
Lars Svedberg, Bo Nestor, Anna Forssell,  
Lars Brandt & Lars-Gustaf Jonsson

TID SOM RESURS?

K A r T L ä G G N i N G  o c h  d i S K u S S i o N  Av  G e m e N S A m  T i d 

i  G y m N A S i e S K o L A N

AKKA     •     hLS Förlag



HLS Förlag (Högskoleförlaget vid Lärarhögskolan i Stockholm)
Box 34103, 100 26 Stockholm
Beställningar: 
e-post hls-forlag@lhs.se   www.hlsforlag.se
telefon 08-737 56 62, telefax 08-656 11 53,
© Författarna 2007
© HLS Förlag 2007
Omslag: Lennart Backlund
Tryck: Intellecta Docusys, Stockholm 2007
ISBN 13: 978-91-7656-636-7
ISSN 1653-3275



iNNehÅLL

F Ö r o r d  5

deL 1

P r o J e K T e T S  S y F T e  o c h  B A K G r u N d     8

	 Rapportens	disposition	–	beskrivande,		
	 sammanfattande	och	tolkande	 11

e T T  o r G A N i S AT i o N S K u LT u r e L LT  P e r S P e K T i v  12

	 Tre	organisationsteman	 14

	 Tidsuppfattningar	 26

	 Tidsorientering	och	uppgiftsorientering	 30

P r o J e K T e T S  G e N o m F Ö r A N d e  
—  T i L Lv ä G A G Å N G S S ä T T  o c h  m e To d  33

	 Metodiska	överväganden	och	begränsningar	 34

deL 2

r e d o v i S N i N G  Av  r e S u LTAT   39

m A K  S o m  K vA N T i T e T  40

L e d N i N G S G r u P P S i N T e r v J u e r ,  
W e B e N K ä T e r  o c h  F o K u S G r u P P S S A m TA L  44

	 Undervisningsrelaterade	MAK	–	ämneskonferens/råd/grupp	 44

	 Utbildningsrelaterade	MAK	–	program/inriktning/sektor/arbetslag	 49

	 Elevers	studiesituation	 55

	 Information	och	medinflytande	inom	egna	skolan	 58

	 Personalkonferens/möte/information	 59

	 APT	och	SVG	 64

	 Partssammansatta	grupper	som	arbetsutskott		
	 till	APT	och/eller	SVG	 70

	 Skolkonferensen	 73

	 Värdering	av	information	och	marknadsföring	av	skolan	 78

	 Värdering	beträffande	användningen	av	och	fördelningen		
	 av	den	sammanlagda	gemensamma	tiden	 84



	 A-dagarnas	innehåll	och	omfattning	 87

	 A-dagarnas	grad	av	mening	 91

	 Kompetensutveckling	 96

	 Vem	fattar	beslut	om	kompetensutveckling	 100

	 Gemensam	kompetensutveckling	 104

	 Individuell	kompetensutveckling	 107

	 IT	och	tidsanvändning	 109

deL 3

vA d  S ä G e r  Av TA L e N  o m  d e N  G e m e N S A m m A  T i d e N ?  117

	 Den	gemensamma	tiden	–	och	vägen	dit	 118

	 Tiden	och	dess	benämnande	i	avtalen	 123

deL 4

Av S L u TA N d e  d i S K u S S i o N  130

	 Utvidgat	eller	gränslöst	uppdrag?	 130

	 Information	och	medinflytande		
	 —	en	”vilsen	organisation”	i	organisationen	 135

	 Kompetensutveckling	eller	fortbildning?	 143

	 Flexibilitet	i	tid	och	rum	med	IT	som	murbräcka	 153

	 Tidens	blandspråk	och	anspråk	 156

	 Vitaliserande	konkurrens	i	solidarisk	demokrati?	 159

	 Skolorganisationen	och	den	gemensamma	tiden	 163

	 Tid	i	temporalt	mellanland	 173

	 Rektorsreflektioner	 174

F r Å G e S T ä L L N i N G A r  F Ö r  u T v e c K L i N G S A r B e T e   180

e X K u r S :  d e N  d e L A d e  T i d e N  
—  o m  d i K o To m i e r  o c h  B r o A r  183

r e F e r e N S e r  190

B i L A G A  1  —  W e B e N K ä T e N  198



5

FÖrord

Detta projekt, som har finansierats av Kompetensfonden i Stockholms stad un-
der 2005–2006, har genomförts av Centrum för utbildningsledning vid Lärar-
högskolan i Stockholm på uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholm. 

Projektet är ett resultat av samarbetet mellan Gunilla Söderström (projektan-
svarig & chefsutvecklare vid Utbildningsförvaltningen), Lars Svedberg (forsk-
ningsledare och lektor vid Centrum för utbildningsledning), Lars Brandt (rek-
tor vid Norra Real, Stockholm), Anna Forssell (universitetsadjunkt vid Centrum 
för utbildningsledning), Lars-Gustaf  Jonsson (rektor vid S:t Eriks gymnasium, 
Stockholm) samt Bo Nestor (docent vid Centrum för utbildningsledning). Alla 
har deltagit i projektets planering och genomförande liksom i diskussionen av de 
texter vi producerat. I övrigt har arbetet fördelats enligt nedan:

Lars Svedberg har skrivit avsnitten Projektets syfte och bakgrund, Ett orga-
nisationskulturellt perspektiv, Projektets genomförande – tillvägagångssätt och 
metod, Metodiska överväganden och begränsningar, (Redovisning av resultat): 
Undervisningsrelaterade MAK – Ämneskonferens/råd/grupp, Utbildnings
relaterade MAK – Program/inriktning/sektor/arbetslag, Elevers studiesituation, 
(Avslutande diskussion): Utvidgat eller gränslöst uppdrag?, Tidens blandspråk 
och anspråk samt avsnittet Tid i temporalt mellanland.

