
   
 Antal kontakter per kategori 
 Klasselev Mentorselev 

Elev som endast undervisas 0.001 0.493 
Klasselev  0.001 
   
 Tid per kontakt per kategori 
 Klasselev Mentorselev 

Elev som endast undervisas 0.018 0.153 
Klasselev  0.020 
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Lärarna som deltog i studien ombads även att registrera när kontakt med vårdnadshavare 

skett, på arbetstid eller utanför. Total tid lagd på kontakter och antal kontakter med vårdnads-

havare, men inte tidsåtgång per ärende, skiljde sig signifikant åt mellan olika tidpunkter med 

mest tid spenderad och flest antal kontakter med vårdnadshavare gjord på arbetstid (Kruskal-

Wallis test, P<0.001, P<0.001 och  P=0.924 för respektive tid, antal kontakter och tidsåtgång 

per ärende, Figur 13, 14, 15).  Under arbetstid var återigen de två vanligaste ärendetyperna ad-

ministration (48 %) och information (34 %) medan för kontakter tagna utanför arbetstid var 

ärendetypen information mest förekommande med 45 % av kontakterna och administration 

kom på andra plats med 33 % av alla kontakter. 

 
 

 
Figur 13: Boxplot av total tid per vecka som lärare spenderat på kontakt med vårdnadshavare fördelat på 

Tidpunkt. A=Arbetstid och U=Utanför arbetstid. 
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Figur 14: Boxplot av antal kontakter per vecka som lärare spenderat på kontakt med vårdnadshavare fördelat på 

Tidpunkt. A=Arbetstid och U=Utanför arbetstid. 

 

 

 
Figur 15: Boxplot av tid per kontakt som lärare spenderat på kontakt med vårdnadshavare fördelat på Tidpunkt. 

A = Arbetstid och U = Utanför arbetstid.  
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Diskussion 
 

I denna studie har tiden lärare lägger på kontakt med vårdnadshavare under en normal vecka 

kvantifierats. Det visade sig i studien att lärare i genomsnitt använde nästan 140 minuter (ca 

4.5 % av arbetstiden) på denna aktivitet under den studerade veckan. Den kontaktform som 

upptog mest av lärarnas tid var personlig kontakt, följd av mail och webbplattform, och de 

vanligaste ärendena rörde administration och information. De elevgrupper kontakten rörde var 

primärt mentorselever eller elever som läraren endast undervisade, inte elever som läraren 

endast var klassföreståndare för (det vill säga, i övrigt inte undervisar). Den största delen av 

kontakterna sköttes på arbetstid (83 %).  

I studien deltog 31 högstadielärare, 22 kvinnor och 9 män, som under en vecka registrerade all 

kontakt som de hade med vårdnadshavare. Både antalet kontakter som lärarna hade med vård-

nadshavare och hur mycket tid som denna kontakt upptog av veckan skiljde sig kraftigt mel-

lan individer. Studien omfattar endast en vecka av arbetsåret och variationen mellan veckor 

kan nog vara hög. Klart var dock att kvinnliga lärare, som grupp, har fler kontakter och däri-

genom också lägger större del av sin arbetstid på kontakt med elevhemmet än sina manliga 

kollegor. Ett positivt föräldrasamarbete har rapporterats vara en av de viktigaste förutsättning-

arna för att bli en bra lärare (Andersson, 2004). Varför kvinnliga lärare har fler kontakter med 

vårdnadshavare i denna studie är utifrån det insamlade datat inte möjligt att utläsa och är san-

nolikt inte heller helt enkelt att reda ut, men det är möjligt att kontakten mellan lärare och 

vårdnadshavare kan ha påverkats av klassiska stereotypa könsroller som gynnar/stimulerar 

kontakt med kvinnor och missgynnar män (ref. i Karlsson, 2015). Oavsett skäl kan detta 

mönster i förlängningen leda till ett arbetsmiljöproblem med fokus på kvinnliga lärare, då 

tidsbrist i tidigare studier visats vara en av de allvarligaste stressfaktorerna för lärare (Collie et 

al., 2012; Raschke et al., 1985). Kanske kan denna skillnad mellan manliga och kvinnliga lä-

rare också vara en bidragande orsak till att män har rapporterats ha något lägre värden på upp-

levd stress i arbetsmiljöenkäter än kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2006).   

