SKOLVERKETS AKTUELLA ANALYSER 2013

En tidsgeografisk studie
av strukturen i lärares vardag

Publikationen finns att ladda ner som
kostnadsfri PDF från Skolverkets webbplats:
skolverket.se/publikationer
ISSN: 1652-2508
ISBN: 978-91-7559-056-1
Stockholm 2013

En tidsgeografisk studie
av strukturen i lärares vardag

Förord
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arbetet fick forskare vid Linköpings universitet i uppdrag att analysera strukturen i lärarnas yrkesvardag och arbetets kontextuella tidsanvändning. För ändamålet användes det insamlade dagboksmaterialet. Uppdraget genomfördes av professor Kajsa Ellegård och teknologie doktor
Katerina Vrotsou. De har sin vetenskapliga bakgrund inom tidsgeografi respektive visualiseringsforskning. Här redovisas resultaten av deras analyser i sin helhet. Analyserna handlar om när
lärare genomför arbetsrelaterade aktiviteter under dagen, hur aktiviteterna uppträder i förhållande
till varandra, om de är långvariga eller kortvariga och vilka aktiviteter som förekommer i återkommande sekvenser. Forskarna svarar självständigt för rapportens innehåll. Rapporten vänder
sig i första hand till forskare, forskarstuderande, lärare och studerande inom lärarutbildningen.
Även rektorer, skolhuvudmän och lärare kan dra nytta av rapporten. Rapporten visar på tidsgeografins användningspotential i analyser av hur arbetsuppgifter uppträder vid enskilda skolor
och i diskussioner om förbättringsåtgärder.
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Sammanfattning
Rapporten En tidsgeografisk studie av strukturen i lärares vardag bygger på det dagboksmaterial som
Skolverket samlade in under våren 2012 från drygt 3 600 lärare. Syftet är att analysera
dagböckerna med utgångspunkt i det tidsgeografiska synsättets kontextuella tidsanvändning.
Frågor som besvaras är:
-

När under dagen utförs arbetsrelaterade aktiviteter och var utförs de?
Har aktiviteterna lång eller kort varaktighet?
Vilka skillnader och likheter finns mellan lärare i olika årskurser?
Vilka arbetsrelaterade aktiviteter utförs efter lektionstid och var genomförs de?
Finns det sekvenser av aktiviteter som återkommer hos många lärare i yrkesvardagen? Om så
är fallet, vilka aktiviteter omfattas samt när och var genomförs de under dagen?

Visualiseringar av lärarnas kontextuella tidsanvändning beskriver strukturen i deras yrkesvardag.
Kontextuell tidsanvändning innebär att de aktiviteter som en person genomför under ett dygn
beskrivs i den tidsordning som de genomförs i, och därmed framgår i ett sammanhang som på
något sätt var meningsbärande för den personen, se vänster del av figuren nedan. Visualiseringar
av lärarnas dagböcker görs inte på individnivå, utan i större grupper, se höger del av figuren.
Lärares kontextuella tidsanvändning visualiseras så att alla aktiviteter (markerade med olika färger)
som genomförs under dagen framgår. Vidare visualiseras ett urval aktiviteter var för sig för att
tydliggöra när olika arbetsrelaterade aktiviteter genomförs under dagen, hur långvariga de är och
om det skiljer sig mellan lärare i olika årskurser.
Visualisering av kontextuell tidsanvändning på individnivå (till vänster) och på gruppnivå (till
höger).

Kommentar: Tiden på dygnet ska läsas längs y-axeln, nedifrån och upp. Observera att aktiveteterna i figurdelarna är
olika. Den kontextuella tidsanvändningen på gruppnivå (till höger) exemplifieras här av alla aktiviteter på tisdagar för
73 lärare (avbildade sida vid sida längs x-axeln) i årskurs 1-3 som arbetat i yrket 20 år eller mer. Gruppbilden visar de
huvudkategorier av aktiviteter som används i den här studiens visualiseringar. De gråmarkerade delarna av staplarna
är privata aktiviteter. Många lärare genomför praktiskt arbete (lila) innan undervisningen (röd) börjar på morgonen.
Tre lektionspass framgår: ett från kl 8 till strax före kl 10, nästa från ca kl 10 till strax efter kl 11 och slutligen ett från
ca kl 12 och fram till ca kl 13.30. Rasterna däremellan ägnas främst åt omsorg och ordning (orange) och egen
återhämtning (rosa). Efter lektionstid tar andra aktiviteter vid, bl a planering (blå), kunskapsbedömning (ljust grön)
och ospecificerat andra arbetsrelaterade aktiviteter (gul).
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På ett övergripande plan visar resultatet av studien att lärares arbetsvecka i mångt och mycket ser
likartad ut och att den aktivitet som strukturerar arbetsdagarna mest är undervisning (röda aktiviteter i höger del av figuren). Likheterna tar sig uttryck i att lärare arbetar ungefär lika långa dagar,
vistas ungefär lika lång tid i skolan, genomför till viss del samma aktivitetssekvenser och de är i
stor utsträckning också sysselsatta med arbetsrelaterade aktiviteter under flertalet kvällar i
hemmet. Under denna likartade ytstruktur framgår också skillnader. Dels mellan veckans fyra
första dagar och den sista dagen: på fredagar är arbetsdagen kortare och det förekommer mycket
lite kvällsarbete. Dels råder det vissa skillnader när det gäller vilka aktiviteter som genomförs, hur
långvariga de är och när de genomförs under dagen. I rapporten har tisdagar valts för att
representera veckans fyra första dagar och de jämförs med fredagar.
Resultatet visar vidare att de flesta arbetsrelaterade aktiviteterna genomförs i skolan, från ca 7.30
alla dagar till ca 16.30 från måndagar till torsdagar och ca 15.30 på fredagar. Emellertid är också
lärarens hem en viktig plats för vissa arbetsrelaterade aktiviteter (särskilt ensam planering och
rättning och bedömning), företrädesvis på kvällarna från måndag till torsdag.
Vissa arbetsrelaterade aktiviteter genomförs enligt likartade mönster på dagarna, det gäller
(förstås) undervisning, men också omsorg och ordning utanför klassrummet och återhämtning under arbetsdagen. De båda senare aktiviteterna genomförs under raster i undervisningen. De konkurrerar om
lärarnas tid. Det kanske skulle kunna gå att överlåta rastvaktandet till någon annan personalkategori i skolan så att lärarna får bättre möjligheter till återhämtning eller till t ex planering eller
kunskapsbedömning? Den aktivitet som näst efter undervisning genomförs av flest lärare och
dessutom flera gånger per dag av dessa lärare är praktiska sysslor. Praktiska sysslor förekommer
under hela dagen i skolan, men flest lärare utför dem vid samma tid på morgonen innan första
lektionen. Även praktiska sysslor kanske åtminstone delvis skulle kunna utföras av någon annan
personalkategori i skolan för att frigöra tid för lärares kärnaktiviteter?
Undervisning är den mest tidskrävande enskilda aktiviteten och den uppvisar olikartade mönster i
olika årskurser. I årskurs 1-3 och 4-6 är de allra flesta lärares undervisning relativt likartat förlagd
under dagen, medan lärare i årskurs 7-9 har större inbördes variationer. Undervisningens schemaläggning för lärarna skiljer sig alltså mellan klasslärare i de lägre årskurserna och ämnesspecialiserade lärare i de högre årskurserna. Detta kan troligen vara ett skäl till att lärarna i de lägre årskurserna genomför mer arbetsrelaterade aktiviteter tillsammans med kollegor än lärare i de högre
årskurserna. Undervisningsaktiviteter är relativt långvariga men det finns också andra långvariga
aktiviteter, främst gäller det organiserad kompetensutveckling och övriga arbetsrelaterade aktiviteter.
Några aktiviteter genomförs huvudsakligen på morgnar och förmiddagar (t ex skapa arbetsro i
klassrummet), andra efter lektionstid (t ex återkoppling av elevers kunskapsutveckling, analysera och dokumentera elevers kunskapsutveckling tillsammans med kollegor och övriga arbetsrelaterade aktiviteter), och åter
andra genomförs såväl under dagen som på kvällen (t ex ensam planering och rättning och bedömning).
Några aktiviteter är kortvariga, en del av dem eftersom de måste utföras under raster mellan
lektioner, till exempel de ovan nämnda återhämtning under arbetsdagen, omsorg och ordning utanför
klassrummet och dessutom småprat och handledning utanför lektionstid. Den vanligaste kortvariga
aktiviteten är skapa arbetsro i klassrummet. Den förekommer under lektionstid och genomförs av
nästan hälften av lärarna. I deras dagar återkommer den aktiviteten flera gånger under dagen. Det
visade sig att det är mycket vanligare att lärare med kort tid i yrket vid upprepade tillfällen under
dagen måste skapa arbetsro i klassrummet än lärare med många år i yrket.
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Aktivitetssekvenser i lärares yrkesvardag identifierades och några av dem studerades närmare.
Sekvensen praktiska sysslor skapa arbetsro i klassrummet undervisning visade sig vara den
vanligaste alla dagar i veckan och den förekommer huvudsakligen på morgonen. Aktivitetssekvensen privata aktiviteter ensam planering privata aktiviteter var den näst vanligaste under
veckans fyra första dagar och den förekommer huvudsakligen på kvällstid. Förekomster av
likartade aktivitetssekvenser antyder att det finns gemensamma drag i lärares yrkesvardag som
inte bara innebär att de gör samma aktiviteter, utan att de också utför dem i samma ordningsföljd.
Lärares yrkesvardag analyseras vidare med hjälp av tidsgeografiska begrepp, främst projekt och
restriktioner. Lärares förvärvsarbete är ett individprojekt och detta ska passa in både i skolans
organisationsprojekt (med målet att skapa förutsättningar för elevernas lärande) och i det egna
hushållets organisationsprojekt (med målet att skapa ett bra liv för hushållsmedlemmarna). För
att genomföra skolans organisationsprojekt anställs lärare som utför de arbetsrelaterade aktiviteter
som förväntas leda till att organisationsprojektets mål nås. När lärare utför arbetsrelaterade
aktiviteter i sitt individprojekt förvärvsarbete ersätts de med en inkomst som bidrar till att det
egna hushållet kan nå mål med sina organisationsprojekt.
Skolans organisationsprojekt skapar auktoritetsrestriktioner för lärare genom att de måste följa avtal,
arbeta enligt bestämda undervisningsscheman och delta i föreskrivna möten. Skolans organisationsprojekt är också en auktoritetsrestriktion för eleverna som har skolplikt och ska följa
lektionerna. För lärarnas del innebär bland annat schemaläggningen av undervisningen att
kopplingsrestriktioner uppstår. Lärare som vill eller behöver arbeta tillsammans måste ha tidsmässiga
möjligheter och någon ledig lokal för att genomföra sina gemensamma aktiviteter och då kan inte
någon av dem vara schemalagd för lektioner. Kopplingsrestriktioner uppträder när tätt packade
scheman och högt tryck på skolans lokaler försvårar för samarbete mellan lärare. Under sådana
omständigheter blir det ännu svårare att genomföra aktiviteter tillsammans med kollegor även när
lärare har rast eller håltimmar eftersom de kan infalla vid olika tillfällen under dagen för olika
lärare. Den situationen är vanligast bland lärare i årskurs 7-9. Fler lärare och bättre tillgång till
lokaler för lärares samarbete och förberedelser kan bidra till att kopplingsrestriktioner löses upp.
Flera arbetsrelaterade aktiviteter utförs av lärare på kvällstid och i deras hem. På så vis vävs
lärares yrkesarbete in i den privata sfärens projekt. Sådana arrangemang innebär att lärares individprojekt förvärvsarbete blir en kopplingsrestriktion för lärare som, under den tid aktiviteten
pågår, hindrar henne/honom att delta i hushållets privata organisationsprojekt. Kanske skulle utökad tillgång till arbetsutrymmen i skolan där aktiviteter kanske kan utföras ostört och koncentrerat, möjliggöra för lärare att genomföra mer av sina arbetsrelaterade aktiviteter på dagtid och i
skolan?
Visualiseringen av den kontextuella tidsanvändningen och analysen av de kopplingsrestriktioner
som uppstår i lärarnas yrkesvardag visar på att andra former för genomförandet av några av de
arbetsrelaterade aktiviteterna skulle kunna frigöra tid för lärarnas kärnaktiviteter: Studier av vilka
konkreta förhållanden som ger upphov till kopplingsrestriktioner kan göras av lärare och andra
personalkategorier i skolor. De kan skriva egna dagböcker som de sedan kan använda som utgångspunkt för egna analyser och de kan diskustera resultaten tillsammans. På så vis kan
lösningar föreslås på svårigheter som de identifierar i yrkesvardagen i sina analyser och
diskussioner.
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1. Inledning
Lärares arbete och arbetsvillkor är centrala för hur det framtida samhället kommer att ta sig ut
eftersom deras yrkesutövning har avgörande betydelse för den unga generationens
kunskapsutveckling. Deras arbete kan studeras utifrån olika vetenskapliga discipliner. I det
följande redogörs för vad det innebär att studera ett dagboksmaterial utifrån det tidsgeografiska
synsättet.
I Skolverkets rapport ”Lärarnas yrkesvardag” (2013) redovisades hur lärare i grundskolan
använder sin tid med fokus på genomsnittlig tidsanvändning dvs. hur arbetstiden under ett
genomsnittligt dygn används för arbetsrelaterade aktiviteter. Fokus på den genomsnittliga
tidsanvändningen ger dock en begränsad uppfattning om ifall de olika aktiviteterna genomförs
bara en gång eller om de återkommer flera gånger under lärares arbetsdag, eller om en aktivitet
avbryts av någon annan aktivitet och sedan återupptas. Det visar inte heller om vissa aktiviteter
brukar följa efter varandra i sekvens. Vidare ges en begränsad bild av om aktiviteter tar lång eller
kort tid att genomföra. Men sådana företeelser präglar den verkliga yrkesvardagen. I den här
rapporten betonas sådana typer av företeelser. Det innebär att föreliggande studie ska redovisa
mönstren i lärararbete som inte kommer fram när man bara studerar genomsnittsvärdena. För
ändamålet utnyttjas precis samma tidsdagböcker som Skolverkets huvudstudie bygger på.
Med utgångspunkt i det tidsgeografiska synsättet betraktas aktiviteterna som genomförs under
dagen som ett flöde, där aktivitet följer på aktivitet och där samma aktivitet kan förekomma flera
gånger i lärares arbete under samma dag. Detta kallas för kontextuell tidsanvändning och betonar
att varje enskild aktivitet ingår i ett vidare sammanhang av andra aktiviteter. Ett grundläggande
motiv för att beskriva och analysera den kontextuella tidsanvändningen är att det går att se
olikheter mellan lärare som suddas ut när man bara använder den genomsnittliga
tidsanvändningen.
Frågeställningarna som ska besvaras i denna tidsgeografiska studie är:
-

När under dagen utförs arbetsrelaterade aktiviteter och var utförs de?
Har aktiviteterna lång eller kort varaktighet?
Vilka skillnader och likheter finns mellan lärare i olika årskurser1?
Vilka arbetsrelaterade aktiviteter utförs efter lektionstid och var genomförs de?
Finns det sekvenser av aktiviteter som återkommer hos många lärare i yrkesvardagen? Om
så är fallet, vilka aktiviteter omfattas samt när och var genomförs de under dagen?

När lärarnas tidsanvändning studeras ur ett tidsgeografiskt perspektiv görs det med hjälp av
tidsgeografiska visualiseringar av de aktiviteter som markerats i dagböckerna och analyseras med
hjälp av tidsgeografiska begrepp. I visualiseringarna placeras många lärares hela sekvens av
aktiviteter från dagböckerna i samma bild. På det sättet illustreras bland annat variationer i
mönstren av arbetsrelaterade aktiviteter under dagen och mellan lärare i olika årskurser. Det
framgår även hur olika arbetsrelaterade aktiviteter fördelar sig mellan veckans olika dagar2. Sådan
1
2

I den här studien grupperas lärarna i årskursgrupperna 1-3, 4-6 och 7-9.
Ett stort antal andra jämförelser kan också göras men det finns inte utrymme att göra det i den här rapporten.
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kunskap är viktig om man ska kunna förstå strukturen i lärares yrkesvardag och all den
komplexitet som läraryrket innebär. Man får även förståelse för hur lärarnas vardag struktureras
(både enskilt och sammantaget) och därmed påverkar deras förutsättningar att skapa goda
möjligheter att bidra till elevernas lärande.

Rapportens disposition
Rapporten är disponerad enligt följande. I kapitel 2 introduceras begreppet kontextuell
tidsanvändning och där presenteras också principen för de tidsgeografiska visualiseringar som
görs i rapporten. Kapitel 3 redovisar de arbetsrelaterade aktiviteter som studeras. Med
utgångspunkt i den kontextuella tidsanvändningen beskrivs och analyseras i kapitel 4
grundskollärares arbetsrelaterade aktiviteter. Alla lärares alla arbetsrelaterade aktiviteter
visualiseras mot bakgrund av de privat betonade aktiviteterna så att dagen som helhet framträder,
med dess växlingar mellan olika typer av aktiviteter. I kapitel 5 väljs några arbetsrelaterade
aktiviteter ut och beskrivs och analyseras närmare var för sig. Därefter beskrivs och analyseras
några aktivitetssekvenser som förekommer hos många lärare. Kapitel 6 innehåller en analys av
grundskollärares yrkesvardag med hjälp av tidsgeografiska begrepp som visar på möjligheter och
restriktioner med avseende på några arbetsförhållanden. Betoning läggs på deras möjligheter att
arbeta tillsammans med planering, undervisning och uppföljning av elevernas
kunskapsutveckling.
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2. Tidsgeografisk beskrivning och analys av strukturer i
lärares yrkesvardag
Detta kapitel beskriver vad kontextuell tidsanvändning är och redovisar hur de tidsgeografiska
visualiseringarna kan läsas och förstås.

Genomsnittlig och kontextuell tidsanvändning
Resultat från tidsanvändningsundersökningar kan redovisas och visualiseras på principiellt olika
sätt: dels utifrån genomsnittlig tidsanvändning för de aktuella aktivitetskategorierna, dels utifrån
kontextuell tidsanvändning som betonar hur de aktiviteter som genomförs formar arbetsdagens
rytm och struktur. I den kontextuella tidsanvändningen ingår även sekvensen av aktiviteter i
analysen. Med aktivitetssekvens avses att en viss aktivitet följs av en annan, som följs av en tredje
och så vidare. Det kan vara en mängd olika aktiviteter som uppträder i samma sekvens, och
samma aktivitet kan också förekomma flera gånger i samma sekvens. Den längsta sekvensen i en
dagbok utgörs av hela dagbokens alla aktiviteter. Dagböckerna är emellertid så olikartade att det
inte finns någon sekvens som omfattar en lärares hela dagbok som återkommer på exakt samma
sätt i en annan lärares dagbok. Utifrån kontextuell tidsanvändning kan genomsnitt beräknas,
medan det inte går att redovisa sekvenser om man utgår från genomsnittsvärden eftersom dessa
baseras på att man har brutit sönder sekvenserna.

Visualisering av kontextuell tidsanvändning
Kontextuell tidsanvändning på individnivå
För att kunna känna igen sig i resultat från studier av hur människor använder sin tid bör dessa
anknyta till grundläggande erfarenheter av hur dagen genomlevs, till exempel genom att rytmen
av sömn och måltider framgår. I figur 2.1 illustreras schematiskt ett litet antal aktiviteter (sömn,
måltider, förvärvsarbete samt andra aktiviteter) enligt den kontextuella tidsanvändningens princip.
Där framgår när aktiviteterna genomförs under dygnet (till exempel förekommer sömn under
natten) och att samma typ av aktivitet kan förekomma vid flera tillfällen (måltiderna är tydligt exempel
på det), vilken varaktighet aktiviteterna har (det framgår exempelvis att alla gånger då
förvärvsarbete genomförs pågår det längre än varje enskild måltid) och hur de följer efter varandra i
sekvens under dagen, det vill säga när en viss aktivitet växlar till en annan. Dagens grundstruktur
anges i figuren av de nödvändiga aktiviteterna sömn och måltider och dessa aktiviteters
inplacering under dagen gör att tiden för alla övriga aktiviteter splittras upp i flera kortare
tidsperioder.
Det är detta sätt att tänka och redovisa dagens förlopp från morgon till kväll som är grunden för
de tidsgeografiska anlysernas metod som redovisas i denna rapport. Metoden3 har utvecklats
inom det tidsgeografiska synsättet som grundlades av kulturgeografen, professor Torsten
Hägerstrand.4 I tidsgeografiska studier framgår att dagen har en rytm som styrs av de
grundläggande mänskliga behoven av att sova och äta. En fördel när vardagens rytm bildar
Se till exempel Ellegård (1993, 1994, 1999, 2001, 2006), Ellegård & Cooper (2004), Vrotsou, Ellegård & Cooper
(2009), Vrotsou (2010).
4 Hägerstrand sammanfattade sin ansats i boken Tillvaroväven (Hägerstrand 2009) och den presenterades för första
gången för en internationell publik i artikeln What about people in regional science, Hägerstrand (1970). Se även
Carlestam & Sollbe (1991).
3
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grunden för visualisering av tidsanvändning är att därmed betonas vardagens struktur och
komplexitet och därigenom kan de flesta känna igen grundläggande drag även i den egna dagen.
Så kan det också skapas bättre möjligheter för den enskilde att identifiera förändringar som skulle
kunna innebära att tiden används på ett för henne/honom bättre sätt. (Nordell 2002, Orban
2013)
Figur 2.1: Visualisering av kontextuell tidsanvändning

Kommentar: Dagens grundläggande rytm av måltider framgår. All tid under dygnet fördelas på sömn (gult), och
måltider (grönt), förvärvsarbete (rött) och övriga aktiviteter (blått). Alla aktiviteterna förekommer flera gånger under
dygnet.