Bo Nestor har skrivit avsnitten (Redovisning av resultat): Information och med-
inflytande inom egna skolan – Personalkonferens/möte/information, APT och 
SVG, Partsammansatta grupper som arbetsutskott till APT och/eller SVG, Skol-
konferensen, Värdering av information och marknadsföring av skolan, Värdering 
beträffande användningen av och fördelningen av den sammanlagda gemensam-
ma tiden, (Avslutande diskussion): Information och medinflytande – en ”vilsen 
organisation” i organisationen, Vitaliserande konkurrens i solidarisk demokrati? 
samt Skolorganisationen och den gemensamma tiden.

Anna Forssell har skrivit avsnitten (Redovisning av resultat): A-dagarnas inne-
håll och omfattning, Vem fattar beslut om din kompetensutveckling, Gemensam 
kompetensutveckling, IT och tidsanvändning, (Avslutande diskussion): Kompe-
tensutveckling eller fortbildning?, Flexibilitet i tid och rum med IT som mur-
bräcka samt Exkurs: Den delade tiden – om dikotomier och broar. Hon har 
dessutom ansvarat för den tekniska bearbetningen av webenkäten.
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Lars Brandt och Lars-Gustaf  Jonsson har gemensamt skrivit avsnitten Vad säger 
avtalen om den gemensamma tiden? samt Rektorsreflektioner.

Avsnittet Frågeställningar för utvecklingsarbete har arbetats fram gemensamt 
i gruppen. 

Vi vill också tacka de lärare, gruppledare och skolledare som på olika sätt 
bidragit till projektet genom att svara på enkäter, bli intervjuade och delta i fo-
kusgrupper. Vi har även fått värdefullt stöd från forskningsgruppen Ut/bildning 
som välfärdsprojekt under ledning av prof. Gunnar Sundgren med synpunkter på 
våra texter och särskilt doc. Lars Näslund som under några månader även deltog 
i projektet.

Stockholm i januari 2007,
Lars Svedberg, Bo Nestor, Anna Forssell, Lars Brandt & Lars-Gustaf  Jonsson
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STudieNS PerSPeKTiv
och uTGÅNGSPuNKTer



8

ProJeKTeTS SyFTe och BAKGruNd

 Uppfattningar om gemensam tid i gymnasieskolan  
 – kartläggning och diskussion

 Tid är världens själ. 
 (Pythagoras 569 f. Kr.) 

Detta utvecklingsprojekt har sin utgångspunkt i hur gymnasieskolor använder tid 
och förstår tid som resurs. Vår ambition är att vår rapport ska kunna användas i 
praktiska skolutvecklingssammanhang. Projektets två huvudfrågor är:

Hur och till vad nyttjar gymnasieskolan den gemensamma tiden?
Vilka utvecklingsmöjligheter finns vad gäller den gemensamma tiden? 

Skolans liv är som bekant strukturerat efter tiden. Elever och lärare tänker ofta 
i termer av kvantifierbara och sekvenserade enheter såsom lektioner, schema-
positioner, håltimmar, raster, lov etc. Skolklockan (liksom fabriksvisslan) är en 
symbol för en organisatorisk ordning med omfattande historiska rötter. Denna 
tidens ordning är sålunda rotad i skolans inre liv och befäst i dess självbild lik-
som i hur skolan uppfattas av omvärlden. Därmed låter den sig inte ändras hur 
som helst. Rektorer och lärare med skolutvecklingsambitioner möter ofta ett s.k. 
”usktänkande” när arbetstidsavtal ska tolkas och omsättas i olika typer av kol-
legiala aktiviteter utanför klassrummet. Likaså kan frågan om semester- kontra 
ferietjänst väcka starka känslor hos många lärare. Skolan är således en institution 
där förståelsen av tid och dess olika temporaliteter vilar på en lång och envis 
tradition. Detta sätt att tänka kring tid är införlivat i rektorers, lärares och elevers 
olika roller och kommer till uttryck i vardagens aktiviteter.

Inom såväl offentliga som privata organisationer har många i vår tid en stark 
(och ibland överoptimistisk) tro på ”gruppen” och dess möjligheter. Projekt-
gruppen, teamet eller arbetslaget tillmäts allt större betydelse. Här ska kvalifice-
rade uppgifter lösas och problem hanteras utifrån idén om den samlade kom-
petensens kraft och potential. Med tanke på komplexiteten i dessa gruppers ar-
bete, som inom offentlig utbildning ytterst handlar om att översätta politiska 
intentioner till pedagogiska handlingar, är organiserandet av dem en grannlaga 
uppgift. Vilka ska samverkar med vilka – och under vilka betingelser? Utifrån ett 
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begreppspar som Hargreaves (1998) använder för att beskriva bärande kvaliteter 
i lärarsamarbete, blir det en fråga om att undvika situationer som uppfattas som 
påtvingad kollegialitet och i stället ge förutsättningar för ett äkta samarbete. Det är 
också en ekonomisk fråga eftersom det är kostsamt med den stora numerären av 
lärare/personal som medverkar i olika typer av arbetsgrupper.1