 

I de parvisa jämförelserna av de olika faktorerna och kategorierna går det inte att utläsa 

samma könsbundna mönster som i de generella analyserna, det vill säga att kvinnliga lärare 

har fler kontakter och lägger större del av sin arbetstid på kontakt med elevhemmet än sina 

manliga kollegor. Detta är troligen en effekt av att per kategori så har kvinnliga lärare som 

grupp endast något fler kontakter än manliga men inte nog för att signifikant skilja grupperna 

åt. Att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i nyttjandet av 

olika kontaktmedia eller rörande olika ärendetyper visar att män och kvinnor använder de 

kontaktmedia som finns tillgängliga på samma sätt samt att fördelningen av ärenden som av-

handlas mellan skola och elevhem inte påverkas av lärarens könsliga identitet. Dock avvek 
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kvinnliga lärare från detta mönster genom nyttjandet av SMS som kontaktform. På den under-

sökta skolan har lärarna inte personliga arbetstelefoner. Att lärare använder sina privata mobi-

ler för arbetsrelaterade uppgifter kan, i likhet med det som Johansson (2008) kallar det gräns-

lösa yrket, ge problem med gränsdragningar och att man uppfattar att man måste vara kontakt-

bar jämt. Detta kan bidra till den höga stress som många kvinnliga lärare upplever (Statistiska 

centralbyrån, 2006). För att må bra som lärare är det viktig att skilja på arbete och fritid, att 

sätta gränser mellan arbete och privatliv (Johansson, 2008). I tillägg var det endast kvinnliga 

lärare som använde sig av kategorin övrigt både inom kontaktmedia och ärendetyp. Detta in-

dikerar att de kvinnliga lärarna som medverkade i denna studie inte ansåg att de andra svarsal-

ternativen tillräckligt väl beskrev de kontaktmedia som användes eller typen av ärenden som 

de hade med vårdnadshavare. Även detta mönster kan ha orsakats av typiska könsbundna 

stereotypa mönster där män betraktas som mer kategoriska och kvinnor som mer analytiska 

och kreativa, varför formuläret lärarna skulle fylla i kanske passade bättre för mannliga lärare.  

 

Lärarna använde signifikant mer tid på personliga möten än på någon annan kontaktform och 

personliga möten tog också signifikant mer tid per kontakt än andra kontaktmedia. Detta 

överensstämmer med tidigare resultat (Niléhns, 1976), och måste ses som positivt då 

personliga möten stärker bandet mellan skola och hem och gör det lättare att förstå motpartens 

situation, än om informationen skulle förmedlas i skriftlig form (Karakus & Savas, 2012). Om 

man tittar på vad de personliga mötena avhandlade användes dock 40 % av de personliga 

mötena till information och endast 8 % åt pedagogiska frågor. Att så mycket tid spenderades 

på information som med stor sannolikhet lika gärna kunnat förmedlas på annat sätt kan 

kanske härledas till vårdnadshavarnas ökade befogenheter och rätt till kontakt på sina egna 

villkor. 

 

Den ökade digitaliseringen har lett till ett beroende av att alltid bli serverade information, 

vilket återspeglas i att mail och webbplattform var de kontaktmedia som tog upp näst mest av 

lärarnas tid och var samtidigt de kontaktmedia som användes mest frekvent. Intressant att 

notera är att trots att mail och webbplattform användes mest frekvent så var de inte de 

kontaktmedia som tog upp mest total tid vilket tyder på att varje kontakttillfälle var kortare i 

jämförelse med personliga möten. Detta kan indikera att dessa kontaktmedia primärt användes 

för administrativa ärenden. Detta stämmer väl med det insamlade datat i denna studie där 

huvuddelen av de ärenden som behandlades med dessa typer av kontaktmedia utgjordes av 

ärendetyperna information och administration. Framför allt den höga nyttjandefrekvensen av 

kategorin webbplattform kan härledas till läraryrkets ökade administrativa arbetsuppgifter 

(Jämför Strannegård, 2012). Att administration är en stor del av lärares arbetsvardag har 

tidigare rapporterats av flera författare (Skolverket, 2013ab; Lärarnas samverkansråd, 2004; 

Lindqvist, 2002). Detta stämmer också väl överens med analysen i denna studie av vilken 