Det tidsgeografiska synsättet har två sidor – en kvantitativ och en kvalitativ. Den kvantitativa
sidan innebär att tid5 mäts och används i beskrivningar och analyser. I dagboksbaserade studier av
människors tidsanvändning kan frågor besvaras som till exempel: Hur många olika aktiviteter
genomförs? Hur länge varar aktiviteterna? Hur många personer genomför en viss aktivitet?
Tidsgeografins kvalitativa sida innebär i detta sammanhang att tidsanvändningen tolkas utifrån
visualiseringar av dagböckerna.6 Bilderna åskådliggör vad som anges i dagböckerna och detta
utgör grunden för analyserna. För de djupare analyserna används några centrala tidsgeografiska
begrepp relaterade till användning av tid och den tidrumsliga kopplingen mellan människor.7
I den kontextuella tidsanvändningen kan den vardagliga användningen av begreppet aktivitet
ställa till med problem. Begreppet behöver preciseras för att otydligheter i tolkningar ska
undvikas. En aktivitet kan för det första betraktas som göranden och tillhöra samma typ, till
exempel måltider. I studier av tidsanvändning används ofta det övergripande begreppet aktivitet
för vad som är sådana typer av aktiviteter. I kapitel 3 redovisas den klassificering av lärares
arbetsrelaterade aktiviteter som används här. Antalet olika typer av aktiviteter som genomförs av
I många fall också geografiskt avstånd, men så sker inte i den här rapporten.
För visualiseringarna utnyttjas kvantitativa beräknings- och programmeringsmetoder.
7 Några av dessa begrepp presenteras och används i diskussionen i kapitel 6.
5
6
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en person ger en inblick i om dagen har ett varierat innehåll eller om den är ensartad. När den
kontextuella tidsanvändningen med dess sekvens av aktiviteter ska undersökas behövs ytterligare
ett sätt att hantera begreppet aktivitet. Det handlar om en precisering för att kunna ange hur
många gånger som samma typ av aktivitet förekommer under loppet av en dag. Samma aktivitetstyp
kan förekomma vid flera tillfällen under dagen, vilket exemplifieras i figur 2.1 där såväl
förvärvsarbete, sömn som måltider förekommer vid flera tillfällen under dagen.
Begreppen (typ av) aktivitet respektive förekomst av en aktivitet används för att göra denna skillnad
tydlig. I studien av lärares kontextuella tidsanvändning är till exempel undervisning en typ av
aktivitet, som kan förekomma flera gånger under lärares arbetsdag.
Den kontextuella tidsanvändningen kan beskrivas dels för en individ under en dag8, som i figur
2.1, dels för att göra jämförelser mellan individer. Jämförelser kan göras till exempel i relation till
när och hur ofta olika aktiviteter förekommer under de olika individernas dagar. Något mer
komplicerade resonemang och jämförelser blir det fråga om när mönstret i tidsanvändningen i en
grupp ska jämföras med en annan grupp.
Kontextuell tidsanvändning på gruppnivå
Hur kan man då visualisera och tolka den kontextuella tidsanvändningen för olika aktiviteter med
bibehållen komplexitet inte bara på individnivå utan också aggregerat, på gruppnivå? I figur 2.2
framgår hur en sådan visualisering kan göras. Exemplet som används utgår från tio fiktiva
personers dagböcker. Dessa tio dagböcker har ritats upp och placerats sida vid sida längs
diagrammets x-axel och längs y-axeln finns klockslag angivna, principen för att visualisera
individer är alltså densamma som i figur 2.1.
Figur 2.2: Visualisering av den kontextuella tidsanvändningen i dagböcker från 10 personer i
en grupp

Kommentar: Tio individers aktivitetssekvenser är avbildade bredvid varandra längs x-axeln. De ska läsas nedifrån
och uppåt, från kl 04 till nästa kl 04. Precis som i figur 2.1 anges fyra aktiviteter: sömn (gult), måltider (grönt),
förvärvsarbete (rött) och andra aktiviteter (blått). Här framgår variationer mellan personerna och deras aktiviteter i
rytmen över dygnet. Det framgår att aktiviteterna tar olika lång tid att genomföra för olika personer och att de börjar
och slutar vid olika klockslag. Visualiseringen visar de tio individernas samlade aktivitetsmönster.
8

Även andra tidsperioder kan förstås väljas.
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Som framgår när man betraktar figurerna 2.1 och 2.2 blir den komplexitet som kan ses som en
fördel på individnivå (figur 2.1), en komplikation på gruppnivå (figur 2.2) där resultaten kan
förefalla svåröverskådliga. Men vid närmare betraktande kan man, när man har en stor mängd
dagböcker som visualiseras på detta sätt, ändå se vissa mönster.9 I figur 2.2 framgår till exempel
att sömn uppträder under natten och att lunchen är en måltid som kläms in mellan för- och
eftermiddagens arbetspass. Lunch förläggs också nästan samtidigt, mellan kl. 12 och 13, av de
allra flesta – huvudsakligen på grund av hur arbetstiden förläggs på arbetsplatserna.10 Härutöver
är variationerna små i figurerna när det gäller hur länge som förekomsterna av aktiviteterna pågår
och när de genomförs under dagen.
Samtidigheter i genomförande av aktiviteter på gruppnivå
En del av tidsgeografins kvantitativa sida är att utifrån visualiseringar utnyttja möjligheten att
beräkna hur många individer som samtidigt genomför samma aktivitet(-er) vid olika tidpunkter på
dagen. I denna studie kommer lärarnas aktivitetssekvenser att visualiseras så som de framgår i
dagböckerna enligt den kontextuella tidsanvändningens princip i figur 2.2 och därutöver kommer
samtidighetsgrafer att presenteras. Samtidighetsgraferna visar hur många lärare som samtidigt per 10minutersperiod11 genomför en viss aktivitet. Sådan kunskap kan bland annat användas för att
identifiera vilka aktiviteter som dominerar när på dagen. När visualiseringen avser flera aktiviteter
presenteras också samtidighetsgrafer för flera aktiviteter. Principen för samtidighetsgrafer visas i
figur 2.3.

Mönstren är relaterade till hur dagböckerna ordnas i visualiseringarna och därför är det grundläggande att samma
ordning gäller i de visualiseringar som används som grund vid jämförelser.
10 Detta framgår i studier av större dagboksmaterial i SCB:s redovisning av sina tidsanvändningsstudier där
förvärvsarbetet avbryts för lunch runt kl 12. (SCB 2012)
11 I de dagböcker som lärarna skrivit har dagen delats in i 10-minuters intervall. Se närmare Skolverket (2013), särskilt
kapitel 3.
9
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Figur 2.3: Principen för samtidighetsgrafer som genereras från den kontextuella
tidsanvändningen

Kommentar: Till vänster visas tre personers dagböcker enligt principen för den kontextuella tidsanvändningen(jämför
figur 2.1 och 2.2). Här kan personernas (A, B och C) dagböcker utläsas nedifrån och uppåt. Denna vänstra del av
bilden är rådata för graferna. I mitten visas när under dagen de tre personerna genomför aktiviteten ”förvärvsarbete”
(röd). Som mest arbetar alla tre samtidigt och mellan kl. 12 och 13 gör alla tre samtidigt något annat. Till höger
illustreras på motsvarande sätt aktiviteten ”andra aktiviteter” (blå) och det framgår att den endast förekommer på
eftermiddag och kväll hos de tre personerna.
Figur 2.4: Visualisering av den kontextuella tidsanvändningen i dagböcker från 68 personer i
en grupp och tillhörande samtidighetsgrafer

Kommentar: Till vänster visas ett urval av tre olika aktiviteter från 68 personers dagböcker enligt principen för den

kontextuella tidsanvändningen (jämför figur 2.1 och 2.2). Till höger visas två samtidighetsgrafer för en respektive 3
aktiviteter.
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Visualisering för jämförelser mellan lärare
Visualiseringarna av lärarnas kontextuella tidsanvändning i kapitel 4 är uppbyggda enligt samma
princip och visar lärarnas aktiviteter uppdelade så att lärare i årskurserna 1-3, 4-6 respektive 6-9
avbildas i separerade delar av varje figur. Se principbilden i figur 2.5. Därigenom framgår
skillnader mellan årskurserna tydligare än om lärare i olika årskurser blandas. Inom respektive del
i figuren och längs x-axeln är alla lärares dagböcker placerade sida vid sida. Förutom att lärarnas
dagböcker har ordnats i grupper efter årskurs (1-3, 4-6 och 7-9) är de inom respektive
årskursgrupp ordnade efter datum, så att de först ifyllda dagböckerna från vårterminen 2012
återfinns längst till vänster i respektive årskursgrupp och de sist ifyllda dagböckerna längst till
höger. Längs y-axeln framgår klockslagen under dagen, från kl 04.00 till kl 04.00 nästa dygn.
Tidsaxeln ska läsas nedifrån och uppåt. Således kan hela dygnets aktivitetssekvens för varje lärare
avbildas med hjälp av en lodrät linje enligt principen från figur 2.1. Denna lodräta linje har olika
färgsättning beroende på vilken eller vilka aktiviteter som visualiseras.
Figur 2.5: De grundläggande principerna för hur visualiseringarna av lärarnas arbetsrelaterade
aktiviteter är uppbyggda

Kommentar: Dagböckerna från lärare i årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 redovisas separat från varandra men i samma
bild. Dagböckerna är ordnade i datumordning under terminen, från januari (till vänster) till juni (till höger) inom
respektive årskursgrupp.

I kapitel 5 är istället visualiseringarna ordnade så att årskursgrupperna ligger ovanför varandra (13 ligger underst i figurerna, årskurs 4-6 i mitten och årksurs 7-9 överst). Även i dessa
visualiseringar är dagböckerna ordnade i datumordning, från januari (till vänster) till juni (till
höger) inom respektive årskursgrupp.
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3. Dagböcker som utgångspunkt för att studera lärares yrkesvardag
Skolverket samlade in tidsdagböcker från ett riksrepresentativt urval av lärare i grundskolan under
vårterminen 2012. I dagboken uppmanades varje lärare att markera vilken av ett antal
förbestämda aktiviteter som hon/han huvudsakligen genomförde under varje 10-minutersperiod
under dygnet. Samma dagboksmaterial har utnyttjats för analyser av lärarnas kontextuella
tidsanvändning. I detta kapitel beskrivs kortfattat vilka de förbestämda aktivitetskategorierna var.
Här framgår också hur aktiviteterna färgkodats i de visualiseringar som görs i efterföljande
kapitel.

Aktivitetskategorier, aktiviteter och färgkodning
De olika arbetsrelaterade aktivitetskategorierna har tilldelats olika färger så att det går att särskilja
aktiviteterna från varandra i visualiseringarna. Färgkodningen som använts framgår av figur 3.1.
Huvudkategoriernas färg har använts som grund för de nyanser som används för de mer
specificerade aktiviteterna.
Figur 3.1: Färgkodningen som används i visualiseringarna för de olika aktivitetskategorierna
och aktiviteterna

Huvudkategorier
Planera undervisning
Genomföra undervisning

Bedömning och
dokumentation av elevers
utveckling
Återkoppling
Omsorg och ordning
Administrativt och praktiskt
kringarbete
Reflektion och
kompetensutveckling
Återhämtning under
arbetsdagen
Förflyttningar
Arbetsrelaterade aktiviteter
som inte fångas av de
förbestämda aktiviteterna
Fritid och hushåll
Annat arbete i eller utanför
skolan
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Aktiviteter
Ensam planering
Planering tillsammans med kollegor
Ensam undervisning
Undervisning tillsammans med kollegor
Småprat och handledning utanför
lektionstid
Rättning och bedömning
Ensam analys och dokumentation
Analys och dokumentation tillsammans
med kollegor
Återkoppling till elever och föräldrar
Skapa arbetsro i klassrummet
Omsorg och ordning utanför klassrummet
Praktiska sysslor
Administration
Information till hela föräldragruppen
Ensam reflektera över läraruppdraget
Reflektera över läraruppdraget tillsammans
med kollegor
Delta i organiserad kompetensutveckling
Återhämtning
Förflyttningar
Övriga arbetsrelaterade aktiviteter
Hushållsaktiviteter och fri tid
Annat arbete
Okänd aktivitet

Var utförs yrkesrelaterade aktiviteter?
Utöver lärarnas aktiviteter efterfrågades i dagboken också var någonstans aktiviteterna
genomfördes. Tre platser kunde noteras i dagboken: i skolan, i hemmet eller på annan plats.
Lärarna kan förväntas genomföra de flesta av sina arbetsrelaterade aktiviteter i skolan. På
motsvarande sätt kan de förväntas genomföra många privata aktiviteter i hemmet. Vissa privata
aktiviteter och vissa arbetsrelaterade aktiviteter kan även utföras någon annanstans – på en annan
plats – som i bussen, på fritidsanläggningar eller dylikt. Föreliggande studie fokuserar lärarnas
arbetsrelaterade aktiviteter och skälet till att hemmet och andra platser finns med är att
arbetsrelaterade aktiviteter kan genomföras även på dessa platser.
Det kan noteras att alla lärare inte alltid angivit vilka platser de vistas på utanför skolan, vilket
försvårar den analys som rör var någonstans aktiviteter genomförs.

Kvantitativ beskrivning av dagboksmaterialets innehåll
I tabell 3.1 ges en kvantitativ beskrivning av dagboksmaterialet från de 3 626 lärare som skrivit
dagbok. Olika många lärare har skrivit dagbok under veckans olika dagar. Ändå har de lärare som
skrivit dagbok noterat ungefär lika många förekomster12 av arbetsrelaterade aktiviteter från
måndag till torsdag, medan det förekommer färre arbetsrelaterade aktiviteter per lärare på
fredagar. Antalet förekomster av en viss aktivitet har betydelse genom att det antyder att
aktiviteten ifråga utförs av många lärare eller att samma aktivitet upprepas flera gånger bland de
lärare som utför den. I tabell 3.1 framgår också hur många minuter (timmar) som lärarna i
genomsnitt ägnade åt arbetsrelaterade aktiviteter respektive dag.
Tabell 3.1: Antal lärare som skrivit dagbok, antal förekomster* av arbetsrelaterade aktiviteter
och tidsanvändning för arbetsrelaterade aktiviteter per lärare och veckodag

Veckodag Antal
dagboksförande
lärare

Antal
förekomster* av
arbetsrelaterade
aktiviteter i
dagböckerna

Antal
förekomster* av
arbetsrelaterade
aktiviteter per
dagboksförande
lärare

Tid, minuter, för
arbetsrelaterade
aktiviteter per
dagboksförande
lärare (timmar)

Måndag

719

12 451

17,3

585 (9,8tim)

Tisdag

756

13 558

17,9

604 (10,1 tim)

Onsdag

776

13 695

17,6

597 (10,0 tim)

Torsdag

713

12 572

17,6

578 (9,6 tim)

Fredag

662

10 287

15,5

474 (7,9 tim)

3 626

62 563

17,3

570 (9,5 tim)

Totalt

Kommentar: *Förekomst betyder att en aktivitet noterats i en dagbok. Samma aktivitet kan ge upphov till flera
förekomster i samma dagbok (till exempel förekommer aktiviteten undervisning flera gånger under de flesta lärares
arbetsdagar).

När en aktivitet noterats i en dagbok vid en tidpunkt förekommer aktiviteten en gång i dagboken. Samma typ av
aktivitet kan ge upphov till flera förekomster i samma dagbok, till exempel förekommer aktiviteten undervisning flera
gånger under de flesta lärares dagböcker.
12
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Flest lärare har fört dagbok på onsdagar och minst antal på fredagar. Beräknat per
dagboksförande lärare är skillnaden liten när det gäller hur många förekomster som finns
noterade i dagböckerna av de arbetsrelaterade aktiviteterna på måndag, tisdag, onsdag och
torsdag, medan lärarna som skrivit dagbok på fredagar noterat färre förekomster av
arbetsrelaterade aktiviteter. Lärarna ägnade 474 minuter (7,9 timmar) åt arbetsrelaterade
aktiviteter på fredagar, vilket är den dag då minst tid ägnas åt yrket, och 604 minuter (10,1 timmar
på) tisdagar, den dag då mest tid ägnades yrket.
Lärare har skrivit dagbok från måndag till fredag och visualiseringar kan således endast göras för
dessa dagar. Däremot har lärarna uppskattat hur lång tid de ägnat åt arbetsrelaterade aktiviteter
under lördag och söndag och detta analyseras närmare i Skolverkets studie där det framgår att 80
procent av de heltidsarbetande lärarna ägnar sig åt arbetsrelaterade aktiviteter under lördagar och
söndagar och att 40 procent av alla de lärare som helgarbetade använde mellan 1 och 2 timmar
för ändamålet. (Skolverket 2013)
Oviktad behandling av datamaterialet
Studien bygger på de 3 626 ifyllda tidsdagböckerna från lärare i grundskolan som samlades in
vårterminen 2012 (Skolverket 2013). Skolverkets urval bygger på ett så kallat slumpmässigt
stratifierat urval om 8 000 grundskollärare.13 I föreliggande rapport används dagböckerna utan att
vikta materialet utifrån urvalsdesign och bortfall. Det betyder att resultaten från analyserna och
redovisningarna bygger på de svarande lärarnas dagböcker. Dock är detta det hittills mest
omfattande dagboksmaterial som finns från grundskollärare i Sverige vilket gör att resultaten kan
ge mer kunskap om strukturen på lärarnas yrkesvardag än vad som tidigare varit möjligt.
En annan begränsning utgörs av att dagböckerna endast medger att lärarna anger sin
huvudsakliga aktivitet under varje 10-minutersperiod (se bilaga 1). Parallella aktiviteter kan inte anges
i dagböckerna och därmed blir kortvariga aktiviteter, till exempel är aktiviteten att skapa arbetsro i
klassrummet sannolikt underrapporterad. Sannolikt är också att många av de förflyttningar som
sker under skoldagen är så korta att de inte heller utgör en huvudsaklig aktivitet under så många
10-minutersintervaller.
Dagböckerna har samlats in under en hel vårtermin, exklusive elevernas lovdagar under
terminstid. Under perioden efter det att eleverna haft skolavslutning har lärarna fortsatt arbete att
utföra i skolan och även då har lärare skrivit dagbok.

13

Inför genomförandet av Skolverkets dagboksstudie drogs ett stratifierat urval i syfte att kunna jämföra
tidsanvändning hos lärarkategorier av olika storlek. Till skillnad från ett helt obundet slumpmässigt urval innebär
detta att vissa kategorier av lärare blir överrepresenterade i urvalet, t.ex. män och lärare i fristående skolor. Själva
urvalsdesignen bidrar därmed till en viss skevhet i urvalet av lärare relativt den faktiska sammansättningen i
lärarkåren. Därtill ger också bortfallet, dvs. de lärare som av olika skäl valde att inte delta i studien, upphov till
skevhet i det datamaterial som samlats in. Vissa kategorier av lärare har i högre grad än andra valt att inte delta i
studien. I analyserna som ligger till grund för Skolverkets rapport har en vikt beräknats för varje svarande lärare
utifrån urvalsdesignen och bortfallets fördelning. Syftet med detta är att kunna redovisa resultat som är representativa
för Sveriges grundskollärare. Eftersom analyserna i föreliggande rapport genomförts utan att tillämpa viktning kan
motsvarande generaliseringar inte göras. Däremot är datamaterialet fortfarande rikt och omfattar drygt 3 600
grundskollärares yrkesvardag.
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4. Tidsgeografisk visualisering av lärares aktiviteter
I detta kapitel visualiseras lärarnas kontextuella tidsanvändning över arbetsdagen som helhet.
Frågeställningar som besvaras är: När under dagen utförs arbetsrelaterade aktiviteter och var
utförs de? Vilka skillnader och likheter finns mellan lärare i olika årskurser? Vilka arbetsrelaterade
aktiviteter utförs efter lektionstid och var genomförs de?
Visualiseringarna visar att veckans fyra första dagar har en likartad struktur, med arbetsrelaterade
aktiviteter både i skolan på dagen och i hemmet på kvällen. På fredagar däremot, arbetar lärarna
kortare tid än övriga dagar och då förekommer nästan inget kvällsarbete. Yrkesvardagens struktur
på tisdagar och fredagar visualiseras och analyseras närmare utifrån arbetsrelaterade aktiviteter
som utförs på morgonen, under dagen och på kvällen.

Från måndag till fredag
Den första visualiseringen av de dagboksförande lärarnas yrkesvardag, se figur 4.1, ger en mycket
översiktlig bild av när de utför arbetsrelaterade aktiviteter under veckans alla dagar. I figuren visas
en förenklad bild av hela veckan där alla de arbetsrelaterade aktiviteterna visas med samma färg
(blå). På det viset framgår en grundläggande struktur i de arbetsrelaterade aktiviteternas placering
i dygnet. Bilderna visar även att strukturen (och alltså inte bara hur lång tid de arbetar) i lärarnas
tidsanvändning är likartad under större delen av veckan, undantaget är fredag. Under måndag till
och med torsdag uppträder de arbetsrelaterade aktiviteterna från kl 7-8 på morgonen till kl 16-17
då andra aktiviteter tar vid. Framåt kvällarna återupptar många lärare arbetsrelaterade aktiviteter.
På fredagarna ser mönstret likartat ut fram till ca kl 15, men därefter återkommer inte särskilt
många arbetsrelaterade aktiviteter under eftermiddagen och kvällen.
Således framgår det av visualiseringen (figur 4.1) att fredagar skiljer sig på två sätt från måndag till
torsdag. För det första ägnar lärarna mindre tid totalt sett åt arbetsrelaterade aktiviteter på
fredagar (jämför också tabell 3.1), och för det andra lägger lärarna inte lika mycket tid på
arbetsrelaterade aktiviteter på fredag eftermiddag och kväll som övriga dagar.
Detta visar att trots att det är olika lärare som skrivit dagbok under veckans olika dagar så blir det
övergripande mönstret likartat. Det kan tolkas som en stabilitet avseende när de arbetsrelaterade
aktiviteterna förläggs under dygnet.
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Figur 4.1: De dagboksförande lärarnas arbetsrelaterade aktiviteter visualiserade efter när på
dagen de genomförs. Alla veckodagar

fredag

onsdag

torsdag

måndag

tisdag

Komentar: Till vänster och för varje veckodag, visualiseras alla de dagboksförande lärarnas noterade förekomster av
arbetsrelaterade aktiviteter, varje lärare visas med en lodrät linje som ska läsas nedifrån och upp, från morgon kl 04
till nästa morgon kl 04. Linjen är en bild av lärarens aktivitetssekvens där endast växlingen mellan arbetsrelaterade
(blått) och privata aktiviteter (grått) framgår. Till höger och för varje veckodag, visas en samtidighetsgraf över hur
många lärare som samtidigt genomför arbetsrelaterade aktiviteter under dygnet.

Endast tisdag och fredag
För att lyfta fram skillnaden mellan veckans fyra första dagar och den sista görs i figur 4.2 en
jämförelse mellan när de arbetsrelaterade aktiviteterna genomförs på tisdagar (som har valts att
representera veckans fyra första dagar) och fredagar. Lärarnas arbetsrelaterade aktiviteter,
markerat med mörkare blå, mot en fond av privata aktiviteter (inom kategorierna fri tid och hushåll
och annat arbete) som är markerade med grå färg. De båda sistnämnda aktivitetskategorierna har
inte direkt med lärarnas yrkesvardag att göra men de har betydelse eftersom de visar att de
arbetsrelaterade aktiviteterna ingår i ett större, och för varje lärare på sitt sätt meningsfullt,
sammanhang.
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De flesta arbetsrelaterade aktiviteterna utförs under morgon, förmiddag och tidig eftermiddag.
Senare på tisdagseftermiddagar och kvällar ägnar sig en hel del lärare först åt privata aktiviteter (fri
tid och hushåll) för att sedan återigen ta upp sina arbetsrelaterade aktiviteter, innan det ånyo är dags
för privata aktiviteter.
Figur 4.2: Alla arbetsrelaterade aktiviteter (blå) på tisdagar (till vänster) och fredagar (till höger)
i sitt sammanhang av aktiviteter som är av privat karaktär (grå)

tisdag

fredag

Kommentar: Lärarnas alla förekomster av arbetsrelaterade aktiviteter visualiseras, var och en med en lodrät linje,
som ska läsas nedifrån och upp, från morgon kl 04 till nästa morgon kl 04. Linjen är en bild av lärarens
aktivitetssekvens där endast växlingen mellan arbetsrelaterade (blått) och privata aktiviteter (grått) framgår.

Lärarna som skrivit dagbok genomför huvuddelen av sina arbetsrelaterade aktiviteter under den
tid på dygnet när de allra flesta förvärvsarbetandes arbetstid infaller enligt Statistiska centralbyråns
nationella tidsanvändningsundersökning från 2010/11 (jämför också med figur 4.5). (SCB 2012).
Arbetstidens förläggning kan påverkas av lärares arbetstidsavtal14. Om den enskilde har
ferieanställning kan arbetet i viss utsträckning förläggas när det passar henne/honom (utanför
den tid som arbetsgivaren fördelar). Ferieanställning kan således innebära att lärares arbetsdag
under terminstid är längre än andras på arbetsmarknaden. Lärare är inte den enda yrkeskategori
som arbetar på kvällar, vilket framgår av SCBs undersökning av hela befolkningens
tidsanvändning, även om omfattningen är begränsad. Med andra ord, förutom att arbeta under
den tid på dygnet som de flesta förvärvsarbetande arbetar enligt Statistiska centralbyråns
nationella tidsanvändningsundersökningar, ägnar sig många lärare under tisdagar åt
arbetsrelaterade aktiviteter även senare på dygnet, under vad som utgör privat tid för de allra
flesta (jämför också figur 4.5) (SCB 2012).