Ett sätt att närma sig frågan om tid i skolan är att ta lärares arbetstids- 
avtal som utgångspunkt. En lärares årsarbetstid omfattar i genomsnitt 194 dagar,  
eller 1 767 timmar, varav minst 178 dagars undervisning. Resterande dagar, de 
s.k. A-dagarna (Arbetsdagar), är tid för planering, utvärdering, uppföljning och 
kompetensutveckling. I ett skolutvecklingsperspektiv är användningen av den  
gemensamma tiden central och intressant – det är bl.a. under denna tid som ambitio-
nerna att i vid mening styra och utveckla skolan ska förverkligas. Vi har således 
valt att introducera ett nytt begrepp (gemensam tid) som i formell mening inte 
återfinns i avtalstexter för att kunna sätta fokus på våra frågor och den kollek-
tiva användningen av tid. Med gemensam tid avses här den del av årsarbetstiden 
som är avsedd för konferenser, arbetslag, projekt, kompetensutveckling etc. Den 
omfattar 10–20 % av lärarnas tjänst. Fördelningen av lärares arbetstid är alltså 
inte given på individnivå – bara de ramar inom vilka den utformas. (I ett särskilt 
avsnitt – Vad säger avtalen om den gemensamma tiden? – diskuteras begreppet 
gemensam tid i förhållande till de senaste läraravtalen.) Se nedanstående översikt-
liga uppställning av lärares arbetstid.

• Förtroendearbetstid 20–25 %:

 För- och efterarbete (enskilt)

 Spontana elev- och föräldrakontakter

• Reglerad arbetstid 75–80 %:

 Undervisning 25–40 %

 Gemensam tid 10–20 %

 Icke synliggjort arbete med elever

1 En konferenstimme där alla lärare deltar kostar på genomsnittsskolan (58 lärare) i vårt 
material 20 880 kr i lönekostnader. Vi har då utgått från en genomsnittslön på 28 000 
kr/mån (Lönestatistik UtbF 060731). Timlönen har beräknats efter en årsarbetstid om-
fattande 1 360 timmar till 360 kr/timme.

Årsarbetstid i snitt 1 767 timmar 
utlagda på 194 A-dagar
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Följande figur tillhandahåller ett kompletterande sätt att närma sig frågan om tid 
i skolan. Ett sådant organisations- eller skolutvecklingsperspektiv ligger måhända 
närmare tillhands för en skolledare och fokuserar i detta fall uppdrag och arena. 

Skolans tid i ett organisationsperspektiv

Iscensättningen av skolans kunskapsuppdrag har en tydlig arena – klassrummet 
– även om mycket arbete förekommer backstage i form av för- resp. efterarbete. 
Förståelsen av detta uppdrag och denna arena är kongruent med en traditionell 
läraridentitet. Det gäller inte på samma sätt de båda andra uppdragen som utgör 
förutsättningarna för det första, dvs. individuell och gemensam utveckling av 
programmet och av skolan som helhet – därtill kommer alla löpande uppgifter. 
De riskerar i stället att hamna i en motsatsställning till ”kärnverksamheten” i 
den inre cirkeln och kan upplevas som en tidstjuv.2 Här finns inte heller en tydlig 
tradition att falla tillbaka på. Frågan för oss är därför hur olika gymnasier söker 
sig fram på när det gäller användningen av den gemensamma tiden. Med en 
rumslig metafor kan man säga att det som är centrum för en aktör (skolledaren) 
utgör periferi för en annan (läraren) och vice versa. Dessa skillnader i perspektiv 
bäddar för olika sätt att förstå och prioritera tid, vilket sannolikt kan visa sig när 
arbetstidsavtalet ska hanteras i ett organisations- eller skolutvecklingsperspektiv 
och relateras till ovanstående uppdrag och arenor.

Det är knappast svårt att inom gymnasieskolan identifiera angelägna uppgif-
ter eftersom samhälleliga förväntningar på skolan som infriare av framtidslöften 
är i vår tid betydande. Frågan är i detta perspektiv vad den gemensamma tiden 
egentligen ska/bör användas till, hur den ska användas och i vilket syfte? Rektors 
och skolans val i dessa avseenden uttrycker ett sätt att leda skolan och därmed 
en prioritering av en värdefull resurs – tiden. Eller kanske är det inte heller alla 

2 Se t.ex. Månsson (2003) som menar att en klar majoritet av gymnasielärarna finner att 
det mest meningsfulla i lärargärningen ligger i mötet med eleverna.

uppdrag

undervisining

Programutveckling

Skolutveckling

Arena

Klassrummet

ämneskonferensen
Arbetslaget
Arbetsgruppen etc.
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gånger möjligt med ett medvetet val utan skolledningen och skolan är fjättrade 
av traditionen och den lokala kulturens maktbalans eller ställningstagandena har 
urholkats av genom åren ackumulerade kompromisser? 

En annan i detta sammanhang berättigad fråga är i vilken omfattning detta 
rationella sätt att uppfatta en organisations styrning och ledning är giltigt. Är 
tiden förnuftig? I scheman, kalendarier och tjänstefördelningar konstrueras tid 
som något yttre i förhållande till lärare och elever, som om den hade en egen 
oberoende och objektiv existens. Klockan antas ticka lite fort oavsett situation. 
Men tid låter sig också förstås i en subjektiv och fenomenologisk dimension – så 
som den visar sig för medvetandet. Våra inre personliga tidsupplevelser kan ju 
strida mot vad klockan visar – tiden kan ”rusa iväg”, ”flyga”, ”krypa fram i sni-
gelfart” eller i värsta fall rent av ”stanna” eller lösas upp i ”ett svart hål”. Denna 
kvalitativa skillnad mellan objektiv tid och subjektiv tid är påtaglig i skolans värld, 
dels mellan lärare och elever, dels mellan lärare och skolledare. Vi förmodar att 
denna tidens mångtydighet bidrar till att arbetstidsavtal och deras tillämpning 
kan bli en krävande fråga med flera bottnar. Icke desto mindre är frågan om att 
beräkna och hantera tid i såväl dess objektiva som dess subjektiva bemärkelser en 
av de viktigaste parametrarna i skolans ekonomi och organisation. Tid kan alltså 
förstås (och därmed ”hanteras”) på flera sätt, vilket får konsekvenser för ledning 
och utveckling av skolan. 