ärendetyp som totalt sett var vanligast i kontakterna med vårdnadshavare, och där information 
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och administration dominerade. Det kan finnas flera förklaringar till dessa resultat. Då lärarna 

på den undersökta skolan inte har personliga arbetstelefoner så förlitar sig lärarna mycket på 

mailkontakt. Detta kan också vara en strategi för att minska tidsåtgången vid denna typ av 

ärenden då mail kan skickas till flera mottagare samtidigt och läraren själv kan bestämma när 

tid ska läggas på kommunikation och hur mycket tid som får gå åt till kommunikationen. Att 

webbplattformar också användes flitigt har att göra med närvarorapportering och programmet 

Office 365 som just börjat användas.  

 

I denna studie var det stora skillnader i kontakt med vårdnadshavare beroende på vilken relat-

ion läraren har med eleven i fråga. Den elevgrupp som lärare hade mest kontakt om var men-

torselever, följt av elever som lärarna endast undervisade. Minst kontakter med vårdnadsha-

vare hade lärare för elever som lärarna endast var klassföreståndare för. Att elevgruppen klas-

selever som lärarna endast var klassföreståndare för var så underrepresenterad kan bero på att 

lärarna i den studerade skolan inte endast har mentorselever från den klass läraren är klassfö-

reståndare för. Detta får som effekt att det inte finns någon naturlig relation mellan vårdnads-

havare och lärare för de elever som läraren endast är klassföreståndare för, vilket reflekterar 

de uppgifter som klassföreståndare har (skolstart, avslutningar, klassråd och studiedagar) i 

förhållande till mentorer, vars arbete fokuserar mer på elevvård. Denna brist av relation kan få 

vårdnadshavare att istället vända sig till mentor eller direkt till den undervisande läraren bero-

ende på ärendet. För att kontakten ska bli positiv mellan hem och skola är den personliga re-

lationen mellan lärare och vårdnadshavare viktig (Kocken & Lindholm-Larsson, 1996). Lä-

rare bör därför aktivt arbeta med elevhemmet för att bygga respekt och tilltro för skolan 

(Kocken & Lindholm-Larsson, 1996). Det är viktigt att lärare redan vid skolstart skapar en 

god kontakt med vårdnadshavarna skriver Graham-Clay (2005) och kanske är kontinuiteten i 

relationen viktig där vårdnadshavare termin efter termin vet vem man ska kontakta vid behov. 

I likhet med den generella analysen för ärendetyp dominerade administrativa ärenden och in-

formationsärenden i elevgruppen mentorselever och för elevgruppen elever som läraren end-

ast undervisar medan kategorin pedagogiska frågor endast utgjorde 8 %. För gruppen klass-

elever som läraren endast är klassföreståndare för stod Information för 60 % av kontakterna.  

 

Föga förvånande hade lärare signifikant fler kontakter med elevhemmet under arbetstid än ef-

ter. För både män och kvinnor inrymdes ca 83 % av kontakterna under arbetstid medan reste-

rande, ca 17 %, skedde utanför arbetstid. Det kan dock ses som problematiskt att mer än en 

sjättedel av alla kontakter sker på lärarens fritid, då detta är tid som ska spenderas med andra 

saker än jobb och hjälpa läraren att samla energi inför kommande arbetsvecka. Detta ligger 

dock helt i linje med vad som tidigare rapporterats kring lärarnas arbetstid (Skolverket, 

2013a), det gränslösa yrket (Skolverket, 2013b) och stress (Åsberg et al., 2010), och ligger 

även i linje med användandet av SMS som identifierats i denna studie. För att må bra som lä-

rare är det bör man skilja på arbete och fritid (Johansson, 2008), och tydliga gränsdragningar 
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är nödvändiga då samhällets syn på lärare är att de är i tjänst dygnet runt (Svensson & Wid-

mark, 2006). I samarbetet mellan lärare och föräldrar bör därför tydliga ansvarsområden iden-

tifieras (Andersson, 2004), och båda parter bör veta var gränsen för det professionella och det 

privata går (Hägg & Kouppa, 2007). 