Plats där aktiviteterna utförs
Beskrivningen och analysen av arbetsdagens struktur baseras dels på när lärarna utför sina
arbetsrelaterade aktiviteter, dels var dessa utförs. Figur 4.3 visar när på dygnet lärarna som skrivit
Idag finns det i huvudsak två olika arbetstidsregleringar inom skolan: ferieanställning och semesteranställning.
Ferieanställning är den vanligaste arbetstidsregleringen för lärare i grundskolan, framför allt för de som är kommunalt
anställda. För ferieanställda är årsarbetstiden i regel mellan 1 700 och 1 800 timmar, det vill säga densamma som för
andra anställda på arbetsmarknaden. Av denna tid är 1 360 timmar så kallad reglerad arbetstid som arbetsgivaren kan
fördela på högst 194 dagar under året. Resterande tid är så kallad förtroendearbetstid, som lärarna själva kan avgöra
var och när de ska förlägga. Det betyder att de ferieanställda lärarnas arbetsdagar under terminerna, normalt sett är
längre än för andra anställda på arbetsmarknaden. Men det beror på hur lärarna väljer att förlägga sin
förtroendearbetstid. Lärare med semesteranställning har, vid ordinarie arbetstid för heltid, vanligtvis en arbetstid på
40 timmar per vecka och minst 5 veckors semester.

14
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dagbok uppger att de vistas i skolan. På tisdagar vistas de allra flesta lärarna, oavsett årskurs, i
skolan från strax före klockan 8 och fram till kl 16-17 på eftermiddagen. På fredagar vistas de i
skolan från strax före kl 8 och fram till ca kl 15. Lärarna tillbringar således längre tid i skolan på
tisdag (från ca kl 7.30 till ca kl 16.30) än på fredagar (från ca 7.30 till ca 15.30).
Figur 4.3: Lärarnas vistelsetid i skolan på tisdagar (till vänster, 756 lärare) och fredagar (till
höger, 662 lärare)

tisdag

fredag

Kommentar: Vistelsetiden i skolan visas med blå linjer under den tid då lärarna markerat att de vistas i skolan. De
grå delarna av varje linje (framför allt på morgonen, eftermiddagen och kvällen) indikerar att läraren vistas någon
annanstans. När grå linjer uppträder samtidigt som de flesta vistas i skolan vistas de lärare vars linjer är grå någon
annanstans eller så har lärare inte angivit plats i dagboken. I figuren finns också blå linjer som visar att lärare angivit i
sin dagbok att de vistas i skolan även nattetid. Det kan antingen vara skolresor eller så är det felskrivningar i
dagböckerna.

I ljuset av visualiseringarna i figurerna 4.2 och 4.3 kan slutsatsen dras att lärare alltså genomför
arbetsrelaterade aktiviteter både i skolan och på andra platser, bland annat i hemmet. I relief mot
figur 4.2 framgår att de arbetsrelaterade aktiviteterna som utförs på kvällstid endast i ringa
utsträckning görs i skolan. Merparten av dem sker istället i hemmet.

Arbetsdagens samtliga arbetsrelaterade aktiviteter
När hela dygnet visualiseras, med alla de arbetsrelaterade aktiviteter som utförs av alla de
dagboksförande lärarna, framgår när aktiviteter uppträder i förhållande till varandra under
tisdags- och fredagsdygnen, se figur 4.4. Aktiviteterna kan läsas på två sätt i figuren: För det
första kan den läsas så att individnivån betraktas. Då läses figuren med den specifika
aktivitetssekvensen från varje lärares dagbok nedifrån längs en lodrät linje med olika färg
beroende på vilka aktiviteter som läraren genomför (jämför figur 2.1). För det andra kan den läsas
med fokus på gruppnivå. Då ser man hur lärarnas aktivitetssekvenser skiljer sig åt sinsemellan på
ett aggregerat plan både vad gäller vilka aktiviteter som genomförs och när det sker (jämför figur
2.3). En mycket förenklad bild av detta ges i samtidighetsgrafen.
Det framgår mönster i den komplexa bilden i figur 4.4. Den dominerande aktiviteten i lärarnas
yrkesvardag är genomföra undervisning (markerat med rött) och den är förlagd under den tid då
eleverna är i skolan. För lärare i årskurserna 1-3 och 4-6 förekommer aktiviteter i kategorin
genomföra undervisning under tre distinkta perioder under dagen, avbrutna av vad som troligen är
elevernas raster. Mönstret antyder att undervisning följs av en kortare rast runt kl 10, som följs av
undervisning, lunchrast runt kl 12 och sedan undervisning igen. Under elevernas raster ägnar sig
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flera lärare åt återhämtning (rosa) andra åt att vara rastvakt (orange), och åter andra – men färre –
gör något annat.
Bredvid bilden av lärarnas arbetsrelaterade aktiviteter visas också en samtidighetsgraf (jämför
höger figurdel i figur 2.3) där det framgår hur många av lärarna i den vänstra bilden som samtidigt
genomför de olika arbetsrelaterade aktiviteterna. Färgerna i samtidighetsgrafen är desamma som
aktiviteternas färger i bilderna till vänster (se figur 4.4). Samtidighetsgrafen understryker
dominansen av undervisning, vars förläggning präglar arbetsdagen med tre tydliga lektionspass i
de lägre årskurserna. När eleverna sannolikt har rast (de båda ”dalarna” i kurvan för
undervisning) ägnar sig många lärare åt återhämtning (rosa) samt omsorg och ordning utanför
klassrummet (orange).
En skillnad mellan tisdagar och fredagar är att det nästan inte förekommer några övriga
arbetsrelaterade aktiviteter (gult) under fredag eftermiddag, en aktivitet som är ganska vanlig på tisdag
eftermiddag. Vilka aktiviteter som ingår i kategorin övriga arbetsrelaterade aktiviteter är okänt
eftersom de inte specificerats i dagböckerna. Det är dock intressant att se att det är förhållandevis
många lärare som angivit att de utför sådana övriga arbetsrelaterade aktiviteter på tisdag eftermiddag
vilket framgår av den gula delen i samtidighetsgrafen.
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Figur 4.4: Alla dagboksskrivande lärares alla aktiviteter på tisdagar (övre figurdelen) och
fredagar (undre figurdelen)

tisdag

fredag
Kommentar: De vänstra delarna visar den kontextuella tidsanvändningen för lärarnas aktiviteter (aktiviteterna
visualiseras i den sekvens som de uppträder i lärarnas dagböcker) och de högra delarna visar frekvenskurvor där det
framgår hur många lärare som samtidigt genomför de olika aktiviteterna under dagens lopp. De arbetsrelaterade
aktiviteterna är färgade enligt färglegenden i figur 3.1 och bakgrundsfärgen är ljust grå för de privata aktiviteterna.
Notera skillnaden i skoldagens längd mellan dagarna, avbrotten i undervisningsaktiviteter (rött) för de båda längre
rasterna i årskurserna 1-3 och 4-6, liksom de mer frekventa arbetsrelaterade aktiviteterna under kvällarna på tisdagar
än på fredagar.
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Dagböckerna från lärare i årskurserna 7-9 uppvisar mer oregelbundet förlagd undervisning än
lärare i årskurserna 1-3 och 4-6, både på tisdag och fredag. Skillnaderna kan bero på att det är
vanligare med en klasslärare i årskurserna 1-3 och 4-6 som följer ”sin” klass i stort sett hela
skoldagen, medan i årskurserna 7-9 styr lärarnas ämnesspecialisering vilka klasser de undervisar i
och när det passar in i dessa klassers scheman. Lärare i årskurserna 7-9 har under alla dagar i
allmänhet lektioner utlagda över en större del av skoldagen än lärarna i årskurserna 1-3 och 4-6.
På fredagar är lärarnas arbetsrelaterade aktiviteter koncentrerade till den tid då eleverna är i
skolan, medan lärarna utför många olika arbetsrelaterade aktiviteter när eleverna gått hem under
tisdagar. Denna skillnad gäller lärare i alla årskurser.

Aktiviteter från morgon till kväll
Lärarnas arbetsdagar kan beskrivas utifrån vilka delar av dagen som utnyttjas för arbetsrelaterade
aktiviteter. En sådan genomgång görs i detta avsnitt där lärarnas arbetsrelaterade aktiviteter före
kl 8, mellan kl 8 och kl 17 och efter kl 17 presenteras. Valet av indelning i just dessa tre
tidsperioder baseras på resultatet från den nationella tidsanvändningsundersökningen från
2010/11 där det framgår att under tiden mellan kl 8 och 17 utför en stor del av befolkningen
förvärvsarbete, tiden mellan 04 och 07 och tiden från kl 23 till 04 ägnas åt sömn etc, se figur 4.5.
Figur 4.5: Andel kvinnor och män som utövat aktiviteter vid olika tidpunkter en genomsnittlig
vardag år 2010/11

Kommentar: Befolkningen 15-84 år. Källa: SCB 2012, sid 22. Observera att i figuren ingår 20 årskullar pensionärer
och flera årskullar ungdomar som fortfarande studerar. En markant andel av befolkningen ägnar sig åt hemarbete
under tiden efter kl 17 och efter det är det en stor andel som ägnar sig åt att titta på TV och fri tid.
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För att skapa en bild av lärares yrkesvardag som helhet har en översiktlig genomgång gjorts av
när de arbetsrelaterade aktiviteterna genomförs under dygnet. Lärare som har ferieanställning har
stor frihet att förlägga sitt arbete vid tidpunkter när det passar dem, medan lärare med
semesteranställning har andra villkor. När genomför lärare arbetsrelaterade aktiviteter? Är det i
dessa avseenden någon skillnad mellan olika veckodagar och vilka årskurser som lärarna
undervisar i? Som redan antytts ovan genomför många lärare arbetsrelaterade aktiviteter även på
kvällar (dock mycket mindre på fredagar än övriga veckodagar), men hur ser det ut innan
lektionerna på morgonen?
Arbetsrelaterade aktiviteter mellan kl 08 och 17
Utifrån den nationella tidsanvändningsundersökningen 2010/11 (SCB 2012) kan tiden mellan kl
08 och kl 17 betraktas som den tid under dygnet då förvärvsarbete huvudsakligen utförs av de
förvärvsarbetande i Sverige.
För lärare domineras denna tid på dygnet av undervisning (markerat med rött i figurerna) och
illustreras i figur 4.6 för både tisdagar och fredagar. Båda dagarna pågår undervisning längre fram
mot kl 17 i årskurs 4-6 än i årskurs 1-3 och ännu senare för lärare i årskurs 7-9. Det framgår
också att de flesta lärare i alla årskurser genomför olika arbetsrelaterade aktiviteter fram till kl 1617, liksom att ju högre årskurs de undervisar i, desto längre fram på eftermiddagen pågår många
arbetsrelaterade aktiviteter.
Det samlade mönstret för arbetsdagens undervisning är likartat på tisdagar och fredagar. Oavsett
årskurs slutar dock de lärare som skrivit dagbok successivt med sina arbetsrelaterade aktiviteter
tidigare på fredagar än övriga dagar, och i hög grad före kl 17, vilket framgår av att de grå
mellanrummen mellan linjerna då är vanligare på eftermiddagen.
Figur 4.6: Arbetsrelaterade aktiviteter mellan kl 08.00 och 17.00

tisdag

fredag

Kommentar: Alla andra aktiviteter liksom aktiviteter utanför detta tidsintervall är gråmarkerat. Färglegenden i figur
3.1 visar aktiviteterna.

Arbetsrelaterade aktiviteter före kl 08
Lärare börjar utföra arbetsrelaterade aktiviteter före kl 08, oavsett vilken årskurs de arbetar i och
vilken veckodag det är. I figur 4.7 visualiseras hur morgonstunden före kl 08 ter sig för de
dagboksförande lärarna på tisdagar och fredagar. De allra flesta lärarna ägnar ca 30 minuter före
kl 08 åt förberedande aktiviteter. Ovan (figur 4.3) framgick att lärarna redan då vistas i skolan.
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Det betyder att lärarna i allmänhet börjar sin arbetsdag närmare 7.30 än 08.00. Bland lärare i de
senare årskurserna är sådana tidiga morgonaktiviteter något mindre framträdande än för de övriga
vilket framgår av att det finns grå mellanrum (privata aktiviteter) mellan linjerna som symboliserar
de arbetsrelaterade aktiviteterna. Vilka av dessa aktiviteter det rör sig om mer specifikt kommer
att analyseras närmare längre fram i rapporten. Det förekommer i viss utsträckning att lärare
genomför arbetsrelaterade aktiviteter före kl 07.30. Det framgår också att en del lärare genomför
arbetsrelaterade aktiviteter även mycket tidigt på morgnarna.
Detta kan tolkas som att lärarna, oavsett vilken dag i veckan det är, ägnar sig åt förberedande
insatser innan eleverna kommer till skolan.
Figur 4.7: Arbetsrelaterade aktiviteter som genomförs före kl 08

tisdag

fredag

Kommentar: Alla andra aktiviteter än de arbetsrelaterade, liksom aktiviteter utanför detta tidsintervall är
gråmarkerat. Färgmarkeringen visar vilka aktiviteter som genomförs, jämför figur 3.1.
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Arbetsrelaterade aktiviteter efter kl 17
Även efter det att lärarna lämnat skolan (jämför figur 4.3), någon gång mellan kl 15 och kl 17,
genomför de arbetsrelaterade aktiviteter, se figur 4.8. Här är skillnaden mellan lärare i olika
årskurser liten, medan det är en stor skillnad beroende på vilken veckodag det är. På tisdagar
avtar intensiteten i arbetsrelaterade aktiviteter efter kl 17 för att sedan åter bli mer frekvent senare
på kvällen. På fredagar däremot avtar de arbetsrelaterade aktiviteterna successivt efter kl 17 och
återupptas inte i särskilt stor omfattning framåt kvällen.
Figur 4.8: Arbetsrelaterade aktiviteter efter skoldagens slut kl 17

tisdag

fredag

Kommentar: Alla andra aktiviteter liksom aktiviteter utanför detta tidsintervall är gråmarkerat. Färglegenden i figur
3.1 visar aktiviteterna. När en grå linje uppträder bredvid linjer med andra färger indikerar den grå linjen att just
denna lärare utför privata aktiviteter, medan de andra lärarna utför arbetsrelaterade aktiviteter.

Övergripande struktur i lärares yrkesvardag
I lärarnas dagböcker förekommer arbetsrelaterade aktiviteter utbrett under en mycket stor del av
dygnet i alla årskurser. Visualiseringarna visar en grundläggande struktur i arbetsdagen som
sträcker sig från ca kl 07.30 fram till ca kl 22 under veckans fyra första dagar, med ett avbrott för
privata aktiviteter på sen eftermiddag och tidig kväll. På kvällstid genomförs huvudsakligen ensam
planering och analys och dokumentation av elevers kunskapsutveckling. De flesta av veckans arbetsdagar är
således långa och de arbetsrelaterade aktiviteterna är uppdelade på två perioder med privata
aktiviteter emellan.
Som helhet uppvisar således dagarna från måndag till torsdag ungefär likartad struktur, medan
fredagen skiljer ut sig och det gäller oavsett vilken årskurs lärarna arbetar i. Skillnaden är
framförallt att arbetsrelaterade aktiviteter på kvällstid förekommer i liten utsträckning på fredagar.
Det råder således en stabil struktur av arbetsrelaterade aktiviteter på morgon, förmiddag och tidig
eftermiddag under hela veckan.
Yrkesvardagen har delvis olika struktur beroende på vilken årskurs lärarna arbetar i. I de lägre
årskurserna har lärarna sinsemellan en mer likartad upplagd arbetsdag, med tre markerade
undervisningspass som har två avbrott för vad som troligen är elevernas raster. I de lägre
årskurserna är också elevernas skoldag kortare15 och det sätter sina spår i att lärarnas undervisning
Med skoldag avses här endast den del av dagen som eleven vistas i skolan, således är inte tiden på fritidshem
inräknad.
15
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slutar tidigare på dagen. Det innebär dock inte att det är någon påtaglig skillnad i lärarnas
tidsanvändning, de genomför ungefär lika mycket arbetsrelaterade aktiviteter senare på kvällen,
oavsett årskurs.
Ovan framgick också att lärare i alla årskurser vistas i stort sett lika länge i skolan på tisdagar. På
fredagar lämnar lärarna skolan tidigare än på tisdagar och lärare i årskurs 1-3 har något kortare
vistelsetid i skolan på fredagar än övriga lärare. De arbetsrelaterade aktiviteter som utförs på
kvällstid genomförs inte i skolan, utan huvudsakligen i lärarnas hem.
När utförs då olika enskilda arbetsrelaterade aktiviteter som bidrar till att skapa lärarnas hela
yrkesvardag? Genomförs de under lång eller kort tid? Förekommer några sekvenser av aktiviteter
som upprepas under dagen? Var genomförs de? Sådana frågor ska behandlas i följande kapitel.
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5. Enskilda aktiviteter bidrar till arbetsdagens struktur
I föregående avsnitt gavs en översiktlig bild av de dagboksförande lärarnas yrkesvardag utifrån
alla deras arbetsrelaterade aktiviteter. Mot bakgrund av att samlad kunskap saknas om strukturen i
lärares tidsanvändning är avsikten att i detta kapitel ta fram ett underlag för analys av
arbetsvardagens struktur och ställa frågor om förutsättningarna att utföra olika aktiviteter i
lärarnas yrkesvardag, till exempel att utföra olika aktiviteter tillsammans. Skolverket konstaterar
att tidigare forskning visat att när lärare planerar tillsammans uppnår eleverna bättre resultat, och
därför är det intressant att undersöka förutsättningarna för att utföra arbetsrelaterade aktiviteter
tillsammans med kollegor (Skolverket 2013).
Därför presenteras i detta kapitel ett urval av de arbetsrelaterade aktiviteterna och analyseras var
för sig utifrån frågorna när, var och hur länge de utförs under tisdagar och fredagar. Aktiviteter
som tar mycket tid, aktiviteter som tar lite tid, aktiviteter som utförs av många lärare och
aktiviteter som utförs av få lärare väljs ut. Visualiseringarna visar att även om kombinationen av
att en aktivitet kräver mycket tid och utförs av många lärare är vanlig, så finns det också
aktiviteter som tar mycket tid och genomförs av få lärare. Vidare framgår att det finns aktiviteter
som tar lite tid i anspråk men som ändå genomförs många gånger av flera eller samma lärare.
Slutligen presenteras några vanliga aktivitetssekvenser i lärarnas yrkesvardag. Frågan som ska
besvaras här är: Finns det aktivitetssekvenser som återkommer i många lärares yrkesvardag? Om
så är fallet, vilka aktiviteter omfattas, samt när och var genomförs de under dagen? Det framgår
att sådana aktivitetssekvenser finns och att exakt samma sekvens visar sig vara den vanligaste
oavsett veckodag, nämligen praktiska sysslor följt av att skapa arbetsro i klassrummet följt av ensam
undervisning.
Även i detta kapitel används tisdagar för att representera veckans fyra första dagar och
jämförelser görs med fredagar.16 När på dagen lärare genomför respektive aktiviteter under
tisdagar och fredagar visualiseras detta och samtidighetsgrafer presenteras där det framgår hur
många lärare som samtidigt genomför respektive aktivitet under dagens gång.
Tolkning av visualiseringarna
Sett i det sammanhang som utgör hela vardagsdygnet använder lärare, precis som de flesta andra,
mest tid åt hushållssysslor och fri tid och i viss mån även till annat arbete.17 Detta betecknas som
privata aktiviteter. När analysen ska göras av hur mycket tid som de dagboksförande lärarna
använder till olika arbetsrelaterade aktiviteter kommer sådana aktiviteter av privat karaktär att
finnas i bakgrunden.
I Skolverkets studie framgår att undervisning är den arbetsrelaterade aktivitet som lärarna använder
absolut mest tid till att genomföra. (Skolverket 2013)18 Vid en kvantitativ jämförelse kan det
därmed framstå som om de andra arbetsrelaterade aktiviteterna var för sig har mindre betydelse i
lärarnas vardag eftersom det är många olika aktiviteter som resten av tiden delas upp på. Men
även aktiviteter som kräver lite tid i förhållande till undervisning kan ha stor betydelse för hur
Det är totalt 756 lärare som har skrivit dagbok på tisdagar och 662 som skrivit dagbok på fredagar.
För de dagboksförande lärarna utgör denna privat dominerade tid ca 55 procent av dygnet på tisdagar och ca 64
procent på fredagar.
18 De dagboksförande lärarna använder ca 30 procent av den totala tid de ägnar åt arbetsrelaterade aktiviteter åt just
undervisning (ensam och tillsammans med kolleger) på tisdagar och ca 33 procent på fredagar. Detta motsvarar ca 13
procent av hela dygnet på tisdagar och 12 procent på fredagar.
16
17
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yrkesvardagen tar sig ut. Mot den bakgrunden har aktiviteter valts ut i detta avsnitt. Ett
pragmatiskt urval av aktiviteter har gjorts för att visa hur såväl vanliga som ovanliga aktiviteter
uppträder i yrkesvardagen. Mot bakgrund av det urvalet görs en genomgång av arbetsrelaterade
aktiviteter där några kräver mycket tid och andra kräver lite tid, några genomförs av jämförelsevis
många lärare och andra genomförs av få lärare.
De fyra mest tidskrävande och de fyra minst tidskrävande aktiviteterna har valts, liksom de fyra
aktiviteter som flest lärare genomfört och de fyra som minst antal lärare genomfört. Några av de
valda aktiviteterna återkommer inom flera av grupperna. Utöver dessa aktiviteter kommer
dessutom undervisning att redovisas eftersom den är den i särklass mest tidskrävande aktiviteten.
I den följande genomgången behöver det gå att kunna skilja på det totala antal lärare som fört
dagbok respektive dag och det antal lärare som under den dagen faktiskt utövar den aktivitet som
analyseras. Det första betecknas med antalet lärare totalt och det andra med begreppet utövare eller
utövande lärare.
Genomgången av lärarnas kontextuella tidsanvändning för de utvalda arbetsrelaterade
aktiviteterna inleds med dem som totalt sett tar mest respektive minst tid i anspråk. Eftersom
undervisningsaktiviteterna tar kvalificerat mest tid i anspråk presenteras de först. Därefter
presenteras de arbetsrelaterade aktiviteter som utförs av störst respektive minst antal lärare. Slutligen
presenteras arbetsrelaterade aktiviteter som utövas av många lärare men tar lite tid i anspråk.
De arbetsrelaterade aktiviteterna bidrar var för sig på olika sätt till att strukturera arbetstiden för
lärarna. Frågan är hur dessa aktiviteter är förlagda under dygnet, vilken varaktighet de har, var de
utförs och om det finns skillnader eller likheter mellan lärare i olika årskurser och olika
veckodagar.