r A P P o r T e N S  d i S P o S i T i o N  

—  B e S K r i vA N d e ,  S A m m A N FAT TA N d e  o c h  To L K A N d e

Denna rapport består av fyra delar. I den första delen redovisar vi våra teoretiska 
utgångspunkter och perspektiv samt de undersökningsmetoder vi använt oss av. 
I den andra delen redovisar vi resultaten. I denna redogörelse är vår ambition 
att låta resultaten tala – dock är de olika frågeområdena interfolierade av våra 
sammanfattande kommentarer. I del tre redovisar vi vad vi funnit när vi satt 
begreppet gemensam tid i relation till de senaste femton årens arbetstidsavtal för 
lärare. Slutligen i del fyra diskuterar och tolkar vi resultaten utifrån våra teoretiska 
utgångspunkter. Här finns även ett antal frågeställningar för utvecklingsarbete. 
Vår ambition är således att först beskriva, sedan sammanfatta och avslutningsvis 
tolka. I bilaga 1 finns den webenkät vi använt.
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eTT orGANiSATioNSKuLTureLLT 
PerSPeKTiv

 Vad är då tiden? Om ingen frågar mig om det, då  
 vet jag, om någon frågar mig och jag vill förklara  
 det för honom, då vet jag det inte.
 (Augustinus) 

Som ovanstående citat illustrerar är tid ett i vardagen självklart men samtidigt 
undflyende fenomen. Ett fenomen som förbryllade Augustinus, vilseledde Aris-
toteles och Newton, inspirerade Einstein och anfäktade Heidegger.3 Vänder vi 
oss till Nationalencyklopedin beskrivs tid som ett ”begrepp kring vilken hela vår 
tillvaro är uppbyggt, men som likväl är nära nog omöjligt att definiera i logiska 
termer utan att förutsätta att det redan är definierat”. Denna i historien gäckande 
problematik illustreras ytterligare genom att NE behandlar förståelsen av tid som 
begrepp i elva olika avsnitt: tiden som fenomen i naturen, som mänsklig före-
teelse, tid inom filosofi, psykologi, religion, historia, litteratur och drama, konst, 
film och fotografi, musik och biologi.4 

Dessa historiskt omfattande och vetenskapligt breda vittnesbörd om möjlig-
heter att förhålla sig till tid i en studie som denna, pekar på att vi behöver klar-
göra ett sammanhang och göra en avgränsning av hur vi väljer att förstå, tolka 
och hantera tid som begrepp. I nedanstående figur illustreras de olika begrepp vi 
använder och hur vi tänker att de kan relateras till varandra.

Sammanfattande begreppskarta

3 Castells (1998), som ett exempel på det postmoderna samhällets uttolkare, ägnar i Nät-
verkssamhällets framväxt tidsbegreppet och dess innebörder betydande uppmärksamhet.
4 www.ne.se

Organisationskulturellt
perspektiv

Kultur Relationell praktik

SubjektivObjektiv

Tid

Struktur

Hierarkisk organisation

Matrisorganisation

Teamorganisation
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Vi har valt att behandla frågan om tid i skolan i ett vad vi benämner organisa-
tionskulturellt perspektiv. Även om en organisations kultur är inbäddad i en mer 
övergripande samhällelig kultur i vilken den verkar, så kan varje enskild organi-
sation anses ha en egen i viss mån unik kultur som vardagligt kan uttryckas med 
meningen ”hur vi gör saker och ting här”. Eller med andra ord:

Organisational culture is the characteristic spirit and belief  of  an organization, 
demonstrated, for example in the norms and values that are generally held about 
how people should treat each other, the nature of  the working relationships that 
should be developed and attitudes to change. The norms are deep, taken-for-gran-
ted assumptions that are not always expressed, and are often known without being 
understood.5

Vi väljer i denna anda att ansluta oss till Alvessons (2001) sätt att se på organi-
sationskultur, dvs. som en repertoar av positivt och negativt laddade innebörder 
och tillhandahåller alltså ett slags underförstådd regelbok som omärkligt styr och 
reglerar de känslomässiga och kognitiva aspekterna på medlemskapet i organi-
sationen. Det innebär en förskjutning från ett avskiljande och tillbakalutat sätt 
att resonera till ett mer nära och deltagande perspektiv i och med att olika aktö-
rers röster uppmärksammas. Kulturen blir en lins genom vilken organisationens 
struktur tolkas och förstås – och omvänt – strukturen ger förutsättningar för 
framväxten av en kultur. En förändring av organisationens struktur kan göras 
över en natt, men det gäller inte dess kultur. Det innebär för vår del att skolans 
invärld i form av dynamiken mellan organisatoriska strukturer och dess kultur får 
bilda förgrund för våra resonemang, men vi uppmärksammar även i någon mån 
en bakgrund i form av förhållanden och villkor i närvärld och omvärld. Det kan 
vidare uttryckas som att vi förstår skolans kultur som en relationell praktik:

A relational practice is any interaction among actors with the following characteris-
tics: joint ownership of  task, mutual acknowledgement of  each other’s position and 
contribution, mutually testable and illustrated statements, exchange of  energy and 
joint excitement, open possibility for questioning and confrontation.6

Poängen med att förstå tid utifrån ett sådant relationellt perspektiv är att det ger 
möjlighet att belysa samband med utgångspunkt i vad organisationsmedlemmar 

5 Torrington & Weightman (1989), s. 45.
6 Bouwen & Hovelynck (2006), s. 134.
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framhåller som centralt och slående i sin praktik eller vad som kan kallas lived ex-
perience7. Här är det de socialt delade innebörderna och antagandena som är intres-
santa. Individuella betydelser är självklart viktiga, i synnerhet hos nyckelpersoner i 
ledande befattningar. I detta vårt perspektiv framstår ledarskap som kulturellt be-
tingat, socialt konstruerat och beroende av den aktuella situationen. Men vi foku-
serar primärt inte individuella föreställningar, utan det är de i kulturen inbäddade 
gemensamma orienteringarna och uppfattningarna om tid inom en organisation 
eller grupp som är vårt intresse. Detta perspektiv tillåter oss att hantera tid som 
fenomen i spänningen mellan dess subjektiva och objektiva aspekter. 

T r e  o r G A N i S AT i o N S T e m A N

 Det var klockan som satte igång det jordskred som  
 varken ångmaskin, krut, kompass eller tryckpress  
 ensamma eller tillsammans förmått sätta i rörelse.8

I detta avsnitt fortsätter vi att utveckla den teoretiska ram som vi använder för att 
tolka och analysera data.9 Inom samhällsvetenskaper har begreppet teori ofta en 
annan innebörd än inom naturvetenskaper. Något förenklat kan naturvetenska-
per (hard sciences) sägas utgå från mätbara entydiga fakta i världen (naturen) för att 
förklara hur det ”är” – sanningen. Kan ett försök upprepas bekräftas dess san-
ningshalt enligt denna objektivistiska vetenskapssyn. Samhällsvetenskaper (soft 
sciences) utgår i stället från tolkningsbara data i samhället (kulturen). Dessa data 
är konstruktioner och tolkningsresultat.10 Syftet är inte att fastställa ”sanningen” 
utan att fördjupa förståelsen och vidga medvetandet. Olika teorier genererar oli-
ka begrepp som i sin tur har olika räckvidd eller förklaringsvärde. De blir till ett 
slags glasögon som uppmärksammar vissa fenomen samtidigt som andra med 
nödvändighet hamnar i skymundan. 

Det som händer i en skola blir mer begripligt om man förstår logiken i dess or-
ganisation. Så snart två eller flera personer börjar arbeta med en uppgift utvecklas 
en relation mellan dem. En organisation kan således förstås både utifrån dess 
mål, uppgifter och strukturer samtidigt som den kan förstås som ett kulturellt 

7 Bouwen & Hovelynck (2006).
8 Kristensson Uggla (2002), s. 51.
9 I Granström (2006) utvecklas dessa tre organisationsteman. Se även Svedberg (2007).
10 Alvesson (1994).



15

och socialt fenomen som växer fram ur relationerna mellan de människor som 
finns i organisationen. En förändring av organisationens struktur innebär därför 
en förändrad relationell praktik, vilket delvis kan förklara den avvaktande håll-
ning många har till av andra initierade förändringar. En obalans mellan struktur 
och kultur kan bli en källa till spänningar.

Själva ordet organisation kommer från det grekiska ordet organon11, vilket un-
gefär betyder verktyg eller redskap. Själva organisationen blir med denna ord-
boksdefinition som utgångspunkt ett slags strukturellt instrument för att utföra 
en uppgift eller en funktion. Strukturen visar hur det är tänkt att arbetsuppgifter 
ska vara fördelade och hur ansvar och auktoritet lagts ut på de personer som 
ingår i organisationen. Ingen organisationsform är värdeneutral, som kanske en 
ordboksdefinition kan förleda oss att tro, en organisation är alltid ett uttryck för 
en maktordning. Inte heller är dess struktur i sig avgörande för hur den i prak-
tiken kommer att fungera och fullgöra sina uppgifter, dess grad av demokrati 
eller medarbetarnas trivsel.12 En hierarkisk organisation med flera nivåer har lika 
lite en inneboende ondska som en platt organisation har en inneboende godhet. 
Därmed inte sagt att strukturen saknar betydelse. Utifrån vår organisationskul-
turella utgångspunkt tänker vi oss därför att en organisation är ett uttryck för en 
strukturell maktordning (eller konkurrerande/motsägelsefull sådan) och samti-
digt socialt konstruerad i en relationell praktik.

h i e r A r K i S K  o r G A N i S AT i o N

 Moses utvalde dugande män ur hela Israel och  
 gjorde dem till huvudmän för folket, till förestån- 
 dare, somliga över tusen, andra över hundra, andra  
 över femtio och andra över tio.
 (2 Mosebok 18:25)

I en klassisk hierarkisk organisation är ordning, kontroll och disciplin honnörs-
ord. Själva ordet hierarki kommer från grekiskans hieros’ resp. arke’ och bety-
der ungefär ”heligt herradöme”13. Alltså en rangordning med kyrkligt ursprung. 