 

Tittar man på vad som avhandlas under kontakter som sker på arbetstid respektive utanför ar-

betstid finnar man att de två vanligaste ärendetyperna byter plats. Under arbetstid är de två 

vanligaste ärendetyperna administration (48 %) och information (34 %) medan för kontakter 

tagna utanför arbetstid är ärendetypen information nummer ett med 45 % av kontakterna och 

administration kommer på andra plats med 33 % av alla kontakter. Denna förskjutning från 

administration till information kan bero på att lärare prioriterar lagstadgad administration, 

som närvarorapportering och ledighetsansökningar, under arbetstid medan information till 

elever och vårdnadshavare får vänta till utanför arbetstid då det inte ryms inom arbetstiden 

men trots det är prioriterade verksamheter. Att lärarnas arbetstid inte räcker till har tidigare 

rapporterats från flera håll (Skolverket, 2013; Svensson & Widmark, 2006; Nordänger, 2005). 

Tidsbrist är det största hindret för ett gott samarbete mellan hem och skola skriver Andersson 

(2004). Negativ tidspress kan i längden leda till att individer blir cyniska, trötta, ångestfyllda 

eller deprimerade (Åsberg et al., 2010). Detta bör sättas i relation till det Trondman (1999) 

skriver om att en bra lärare ska se eleven utifrån elevernas perspektiv, ha empati och förstå 

eleverna i relation till deras förutsättningar samt stödja ungdomarnas rätt att uttrycka vad de 

känner. Detta tidsmässiga moment 22 med tid som en begränsande faktor, inte bara för att ut-

föra ett arbete bra utan för att överhuvudtaget lyckas med sitt uppdrag, måste ses som ytterst 

problematisk och bör vara varje skolledares fokus. 

 

I denna studie användes kvantitativa statistiska metoder för att beskriva läraren kontakt med 

vårdnadshavare. Styrkan med kvalitativa studier är den höga grad av objektivitet som kan 

uppnås vid tolkning av resultaten. Dock är det viktigt att vara medveten om att man även med 

kvantitativa metoder görs vissa tolkningar av det insamlade datat. Hade en kvalitativ metod 

valts för denna studie hade till exempel djupintervjuer med lärare kunnat skapa en bild av hur 

lärarna upplever kontakten och förståelsen av verkligheten på ett socialt plan hade då ökats i 

jämförelse med kvantitativa resultat. 

 

Sammanfattning och slutsatser 

Litteraturen som refereras i denna studie målar upp en relativt mörk bild av läraryrket. Lä-

rarna hinner inte med sitt jobb inom arbetstidens ramar och lärare som kollegium är enligt 

bland annat skolverket (2013a) ett av de yrken där utövarna mår som sämst. Denna studie har 

fokuserat på kontakten med vårdnadshavare eftersom det är en viktig del av läraryrket (Ka-

rakus & Savas, 2012; Angelle, 2010) men samtidigt något som många lärare och framför allt 
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nyexaminerade känner stor oro inför (Lindgren & Morberg, 2012). I denna studie framkom, i 

likhet med den granskade litteraturen, att administration och information prioriterades framför 

kommunikation rörande den pedagogiska verksamheten, men också att personliga möten fort-

farande prioriteras trots den snabba tekniska utveckling som skett de senaste årtiondena. Det 

framkom också i studien att ärenden som inte är lagstadgade ofta fick skötas utanför arbetstid. 

Kvinnor befanns ha fler kontakter och använde mer tid på kontakter med vårdnadshavare, ett 

faktum som behöver utredas vidare för att minska denna grupps känsla av stress och otillräck-

lighet. I tillägg bör gränsdragningen mellan det professionella och privata planet diskuteras 

både inom skola, och med vårdnadshavare, för att förbättra lärarnas situation i relation till de 

utmaningar, krav och förväntningar yrkesutövarna ställs inför. Det är viktigt att komma ihåg 

att de resultat som presenteras i denna studie endast motsvarar en vecka vid en skola, och som 

alla lärare vet är arbetsbelastningen högst varierande under skolåret. För att kunna dra mer ge-

nerella slutsatser från de resultat som framkommit i denna studie så bör fler skolor inkluderas. 

Djupintervjuer kan också vara ett bra komplement till de kvantitativa undersökningarna för att 

försöka få svar på varför kontakt med vårdnadshavare är så stressande för många lärare eller 

varför kvinnliga och manliga lärare skiljer sig åt i antal kontakter och mängd tid som dessa tar 

upp av en arbetsvecka.  
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