Undervisning – mestadels en långvarig aktivitet
Skolverkets studie visade att de heltidsarbetande lärarna genomsnittligen använder nästan 200
minuter per dag till undervisning, medan inte någon annan aktivitet i genomsnitt krävde över 75
minuter av deras tid. Den aktivitet som i genomsnitt kräver minst tid per dag var förflyttningar (6
minuter). Skillnaden är således stor vad avser de arbetsrelaterade aktiviteternas genomsnittliga
krav på tid. (Skolverket, 2013, tab 2.2).
Undervisning är således den aktivitetskategori som lärare använder absolut mest tid till att
genomföra och dagböckerna visar att lärarna i genomsnitt19 använde 172 minuter till ensam
undervisning och 95 minuter till undervisning tillsammans med kollegor på tisdagar. Motsvarande
tidsanvändning på fredagar var 157 respektive 88 minuter. Lärare undervisar alltså i stor
utsträckning ensamma. Undervisning är därmed den arbetsrelaterade aktivitet som har störst
strukturerande inverkan på förläggningen av andra aktiviteter i lärarvardagen, se figur 5.1. Det
övergripande mönstret för den undervisning som lärarna utför ensamma ser likartad ut
oberoende av veckodag. Flest lärare undervisar samtidigt vid tre tillfällen på dagarna, först runt kl
09, sedan efter kl 10 och slutligen kring kl 13.
Undervisning upptar mer tid av dagen för lärare i de högre årskurserna, vilket speglar att eleverna
där har fler undervisningstimmar än i de lägre årskurserna. Eleverna i årskurs 1-3 och 4-6 har
Här har alltså inte resultatet räknats om till ett nationellt genomsnitt utan grundas helt på de insamlade
dagböckerna.
19
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troligen rast ungefär vid samma tid på dagen och rasterna infaller med en kortare rast på
morgonen ca 09.30 och en lunchrast strax före kl 12. Dessa raster gör att antalet lärare som just
då undervisar samtidigt minskar. Eftersom det är vanligt med klasslärare i de lägre årskurserna är
det troligen därför som avbrott i undervisningsaktiviteterna vid dessa tidpunkter framgår tydligare
för årskurs 1-3 och 4-6 än för lärare i årskurs 7-9.
Bland lärarna i årskurs 7-9 framträder inte något sådant likartat mönster. Deras
undervisningsinsatser avbryts beroende på när deras individuella scheman tillåter. Det kan bero
på att lärare i högre årskurser har specialiserade ämneskunskaper och det ställer andra krav på
schemaläggning som ger ett annat utfall för lärarna och gör att de får mer olikartad utläggning av
sin undervisning. I bilden av den kontextuella tidsanvändningen för lärarna i årskurs 7-9 framgår
dock ändå en antydan till att flera lärare har lunchrast vid 12-tiden.
Lärarna undervisar betydligt mer ensamma än tillsammans, men det strukturella mönstret ser
likadant ut för undervisning oavsett om den sker tillsammans eller ensamt, se figur 5.2.
Lärarna undervisar mer tillsammans med kollegor i de lägre årskurserna än i de högre. Lärare i
årskurserna 4-6 och 7-9 undervisar mindre tillsammans på fredagar än på tisdagar, medan lärare i
årskurs 1-3 har ungefär lika mycket gemensam undervisning på fredagar som på tisdagar.
Förekomsterna av de båda undervisningsaktiviteterna (ensam undervisning och undervisning
tillsammans med kollegor) är relativt långvariga, även om det finns inslag av mycket korta
undervisningsinsatser.20 Kortvariga förekomster är tecken på att lärarna avbrutits i sin
undervisning och måste göra något annat. Mer om vad detta kan vara tas upp i avsnittet om vilka
de vanligaste aktivitetssekvenserna är.

20 Varaktigheten för ensam undervisning varierar mellan 10 och 440 minuter på tisdagar och mellan 10 och 330 minuter
på fredagar. Den genomsnittliga varaktigheten per förekomst är 56 minuter på tisdagar och 51 minuter på fredagar.
Varaktigheten för undervisning tillsammans med kollegor varierade mellan 10 och 270 minuter på tisdagar och 10 och 320
minuter på fredagar. Den genomsnittliga varaktigheten är 54 minuter på tisdagar och 51 minuter på fredagar.
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Figur 5.1 a: Aktivitetsmönster för aktiviteten undervisa ensam hos de dagboksförande lärarna
på tisdagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster: Tid från kl 04 till kl 04 där
aktiviteten att undervisa ensam är i rött, medan alla andra aktiviteter är gråa. För lärare i årskurs 1-3 och 4-6 avbryts
aktiviteten av elevernas raster, strax för kl 10 och sedan vid 12-tiden. Ett liknande mönster syns för lärare i årskurs 46, medan lärare i årskurs 7-9 har betydligt mer oregelbundna avbrott i sin undervisning. Till höger visas två
samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt undervisning
ensamma av alla de 756 lärarna på tisdagar. Det framgår att ungefär hälften av alla dagboksförarna undervisade
ensamma men samtidigt under dagens lopp. Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som
faktiskt genomförde undervisning ensam samtidigt under dagens lopp.
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Figur 5.1 b:Aktivitetsmönster för aktiviteten undervisa ensam hos de dagboksförande lärarna
på fredagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas förekomst av
aktiviteten undervisa ensam från kl 04 till kl 04 nästa dag (i rött), medan alla andra aktiviteter visas i grå. För lärare i
årskurs 1-3 och 4-6 avbryts aktiviteten av elevernas raster, strax före kl 10 och sedan vid 12-tiden. Ett liknande
mönster syns för lärare i årskurs 4-6, medan lärare i årskurs 7-9 har ett betydligt mer oregelbundna avbrott i sin
undervisning. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt
ägnade sig åt undervisning i ensam form av alla de 662 lärarna på fredagar. Det framgår att ungefär hälften av alla
dagboksförarna undervisade i ensam form men samtidigt under dagens lopp. Den högra samtidighetsgrafen visar endast
den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde undervisning i ensam form samtidigt under dagens lopp.
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Figur 5.2a: Aktivitetsmönster för aktiviteten undervisa tillsammans med kollegor hos de
dagboksförande lärarna på tisdagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten undervisa
tillsammans från kl 04 till kl 04 nästa dag (i rött) medan alla andra aktiviteter visas i gråfärg. Elevernas raster syns inte
lika tydligt som då undervisning i ensam form var föremål för visualisering. Lärarna i årskurs 1-3 har betydligt mer
undervisning tillsammans med kollegor än lärare i årskurs 7-9. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra
samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt undervisning tillsammans med kollegor av alla de
756 lärarna på tisdagar. Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde
undervisning tillsammans med kollegor samtidigt under dagens lopp.
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Figur 5.2b: Aktivitetsmönster för aktiviteten undervisa tillsammans med kollegor hos de
dagboksförande lärarna på fredagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten undervisa
tillsammans (i rött) från kl 04 till kl 04 nästa dag. Alla andra aktiviteter visas i gråfärg. Elevernas raster syns inte lika
tydligt som då undervisning i ensam form var föremål för visualisering. Lärarna i årskurs 1-3 har betydligt mer
undervisning tillsammans med kollegor än lärare i årskurs 7-9. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra
samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt undervisning tillsammans med kollegor på
fredagar av alla de 662 lärarna. Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt
genomförde undervisning tillsammans med kollegor samtidigt under dagens lopp.
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Aktiviteter med stort anspråk på lärares tid
Tre av fyra arbetsrelaterade aktiviteter som tar mest mest tid i anspråk (efter undervisning) är
desamma på tisdagar och fredagar. Det är praktiska sysslor; ensam planera undervisning samt omsorg och
ordning utanför klassrummet. På tisdagar är även aktiviteten övriga arbetsrelaterade aktiviteter en av de
fyra mest tidskrävande aktiviteterna. På fredagar tillkommer istället rättning och bedömning.
Praktiska sysslor
Praktiska sysslor är den mest tidskrävande arbetsrelaterade aktiviteten på fredagar och den näst
mest tidskrävande på tisdagar, i båda fallen förstås efter undervisning. Bland de dagboksförande
lärarna kräver praktiska sysslor i genomsnitt knappt en timme per dag.21 Det kan tolkas som att
aktiviteten har en viktig funktion, eftersom den rör det praktiska arbete som uppenbarligen
behöver göras för att undervisningen ska kunna fungera. Detta kan uttolkas från när aktiviteten
förekommer under dagen, se figur 5.3. Aktiviteten praktiska sysslor förekommer allra mest innan
lektionerna börjar på morgonen och återkommer sedan då och då under dagen.
Praktiska sysslor förekommer enligt i stort sett samma mönster både på tisdagar och fredagar. Det
är många lärare i alla årskurser som samtidigt utför praktiska sysslor, alldeles innan elevernas
skoldag börjar kl 08, men det är mest betonat i de lägre årskurserna. Därefter och fram till kl 13
är förekomsterna av praktiska sysslor kortvariga. Senare på dagen kan det tolkas som att praktiska
sysslor genomförs efter det att lärarnas lektioner har slutat och då är en del förekomster, särskilt
hos lärare i årskurs 1-3 och 4-6, mer långvariga än tidigare på dagen. På tisdagar förekommer
praktiska sysslor längre fram på eftermiddagen än på fredagar, vilket beror på att lärarna går hem
tidigare på fredagar än på tisdagar och således har de längre tid på sig på tisdagseftermiddagar att
inrymma de praktiska sysslorna.
De praktiska sysslorna är för det allra mesta kortvariga, i genomsnitt ca 20 minuter, men på
eftermiddagar förekommer praktiska sysslor med längre varaktighet.22 På tisdagseftermiddagar i
slutet av terminen uppträder praktiska sysslor med lång varaktighet hos lärare framför allt i årskurs
1-3 och 4-6. Det skulle kunna vara efterarbete från terminen inför sommarlovet.

Den genomsnittliga tidsanvändningen per utförare är 57 minuter på tisdagar och 51 minuter på fredagar.
Variationen i varaktighet är stor båda dagarna, från 10 till 270 minuter på tisdagar och från 10 till 240 minuter på
fredagar, men den genomsnittliga varaktigheten per förekomst är 21 minuter båda dagarna.
21
22
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Figur 5.3a: Aktivitetsmönster för aktiviteten praktiska sysslor hos de dagboksförande lärarna
på tisdagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten praktiska
sysslor (i lila) från kl 04 till kl 04 nästa dag, medan alla andra aktiviteter är gråa. De praktiska sysslorna är i allmänhet
kortvariga (korta linjer som markerar förekomsterna), men framåt eftermiddagen förekommer det fler praktiska
sysslor med längre varaktighet, särskilt i de lägre årskurserna och sent på terminen (långt till höger bland lärarna inom
respektive årskurs). På morgonen genomför många lärare praktiska sysslor samtidigt i alla årskurser. Till höger visas
två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt praktiska
sysslor på tisdagar av alla de 756 lärarna. Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt
genomförde praktiska sysslor samtidigt under dagens lopp.
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Figur 5.3b: Aktivitetsmönster för aktiviteten praktiska sysslor hos de dagboksförande lärarna
på fredagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten praktiska
sysslor (i lila) från kl 04 till kl 04 nästa dag medan alla andra aktiviteter är i gråfärg. De praktiska sysslorna är i
allmänhet kortvariga (korta linjer som markerar förekomsterna), men framåt eftermiddagen förekommer det fler
praktiska sysslor med längre varaktighet. På morgonen genomför många lärare samtidigt praktiska sysslor, flest i
årskurs 1-3 och minst i årskurs 7-9. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många
lärare som samtidigt ägnade sig åt praktiska sysslor på fredagar av alla de 662 lärarna. Den högra samtidighetsgrafen visar
endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde praktiska sysslor samtidigt under dagens lopp.
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Ensam planera undervisning
Aktiviteten ensam planering av undervisning tar mycket tid i anspråk såväl totalt som i genomsnitt för
dem som utför aktiviteten23, med viss skillnad mellan tisdagar och fredagar.24 Även varaktigheten
per enskild förekomst av aktiviteten ensam planering av undervisning varierar.25
På fredagar kräver, som framgick ovan, aktiviteten praktiska sysslor mest tid av lärarna,
undervisning undantagen. På tisdagar däremot kräver aktiviteten ensam planering av undervisning
mest av lärarnas tid, efter undervisning. Många lärare genomför ensam planering av undervisning flera
gånger per dag och om hela tisdagsdygnet betraktas framgår att det endast är mellan kl 22 och 06
som det i stort sett inte förekommer någon ensam planeringsaktivitet alls, se figur 5.4.
Ensam planering av undervisning kräver inte bara mycket tid av de dagboksförande lärarna, utan
aktiviteterna förekommer också flera gånger per utförande lärare.26 Denna aktivitet är vanlig och
förekommer mer än en gång hos de lärare som skrivit dagbok.27 Det är dock inte så många
förekomster per lärare totalt på fredagar.28
Ensam planering av undervisning sker såväl innan eleverna kommer till skolan som medan de är i
skolan och även efter det att eleverna lämnat skolan. Planering av egen undervisning sker på olika
ställen, både i skolan och hemma. Lärare utför planeringsaktiviteter ända fram till ca kl 22, främst
på tisdagar, medan de på fredagar i stort sett inte utför planeringsarbete efter kl 16, se figur 5.4b.
Lärare utför således aktiviteten ensam planering då och då utspritt under i stort sett hela dagen, från
morgon till kväll, se figur 5.4.
Tre tillfällen under tisdagar utmärks av att många lärare samtidigt genomför ensam planering av
undervisning, se samtidighetsgrafen i figur 5.4a. Det är först strax innan eleverna kommer till skolan
kl 08, sedan mot slutet av skoldagen ca kl 16 – vilket är särskilt märkbart i årskurserna 1-3 – och
slutligen på kvällen, mellan kl 20 och 21. På kvällen är de dagboksförande lärarnas
planeringsaktiviteter något mer långvariga, och troligen kan de genomföras mer ostört än tidigare
under dagen. Det kan noteras att lärare i årskurs 1-3, som också genomförde mycket ensam
planering av undervisning efter undervisningens slut medan de själva var kvar i skolan, också
genomför ensamt planeringsarbete på kvällen i hemmen. Man kan misstänka att det utförs när
det finns tillfälle att arbeta ostört, både i skolan och hemma på tisdagar, se figur 5.4a.
Till skillnad från tisdagar är det på fredagar bara vid två tillfällen som många lärare samtidigt utför
ensam planering av undervisning, se samtidighetsgrafer i figur 5.4b: först, och precis som på tisdag,
strax innan eleverna kommer till skolan, sedan innan lärarna går hem vid 16-tiden. På
fredagseftermiddagar är det dock inte lika många som samtidigt planerar ensamma som vid
motsvarande tid på tisdagar. På fredagskvällar är det ytterst få lärare som ägnar sig åt ensam
planering av undervisning.
Planering av undervisning måste göras av lärarna själva, men de kan också planera undervisning
tillsammans med kollegor, och en del lärare gör det. Det gemensamma planeringsarbetet sker i stort
sett endast under den tid då lärarna vistas i skolan, både på tisdagar och fredagar och det
förekommer mer gemensam planering på tisdagar än på fredagar. Båda dagarna är det mer
gemensam planering på morgonen och på eftermiddagen än under den tid då undervisning
genomförs. Eftermiddagens gemensamma planeringsaktiviteter är något mer varaktiga än
morgonens. Gemensam planering förekommer mer bland lärare i årskurs 1-3 än i högre
årskurser.
I genomsnitt används 80 minuter per utförare på tisdagar och 57 minuter på fredagar.
Varje förekomst tar i genomsnitt mer tid på tisdagar än på fredagar, 41 minuter per förekomst på tisdag och 34
minuter per förekomst på fredag.
25 Från 10 till 300 minuter på tisdagar och från 10 till 180 minuter på fredagar.
26 Det är 1,9 förekomster per utförare på tisdag och 1,7 per utförare på fredagar.
27 1,3 förekomster per lärare totalt.
28 0,9 förekomster per lärare totalt.
23
24
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Presentationen visar att ensam planering tar mycket tid i anspråk och det framgår också att det är
mycket sådant planeringsarbete som utförs på kvällarna. Det visar sig även att lärarna i betydligt
mindre utsträckning ägnar sig åt att planera undervisning tillsammans med kollegor, och detta
sker, när det sker, huvudsakligen i skolan.
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Figur 5.4a: Aktivitetsmönster för aktiviteten ensam planering av undervisning hos de
dagboksförande lärarna på tisdagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten ensam
planering (i blått) från kl 04 till kl 04 nästa dag medan, alla andra aktiviteter är i gråfärg. Den ensamma planeringen
uppträder i allmänhet med kortvariga förekomster under dagtid (korta linjer som markerar förekomsterna), men
framåt eftermiddag och kväll blir det vanligare att det ensamma planeringsarbetet förekommer med längre
varaktighet. Ensam planering är vanligt förekommande under dagen i alla årskurser. Till höger visas två
samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt ensam planering
på tisdagar av alla de 756 lärarna. Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt
genomförde ensam planering samtidigt under dagens lopp.

44

Figur 5.4b: Aktivitetsmönster för aktiviteten ensam planering av undervisning hos de
dagboksförande lärarna på fredagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten ensam
planering (i blått) från kl 04 till kl 04 nästa dag, medan alla andra aktiviteter är i gråfärg. Ensam planering
förekommer främst på morgonen och eftermiddagen under fredagar bland lärare i årskurs 1-6, medan den är jämnare
spridd under dagen i årskurs 7-9. På fredagskvällar förekommer ensam planering sparsamt. Till höger visas två
samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt ensam planering
på fredagar av alla de 662 lärarna. Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt
genomförde ensam planering samtidigt under dagens lopp.
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Omsorg och ordning utanför klassrummet
Aktiviteten omsorg och ordning utanför klassrummet handlar om lärares direkta kontakter och
relationer med eleverna utanför lektionstid. Det handlar om mänskliga relationer och växande
som skapar behov av både omsorg, tillsägelser och tillrättavisningar, inte bara under den
lärarkontrollerade lektionstiden, utan också under den friare tiden på raster.
På fredagar är omsorg och ordning utanför klassrummet efter praktiska sysslor – och förstås undervisning –
den aktivitet som tar mest tid i anspråk. Aktiviteten kräver också mycket tid på tisdagar, men är
då den fjärde mest tidskrävande aktiviteten. Trots att aktiviteten tar mycket tid uppträder den
ändå mestadels med kortvariga förekomster. 29
Förutom de nämnda skillnaderna framgår också likheter mellan veckodagarna och skillnader
mellan lärare i olika årskurser, se figur 5.5. Både tisdagar och fredagar utförs aktiviteten samtidigt
av många lärare vid två tillfällen, strax före kl 10 och strax före kl 12. En tolkning är att det är då
elevernas raster infaller. Här handlar det bland annat om att agera rastvakt, att ta hand om elever
som skadat sig, att trösta elever som blivit ledsna eller att ta upp frågor om hur man uppför sig
mot varandra. Lärarna i årskurs 1-3 utför mer omsorgs- och ordningsaktiviteter än lärarna i
årskurs 4-6 som i sin tur utför den mer än lärare i årskurs 7-9. Samma tendens finns för både
förmiddags- och lunchrasten.
Behovet av att någon vuxen finns i elevernas närhet för att ge omsorg vid olyckor och hålla
ordning för att undvika bråk är sannolikt större i de lägre årskurserna. Däremot kanske behovet
av att prata med en tillgänglig vuxen är större i de högre årskurserna.
Frågor som uppstår när aktiviteten omsorg och ordning utanför klassrummet betraktas rör lärarens roll
som social fostrare och förebild för eleverna utanför lektionerna. Det går åt relativt mycket tid till
omsorg och ordning utanför klassrummet och aktiviteten finns bland de mest tidskrävande både tisdagar
och fredagar.

I genomsnitt var förekomsterna 26 minuter långa på fredagar och 27 minuter på tisdagar. Skillnaden i varaktighet
är dock mycket stor, mellan 10 och 510 minuter på fredagar och mellan 10 och 360 minuter på tisdagar.
29
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Figur 5.5a: Aktivitetsmönster hos de dagboksförande lärarna för omsorg och ordning utanför
klassrummet på tisdagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten omsorg
och ordning utanför klassrummet (i orange) från kl 04 till kl 04 nästa dag, medan alla andra aktiviteter är i gråfärg.
Omsorg och ordning utanför klassrummet förekommer främst under de perioder då eleverna har rast och mer bland
lärare i årskurs 1-6, än i årskurs 7-9. Det är fler lärare som ägnar sig åt aktiviteten under lunchrasten runt kl 12 än
under den kortare förmiddagsrasten. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur
många lärare som samtidigt ägnade sig åt omsorg och ordning utanför klassrummet på tisdagar av alla de 756 lärarna.
Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde omsorg och ordning
utanför klassrummet samtidigt under dagens lopp.
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Figur 5.5b: Aktivitetsmönster hos de dagboksförande lärarna för omsorg och ordning utanför
klassrummet på fredagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten omsorg
och ordning utanför klassrummet (i orange) från kl 04 till kl 04 nästa dag medan alla andra aktiviteter är i gråfärg.
Omsorg och ordning utanför klassrummet förekommer främst under de perioder då eleverna har rast och mer bland
lärare i årskurs 1-6, än i årskurs 7-9. Det är fler lärare som ägnar sig åt aktiviteten under lunchrasten runt kl 12 än
under den kortare förmiddagsrasten. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur
många lärare som samtidigt ägnade sig åt omsorg och ordning utanför klassrummet på tisdagar av alla de 662 lärarna.
Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde omsorg och ordning
utanför klassrummet samtidigt under dagens lopp.
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Övriga arbetsrelaterade aktiviteter
I dagböckerna kunde lärarna också ange aktiviteter som inte förekom i de förbestämda
aktivitetskategorierna. På tisdagar är denna innehållsmässigt ospecificerade kategori, övriga
arbetsrelaterade aktiviteter, en av de mest tidskrävande för de lärare som skrivit dagbok, se figur 5.6.
Knappt hälften av dem genomförde övriga arbetsrelaterade aktiviteter, men de lärare som faktiskt
utförde aktiviteten ägnade den förhållandevis mycket tid.30 Det är mycket stor skillnad mellan de
längsta och de kortaste förekomsterna av övriga arbetsrelaterade aktiviteterna.31 De dagboksförande
lärare som utförde aktiviteten gjorde det mer än en gång under tisdagen.
Övriga arbetsrelaterade aktiviteter genomförs av många lärare samtidigt framförallt på
tisdagseftermiddagar, mellan kl 14.30 och 16.30. Kl 16 är det nästan hälften av de lärare som
överhuvudtaget ägnar sig åt övriga arbetsrelaterade aktiviteter som gör det samtidigt. På
tisdagseftermiddagar är förekomsterna ganska långvariga. Det är vanligare att lärare i årskurs 4-6
och 7-9 genomför övriga aktiviteter än lärare i årskurs 1-3. Ett möjligt antagande är att just dessa
eftermiddagsförlagda övriga arbetsrelaterade aktiviteter är olika former av möten, men vad aktiviteten
innehåller mer specifikt när den uppträder på dagtid och är kortvarig är okänt.
Det finns tydliga mönster i när på dagen övriga arbetsrelaterade aktiviteter förekommer både på
tisdagar och fredagar – och mönstren är olika. Därför tas fredagen mycket kort upp här även om
aktiviteten inte tillhör den grupp av aktiviteter som tar mest tid på fredagar. På fredagar är det
betydligt färre utförare och förekomsterna är mer spridda under dagen. På fredagarna är
långvariga förekomster av övriga arbetsrelaterade aktiviteter jämnare spridd över den tid som lärare
vistas i skolan, undantaget den tidiga morgonen då det är flest lärare som samtidigt utför övriga
arbetsrelaterade aktiviteter.
Utifrån konstaterandet att de övriga arbetsrelaterade aktiviteterna tar mycket tid i anspråk på tisdagar
reser sig en metodrelaterad fråga (se bilaga 1). Vad ligger bakom att de dagboksförande lärarna
uppger att de använder så mycket tid åt övriga arbetsrelaterade aktiviteter? Varför använder lärarna så
mycket mer tid till övriga arbetsrelaterade aktiviteter på tisdagar än på fredagar? Det är aktiviteter som
inte fångas av de aktivitetskategorier som utvecklades under förstudien. Vilka aktiviteter döljs i
denna kategori? Är det möten av sådan karaktär att de inte kan placeras in i andra kategorier? På
grund av att övriga arbetsrelaterade aktiviteter tar så mycket tid i anspråk och är ojämnt fördelat
mellan tisdagar och fredagar är det viktigt att undersöka detta närmare, men det görs inte här utan
kan bli föremål för fortsatta analyser.