11 Wessén (1982).
12 Abrahamsson & Andersén (2000).
13 Wessén (1982).
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Förvaltningar och industriorganisationer har byggts upp efter denna patriarkala 
ordning, vilken bygger på tanken att kunnandet, ansvaret och befogenheterna ska 
vara som störst i pyramidens topp – den som vet bäst ska styra. Varje anställd 
ska ha endast en chef  för att skapa tydligaste möjliga chefskedja. Chefer och 
arbetsledare på olika nivåer bestämmer inte bara vad var och en i organisationen 
ska göra utan har också inflytande över hur det bör/ska gå till. På olika nivåer i 
hierarkin bryts enligt denna logik ledningens specialistkunnande successivt ned 
till allt mer detaljerade instruktioner och preciserade arbetsuppgifter. Var och en 
ska ha en bestämd uppgift eller pensum att utföra. Skriftliga befattnings- och 
behörighetsbeskrivningar för all personal framstår därför som naturliga och blir 
efterfrågade i denna organisationsform. 

Den hierarkiska organisationen är ordnad i en eller flera vertikala s.k. linjer 
– därav benämningen linjeorganisation – som i sin tur uttrycker hur arbetsupp-
gifter, ansvar och befogenheter är fördelade. Inom nutida offentlig förvaltning 
används begreppet delegationsordning i detta syfte för att ange vem som har rätt 
att besluta vad. Den position (och status) olika medlemmar i personalen har mar-
keras genom lönens storlek, ett system med olika titlar och gradbeteckningar för 
olika rang, hur påkostat tjänsterummet är, leasingbilens exklusivitet etc. Ibland 
synliggörs detta även i olika uniformer. (Att präster och militärer bär uniform i 
tjänst är fortfarande självklart men knappast bland skolelever – åtminstone inte 
i vårt land.) Den huvudsakliga ledningsuppgiften i en hierarkisk organisation är 
att fatta beslut. Mellanchefer och gruppledare på lägre nivåer förväntas vara led-
ningens förlängda arm, vilket ställer krav på deras benägenhet att lyda order och 
utföra uppdrag. Dessa ledningsfunktioner verkställer eller vidarebefordrar upp-
drag de fått samt övervakar och kontrollerar att de underlydande utför sitt arbete 
på ett riktigt sätt. Vad som anses vara rätt föreskrivs av regler, rutiner och s.k. lat-
hundar. Att arbeta i grupp i denna typ av regelstyrd organisation är inte en dygd 
utan ett sätt att följa order, dvs. tillsammans fullfölja sin uppgift. Problemlösning 
i grupp vore närmast att betrakta som en störning, eller i alla fall överflödigt, av 
den hierarkiska ordningen. I de fall den hierarkiska organisationen har en led-
ningsgrupp är skälet härtill att en sådan är ett bekvämt och tidsbesparande forum 
för att fördela uppdrag/order i. 

Tidigt kom en svaghet att uppmärksammas vad gäller organisationens för-
måga att fatta välgrundade och genomtänkta beslut. Det är inte givet att kun-
nandet och kompetensen är som störst i pyramidens topp. I synnerhet inte i en 
omvärld som präglas av sociala och tekniska förändringar. Då kan inte längre 
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chefer vara kunniga specialister inom hela verksamhetsområdet utan ytterligare 
kunskap och kompetens behöver knytas till ledningen. Denna fråga hanterades 
av Henri Fayol i början av förra seklet genom att skapa linje-stabsorganisationen 
– vid sidan av linjen tillkom en s.k. stab (som numera ibland benämns shared ser-
vice centre). Stabens uppgift är dels att leverera fakta och underlag för ledningens 
beslut, dels att vara experter till övriga avdelningars förfogande. Staben har dock 
ingen formell makt eller ”befälsrätt” och kan därför inte ge några order eller dela 
ut uppdrag. Den kan bara ge råd. När deras kompetens efterfrågas används den 
på det sätt som beslutsfattarna finner för gott – en del saker tar man till sig annat 
lämnas utan beaktande. Sammanfattningsvis kännetecknas den hierarkiska orga-
nisationsformen av följande punkter:

Tydlig arbets och ansvarsfördelning utifrån långt drivna specialiseringar. Klara reg-
ler och normer för beteendet i organisationen.

Tjänstevägens princip gäller – personal ska endast meddela sig med den som är 
närmast över- resp. underordnad. Att bryta linjen och rådgöra med sidoordnad el-
ler gå förbi den egna chefen är ett regelbrott. (Men – om det föreligger en fara vore 
det fel att inte bryta linjen!)

Auktoritet ges utifrån position och är ett medel för inflytande – befattningshavare 
på en högre nivå har ansvar för underliggande nivåer.

Kontakter mellan personal och klienter ska vara opersonliga och formella – en 
tjänsteman ska alltid vara korrekt neutral.

Behörighetsföreskrifter och reglerad befordringsgång ger säkerhet.14

Vår tids versioner av den hierarkiska organisationen bygger i princip på tre olika 
idéer om hur en linje-stabsorganisation kan organiseras: funktionsorganisation, pro-
duktorganisation och divisionsorganisation. När en verksamhet växer och blir större 
än vad som kan hanteras av en chef  och en grupp anställda brukar en funk-
tionell organisationsstruktur bli aktuell. I funktionsorganisationen grupperas de 
uppgifter som verksamheten har att utföra. Personalen organiseras därför efter 
expertis i t.ex. ekonomi-, marknads-, produktions-, försäljningsavdelningar etc. I 
Resebyrån AB har man organiserat sig på detta sätt – se den vänstra figuren av 
de två som följer. 
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Resebyrån AB som funktionsorganisation              Resebyrån AB som produktorganisation