I genomsnitt ägnade utförarna sig åt övriga arbetsrelaterade aktiviteter under 90 minuter medan den genomsnittliga
varaktigheten per förekomst är 60 minuter
31 Varaktigheten varierar mellan 10 och 720 minuter på tisdagar och mellan 10 och 510 minuter på fredagar – medan
den genomsnittliga varaktigheten per förekomst är bara 60 minuter på tisdagar och 42 minuter på fredagar.
30
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Figur 5.6: Aktivitetsmönster för aktiviteten övriga arbetsrelaterade aktiviteter hos de
dagboksförande lärarna på tisdagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten övriga
arbetsrelaterade aktiviteter (i gult) från kl 04 till kl 04 nästa dag, medan alla andra aktiviteter är i grå. Övriga
arbetsrelaterade aktiviteter förekommer bland lärare i alla årskurser främst på eftermiddagar och har förhållandevis
lång varaktighet.. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som
samtidigt ägnade sig åt övriga arbetsrelaterade aktiviteter på tisdagar av alla de 756 lärarna. Den högra samtidighetsgrafen
visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde övriga arbetsrelaterade aktiviteter samtidigt under
dagens lopp.
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Rättning och bedömning av elevers kunskapsutveckling
Undantaget undervisning är rättning och bedömning den fjärde av de mest tidskrävande aktiviteterna
på fredagar och den femte mest tidskrävande aktiviteten på tisdagar (figur 5.7). Aktiviteten rättning
och bedömning tar mycket tid per utförande lärare, cirka 70 minuter båda dagarna. På tisdagskvällar
är det många lärare som utför aktiviteten samtidigt.
Rättning och bedömning förekommer något mer bland lärare i årskurs 7-9 än i övriga årskurser.
Aktiviteten rättning och bedömning förekommer då och då utspritt över i stort sett hela arbetsdagen
och därutöver en del på fredagskvällar för lärare i år 7-9. Lärare i årskurserna 1-3 och 4-6
genomför huvudsakligen rättning och bedömning under eftermiddag och kväll.
Aktiviteten rättning och bedömning tar olika lång tid beroende på när på dygnet den utförs. På
eftermiddags- och kvällstid är förekomsterna i allmänhet mer varaktiga än tidigare på dagen.32
Rättning och bedömning förekommer sparsamt på fredagskvällarna i årskurs 1-3 och 4-6 medan det
främst är på kvällstid som aktiviteten utförs av många lärare samtidigt under tisdagar. På
tisdagskvällar förekommer aktiviteten rättning och bedömning samtidigt i många årskurs 7-9-lärares
hem, allra mest mellan kl 20 och 21. Även efter det att eleverna gått för dagen genomför lärarna
rättning och bedömning medan de själva är kvar i skolan. En möjlig tolkning är att lärare därutöver
genomför rättning och bedömning även under elevernas skoldag medan de själva har håltimmar.
Samtidigt utförs en hel del rättning och bedömning på kvällstid i årskurs 7-9 på tisdagar och några
mer långvariga förekomster även på fredagskvällar.

32

Varaktigheten på fredagar varierar mellan 10 och 250 minuter (på tisdag mellan 10 och 240) och den
genomsnittliga varaktigheten per förekomst är 41 minuter på fredagar (och 45 minuter på tisdagar).
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Figur 5.7a: Aktivitetsmönster för aktiviteten rättning och bedömning hos de dagboksförande
lärarna på tisdagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten rättning
och bedömning (i grönt) från kl 04 till kl 04 nästa dag, medan alla andra aktiviteter är i gråfärg. Rättning och
bedömning förekommer bland lärare i alla årskurser främst på kvällar och eftermiddagar och på kvällarna har
förekomsterna förhållandevis lång varaktighet. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar
hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt rättning och bedömning på tisdagar av alla de 756 lärarna. Den högra
samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde rättning och bedömning samtidigt
under dagens lopp.
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Figur 5.7b: Aktivitetsmönster för aktiviteten rättning och bedömning hos de dagboksförande
lärarna på fredagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten rättning
och bedömning (i grönt) från kl 04 till kl 04 nästa dag, medan andra aktiviteter är i gråfärg. Rättning och bedömning
förekommer bland lärare i alla årskurser främst eftermiddagar i de högre årskurserna men även på kvällar. Till höger
visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt rättning
och bedömning på fredagar av alla de 662 lärarna. Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna
som faktiskt genomförde rättning och bedömning samtidigt under dagens lopp.
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Aktiviteter med minst tidsanspråk
De fyra aktiviteter som tar minst tid i anspråk hos de dagboksförande lärarna är desamma på
tisdagar och fredagar. Aktiviteterna som genomgående använder totalt sett lite tid är förflyttningar;
information till hela föräldragruppen; småprat och handledning samt analysera och dokumentera elevers utveckling
tillsammans med kollegor.
Förflyttningar under arbetsdagen
Lärare behöver ibland förflytta sig mellan olika lokaler i skolan, mellan olika skolor eller mellan
skolan och exempelvis bibliotek, teater eller idrottsanläggningar (figur 5.8). Aktiviteten
förflyttningar är den minst tidskrävande aktiviteten för de dagboksförande lärarna både på tisdagar
och fredagar, i genomsnitt knappt 15 minuter per förekomst av förflyttning och kring 25 minuter
per utförande lärare och dagboksförd dag.
Mönstret vad avser när förflyttningar äger rum under dagen ser likadant ut på tisdagar och fredagar.
Förflyttningarna är kortvariga båda dagarna.33 De mer långvariga förflyttningarna är dock inte
många, vilket framgår av de vita linjernas längd i figur 5.8. Lärare i årskurs 7-9 har något fler
kortvariga förflyttningar under dagarna än övriga lärare. En gissning var att fler lärare i årskurs 79 har undervisning i flera skolor och därför behöver förflytta sig något längre sträckor än de
lärare som är på samma skola hela tiden och då särskilt lärare i de lägre årskurserna, men
gissningen visade sig inte stämma när detta undersöktes.

Varaktigheten varierar mellan 10 och 140 minuter på tisdagar och 10 och 100 minuter på fredagar och den
genomsnittliga varaktigheten per förekomst var 14 minuter på tisdagar och 15 minuter på fredagar.
33
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Figur 5.8a: Aktivitetsmönster för aktiviteten förflyttningar hos de dagboksförande lärarna på
tisdagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten
förflyttningar (i vitt) från kl 04 till kl 04 nästa dag, alla andra aktiviteter är i gråfärg. Förflyttningar förekommer men
det är få utförare och förekomsterna är mycket kortvariga. Förflyttningar förekommer bland lärare i alla årskurser
mellan kl 10 och 15.30, och förekommer mest i de högre årskurserna. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den
vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt förflyttningar på tisdagar av alla de 756
lärarna. Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde förflyttningar
samtidigt under dagens lopp.
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Figur 5.8b: Aktivitetsmönster för aktiviten förflyttningar hos de dagboksförande lärarna på
fredagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten
förflyttningar (i vitt) från kl 04 till kl 04 nästa dag, alla andra aktiviteter är grå. Förflyttningar förekommer men det är
få utförare och förekomsterna är mycket kortvariga. Förflyttningar förekommer bland lärare i alla årskurser mellan kl
10 och 13, och förekommer mest i de högre årskurserna. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra
samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt förflyttningar på fredagar av alla de 662 lärarna.
Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde förflyttningar samtidigt
under dagens lopp.
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Information till hela föräldragruppen
Aktiviteten information till hela föräldragruppen är den näst minst tidskrävande aktiviteten på tisdagar
och den fjärde minst tidskrävande på fredagar.
Antalet lärare som samtidigt utför aktiviteten information till hela föräldragruppen är högst vid olika tid
på dagen på tisdag respektive fredag, se figur 5.9. Det rör sig sannolikt om helt olika typer av
förehavanden inom samma aktivitet: på tisdagar, då det är många lärare som samtidigt ger
information till hela föräldragruppen på kvällstid, är flertalet förekomster långvariga och det handlar då
troligen främst om föräldramöten. Detta gäller framför allt lärare i årskurs 1-3 och 4-6 på tisdagar
från kl 17.30 och fram till ca kl 20, och då är varaktigheten längre än tidigare på dagen.34 Tidigare
på tisdagar liksom senare på kvällen uppträder aktiviteten information till hela föräldragruppen med
kortvarigare förekomster. Det kan handla om att lärarna som fört dagbok lägger ut information
på skolans hemsida eller skriver brev till föräldrarna om kommande skolaktiviteter.
På fredagar är det istället under eftermiddagen, mellan kl 13 och 15 som flest lärare samtidigt
utför aktiviteten information till hela föräldragruppen. På fredagar är det framför allt lärare i
årskurserna 1-3 och 4-6 som utför aktiviteten. Eftersom det är årskurser med klasslärare och i
slutet av veckan kan det röra sig om att lärarna skriver veckobrev till föräldrarna. På fredagar är
förekomsterna av aktiviteten också kortvarigare än på tisdagar.35
Aktiviteten information till hela föräldragruppen har en omedelbar och direkt koppling till samhällets
tidsstrukturer utanför skolan, exempelvis arbetstider, tider för serviceställenas öppethållande och
olika fritidsaktiviteters tidsplacering. Lärarna ska ge föräldrarna information och föräldramöten är
ett sätt att göra det. Sådana måste förläggas i tid till de delar av dagen då föräldrarna kan komma
till skolan. Information kan också lämnas till hela föräldragruppen via e-post och hemsida och är
då oberoende av föräldrarnas arbetstider.

Varaktigheten varierar på tisdagar mellan 10 och 300 minuter och den genomsnittliga varaktigheten per förekomst
är 41 minuter.
35 Varaktigheten varierar mellan 10 och 120 minuter på fredagar och den genomsnittliga varaktigheten per förekomst
är 28 minuter, betydligt kortare än på tisdagar.
34
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Figur 5.9a: Aktivitetsmönster för aktiviteten information till hela föräldragruppen hos de
dagboksförande lärarna på tisdagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten
information till hela föräldragruppen (i lila) från kl 04 till kl 04 nästa dag, alla andra aktiviteter är i gråfärg.
Information till hela föräldragruppen förekommer bland lärare i alla årskurser och mest på eftermiddagar och kvällar,
de är för det mesta långvariga och förekommer minst i de högre årskurserna. Till höger visas två samtidighetsgrafer.
Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt information till hela föräldragruppen
på tisdagar av alla de 756 lärarna. Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt
genomförde information till hela föräldragruppen samtidigt under dagens lopp.
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Figur 5.9b: Aktivitetsmönster för aktiviteten information till hela föräldragruppen hos de
dagboksförande lärarna på fredagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten
information till hela föräldragruppen (i lila) från kl 04 till kl 04 nästa dag, alla andra aktiviteter är grå. Information till
hela föräldragruppen förekommer bland lärare i alla årskurser och mest strax efter lunch och förekommer minst i de
högre årskurserna. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som
samtidigt ägnade sig åt information till hela föräldragruppen på fredagar av alla de 662 lärarna. Den högra
samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde information till hela föräldragruppen
samtidigt under dagens lopp.
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Småprat och handledning utanför lektionstid
Aktiviteten småprat och handledning med elever utanför lektionstid är den tredje minst tidskrävande
aktiviteten bland de dagboksförande lärarna, både på tisdagar och fredagar. Det är för det allra
mesta en mycket kortvarig aktivitet, både på tisdagar och fredagar, men varaktigheten varierar
ändå stort36. Båda dagarna uppträder således vid enstaka tillfällen längre förekomster av
aktiviteten, se figur 5.10.
Småprat och handledning utanför lektionstid förekommer mindre bland lärare i årskurs 1-3 än i årskurs
4-6 där aktiviteten i sin tur är mindre vanlig än i årskurs 7-9. Detta kan jämföras med aktiviteten
omsorg och ordning utanför klassrummet som uppvisar den motsatta bilden. Det är vanligare att
aktiviteten omsorg och ordning utanför klassrummet förekommer bland lärare i de lägre årskurserna än i
årskurs 7-9. Behovet av att någon vuxen finns i elevernas närhet för att ge omsorg vid olyckor
och hålla ordning för att undvika bråk är sannolikt större i de lägre årskurserna, medan behovet
av att prata med en vuxen sannolikt är större i de högre årskurserna. I de högre årskurserna har
eleverna också börjat få erfarenhet av betyg, vilket kan påverka deras vilja att närma sig lärare för
handledning mellan lektionerna.
Aktiviteten småprat och handledning med elever utanför lektionstid förekommer definitionsmässigt endast
utanför lektionstid (se tabell 2.1) och genomförs utspritt under elevernas hela skoldag, och flest
lärare utför aktiviteten samtidigt vid tiden för skoldagens slut. På tisdagskvällar förekommer en
del småprat och handledning ända fram till kl 21.30, medan aktiviteten ifråga upphör betydligt
tidigare på fredagar.
Småprat och handledning utanför lektionstid är en socialt betonad aktivitet som lärarna använder lite tid
för att utföra. Aktiviteten stödjer elevernas lärande, men den ligger utanför lektionstiden. Den
kan också beskrivas som en fostrande aktivitet som kan bidra till att elevens intresse för
skolarbetet ökar. Är detta en aktivitet som lärarna borde ha bättre möjligheter att utföra mer?

Från 10 till 110 minuter på tisdagar och från 10 till 150 minuter på fredagar, i genomsnitt var förekomsternas
varaktighet 18 minuter på tisdagar och 16 minuter på fredagar.
36
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Figur 5.10a: Aktivitetsmönster för aktiviteten småprat och handledning med elever utanför
lektionstid hos de dagboksförande lärarna på tisdagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten småprat
och handledning med elever (i brunt) från kl 04 till kl 04 nästa dag, alla andra aktiviteter är i gråfärg. Småprat och
handledning med elever förekommer bland lärare i alla årskurser, de är kortvariga och förekommer mest i de högre
årskurserna. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt
ägnade sig åt småprat och handledning med elever på tisdagar av alla de 756 lärarna. Den högra samtidighetsgrafen visar
endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde småprat och handledning med elever samtidigt under
dagens lopp.
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Figur 5.10b: Aktivitetsmönster för aktiviteten småprat och handledning med elever utanför
lektionstid hos de dagboksförande lärarna på fredagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten småprat
och handledning med elever (i brunt) från kl 04 till kl 04 nästa dag, alla andra aktiviteter är i gråfärg. Småprat och
handledning med elever förekommer bland lärare i alla årskurser, de är kortvariga och förekommer mest i de högre
årskurserna. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt
ägnade sig åt småprat och handledning med elever på fredagar av alla de 662 lärarna. Den högra samtidighetsgrafen visar
endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde småprat och handledning med elever samtidigt under
dagens lopp.
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Analysera och dokumentera elevers kunskapsutveckling tillsammans med
kollegor
Aktiviteten analysera och dokumentera elevers kunskapsutveckling tillsammans med kollegor är den näst
minst vanliga aktiviteten på fredagar och med fjärde minst vanliga aktiviteten på tisdagar, och
färre lärare genomförde aktiviteten på fredagar än på tisdagar.
Aktiviteten analysera och dokumentera elevers kunskapsutveckling tillsammans med kollegor (figur 5.11) sker
vanligtvis i skolan och under eftermiddagen, mellan kl 15 och 16. I de fall gemensam
kunskapsbedömning sker under den tid då eleverna är i skolan, är det för det mesta kortvariga
förekomster som troligen passas in under raster och håltimmar. Förekomsterna av aktiviteten
analysera och dokumentera elevers kunskapsutveckling tillsammans med kollegor har i allmänhet något längre
varaktighet37 än aktiviteten småprat och handledning utanför klassrummet. Flest lite längre förekomster
finns hos lärare i årskurs 1-3. Överhuvudtaget ägnar sig lärare i årskurs 1-3 mer åt att planera
tillsammans, genomföra undervisning tillsammans, följa upp undervisning tillsammans samt
analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling tillsammans än vad lärare i de högre
årskurserna gör.
Lärarna ägnar lite tid åt att genomföra arbetsrelaterade aktiviteter tillsammans över huvud taget,
och just att analysera och dokumentera elevers kunskapsutveckling tillsammans med kollegor
ägnas minst tid av dessa gemensamma aktiviteter.

Varaktigheten varierar mellan 10 och 140 minuter på tisdagar och mellan 10 och 120 minuter på fredagar, och den
genomsnittliga varaktigheten per förekomst är 33 minuter på tisdagar och 25 minuter på fredagar.
37
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Figur 5.11a: Aktivitetsmönster för aktiviteten analysera och dokumentera elevers
kunskapsutveckling tillsammans med kollegor hos de dagboksförande lärarna på tisdagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten analysera
och dokumentera elevers kunskapsutveckling tillsammans med kollegor (i ljusgrönt) från kl 04 till kl 04 nästa dag, alla
andra aktiviteter är i gråfärg. Analysera och dokumentera elevers kunskapsutveckling tillsammans med kollegor på
tisdagar förekommer bland lärare i alla årskurser, de är kortvariga och förekommer mest i de högre årskurserna. Till
höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt att
analysera och dokumentera elevers kunskapsutveckling tillsammans med kollegor på tisdagar av alla de 756 lärarna.
Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde aktiviteten analysera och
dokumentera elevers kunskapsutveckling tillsammans med kollegor samtidigt under dagens lopp.
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Figur 5.11b: Aktivitetsmönster för aktiviteten analysera och dokumentera elevers
kunskapsutveckling tillsammans med kollegor hos de dagboksförande lärarna på fredagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster visas aktiviteten analysera
och dokumentera elevers kunskapsutveckling tillsammans med kollegor (i ljusgrönt) från kl 04 till kl 04 nästa dag, alla
andra aktiviteter är i gråfärg. Analysera och dokumentera elevers kunskapsutveckling tillsammans med kollegor på
tisdagar förekommer bland lärare i alla årskurser, de är kortvariga och förekommer mest i de högre årskurserna. Till
höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt att
analysera och dokumentera elevers kunskapsutveckling tillsammans med kollegor på tisdagar av alla de 662 lärarna.
Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde aktiviteten analysera och
dokumentera elevers kunskapsutveckling tillsammans med kollegor samtidigt under dagens lopp.

65

Arbetsrelaterade aktiviteter som genomförs av flest lärare
Både på tisdagar och på fredagar är det samma fyra arbetsrelaterade aktiviteter som har flest
utförare, exklusive undervisning. Dessa aktiviteter är praktiska sysslor; återhämtning; omsorg och ordning
utanför klassrummet samt ensam planera all form av undervisning. Antalet lärare som utför en aktivitet
påverkar naturligtvis hur mycket tid som används för aktiviteten ifråga, och därför är det inte
konstigt att samma aktiviteter uppträder såväl bland dem som kräver mest tid som bland dem
som genomförs av flest lärare. Det gäller dock inte alltid: En av de aktiviteter som återfinns i
gruppen som har störst antal utförande lärare kräver inte så mycket tid att den tillhör de fyra mest
tidskrävande aktiviteterna (exklusive undervisning) och det är återhämtning under arbetsdagen. Den
aktiviteten presenteras nedan.
Återhämtning under arbetsdagen
Efter att ha sett hur lärarnas arbetsdagar under veckan ter sig fyllda av arbetsrelaterade aktiviteter
från morgon till kväll (se avsnitt 4.1 om arbetsveckan), inställer sig frågan: Var finns lärares
tidsutrymme till återhämtning under arbetsdagen?
Både på tisdagar och fredagar är återhämtning under arbetsdagen den aktivitet som genomförs av flest
lärare efter undervisning och praktiska sysslor och således finns det utrymme för återhämtning. På
tisdagarna använder de dagboksförande lärarna i genomsnitt 40 minuter för återhämtning och på
fredagarna 32 minuter. Varaktigheten varierar stort.38
Många lärare använder alltså tid till återhämtning under arbetsdagen och det strukturella mönstret ser
likadant ut på tisdagar och fredagar, se figur 5.12. Flest lärare har återhämtning samtidigt på
förmiddagen och vid 12-tiden. Detta tycks sammanfalla med att eleverna har sina raster,
förmiddagsrasten strax före kl 10 och lunchrasten ca kl 12. Mönstret kan jämföras med
visualiseringen av alla dagboksförande lärares alla arbetsrelaterade aktiviteter i figur 4.4, där rosa
färg i samtidighetsgrafen visar när många lärare återhämtar sig samtidigt som det är förhållandevis
få som undervisar. Återhämtningspauserna är genomgående kortvariga, vilket också framgick av
den genomsnittliga tiden för återhämtning.
Lärarna i årskurs 1-3 och 4-6 har likartad förläggning av återhämtningen sinsemellan och den
skiljer sig från förläggningen hos lärarna i årskurs 7-9 vars förekomster av återhämtning under
arbetsdagen är mindre likartat placerade under dagen. På tisdagar förekommer också kortvariga
återhämtningspauser under eftermiddagen, mellan andra aktiviteter och innan lärarna går hem.
Det gäller i viss mån även på fredagar för lärare i årskurs 7-9, som har mer undervisningstid även
på fredagar än övriga lärare.
En fråga som rör långvariga förekomster av återhämtning under arbetsdagen relaterar till metod. De
flesta lärarna tycks ha tolkat aktiviteten som att de ska ange när de återhämtar sig under skoldagen
och är i skolan. Några av de längre förekomsterna av aktiviteten återhämtning återfinns på
kvällstid, och då har sannolikt dagboksföraren tolkat arbetsdagen som hela den dag då han/hon
utövat sitt läraryrke.

Den varierar mellan 10 och 330 minuter på tisdag och 10 till 80 minuter på fredag och den genomsnittliga
varaktigheten per förekomst är ungefär lika stor båda dagarna, 21 minuter på tisdagar och 20 minuter på fredagar.
38
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Figur 5.12a: Aktivitetsmönster för aktiviteten återhämtning under arbetsdagen hos de
dagboksförande lärarna på tisdagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster: förekomster från kl 04 till
kl 04 nästa dag av aktiviteten återhämtning under arbetsdagen (i rosa), alla andra aktiviteter är grå. Återhämtning
under arbetsdagen förekommer bland lärare i alla årskurser, de är kortvariga och förekommer huvudsakligen vid två
tillfällen, dels under elevernas förmiddagsrast och sedan under deras lunchrast. Under eftermiddagarna förekommer
återhämtning vid spridda tillfällen. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många
lärare som samtidigt ägnade sig åt återhämtning under arbetsdagen av alla de 756 lärarna på tisdagar. Den högra
samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde återhämtning under arbetsdagen
samtidigt under dagens lopp.
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Figur 5.12b: Aktivitetsmönster för aktiviteten återhämtning under arbetsdagen hos de
dagboksförande lärarna på fredagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster: förekomster från kl 04 till
kl 04 nästa dag av aktiviteten återhämtning under arbetsdagen (i rosa), alla andra aktiviteter är grå. Återhämtning
under arbetsdagen förekommer bland lärare i alla årskurser, de är kortvariga och förekommer huvudsakligen vid två
tillfällen, dels under elevernas förmiddagsrast och sedan under deras lunchrast. Till höger visas två samtidighetsgrafer.
Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt återhämtning under arbetsdagen av
alla de 662 lärarna på fredagar. Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt
genomförde återhämtning under arbetsdagen samtidigt under dagens lopp.

68

Aktiviteter som genomförs av minst antal lärare
De aktiviteter som genomförs av minst antal lärare är bara delvis desamma på tisdag och fredag.
Därför rör det sig om sex olika aktiviteter i den följande analysen. De är: återkoppling av elevers
kompetensutveckling; förflyttningar; analysera och dokumentera elevers utveckling tillsammans med kollegor;
information till hela föräldragruppen; organiserad kompetensutveckling och slutligen andra arbetsrelaterade
aktiviteter. Endast två av de fyra arbetsrelaterade aktiviteter som har minst antal utförare bland
dagboksförarna är desamma på tisdagar och fredagar, nämligen organiserad kompetensutveckling och
analysera och dokumentera elevers utveckling tillsammans med kollegor. På tisdagar genomför också få
lärare information till hela föräldragruppen och återkoppling av elevers kunskapsutveckling. På fredagar är
det istället: förflyttningar och övriga arbetsrelaterade aktiviteter som utförs av minst antal lärare.
Fyra av aktiviteterna med minst antal utförare finns med bland de aktiviteter som redan har
presenterats. Aktiviteten analys och dokumentation av elevers utveckling tillsammans med kollegor är en av
de aktiviteter som kräver minst tid av de utförande lärarna och den återfinns samtidigt bland de
aktiviteter som har minst antal utförare under båda dagarna. Här hänger litet antal utförare och
liten total tidsanvändning ihop. Det gäller också förflyttningar båda dagarna samt både återkoppling
och information till hela föräldragruppen på tisdagar.
För en av de aktiviteter som har minst antal utförare är samtidigt tidsanvändningen per utövare
stor. Organiserad kompetensutveckling kräver mycket tid från utövarna båda dagarna, men genomförs
av få lärare.39 Övriga arbetsrelaterade aktiviteter, som har få utövare på fredagar, skiljer sig från de nyss
nämnda i och med att den aktiviteten efter undervisning och organiserad kompetensutveckling också är
den mest tidskrävande aktiviteten per utövande lärare. Det relativt lilla antal lärare som angivit att
de utför övriga arbetsrelaterade aktiviteter använder alltså mycket tid åt denna aktivitet. Här kommer
organiserad kompetensutveckling och återkoppling att redovisas.
Organiserad kompetensutveckling
Av alla arbetsrelaterade aktiviteter är det organiserad kompetensutveckling som förekommer hos det i
särklass lägsta antalet dagboksförande lärare, 82 utförare på tisdagar och 35 på fredagar. Även om
det är få lärare som deltar i organiserad kompetensutveckling, använder de lärare som utövar
aktiviteten mycket tid till den, men inte så mycket att aktiviteten totalt sett återfinns bland de
mest tidskrävande. Det strukturella mönster som bildas av när lärare deltar i organiserad
kompetensutveckling (figur 5.13) skiljer sig till viss del åt mellan tisdag och fredag. På tisdagar deltar
flest lärare samtidigt i organiserad kompetensutveckling på eftermiddagen, fram till kl 16, medan flest
lärare, av det lilla totala antalet, som deltar i organiserad kompetensutveckling på fredagar gör det dels
på förmiddagen och dels på den tidiga eftermiddagen.
Förekomsterna av aktiviteten organiserad kompetensutveckling är för det mesta ganska långvariga, och
de avbryts sällan av andra arbetsrelaterade aktiviteter.40 På tisdagar deltar många dagboksförande
lärare samtidigt i organiserad kompetensutveckling mellan kl 15 och 16 och då är det sannolikt att det
rör sig om kurser och arrangemang efter lektionstid. Under tisdagarna ligger organiserad
kompetensutvecklingen i övrigt ganska jämnt utbrett bland utövarna. Det kan troligen i vissa fall vara
kurser med övernattning eftersom utbildningen pågår fram till kl 22.
På fredagar deltar färre lärare i organiserad kompetensutveckling än på tisdagar och aktiviteten
förekommer huvudsakligen på dagtid, från kl 8-16. Då är det i flera fall också samma lärare som
har flera långa förekomster av aktiviteten.

Organiserad kompetensutveckling kräver 121 minuter per utövare på tisdagar och 167 minuter på fredagar.
Varaktigheten varierar mellan 10 och 370 minuter på tisdagar och mellan 10 och 420 minuter på fredagar och den
genomsnittliga varaktigheten per förekomst är 94 minuter på tisdagar och 91 minuter på fredagar.
39
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Figur 5.13a: Aktivitetsmönster för aktiviteten organiserad kompetensutveckling hos de
dagboksförande lärarna på tisdagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster: förekomster från kl 04 till
kl 04 nästa dag av aktiviteten organiserad kompetensutveckling, alla andra aktiviteter är grå. Organiserad
kompetensutveckling förekommer hos få lärare men bland lärare i alla årskurser, de är mestadels långvariga och
förekommer huvudsakligen på eftermiddagen. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar
hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt organiserad kompetensutveckling av alla de 756 lärarna på tisdagar.
Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde organiserad
kompetensutveckling samtidigt under dagens lopp.
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Figur 5.13b: Aktivitetsmönster för aktiviteten organiserad kompetensutveckling hos de
dagboksförande lärarna på fredagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster: förekomster från kl 04 till
kl 04 nästa dag av aktiviteten organiserad kompetensutveckling, alla andra aktiviteter är grå. Organiserad
kompetensutveckling förekommer hos ytterst få dagboksförande lärare på fredagar men bland lärare i alla årskurser,
de är mestadels långvariga och förekommer både på förmiddag och eftermiddag. Till höger visas två
samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt organiserad
kompetensutveckling av alla de 662 lärarna på fredagar. Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av
lärarna som faktiskt genomförde organiserad kompetensutveckling samtidigt under dagens lopp.
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Återkoppling av elevers kunskapsutveckling
Aktiviteten återkoppling av elevers kunskapsutveckling (figur 5.14) utförs av det fjärde minsta antalet
dagboksförande lärare på tisdagar.41 Återkoppling av elevers kunskapsutveckling förekommer
huvudsakligen på eftermiddagarna. Lärare i årskurs 1-3 uppvisar mer långvariga förekomster av
återkoppling av elevers kunskapsutveckling båda dagarna än lärare i de högre årskurserna.
Flest lärare ägnar sig samtidigt åt återkoppling av elevers kunskapsutveckling kring kl 15.30 på tisdagar.
Återkoppling av elevers kunskapsutveckling är en relativt långvarig aktivitet på eftermiddagarna för
varje lärare, vilket antyder att det då handlar om utvecklingssamtal med flera elever och föräldrar
efter varandra under eftermiddagens lopp.42
Lärare ägnar sig även i viss utsträckning åt återkoppling av elevers kunskapsutveckling på morgonen
och i något högre utsträckning på kvällen. Då är aktiviteterna förhållandevis kortvariga. Lärare i
årskurs 7-9 ägnar sig i något högre utsträckning än lärare i lägre årskurser åt återkoppling av elevers
kunskapsutveckling under skoldagen, och det är troligen under håltimmar.
Återkoppling av elevers kunskapsutveckling är en aktivitet som kräver att lärare och föräldrar/elever
kommunicerar och denna kommunikation måste ske när parterna kan upprätta kontakt.
Kontakter mellan utvecklingssamtal kan ske via telefon, vanliga brev eller med e-post. Medan
brev och e-post är något mer flexibla när det gäller vilken tid på dagen som läraren kan
genomföra återkoppling av elevers kunskapsutveckling, innebär telefonsamtal och möten att lärare och
förälder/elev samtidigt måste koordineras tidsmässigt och, för möten, även rumsligt.

41
42

184 minuter på tisdagar att jämföra med 156 minuter på fredagar.
Förekomsternas variation är mellan 10 och 210 minuter båda dagarna.
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Figur 5.14: Aktivitetsmönster för aktiviteten återkoppling av elevers kunskapsutveckling hos de
dagboksförande lärarna på tisdagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster: förekomster från kl 04 till
kl 04 nästa dag av aktiviteten återkoppling av elevers kunskapsutveckling (i mörkgrönt), alla andra aktiviteter är grå.
Återkoppling av elevers kunskapsutveckling förekommer bland lärare i alla årskurser och förekommer huvudsakligen
på eftermiddagen. Till höger visas två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som
samtidigt ägnade sig åt återkoppling av elevers kunskapsutveckling av alla de 756 lärarna på tisdagar. Den högra
samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av lärarna som faktiskt genomförde återkoppling av elevers
kunskapsutveckling samtidigt under dagens lopp.
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Aktiviteter med många förekomster per dagboksförande lärare som tar lite
tid i anspråk
En enda aktivitet uppvisar både många förekomster per dagboksförande lärare och tar lite tid i
anspråk per förekomst. Det är aktiviteten skapa arbetsro i klassrummet och samma förhållande gäller
både på tisdagar och fredagar.
Skapa arbetsro i klassrummet
Arbetsro är en förutsättning för elevernas lärande och således måste den på ett eller annat sätt
skapas och upprätthållas. Aktiviteten skapa arbetsro i klassrummet är, tillsammans med praktiska
sysslor, den enda aktivitet som de dagboksförande lärarna genomför i genomsnitt mer än två
gånger per utförare både på tisdagar och fredagar. Lärare behöver alltså vidta upprepade åtgärder
för att skapa lugn på lektionerna.
Lärarna skapar av naturliga skäl arbetsro i klassrummet (figur 5.15) endast under den tid eleverna har
lektioner. Mönstret visar att förekomster av skapa arbetsro i klassrummet återfinns samtidigt hos
flest lärare på morgnarna, både tisdagar och fredagar. Det är också fler lärare i årskurserna 1-3
som ägnar sig åt att skapa arbetsro i klassrummet på morgnarna än i årskurs 4-6 som i sin tur
ägnar sig mer åt denna aktivitet än lärare i årskurs 7-9. Kanske blir eleverna successivt under sin
grundskoletid mer och mer disciplinerade i klassrummet på morgnarna. En alternativ tolkning är
att de äldre eleverna är trötta – och därför lugna – på morgonen. Framåt dagen är förekomsterna
av skapa arbetsro i klassrummet lika spridd – och lika kortvarig – i alla årskurser.
Det finns ytterligare två tillfällen under dagen, både på tisdag och fredag, då förhållandevis många
lärare ägnar sig åt att skapa arbetsro i klassrummet. Det gäller efter förmiddagsrasten och efter
lunchrasten. Precis som på morgonen är det främst lärare i de lägre årskurserna som ägnar sig åt
denna aktivitet efter rasterna.
Arbetsro ska skapas under lektionstid, och ett stort antal, kortvariga förekomster av att skapa
arbetsro i klassrummet uppträder i stort sett under hela skoldagen, i alla årskurser och både på
tisdagar och fredagar. Förekomsternas varaktighet varierar betydligt mer på tisdagar än på
fredagar.43 Den genomsnittliga varaktigheten per förekomst är dock ungefär lika kort båda
dagarna.44 Det är inte osannolikt att aktiviteten också uppträder med ännu kortare förekomster,
men att dessa inte anges i dagboken på grund av att det inte är den huvudsakliga aktiviteten under
en 10-minutersperiod. Det är samma metodrelaterade problem som har uppmärksammats för
förflyttningar (se bilaga 1).
En fråga kring aktiviteten att skapa arbetsro i klassrummet anknyter således till 10minutersperioderna i dagboken och rör undran om ifall betydligt fler förekomster faktiskt
genomförs än vad som framgår i dagböckerna just för att det är en i grunden kortvarig aktivitet.
Om denna typ av aktivitet ska kartläggas närmare bör en dagbok användas som även tillåter
kortvariga aktiviteter i noteringarna. Då skulle en tydlig bild av de avbrott i lärarnas undervisning,
och elevernas lärande, som orsakas av oro i klassrummet kunna tas fram och åtgärder som riktar
sig mot just sådana störande avbrott utvecklas.
Trots att skapa arbetsro i klassrummet i allmänhet är en kortvarig aktivitet förekommer den alltså
många gånger hos de utövande lärarna. Aktiviteten förekom inte dock bland de fyra aktiviteter
som hade flest utövare utan aktiviteten kännetecknas just av att de som utför den gör det många
gånger samma dag. Samtidigt är det 45 procent av de dagboksförande lärarna som inte någon
gång under sin dagboksdag anger skapa arbetsro i klassrummet på tisdagar och 46 procent på
fredagar. Det kan antingen tyda på att det råder lugn och ro i deras klassrum utan förmaningar
Variationen i varaktighet är mellan 10 och 170 minuter på tisdagar och mellan 10 och 40 minuter på fredagar.
Den genomsnittliga varaktigheten är 13 minuter per förekomst på tisdagar och 12 minuter per förekomst på
fredagar.
43
44
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eller att de ägnade så korta stunder åt att skapa arbetsro i klassrummet att det enligt instruktionerna
inte skulle fyllas i inom ramen för 10-minutersintervallet i dagboken. Då är det återigen en
metodfråga som aktualiseras av kortvariga aktiviteter.
En kompletterande bild togs fram för att se om lärares antal år i yrket har betydelse för hur
mycket tid de ägnar åt att skapa arbetsro i klassrummet. Två ungefär lika stora grupper lärare
valdes ut45, en med 1-7 år i yrket och en grupp med 28-43 år i yrket. Det visade sig att lärare med
många år i yrket ägnade sig betydligt mindre åt att skapa arbetsro i klassrummet än lärare med få
år i yrket, se figur 5.16.

45

Just dessa åldersintervall valdes för att skapa visuell jämförbarhet mellan bilderna.
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Figur 5.15a: Aktivitetsmönster för aktiviteten skapa arbetsro i klassrummet hos de
dagboksförande lärarna på tisdagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster: förekomster från kl 04 till
kl 04 nästa dag av aktiviteten skapa arbetsro i klassrummet (i mörk orange), alla andra aktiviteter är grå. Skapa
arbetsro i klassrummet förekommer bland lärare i alla årskurser och är kortvariga förekomster. Många lärare
genomför aktiviteten vid skoldagens början och sedan förekommer aktiviteten utspritt under dagen. Till höger visas
två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt att skapa
arbetsro i klassrummet av alla de 756 lärarna på tisdagar. Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av
lärarna som faktiskt genomförde aktiviteten skapa arbetsro i klassrummet samtidigt under dagens lopp.
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Figur 5.15b: Aktivitetsmönster för aktiviteten skapa arbetsro i klassrummet hos de
dagboksförande lärarna på fredagar

Kommentar: Underst årskurs 1-3, i mitten årskurs 4-6 och överst årskurs 7-9. Till vänster: förekomster från kl 04 till
kl 04 nästa dag av aktiviteten skapa arbetsro i klassrummet (i mörk orange), alla andra aktiviteter är grå. Skapa
arbetsro i klassrummet förekommer bland lärare i alla årskurser och är kortvariga förekomster. Många lärare
genomför aktiviteten vid skoldagens början och sedan förekommer aktiviteten utspritt under dagen. Till höger visas
två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt att skapa
arbetsro i klassrummet av alla de 662 lärarna på fredagar. Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av
lärarna som faktiskt genomförde aktiviteten skapa arbetsro i klassrummet samtidigt under dagens lopp.
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Figur 5.16a: Aktivitetsmönster för aktiviteten skapa arbetsro i klassrummet hos de
dagboksförande lärarna som har arbetat 1-7 år i yrket på tisdagar

Kommentar: I figuren är lärarna ordnade enligt principen som presenterades i figur 2.5. Till vänster: förekomster från
kl 04 till kl 04 nästa dag av aktiviteten skapa arbetsro i klassrummet (i mörk orange), alla andra aktiviteter är grå.
Skapa arbetsro i klassrummet förekommer bland lärare i alla årskurser och är kortvariga förekomster. Många lärare
genomför aktiviteten vid skoldagens början och sedan förekommer aktiviteten utspritt under dagen. Till höger visas
två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt att skapa
arbetsro i klassrummet av alla de 756 lärarna på tisdagar. Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av
lärarna som faktiskt genomförde skapa arbetsro i klassrummet samtidigt under dagens lopp.
Figur 5.16b: Aktivitetsmönster för aktiviteten skapa arbetsro i klassrummet hos de
dagboksförande lärarna som arbetat 28-43 år i yrket på tisdagar

Kommentar: I figuren är lärarna ordnade enligt principen som presenterades i figur 2.5. Till vänster: förekomster från
kl 04 till kl 04 nästa dag av aktiviteten skapa arbetsro i klassrummet (i mörk orange), alla andra aktiviteter är grå.
Skapa arbetsro i klassrummet förekommer bland lärare i alla årskurser och är kortvariga förekomster. Många lärare
genomför aktiviteten vid skoldagens början och sedan förekommer aktiviteten utspritt under dagen. Till höger visas
två samtidighetsgrafer. Den vänstra samtidighetsgrafen visar hur många lärare som samtidigt ägnade sig åt att skapa
arbetsro i klassrummet av alla de 756 lärarna på tisdagar. Den högra samtidighetsgrafen visar endast den delmängd av
lärarna som faktiskt genomförde skapa arbetsro i klassrummet samtidigt under dagens lopp.
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Vanliga aktivitetssekvenser i lärares yrkesvardag
I förra avsnittet visualiserades och analyserades några av lärarnas arbetsrelaterade aktiviteter en
och en och deras förekomster under dagens lopp. En vanlig arbetsdag innehåller flera
arbetsrelaterade aktiviteter i följd och några sådana sekvenser ska lyftas fram här, allihop består av
tre aktiviteter i följd. Vissa aktiviteter måste genomföras i en viss ordning (man måste förflytta sig
från den plats men befinner sig på till den plats till vilken en aktivitet är knuten innan man kan
genomföra just den aktiviteten) och andra brukar genomföras i en viss ordning (man brukar äta
frukost innan man börjar jobba), medan åter andra kan genomföras när det finns tid (man går på
konsert under sin fria tid).
Under arbetsvardagen uppträder lärarnas arbetsrelaterade aktiviteter efter varandra i en ständig
ström – dessutom givetvis med avbrott för privata aktiviteter. Det perspektivet är utgångspunkt
för begreppet aktivitetssekvens, som betecknar att en förekomst av en viss aktivitet följs av en
annan aktivitet, som följs av en tredje aktivitet och så vidare och det kan vara en rad av olika
aktiviteter som uppträder i samma sekvens. I en aktivitetssekvens kan samma aktivitet
förekomma flera gånger, så kan till exempel planering följas av undervisning som sedan följs av
planering. Samma aktivitetssekvens kan naturligtvis förekomma olika många gånger olika dagar.
Den längsta sekvensen i varje dagbok utgörs av hela dagbokens alla förekomster av aktiviteter.
Dagböckerna är emellertid så olikartade att det inte finns någon sekvens som omfattar en lärares
hela dagbok som återkommer på samma sätt i en annan lärares dagbok.
Sekvensen: Praktiska sysslor skapa arbetsro i klassrummet ensam
undervisning
För varje veckodag har de vanligaste aktivitetssekvenserna med tre förekomster av aktiviteter
tagits fram för analys.46 Det visade sig att samma aktivitetssekvens med tre förekomster av
aktiviteter var vanligast alla fem veckodagarna, nämligen sekvensen: praktiska sysslor skapa
arbetsro i klassrummet undervisning (där " " betyder följt av). Denna aktivitetssekvens
förekommer huvudsakligen på morgonen båda dagarna, men uppträder även senare på
förmiddagen och tidig eftermiddag, se figur 5.17. Sekvensen är vanligare i årskurs 1-3 och 4-6 än i
årskurs 7-9 och, som antogs tidigare, kan eleverna i årskurs 7-9 antas vara något mer
disciplinerade eller trötta på morgonen än de yngre eleverna och då krävs mindre ansträngningar
av lärarna för att skapa arbetsro.
På fredagsmorgnar är denna sekvens dock vanligare i årskurs 7-9 än vad den var i samma årskurs
på tisdagar. Är det veckans slut som närmar sig och eleverna börjar planera aktiviteter som inte
har med skolarbetet att göra och som därför kräver att lärarna skapar arbetsro?
Den vanligaste aktivitetssekvensen visar att lärare dagligen måste skapa villkor för sin
undervisning som gör att lektionen kan fungera. Lärare kan inte börja undervisningen innan saker
och ting är på plats (praktiska sysslor) och dessutom att eleverna är lugna och beredda på att delta i
lektionen (skapa arbetsro).

Även aktivitetssekvenser med två och fyra förekomster av aktiviteter har undersökts, men det ger mindre
information om man bara ser på två aktiviteter och det blir färre sekvenser om man väljer fyra förekomster.
46
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Figur 5.17: Aktivitetsmönster för aktivitetssekvensen praktiska sysslor
klassrummet ensam undervisning hos de dagboksförande lärarna

skapa arbetsro i

tisdag

fredag
Kommentar: I figuren är lärarna ordnade enligt principen som presenterades i figur 2.5. Förekomster från kl 04 till
kl 04 nästa dag av aktivitetssekvensen praktiska sysslor (lila) skapa arbetsro i klassrummet (orange) ensam
undervisning (röd), alla andra aktiviteter är grå. Aktivitetssekvensen är vanligast på morgonen och förekommer i alla
årskurser.
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Sekvensen: Privata aktiviteter ensam planering av undervisning privata
aktiviteter
Den näst vanligaste aktivitetssekvensen med tre förekomster av aktiviteter i samma följd var
densamma från måndag till och med torsdag (privata aktiviteter ensam planering av undervisning
privata aktiviteter), vilket återspeglar att många lärare ägnar sig åt planering hemma. Denna
aktivitetssekvens är huvudsakligen kvällsbaserad och den är något vanligare bland lärare i årskurs
1-3 än i högre årskurser. Aktivitetssekvensen förekommer emellertid också, men endast i liten
utsträckning, på tidiga morgnar. Sekvensen genomförs i hemmet till skillnad från de flesta av de
andra aktivitetssekvenserna, vilket betyder att lärare avbryter sina privata aktiviteter för att
genomföra ensam planering. Detta kan vara exempel på att lärare med ferieanställning utför
planeringsarbete hemma eller att lärare med semesteranställning arbetar fast de inte skulle göra
det eller att de kompensationsarbetar. Det kan vara så att de kan arbeta mer ostört hemma än i
skolan. Tidigare framgick också att eventuella planeringsaktiviteter på kvällen har längre
varaktighet än tidigare på dagen, när lärarna är kvar i skolan.
Sekvensen: Privata aktiviteter praktiska sysslor skapa arbetsro i
klassrummet
På fredagar var istället den näst vanligaste aktivitetssekvensen privata aktiviteter praktiska sysslor
skapa arbetsro i klassrummet. Även på fredagar ingår alltså privata aktiviteter i den näst vanligaste
aktivitetssekvensen. Detta är uteslutande en morgonsekvens som innebär att lärarna börjar sin
arbetsdag med att göra praktiska sysslor och sedan behöver eleverna lugnas ner så att det blir
arbetsro i klassen. Hos många lärare är den nästföljande aktiviteten undervisning.
Aktivitetssekvensen är vanlig i alla årskurser, med en viss koncentration till lärare i årskurs 1-3
mot slutet av terminen.
Sekvensen: Praktiska sysslor ensam undervisning praktiska sysslor
De tredje vanligaste sekvenserna med tre aktiviteter varierar mer mellan veckans dagar. Den
tredje vanligaste aktivitetssekvensen på tisdagar innehåller aktiviteterna: praktiska sysslor följt av
ensam undervisning som följs av praktiska sysslor. Detta är en aktivitetssekvens som antyder att
undervisningen flyter på under lektionen och den kringgärdas av praktiska sysslor. Sekvensen
utförs av många lärare samtidigt, dels på förmiddagen, dels efter kl 13. Den är vanligare i årskurs
7-9 än i övriga årskurser. Här framgår att praktiska sysslor i stor utsträckning utförs alldeles i
anslutning till undervisning och uppträder både före och efter undervisningsaktiviteter.
Sekvensen: Skapa arbetsro i klassrummet ensam undervisning omsorg och
ordning utanför klassrummet
Den tredje vanligaste aktivitetssekvensen på fredagar innehåller aktiviteterna: skapa arbetsro i
klassrummet följt av ensam undervisning som följs av omsorg och ordning utanför klassrummet. Den här
sekvensen är vanligast i de lägre årskurserna, framför allt i årskurs 4-6. Det är också en följd av att
klasslärarna i årskurs 1-3 och 4-6 har rastvaktssysslor som utförs efter lektionernas slut.
Aktivitetssekvensen utförs av allra flest lärare samtidigt vid 11-tiden, dvs i anslutning till
lunchrasten.
Sammanfattning: aktivitetssekvenser i yrkesvardagen
Genomgången av aktivitetssekvenser som består av tre förekomster av aktiviteter visade att alla
dagar i veckan, måndag till och med fredag, var det en och samma sekvens som var vanligast:
praktiska sysslor skapa arbetsro i klassrummet ensam undervisning. Den näst vanligaste sekvensen
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var densamma från måndag till och med torsdag, men hade en annan sammansättning på fredag.
Det framgick tidigare att den strukturella ramen för lärarnas yrkesvardag är likartad under veckan,
och här framgår dessutom att vissa aktivitetssekvenser sätter sin prägel på de flesta dagarna.
I de vanligaste aktivitetssekvenserna ingår, för det första, aktiviteter med kort varaktighet (skapa
arbetsro i klassrummet samt omsorg och ordning utanför klassrummet), för det andra, aktiviteter som
utförs av många lärare (undervisning och praktiska sysslor) och för det tredje aktiviteter som tar
mycket tid (ensam undervisning; ensam planera undervisning och praktiska sysslor).
Det är alltså inte bara aktiviteter som tar mycket tid eller genomförs av många lärare som ingår i
de vanligaste aktivitetssekvenserna i arbetsdagens struktur, utan också aktiviteter med kort
varaktighet som genomförs av många lärare eller många gånger av samma lärare bidrar till detta.
Inte i något fall ingår återhämtning under arbetsdagen i de tre mest vanliga aktivitetssekvenserna. Det
tyder på att lärarna som fört dagbok gör olika andra arbetsrelaterade aktiviteter före och efter sin
undervisning.
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6. Inramning av studiens analyser med tidsgeografiska begrepp
Hittills har rapporten redovisat analyser av dagböckerna utifrån tidsgeografiskt inspirerade
visualiseringar enligt den kontextuella tidsanvändningens perspektiv. I detta avslutande kapitel
ramas resultaten in med hjälp av några centrala tidsgeografiska begrepp. För att ge en samlad bild
av lärares yrkesvardag är det viktigt att kunna beskriva hur deras arbetsrelaterade aktiviteter vävs
samman både med den privata sfärens aktiviteter och med andra personers aktiviteter. Det gäller
andra personer i vid mening: kollegor och skolledning; elever och deras föräldrar liksom andra
medlemmar i lärarnas egna hushåll. Därmed sätts redovisningarna i ett teoretiskt sammanhang
som kan ha relevans för utbildningsvetenskaplig forskning.