Denna funktionella ordning är vanlig i organisationer där samordning visserli-
gen anses vara viktig, men inte lika uppenbart viktig som expertis. Myndighe-
ter, sjukhus och högskolor har med få undantag denna organisation. Det har 
exempelvis också IKEA, som har en stark ledning och en central samordning. 
Köttbullar med lingonsylt och brunsås smakar likadant i Moskva som i Malmö! 
Enligt den andra idén struktureras verksamheten efter de centrala affärs- eller be-
roendeförhållanden organisationen har till omvärlden och på en marknad. Enligt 
denna logik är Resebyrån AB indelad i inrikesresor, utrikesresor, gruppresor resp. 
äventyrsresor – se föregående figur till höger. Denna typ av organisation kallas 
produktorganisation utifrån de produkter eller tjänster den tillhandahåller. Är det 
slutligen fråga om ett växande företag uppstår förr eller senare en storlekspro-
blematik – kolossen har blivit svårstyrd och oöverblickbar. Lösningen efter den 
tredje idén innebär då att dela upp verksamheten i mindre hanterbara enheter och 
vi får en divisionsorganisation. De olika divisionerna i koncernen samordnar de olika 
funktionerna inom sig. Tanken är att dessa divisioner ska fungera som decentra-
liserade ”företag i företaget” med eget resultatansvar som binds samman av en 
central administrativ struktur (ibland benämnt moderbolag i privat verksamhet). 
Divisionerna (eller affärsenheterna) brukar organiseras efter de viktigaste bero-
endeförhållandena till omvärlden såsom produktgrupper, geografisk marknad el-
ler viss kategori av kunder/klienter. Resebyrån AB kan i detta fall dela upp sig i 
t.ex. tre divisioner (Götaland, Svealand och Norrland) och inom dessa organisera 
sig som en funktions- eller produktorganisation. Ett moderbolag håller sedan 
samman de olika divisionerna (Resebyrån Holding AB).

Föregående exempel har tjänat som en illustration av olika organisationsprin-
ciper som vi nu för över till gymnasieskolan. I figuren nedan illustreras dels hur 
en gymnasieskola traditionellt (före 1992) har organiserats som en funktionsor-
ganisation, dels som en produktorganisation som numera är det vanliga.
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En gymnasieskola som funktionsorganisation resp. produktorganisation

Funktionerna utgörs i det vänstra organisationsschemat av t.ex. fortbildning, 
schemaläggning, individuella programmet etc. Studierektorerna (liksom staben) 
har ett funktionsansvar och är därmed i strikt mening inte chefer. Rektor upp-
fattas i stället som den ”naturliga” chefen. Lärarna är här organiserade utifrån 
vilka ämnen de undervisar i och har sin ”naturliga” tillhörighet i resp. kärn eller 
karaktärsämnesgrupp. Här används begreppet ämnesinstitution – ofta med viss 
tonvikt på lokalen. I det högra organisationsschemat ovan finner vi en gymna-
sieskola som i stället organiserat sig i likhet en produktorganisation, kanske med 
Lpf  94 som utgångspunkt. Det innebär att man har organiserat om sig från en 
ämneslogik till en programlogik, dvs. efter de ”tjänster” man erbjuder (program). 
De biträdande rektorerna har här ansvar för olika program och ett personalan-
svar. De är därmed i egentlig bemärkelse chefer. Programlogiken innebär att alla 
(eller i alla fall de flesta) av de lärare som undervisar elever på ett visst program 
ska ha en nära samverkan med syfte att utforma en sammanhållen och genom-
tänkt studiegång. Arbetslaget med lärare i olika ämnen faller i enlighet med denna 
logik ut som ett primärt forum för samarbete. Lärarna är här organiserade utifrån 
vilka program de undervisar i och har sin ”naturliga” tillhörighet i ett arbetslag.

Matrisorganisation

Matrisorganisationen ansågs ursprungligen som mycket modern och banbry-
tande. Under andra världskriget uppstod behov av effektivare organisationer 
som på kortare tid kunde utveckla och tillverka militär utrustning som under 
krigets gång blivit alltmer tekniskt avancerad. Forskare, ingenjörer, tillverkare 
och användare hade tidigare arbetat mer eller mindre isolerade från varandra i 
sina ”funktionssilos”. Man insåg nu att de behövde lösa upp revirproblematiken 
och ”expertväldet”, arbeta tätare tillsammans och koordinera sina kompetenser 
för att höja kvaliteten och korta ner leveranstiden. Matrisorganisationen blev då 
lösningen.
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Dagens affärsdrivande och offentliga verksamheter möter också dessa krav 
på att genomföra stora och komplicerade projekt i än större utsträckning för att 
trygga sin överlevnad och säkerställa sin legitimitet. Benämningen matrisorga-
nisation kommer av det visuella intryck den ger när den ritas upp i ett organi-
sationsschema – matrisen kombinerar en vertikalt ritad struktur med en annan 
horisontellt ritad struktur.15 Den är en vidareutveckling av funktions- och pro-
duktorganisationen och ger möjlighet att kombinera eller ”korsa” olika struktu-
rer. Inom detta flerdimensionella ramverk har man på senare tid även skapat en 
arena för olika projektgrupper. Om den ena strukturen huvudsakligen består av 
sådana projekt blir det i så fall en projektorganisation.16 Allt efter huvudmannens 
skiftande uppdrag och marknadens villkor ska dessa projekt kunna arbeta fram 
snabba och flexibla lösningar. 