Tidsgeografiska begrepp för analys av lärares yrkesvardag
I tidsgeografin finns tre begrepp som förknippas med beroenden mellan människor och deras
olika aktiviteter: projekt, resurser och restriktioner.
Projekt
Människor genomför projekt som kan tillskrivas mål. Projekten initieras och drivs av enskilda
individer eller av individer som samverkar inom organisationer. Projekt kan bara realiseras genom
att en eller flera individer utför aktiviteter av olika slag som tillsammans förväntas leda mot
måluppfyllelse. I genomförandet av aktiviteter utnyttjas resurser. När ett visst projekt genomförs
utnyttjas vissa resurser, och det kan i sin tur leda till att andra resurser skapas eller ökas.
Individens möjligheter att genomföra aktiviteter påverkas både av vilka resurser som är
tillgängliga men också av restriktioner som bottnar i hennes egen kapacitet, i samhällets lagar och
organisationers regler samt i förutsättningar för samordning och koordinering mellan olika
projekt. Restriktioner inverkar således på möjligheterna att utnyttja de tillgängliga resurserna i
strävan efter att realisera projekten. (Hägerstrand 1970, 1985, Mårtensson 1979, Åström 2009)
Projekt kan analyseras antingen med ett individperspektiv där individens egna målformuleringar är
utgångspunkten, eller med ett analytiskt perspektiv där den som analyserar tillskriver projekten mål.
Föreliggande rapport utgår från det sistnämnda perspektivet.47 Projekt kan relateras såväl till
individer och kallas då individprojekt48 som till organisationer49 och kallas då organisationsprojekt.
Både skola och hushåll betraktas som organisationer som driver organisationsprojekt, men de är
av olika karaktär och har helt olika typer av förankring hos dem som ingår i respektive
organisation.
I en hushållsorganisation måste medlemmarna dagligen jämka ihop sina olika individprojekt med
varandra och komma fram till vilka aktiviteter som hushållets medlemmar ska engagera sig i för
att bidra till att deras gemensamma organisationsprojekt förverkligas på kort och lång sikt.
Något annat är inte möjligt när det inte finns information från intervjuer eller samtal med de dagboksförande
lärarna.
48
I stort sett alla människor kan tillskrivas ett gemensamt och övergripande mål: ”att leva sitt liv”. ”Att leva sitt liv”
kan kallas för varje människas övergripande individprojekt.48 Det rymmer inom sig andra, mer specifika individprojekt,
som genomförs för att nå andra, något mindre existentiellt präglade mål, t ex att utbilda sig till ett yrke, att fostra sina
barn, att ordna en fest eller att laga maten till middagen. (”Att leva sitt liv” är visserligen det övergripande
individprojektet för alla – men det genomförs på lika många olika sätt som det finns individer. Ellegård & Nordell
1997, Ellegård 1999)
49 Ett brett organisationsbegrepp används så att såväl hushåll med olika sammansättning som skolor och andra
organisationer i offentlig och privat sektor inkluderas.
47
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Hushållets medlemmar är emellertid också beroende av andra organisationers krav på deras tid
och engagemang.
Därmed måste de jämka ihop såväl sina individprojekt som hushållets organisationsprojekt med
krav som ställs upp av andra typer av organisationer (t ex arbetsgivare, serviceverksamheter50).
Det kan mycket väl vara så att organisationsprojekt och individprojekt kan komma i konflikt med
varandra och då styrs utfallet av lagar, förordningar, formella och informella regler eller
överenskommelser, beroende på vilken typ av organisation det rör sig om.
Inkomsten från individprojektet förvärvsarbete ger lärares hushåll ekonomiska resurser, och
därmed möjligheter att skaffa andra resurser såsom mat, bostad, rekreation och annat som
behövs för att kunna leva ett så gott liv som möjligt. Inkomsten erhålls när läraren genomför
sådana aktiviteter (de arbetsrelaterade aktiviteter som analyseras i denna rapport) inom
individprojektet förvärvsarbete som ingår i skolans organisationsprojekt51. Samma förvärvsarbete
som ger inkomst kan också innehålla möjligheter att göra sådant som intresserar läraren och
arbetet är då i sig en resurs för personlig utveckling. Den som har ett intressant och stimulerande
förvärvsarbete som ger uppskattning blir ofta dessutom engagerad52 och gör ett bättre jobb än
om intresse och möjligheter till engagemang saknas. I det senare fallet är arbetet som
individprojekt endast ett instrumentellt medel för att få en inkomst.
Figur 6.1: Lärarens individprojekt i skärningspunkten mellan skolans och hushållets respektive
organisationsprojekt

Kommentar: Läraren har en inkomst från att genomföra arbetsrelaterade aktiviteter inom skolans
organisationsprojekt.

För skolelever är att utbilda sig ett individprojekt som tar mycket tid. Alla som går i skolan – och
alltså varje dag genomför aktiviteter för att utbilda sig – visar inte lika stor vilja att bedriva detta
individprojekt. Således kan individprojektet utbilda sig (likaväl som i projektet förvärvsarbete) både
Den enskilde har i allmänhet större inflytande på hur hushållets organisationsprojekt planeras och utförs än på
arbetsplatsens organisationsprojekt.
51 Skolans organisationsprojekt kan sägas ha som mål att utbilda barn och ungdomar så att de har nödvändiga
kunskaper inför livet och arbetslivet.
52 Då är förvärvsarbetet som individprojekt både ett medel att få en inkomst (ett mål) och ett sätt att förverkliga sig
själv (ett annat mål).
50
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utföras instrumentellt och utan engagemang, och som något meningsfullt och med stort
engagemang.
Ett övergripande mål med skolans organisationsprojekt är att eleverna ska lära sig sådant som de
behöver för att som vuxna i framtiden kunna driva individprojektet förvärvsarbete och leva väl i
samhället. Skolans organisationsprojekt realiseras genom att människor anställs i olika positioner
för att genomföra olika aktiviteter i organisationsprojektet och detta blir deras individprojekt
förvärvsarbete (lärare, skolledare, städpersonal och skolsköterska osv). Deras respektive
individprojekt innehåller olika typer av aktiviteter som tillsammans ska möjliggöra för eleverna att
genomföra sina individprojekt att utbilda sig. De arbetsrelaterade aktiviteter i lärares yrkesvardag
som behandlats tidigare i rapporten ingår på olika sätt i lärarnas individprojekt förvärvsarbete
inom ramen för skolans organisationsprojekt.
Restriktioner
I tidsgeografin finns begrepp för begränsningar som människor möter när de försöker förverkliga
sina projekt: kapacitetsrestriktioner, auktoritetsrestriktioner och sist men inte minst
kopplingsrestriktioner. Restriktionerna har flera sidor och kan tolkas från olika perspektiv. Något
som är en restriktion från ett perspektiv kan istället betraktas som en resurs från ett annat
perspektiv. Så kan schemat utgöra en auktoritetsrestriktion för lärarna eftersom det fastslår vilka
timmar de ska undervisa under veckans dagar (och just då kan de inte göra något annat),
samtidigt som schemat för eleverna skapar möjligheter att lära sig det ämne som läraren undervisar i
och därmed ökar eleven sina kunskapsresurser.
Kapacitetsrestriktioner handlar om att individen (eller organisationen) har begränsad eller otillräcklig
kapacitet för att genomföra de uppgifter som krävs för att förverkliga projekt. Kapacitet handlar
inte bara om kunskaper utan också om andra resurser, t ex ekonomiska, praktiska och
intellektuella förmågor och sociala resurser (tex föräldrar som engagerar sig i sina barns skolgång).
Skolan är ett av samhällets medel att hantera barns och ungdomars kapacitetsrestriktioner.
Genom att lärare genomför sina individprojekt inom skolans organisationsprojekt skapas
förutsättningar för elevernas lärande. Eleverna förväntas öka sina kunskapsresurser genom att
genomföra sitt individprojekt ”utbilda sig” inom ramen för skolans organisationsprojekt.
Auktoritetsrestriktioner handlar om lagar, förordningar, regler och överenskommelser som
kringgärdar individers och organisationers verksamhet och påverkar det konkreta genomförandet
av projekt. Skolplikten är en auktoritetsrestriktion som gäller för alla elever i grundskolan. Avtal
på arbetsmarknaden är också auktoritetsrestriktioner, t ex avtal om arbetstider som gäller för
lärares genomförande av sitt individprojekt inom skolans organisationsprojekt. I hushållet görs
överenskommelser om vad som ska gälla, tex vilken tid som ska avsättas för läxläsning, och då
har föräldrarna skapat auktoritetsrestriktioner för sina barn.
Kopplingsrestriktioner är en speciell och ofta förbisedd typ av restriktioner som rör möjligheter till
samordning i tid och rum mellan människor och mellan människor och föremål. Lärares praktiska
sysslor innan lektionen börjar är exempel på hur lärarna skapar möjligheter för tidrumsliga
kopplingar mellan människor (lärare och elever) och material (exempelvis böcker,
laborationsutrustning) inför att en lektion inom skolans organisationsprojekt ska genomföras.
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Skolans organisationsprojekt
Schemat som strukturerande auktoritetsrestriktion
För att kunna organisera skolans organisationsprojekt och koordinera lärares och elevers
individprojekt (förvärvsarbete respektive utbilda sig) görs varje termin ett omfattande
schemaläggningsarbete. Schemat är ett verktyg för att skapa utrymme för de nödvändiga
kopplingarna mellan lärare med rätt kompetens och elever i de klasser som ska läsa de kurser som
läraren ifråga ska undervisa i under terminen. Schemat koordinerar kärnaktiviteten undervisning i
lärarnas respektive individprojekt förvärvsarbete i tid och rum. Samtidigt som schemat skapar
tidsutrymme för eleverna att öka sina kunskapsresurser i deras individprojekt att utbilda sig utgör
schemat också en auktoritetsrestriktion för både lärare och elever. Schemat ställer krav på att
lärare och elever vistas i skolan under vissa tidsperioder vilket underlättar för skolans
organisationsprojekt. Detta innebär att restriktioner skapas som omöjliggör eller försvårar både
för lärare och elever att samtidigt genomföra aktiviteter i andra projekt.
Lärares individprojekt förvärvsarbete genomförs genom att de utför sådana aktiviteter som krävs
för att nå målen för skolans organisationsprojekt. Det underlättas av organisatoriska och fysiska
förutsättningar som främjar målen (klassrum, böcker, dator, material, schemaläggning,
vidareutbildning) och samordning mellan olika lärares individprojekt inom
organisationsprojektets ram.
Schemaläggning av undervisning är en form av samordning som också leder till att
kopplingsrestriktioner uppstår. Det kan t ex innebära att alla undervisningslokaler i skolan
används för lektioner hela dagen och det skapar problem för de lärare som har håltimmar och
skulle behöva förbereda sina lektioner i en sal. Sådan brist på lokalresurser under en önskad
tidsperiod gör att läraren blir hänvisad till att utföra detta arbete efter arbetsdagens slut eller en
annan dag. Från ett elevperspektiv kan schemat innebära svårigheter för den som valt andra
ämnen än de som klassens majoritet läser. Det kan yppa sig som ensamma håltimmar och att
eleverna missar möjligheter till samvaro med klasskamrater.
Schemat för en klass är en sak, schemat för en lärare är något helt annat och hela schemat för alla
skolans lärare och klasser är resultatet av omfattande koordineringsarbete. Det framgick tidigare
att lärare i de lägre årskurserna bedriver undervisning enligt ett likartat mönster under dagen (se
figur 5.1), där undervisning avbryts av andra aktiviteter under elevernas raster och att detta
inträffar för många lärare ungefär samtidigt ett par gånger per dag. Detta tyder på att lärarens och
klassens schema tidsmässigt stämmer överens med varandra. Något sådant likartat mönster finns
inte hos lärarna sinsemellan i de högre årskurserna, sannolikt eftersom de undervisar i flera olika
klasser beroende på vilken ämneskompetens de har och när denna kan passas in i de olika
klassernas scheman. Lärare i högre årskurser har olika scheman med håltimmar vid olika tider på
dagen vilket kan leda till kopplingsrestriktioner mellan dem som försvårar deras möjlighet att
planera eller följa upp undervisning tillsammans under arbetsdagen.
Denna skillnad i koppling mellan lärare och klass i lägre och högre årskurser, tillsammans med att
eleverna i de lägre årskurserna har mindre antal undervisningstimmar per vecka kan ligga bakom
att lärarna undervisar mer tillsammans med kollegor ju lägre årskurs de undervisar i (se figur 5.2).
Det kanske helt enkelt är lättare för dem att hitta tidsutrymme för både gemensam planering och
för att genomföra undervisning tillsammans eftersom lärarna har likartade scheman.
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Återhämtning konkurrerar med omsorg och ordning utanför klassrummet
Lärares individprojekt förvärvsarbete innehåller undervisning och många andra aktiviteter som
tillsammans ska leda till att elevernas kunskapsresurser ökar. Schemat anvisar tidsutrymme för
undervisning och raster. För eleverna utgör rasterna en resurs för återhämtning och avkoppling.
Eleverna är inte självklart disciplinerade och omtänksamma mot varandra i alla lägen och någon
vuxen bör vara närvarande på rasterna, åtminstone i de lägre årskurserna. Som framgått fungerar
många lärare som rastvakt53 som en del i sitt individprojekt förvärvsarbete. Rastvakt är en
återkommande del av den arbetsrelaterade aktiviteten omsorg och ordning utanför klassrummet. Denna
arbetsrelaterade aktivitet i lärares individprojekt förvärvsarbete ger alltså eleverna möjlighet till
avkoppling. När eleverna kopplar av utför samtidigt lärare arbete, eftersom skolans
organisationsprojekt innebär att någon ska utföra rastvaktssysslan inom individprojektet
förvärvsarbete. Samtidigt behöver de flesta lärare tid för återhämtning för att kunna utföra övriga
aktiviteter som stödjer skolans organisationsprojekt. Här är det alltså två aktiviteter i skolans
organisationsprojekt som konkurrerar med varandra om utrymme i lärarnas individprojekt under
den korta tid det är rast mellan lektionerna.
Även om det finns behov av att någon vuxen finns i elevernas närhet under raster är frågan om
detta är en aktivitet som kräver att lärarutbildade personer genomför den. Kan någon annan
vuxen i skolan axla den uppgiften? Frågan är relevant på grund av ovan antydda konflikt mellan
skolans behov av rastvakter och lärares behov av återhämtning vid samma tillfällen, vilket också
antyds av att den kontextuella tidsanvändningen visade att lärares aktivitet återhämtning under
arbetsdagen och aktiviteten omsorg och ordning utanför klassrummet sammanfaller i tid, även om samma
lärare förstås inte gör båda sakerna samtidigt (se figurerna 4.4, 4.20 och 4.13).

Kopplingsrestriktioner
Kopplingsrestriktioner i lärares yrkesvardag
Lärare i de lägre årskurserna arbetar mer tillsammans med kollegor än lärare i de högre
årskurserna. I de högre årskurserna har eleverna fler undervisningstimmar och lärarna undervisar
i många olika klasser, medan eleverna i årskurs 1-3 och 4-6 vanligen har klasslärare. Planering av
undervisning tillsammans med kollegor görs av få lärare, mest i de lägre årskurserna och det sker under
den tid då lärarna vistas i skolan (se figur 5.2). Kopplingsrestriktioner som uppstår på grund av att
ämneslärare i årskurs 7-9 undervisar i flera olika klasser kan ligga bakom att dessa lärare
undervisar mindre tillsammans med kollegor än lärare i de lägre årskurserna. Det är helt enkelt
lättare för klasslärare med förhållandevis mer likartat utlagd undervisning att hitta tidsutrymme
för både gemensam planering och för att gemensamt genomföra undervisningen. Kan alltså den
sparsamma förekomsten av gemensam planering bero på att lärare som skulle vilja samverka i
planering och undervisning inte har tid fri från undervisning samtidigt och därför inte kan planera
tillsammans? Hur kan bättre förutsättningar skapas för fler lärare att planera undervisning
tillsammans med kollegor och speciellt i de högre årskurserna?
Undervisningens strukturerande effekt i yrkesvardagen uppträder när skolan hushållar med sina
resurser. Lärare och lokaler är skolans dyraste och därför också knappaste resurser. Dessa knappa
resurser matchas, framför allt genom schemat för undervisning, för att kunna utnyttjas så
effektivt som möjligt. Det skapar kopplingsrestriktioner eftersom lärarnas möjligheter att
Att agera rastvakt innebär att lärarna tar del i elevernas sociala fostran. Det kan också ge lärarna en möjlighet att
komma utomhus en stund och få en chans att lära känna andra sidor av sina elever och träffa andra elever i skolan.
53
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sinsemellan koordinera sina aktiviteter och samarbeta försvåras av tätt lagda scheman och högt
tryck på lokalutnyttjandet. Då blir det besvärligt att hitta både tidsutrymme och lokaler som kan
utnyttjas av två eller flera lärare samtidigt för att, till exempel, planera undervisning tillsammans med
kollegor; analysera och bedöma elevers utveckling tillsammans med kollegor eller reflektera över lärarrollen
tillsammans med kollegor. Analysen visade att få lärare utför arbetsrelaterade aktiviteter tillsammans
med kollegor och de gemensamma aktiviteter som ändå utförs, genomförs i allmänhet i skolan
och efter lektionstid. Det behövs en diskussion om vilka effekter den rådande situationen med
högt lokalutnyttjande har för lärarnas förutsättningar att genom att arbeta tillsammans skapa goda
möjligheter till elevernas lärande.
Lärarna utför flera arbetsrelaterade aktiviteter på kvällstid, såväl sådana som på grund av
kopplingsrestriktioner måste genomföras efter lektionstid (information till hela föräldragruppen och
återkoppling av elevers kunskapsutveckling), som sådana som är flexibla i tid och där sannolikt
tillräckligt långvarigt och egenkontrollerat tidsutrymme och en lugn plats att sitta och arbeta på
saknas i skolan (till exempel ensam planering; analys och dokumentation av elevers utveckling och rättning
och bedömning).
Otillräckligt utrymme i skolans arbetslokaler för lärarnas för- och efterarbete i deras
individprojekt förvärvsarbete bidrar troligen till att sådana aktiviteter som kräver koncentration,
reflektionstid och lugn och ro genomförs hemma istället för i skolan. Fler lärare i skolorna skulle
kunna öka möjligheterna för dem att hitta gemensamma tidsluckor att utnyttja för samarbete.
Mer lokaler skulle därutöver kunna bidra både till att utföra enskilt koncentrationskrävande
aktiviteter i skolan och till att förbättra lärarnas möjligheter att arbeta tillsammans i sin
yrkesutövning i skolan.
Kopplingsrestriktioner som sträcker sig utanför skolan
Lärares individprojekt innefattar aktiviteter som inte bara berör samordning med andra lärare,
elever eller annan personal i skolan, utan också med elevernas föräldrar. Olika
kopplingsrestriktioner uppstår beroende på om det är fråga om återkoppling av elevers resultat
till en enskild elev och dennes föräldrar eller om det är fråga om att hålla föräldramöten för alla
elevernas föräldrar. Återkoppling av elevers kunskapsutveckling i form av utvecklingssamtal är en
aktivitet i lärarnas individprojekt förvärvsarbete som kräver koordineringsarbete och varje enskild
individs medverkan är mycket betydelsefull: Här ska både eleven och dennes föräldrar, och
läraren och lärarens hushåll kombineras så att lärare, elev och föräldrar kan träffas och genomföra
utvecklingssamtalet som är en del av skolans organisationsprojekt.
Kopplingsrestriktioner inverkar således på om och när utvecklingssamtal kan genomföras. De
flesta föräldrar förvärvsarbetar och det betyder att de är inlemmade i organisationsprojekt som
lägger auktoritetsrestriktioner på deras möjlighet att ta emot samtal eller gå ifrån jobbet under
arbetstid. Lärare kanske vill förlägga utvecklingssamtal innan klockan blivit 17, medan elevers
föräldrar kan ha svårt att komma till skolan före klockan 17. Således kan auktoritetsrestriktioner
leda till kopplingsrestriktioner som försvårar kontakter på dagtid mellan lärare och föräldrar.
Utvecklingssamtal bygger på möten mellan lärare, elev och föräldrar och måste koordineras både
i tid och rum. All återkoppling behöver dock inte ske vid personliga möten. Kontakter kan också
ske via telefon, vanliga brev eller med e-post och då krävs ingen rumslig koordinering. Medan
brev och e-post är något flexibla när det gäller vilken tid på dagen som läraren kan genomföra
återkopplingen, innebär telefonsamtal att lärarna och förälder/elev samtidigt måste koordineras
88

tidsmässigt. E-post och brev är alltså tidsmässigt flexibla vilket kan underlätta kontakt, men
samtidigt kan det vara känsligt att ta upp frågor om betyg och bedömningar av
kunskapsutveckling med sådana kommunikationsmedel.
En annan aktivitet i skolans organisationsprojekt som kräver samordning med flera andra
organisationsprojekt är information till hela föräldragruppen. Det rör främst föräldramöten som kräver
fysiska möten, men det är också information som skickas till föräldrarna i veckobrev eller via
skolans hemsida.
Föräldramöten är förknippade med kopplingsrestriktioner av liknande slag som
utvecklingssamtal, men här rör det sig om många fler föräldrar och därmed hushåll som ska
koordineras. Det är inte bara elevers föräldrar och deras hushålls organisationsprojekt som
påverkas, utan också lärarens, särskilt om läraren har småbarn hemma. Då behöver läraren be
någon annan ta hand om barnen på kvällen. Det innebär att lärarnas individprojekt
förvärvsarbete kan komma i konflikt med deras individprojekt som förälder/huhsållsmedlem i
det egna hushållets organisationsprojekt.
Information till hela föräldragruppen, och särskilt föräldramöten, har således en omedelbar och direkt
koppling till samhällets tidsstrukturer utanför skolan, exempelvis arbetstider, tider för
serviceställenas öppethållande och olika fritidsaktiviteters tidsplacering.

Utanför schemats undervisning
Aktiviteter i lärares individprojekt med flexibel förläggning i tiden
Några aktiviteter i kärnan av lärares individprojekt förvärvsarbete som är nödvändiga att utföra
för att skolans organisationsprojekt ska kunna genomföras, kan förläggas mer flexibelt under
dagen och inom ramen för schemats begränsningar. Det rör bland annat planering; rättning och
bedömning samt analys och dokumentation av elevers utveckling och det är aktiviteter som kan
genomföras ensamt eller tillsammans med kollegor.
Planeringsarbete behöver genomföras för att undervisningen ska fungera. Prov och uppsatser
måste rättas och bedömas och utgör grunden för analys av elevernas kunskapsutveckling och den
ska dokumenteras. Detta är aktiviteter i lärarnas individprojekt som kan lokaliseras tämligen fritt i
tid och rum, dock med hänsyn till skolans schema för undervisning och mötesrutiner. Det krävs
tillräckligt långa tidsperioder mellan sådana tidslagda aktiviteter för att läraren ska ha möjlighet att
kunna koncentrera sig och inte behöva bli avbruten under arbetet.
Planering av undervisning kan göras av läraren ensam eller tillsammans med kollegor. Lärarna
utför den största delen av planeringsarbetet ensamma och detta sker till stor del i hemmet. I
analysen av aktivitetssekvenser framgick att sekvensen privata aktiviteter ensam planering privata
aktiviteter var den näst vanligast förekommande under fyra av veckans dagar, från måndag till
torsdag (se avsnitt 5.7). Detta kan vara en följd av att det inte finns tillräckligt mycket
arbetsutrymmen i skolan där planeringsarbete kan ske ostört, och lärare kanske tycker att de har
större lugn och ro om de arbetar hemma än i skolan.
Det har framgått ovan att lärarna som skrivit dagbok överhuvudtaget ägnar lite tid åt att
genomföra arbetsrelaterade aktiviteter tillsammans. Aktiviteten att analysera och dokumentera elevers
utveckling tillsammans med kollegor ägnas minst tid av dessa gemensamma aktiviteter. Här kan det
återigen vara kopplingsrestriktioner som försvårar samverkan. Om lärare inte har möjlighet att
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genomföra aktiviteter tillsammans samtidigt och på samma plats, så blir sådana gemensamma
aktiviteter kanske inte gjorda alls.
Det har också framgått att lärare i de lägre årskurserna såväl genomför mer undervisning som
mer analys och dokumentation tillsammans med kollegor än lärare i högre årskurser. De möter
också sinsemellan mer likartade kopplingsrestriktioner under sin dag i skolan, dels för att eleverna
har färre undervisningstimmar, dels för att lärarna har likartad tidsförläggning av raster och
lektioner vilket underlättar samplanering. Har det en positiv betydelse för samarbetet mellan
lärare att de som arbetar i årskurs 1-3 samverkar med förskollärare och fritidspedagoger?
Genomgången av den kontextuella tidsanvändningen utifrån lärarnas dagböcker visar att
individprojektet förvärvsarbete innehåller mycket praktiska sysslor och de görs huvudsakligen i
skolan och utanför lektionstid. Några av de praktiska sysslorna måste troligen göras av läraren själv,
men andra kanske skulle kunna genomföras av någon annan. Då skulle tid kunna frigöras för
andra aktiviteter i lärarnas individprojekt förvärvsarbete – kanske för att göra gemensamma
insatser i planering, undervisning och uppföljning.

Lärares individprojekt i skolans organisationsprojekt
Likheter i arbetsveckans struktur
Lärarnas arbetsvecka kan betraktas som ett konkret utfall av hur skolan organiserar sitt
organisationsprojekt. Arbetsveckan ser i mångt och mycket likartad ut när den betraktas på ett
övergripande plan och den mest strukturerande aktiviteten i lärares individprojekt förvärvsarbete
är undervisning. En tolkning är att kombinationen av auktoritetsrestriktioner i skolans
organisationsprojekt och den grundläggande mänskliga rytmen ifråga om dygnsvila och måltider
gör att utrymmet för variationer är små. Likheterna tar sig uttryck i att lärare arbetar ungefär lika
långa dagar, vistas ungefär lika lång tid i skolan, genomför till viss del samma aktivitetssekvenser
och de är i stor utsträckning också sysselsatta med arbetsrelaterade aktiviteter under flertalet
kvällar i hemmet. Under den likartade ytstrukturen framgår vid närmare beskådan också
skillnader. Dels mellan veckans fyra första dagar och den sista dagen: på fredagar är arbetsdagen
kortare och det förekommer mycket lite kvällsarbete. Dels råder det skillnader i det konkreta
innehållet i lärares individprojekt förvärvsarbete som yttrar sig i vilka arbetsrelaterade aktiviteter
som genomförs, när på dagen det sker och var det sker.
Olikheter i lärares individprojekt förvärvsarbete
Skolans organisationsprojekt har en kärna av aktiviteter som måste utföras för att eleverna ska ha
möjligheter att lära sig vad som förväntas av dem. Individprojektet som lärarna genomför i sin
anställning innehåller arbetsrelaterade aktiviteter som rör denna kärna, exempelvis planering av
undervisning; undervisning; rättning och bedömning; analys och dokumentation av elevers utveckling och
återkoppling av kunskapsutveckling till elever och föräldrar. Som framgått tidigare i rapporten genomför
lärare utöver dessa många andra arbetsrelaterade aktiviteter, som alltså också ingår i lärarnas
individprojekt förvärvsarbete, exempelvis skapa arbetsro i klassrummet, återhämtning under arbetsdagen
och omsorg och ordning utanför klassrummet. I visualiseringarna av lärares kontextuella tidsanvändning
utgör alla förekomster av arbetsrelaterade aktiviteter sammantaget lärarnas respektive
individprojekt förvärvsarbete, även när de uppträder efter lektionstid och i hemmet. Den
kontextuella tidsanvändningen visar hur individprojektet förvärvsarbete vävs in i lärares andra
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individprojekt av privat natur och påverkar därmed också lärarnas hushålls organisationsprojekt.54
Med andra ord, arbetsrelaterade aktiviteter inom individprojektet förvärvsarbete kan uppträda i
sekvens med aktiviteter som tillhör helt andra projekt.
Arbetsro i klassrummet – olika mål för elevers och lärares individprojekt inom
skolans organisationsprojekt
Hälften av lärarna ägnade sig åt att skapa arbetsro i klassrummet. Det är en aktivitet i lärarnas
individprojekt som idealt sett inte borde behöva förekomma i sådan utsträckning att den noteras
som en huvudsaklig aktivitet under 10-minutersperioderna i dagböckerna.
I förra kapitlet framgick att skapa arbetsro i klassrummet skapas genom ett stort antal, kortvariga
insatser från många lärare och de förekommer i stort sett under hela skoldagen, och i alla
årskurser. Allra flest lärare ägnar sig åt att skapa arbetsro i klassrummet när lektionerna börjar på
morgonen.
Skapa arbetsro i klassrummet förekommer många gånger samma dag hos de flesta av de lärare som
överhuvudtaget utför aktiviteten. Elevers förhållande till sitt individprojekt att utbilda sig spelar
troligen en inte obetydlig roll för lärarens möjlighet att bidra till att nå målen för skolans
organisationsprojekt. Detta visar sig i lärares kontextuella tidsanvändning genom att många lärare
inleder lektioner med att skapa arbetsro och några avbryter också undervisningen för att ånyo
skapa arbetsro i klassen.
Organiserad kompetensutveckling – att utveckla resurser medför
kopplingsrestriktioner
Lärare utför arbetsrelaterade aktiviteter i sina individprojekt förvärvsarbete inom skolans
organisationsprojekt olika mycket, vid olika tider på dagen och de har olika varaktighet. Ett
exempel på en aktivitet som kräver mycket tid av ett litet antal lärare är organiserad
kompetensutveckling. Alla lärare, såväl de som drivs av att få möjlighet att mätta elevers
kunskapstörst och nyfikenhet som de lärare som upplever att hela arbetsdagen styrs av scheman,
elevers behov och av ökade krav på dokumentation, har behov av möjligheter till egen förkovran
och kompetensutveckling. Om lärare förlorar sitt engagemang och intresse för yrket finns risk att
yrket mer ses som en inkomstkälla än som en stimulerande möjlighet att ge eleverna
förutsättningar att lära sig det som föreskrivs. Sådana följder bör kunna förebyggas om lärare
återkommande erbjuds att delta i organiserad kompetensutveckling.
Om lärare ska genomföra organiserad kompetensutveckling under den tid hon/han har lektioner
behövs vikarie så att eleverna kan få den undervisning de har rätt till. Då blottläggs att en
auktoritetsrestriktion (undervisningsschemat) för lärare behöver sättas ur spel för att läraren ska
kunna delta i organiserad kompetensutveckling i syfte att öka sina kunskapsresurser.
Lärares individprojekt i möte mellan skolans och hushållets organisationsprojekt
Aktiviteten ensam planering av undervisning i lärares individprojekt förvärvsarbete genomförs
förutom under dagtid också på kvällar och då i stor utsträckning i lärarens hem. I analysen av
vanliga aktivitetssekvenser visade sig just aktiviteten ensam planering i många dagböcker vara helt
kringgärdad av lärares privata aktiviteter på kvällstid. En annan tidsmässigt flexibel aktivitet i
lärarnas individprojekt är rättning och bedömning. Även den utförs ofta i hemmen på kvällar och
En av de vanligaste aktivitetssekvenserna var just privata aktiviteter följt av ensam planering följt av privata
aktiviteter.
54
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kringgärdas av privata aktiviteter. Sannolikt kräver såväl rättning och bedömning som ensam planering
stor koncentration och tillräckligt lång sammanhängande tid för att genomföras väl att det inte
finns tillräckligt tidsutrymme för att göra det under den tid då läraren vistas i skolan (se figur 5.7
och 5.4).
I båda exemplen framträder sammanvävningar mellan hushållets och skolans olikartade
organisationsprojekt. För att lärarna ska kunna arbeta ostört med till exempel ensam planering av
sin undervisning eller rättning och bedömning och därigenom bidra till att förverkliga skolans
organisationsprojekt undandrar de sig under några timmar på kvällstid medverkan i hushållets
organisationsprojekt (även om de vistas på samma plats som resten av hushållets medlemmar).
Skolans och hushållets organisationsprojekt kan komma i tidsmässig konflikt med varandra om
en engagerad lärare tar med sig för mycket av sitt individprojekt förvärvsarbete hem så att skolans
organisationsprojekt intervenerar i hemmets sfär.
Tidigare nämndes att brist på lediga lokaler i skolan vid de tillfällen under dagen då lärare har tid
att göra sina praktiska förberedelser kan utgöra en kopplingsrestriktion för lärare. Lärare i
laborativa naturorienterade ämnen och i praktiskt orienterade ämnen, som slöjd och bild och
form, har behov av att kunna vistas under tillräckligt långa tidsperioder i lämpligt utrustade
lokaler för att förbereda sin undervisning genom praktiska sysslor. En kemilärare kan behöva
förbereda experiment eller laborationer och då behöver hon/han vara i kemilokalerna, en
textilslöjdslärare kan behöva pröva att sy upp en modell för sina elever och en trä- och
metallslöjdslärare kan behöva tid för att hyvla brädor och slöjdlärarna behöver då tillgång till
slöjdlokalerna. Om skolan har tillräckliga lokalresurser för att samtidigt både bedriva
undervisning och för att lärarna ska kunna göra de praktiska sysslor som krävs inför sin
undervisning är det förstås inga problem. Så snart lektioner schemaläggs i salarna uppstår
kopplingsrestriktioner för lärarna. En lärare kan inte göra de nödvändiga praktiska sysslorna i
samma sal som en annan lärare har lektion utan de måste göra förberedelsearbetet efter det att
eleverna har gått hem (se figur 5.3). Då konkurrerar de praktiska sysslorna med andra aktiviteter
som lärarna måste passa på att göra medan kollegorna är kvar på skolan (planera undervisning
tillsammans med kollegor eller analysera och bedöma kunskapsutveckling tillsammans med kollegor). Mer
långvariga praktiska sysslor genomförs i viss mån således efter det att elevernas lektioner har
slutat.
Skolverkets undersökning (2013) visade att lärarna också genomför en del av sagda praktiska
sysslor på lördagar och söndagar och då utnyttjar skolans organisationsprojekt tid som skulle
kunna användas i lärarens privata organisationsprojekt.
Framtida förändring – strukturella åtgärder och lärargenererade
förändringsförslag
I kapitlets tidsgeografiska analys har diskussionen kretsat kring samordning och koordinering för
att lärare ska kunna genomföra individprojektet förvärvsarbete i skolans organisationsprojekt.
Några av alla de arbetsrelaterade aktiviteter som presenterats tidigare i rapporten har satts in i det
sammanhang som yrkesvardagen utgör för lärare och många auktoritets- och
kopplingsrestriktioner har blottlagts. Samtidigt har många intressanta aspekter på lärares
yrkesvardag lämnats utanför. En sådan aspekt rör lärares aktivitet reflektion över läraruppdraget. Den
kontextuella tidsanvändningen visar att lärare ägnar sig åt reflektioner över läraruppdraget under
korta stunder både individuellt och tillsammans och både före och efter elevernas skoldag.
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Sannolikt är det då som tankarna kan tillåtas löpa fritt eftersom inte nästa uppgift står omedelbart
efter och väntar på att bli utförd.
Det finns stora möjligheter att analysera det stora dagboksmaterialet som Skolverket samlat in,
såväl djupare som från många infallsvinklar och teoretiska perspektiv. Många förändringar i
skolan måste bygga på politiska beslut som ska garantera god och likvärdig utbildning. Den
kunskap som vunnits från studierna av det dagboksmaterial som Skolverket samlat in visar på
åtgärder som kan vidtas, inte minst för att frigöra tid för lärarna att ägna sig åt sina
kärnaktiviteter, exempelvis genom att någon annan personalkategori bidrar till att genomföra en
del av de praktiska sysslorna och agera rastvakt.
Förändringsarbete kan också bedrivas i den enskilda skolan, av lärare i samverkan med
skolledning och andra personalgrupper. Lärare som på ett sådant sätt tillsammans vill förändra
sin arbetsvardag borde till exempel kunna kartlägga hur deras skola hanterar sitt
organisationsprojekt genom att utnyttja dagboksmetoder för att identifiera och hantera problem
som råder i den egna skolan utifrån när, var och av vilka lärare som olika arbetsrelaterade
aktiviteter genomförs. I sådana analyser blir auktoritets- och kopplingsrestriktioner konkreta och
har anknytning till den egna arbetsplatsen. När restriktionerna synliggörs skapas möjligheter att
finna kreativa, lokalt förankrade lösningar. Lärare som skriver dagböcker under sin arbetsvardag
och som analyserar och diskuterar dem med sina kollegor kan bidra med initierade förslag till
förändringar i arbetet att göra skolan bättre, vilket i sin tur bör kunna resultera i bättre
förutsättningar för elevernas lärande.
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Bilaga 1. Metodologiska reflektioner
Det finns flera sätt att samla in material om människors tidsanvändning. Några ger mer osäker
information än andra. Underlag för att analysera lärares yrkesvardag kan samlas in med hjälp av
skriftliga enkäter, intervjuer (enskilt eller i grupp) och dagböcker. När intresset riktas mot vad
människor gör och hur mycket tid de ägnar åt olika sysslor ger tidsdagböcker det mest tillförlitliga
materialet.
Enkäter ger osäkra svar på hur mycket tid som används för vardagliga aktiviteter eftersom de
baseras på uppskattningar om sådant som görs rutinmässigt och har blivit till vanor. Sådant är det
mycket svårt för den som svarar på enkäten att ha grepp om. Intervjuer kan styras av intervjuaren
och därmed hjälpa informanten att identifiera sina vanor. Intervjuer kan ge mycket detaljerad och
reflekterad information men om studien ska innehålla många informanter blir det alltför krävande
och kostsamt för att vara genomförbart.
Dagböcker är en förhållandevis tillförlitlig form för insamling av uppgifter om människors
tidsanvändning, även sådana aktiviteter som utförs rutinmässigt. I Sverige har SCB55 lång
erfarenhet av arbete med nationella tidsanvändningsundersökningar som baseras på
tidsdagböcker. (Se till exempel SCB 1992, 2003 och 2012) och det främsta användningsområdet
är underlag för åtgärder inom jämställdhetsområdet. Tidsanvändningsundersökningarnas
dagböcker kan dock användas för betydligt fler användningsområde. De kan användas som
underlag för olika politikområden: hälsofrågor, transport- och infrastruktur, energianvändning,
utbildningsfrågor osv.56
Nedan görs en kort genomgång av olika metoder för att samla in tidsdagböcker för att det visa
vilka fördelar och svagheter som olika dagboksmetoder är förknippad med.
Den vanligaste ansatsen när det gäller att utforma dagböcker för att studera tidsanvändning
innebär att de personer som ingår i studien uppmanas att med egna ord skriva ner i sin
huvudsakliga aktivitet för varje angiven tidsperiod (som vanligen omfattar 10, och ibland 15,
minuter). Så har t ex SCB hittills gjort i de nationella tidsanvändningsundersökningarna.
Dagböckerna kodas sedan utifrån ett kodschema som utvecklats mot bakgrund av syftet med
studien ifråga. Fördelen är att dagboksförarna kan skriva med egna ord och inte behöver gissa
vad de som formulerat en aktivitetskategori menar ska ingå i den. En annan fördel att att det går
bra att skriva flera saker samtidigt i rutan för aktiviteter (även om instruktionen innehåller en
uppmaning att bara skriva den huvudsakliga aktiviteten). En nackdel är att dagboksförarens egna
ord sedan ska tolkas av den som ska koda och denne kanske inte riktigt kan tolka vad som avses
med det som skrivits i dagboken. Det tar också lång tid att koda dagböckerna, vilket är kostsamt.

Nationella tidsanvändningsstudier görs i många länder och inom EU har ett omfattande arbete genomförts för att
harmonisera kategoriseringen av aktiviteter. I Sverige genomför SCB nationella tidsanvändningsundersökningar vart
tionde år.
56
Nordell (2002), Åström (2009), Lenntorp (1976) Widén et al (2011) Palm & Ellegård (2011).
55
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En snarlik ansats är en så kallad lättdagbok, där dagboksförarna markerar vilken av ett antal
förutbestämda aktiviteter, som han/hon genomförde under en bestämd tidsperiod (också detta
vanligen 10 eller 15 minuter). Lättdagboken har fördelen att insamling och bearbetning av stora
mängder dagböcker underlättas, bland annat är dagböckerna lätta att koda och bearbeta
maskinellt. En nackdel som rör lättdagboken är att dagboksförarna inte alltid hittar någon
passande förutbestämd aktivitet för den aktivitet de genomfört. Svarsfrekvensen kan förväntas bli
jämförelsevis hög eftersom lättdagböckerna är relativt enkla att fylla i. Lättdagböcker användes
när Skolverkets dagboksmaterial samlades in.
Dagboksmetoder där den huvudsakliga aktiviteten under perioder på 10-15 minuter anges har
den nackdelen att den gör att kortvariga aktiviteter utelämnas eftersom dessa per definition inte
utgör den huvudsakliga aktiviteten (som alltså tar kortare tid än den huvudsakliga aktiviteten
under tidsperioden ifråga). Trots sin kortvarighet kan sådana aktiviteter vara mycket
betydelsefulla för utvecklingen av vad som händer senare under den enskildes vardagsdygn.
Ytterligare en ansats för att skriva dagböcker för att studera tidsanvändning innebär att de
personer som ingår i studien fyller i sina dagböcker genom att ange klockslag för när en aktivitet
börjar, vad han/hon gör, var han/hon befinner sig och eventuellt andra saker som kan
förknippas med varje aktivitet (Ellegård 1993, 1994; Ellegård & Nordell 2011). Därmed blir
starttiden för nästkommande aktivitet också sluttid för den som angivits innan. Detta är en
öppnare form av dagbok som ger den som skriver utrymme att med egna ord skriva ner vad
han/hon gör och ange precis den tid som aktiviteten ifråga tar, från 1 minut och uppåt. En fördel
med den här metoden är att den ger utrymme även för kortvariga aktiviteter. En kortvarig
aktivitet som inte den är huvudsakliga aktiviteten under en given tidsperiod, kan som nämndes
ovan, ändå ha stor betydelse för vad som sker senare. I en studie av lärares yrkesvardag skulle det
kunna röra sig om att någon elev stör ordningen och läraren tillrättavisar eleven, och detta kan gå
fort. Sedan måste denna korta episod följas upp med samtal med eleven för att undvika
upprepningar och sådana samtal måste förberedas. Såväl planering som genomförande av
uppföljande samtal tar betydligt längre tid än den utlösande episoden. Den öppna dagboksformen
är mer krävande att skriva för dagboksföraren och de insamlade dagböckerna tar inledningsvis
relativt lång tid att koda eftersom det kräver manuell kodning av varje dagbok. Svarsfrekvensen
kan också förväntas bli jämförelsevis låg eftersom dagboken kan uppfattas som jobbig att skriva
och därför kan det vara ett vågspel att genomföra stora studier med den metoden. Som explorativ
ansats, i mindre studier med nära kontakt mellan dagboksförare och forskare/utredare kan den
vara lämplig eftersom den ger utrymme för mer detaljerade dagboksnoteringar.57 Därför är den
också användbar som grund för att utveckla aktivitetskoder för något särskilt undersökningssyfte.
Den är också låmplig att använda på arbetsplatser när flera personer tillsammans vill analysera
sina arbetsförhållanden. (Ellegård 1989, 2001) Så kan den till exempel användas i skolor där lärare
och skolledning bestämmer sig för att inleda ett förändringsarbete.
Nu pågår teknikutveckling och olika typer av elektroniska dagböcker för så kallade smarta
telefoner är på gång. De kan underlätta kodningsarbete (som kan ske automatiskt), men kan
samtidigt eventuellt vara förknippade med teknikskepticism hos en del människor.
57

Ellegård & Nordell (1997), Erlandsson L-K (2003), Magnus, E (2009), Orban (2013).
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Bilaga 2. Tabell över de utvalda aktiviteterna
Tabell över aktiviteter som kräver mest respektive minst tid av lärarna, aktiviteter som flest
respektive minst antal lärare utför och slutligen aktiviteter som förekommer många gånger hos de
lärare som utför dem. ”X” markerar vilka aktiviteter som ingår i respektive analys. Observera att
några alla de arbetsrelaterade aktiviteterna som presenterades i tabell 3.1 inte återfinns här.

Aktivitet

Aktiviteter
som lärare
använder
mest tid
till att
utföra
Tis Fre
X
X
X
X
X
X
X
X

Ensam undervisning
Praktiska sysslor
Ensam planering
Omsorg och ordning
utanför klassrummet
Övriga arbetsX
relaterade aktiviteter
Rättning och
bedömning
Förflyttningar
Information till hela
föräldragruppen
Småprat och
handledning utanför
lektionstid
Analys och
dokumentation av
elevers utveckling
tillsammans med
kollegor
Återhämtning under
arbetsdagen
Delta i organiserad
kompetensutveckling
Återkoppling till elev
och föräldrar
Skapa arbetsro i
klassrummet
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Aktiviteter
som lärare
använder
minst tid
till att
utföra
Tis Fre

Aktiviteter
med störst
antal
utförare

Aktiviteter
med minst
antal
utförare

Aktiviteter
med många
förekomster
per utförare

Tis
X
X
X
X

Tis

Tis

Fre

X

X

Fre
X
X
X
X

Fre

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Blank sida

Hur lärare använder sin tid skapar förutsättningar för kvaliteten och likvärdigheten
i skolan. Denna rapport ger en bild av hur grundskollärare använder sin tid utifrån en
tidsgeografisk studie av strukturen i deras vardag, där aktivitetsflödet lyfts fram.
Studien bygger på dagboksanteckningar från 3626 grundskollärare som
Statistiska centralbyrån samlat in på uppdrag av Skolverket. Målet är att rapporten
ska fördjupa den beskrivande analys av lärares tidsanvändning som presenteras
i Skolverkets rapport Lärarnas yrkesvardag. Rapporten vänder sig i första hand till
forskare, forskarstuderande, lärare och studerande inom lärarutbildningen. Även
rektorer, skolhuvudmän och lärare kan dra nytta av rapporten.