En matrisorganisation är alltså i grunden organiserad för att hantera och till-
godose två eller flera beroendeförhållanden. Idén är att kombinera och tillvarata 
fördelarna från två eller flera överlappande organisationsformer.17 Det kan vara 
olika kombinationer av funktionsorganisationer, produktorganisationer, respek-
tive projektorganisationer. De anställda kan vara funktionellt grupperade efter 
sin specialitet, t.ex. ekonomi, juridik, lärande eller annan specialitet. Dessa funk-
tionella enheter förser organisationen med specialistkunnande. Genom att den 
svarar för den löpande verksamheten kan den sägas utgöra en basorganisation. Den 
fungerar samtidigt som rekryteringsbas för den andra strukturen som t.ex. kan 
bestå av produktgrupper eller olika mer tillfälligt sammansatta projektgrupper. 

15 Bruzelius & Skärvad (2004).
16 En version av projektorganisationen, eller snarare ett synsätt, som blivit aktuellt på 
senare tid är processorganisationen (Ljungberg & Larsson 2001). Med begreppet process 
avses i detta sammanhang en ”kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar 
värde för en kund” (a.a. s. 44). Det betyder att en sådan process är avgränsad. Den börjar 
alltid i ett kundbehov och slutar i kundtillfredsställelse. En process med dessa egenskaper 
bärs upp av resurser och kompetens för att vara till nytta och skapa värde för kunden 
eller avnämaren. I ställer för att lägga sin organisatoriska kraft på funktioner som ofta är 
upptagna av egna mål och mått, utan någon direkt koppling till kunden/avnämaren, flyt-
tas kraften till att organisera sig ”längs processerna” i akt och mening att stärka konkur-
renskraften (Bruzelius & Skärvad 2004).
17 Bruzelius & Skärvad (2004).
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Resebyrån AB som en matrisorganisation

I föregående exempel finner vi ånyo Resebyrån AB där nu en funktionsstruktur 
kombinerats med en produktstruktur. Ekonomerna sitter på ekonomifunktionen, 
marknadsundersökare sitter för sig liksom produktutvecklare och försäljare. Be-
fordringskriterier bygger här i regel på funktionell expertis – en skicklig ekonom 
blir ekonomichef, en skicklig säljare blir säljchef  etc. Ur denna basorganisation 
rekryteras sedan medlemmar till Resebyrån AB:s fyra produktgrupper.

En	gymnasieskola	som	matrisorganisation

I nästa exempel finner vi en större gymnasieskola i matrisform. Ledningsgrup-
pen består av rektor, ekonomichef/intendent samt två biträdande rektorer. Lä-
rare och annan personal är grupperade utifrån de inriktningar de huvudsakligen 
undervisar inom eller de uppgifter de har. Genom att de svarar för den löpande 
verksamheten kan den sägas utgöra en basorganisation som förser organisationen 
med pedagogisk kompetens och olika stödfunktioner. I basorganisationen finns 
även deras närmaste chef. Den andra strukturen som består av specialistkompe-
tenser är grupperad i ämnesgrupper samt i mer eller mindre tillfälligt sammansat-
ta projekt. Vanligen handlar det i dessa projektgrupper om tidsbegränsade upp-
gifter av utvecklingskaraktär inom ett område där gymnasieskolan vill kraftsamla. 
När projektet är slutfört upplöses gruppen och medlemmarna blir tillgängliga för 
andra arbetsuppgifter. Se följande figur:

vd

ekonomi marknad Produktion Försäljning
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En gymnasieskola som matrisorganisation

Strävan i denna gymnasieskola är att kombinera en struktur utifrån pedagogisk 
kompetens med en annan struktur utifrån ämneskompetens och sedan krydda or-
ganisationen med några projektgrupper. (En produktorganisation har kombine-
rats med en funktionsorganisation och en projektorganisation.) Fördelarna med 
en matrisorganisation framhålls vara att man på bästa sätt försöker nyttja knappa 
och dyrbara resurser – den samlade kompetensen kan användas för flera ändamål 
och i olika sammanhang. Man vill även komma bort från monotoni genom att 
erbjuda variation och möjlighet till vidareutveckling i arbetet. 

En matrisorganisation behöver hålla samman arbetsprocessernas alla faser 
så att det sker i enlighet med organisationens riktlinjer och policy. Avsaknaden 
av den hierarkiska organisationens tätare regelverk och fasta arbetsdelning gör 
att chefens mandat och beslutsutrymme är mer omfattande. Chefsuppgifterna i 
matrisorganisationen är att fatta beslut om vem som ska arbeta med vad: Vilka 
arbetsuppgifter ska prioriteras? Vilka ska arbeta i vilka grupperingar och under 
vilka villkor vad gäller tid och ekonomi? Hur kan synergier i tvärsnitten mellan de 
olika strukturerna åstadkommas? Detta innebär att en och samma person van-
ligen arbetar i flera grupper eller projekt med olika uppgifter. Därmed har man 
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frångått den traditionella regeln att varje anställd ska vara ansvarig inför endast 
en chef. (I vårt avslutande diskussionsavsnitt utvecklar vi konsekvenserna av ma-
trisorganisationen i fallet gymnasieskolan.)

Teamorganisation

Tavistockinstitutets intresse för arbetsorganisationen i engelska kolgruvor på 
1940-talet utgör en startpunkt för självstyrande grupper och vad som kommit att 
kallas socioteknik. Traditionell arbetsledning visade sig fungera dåligt i de mörka 
gruvgångarna i de allt mer mekaniserade kolgruvorna. Tillbud och olyckor blev 
allt vanligare. Vid en av gruvorna hade emellertid gruvarbetarna själva utvecklat 
ett annorlunda sätt att arbeta som intresserade forskarna från Tavistockinstitutet. 
Den gruppbaserade organisation de skapat och där de själva i praktiken överta-
git arbetsledarens funktion rapporterades ge högre produktivitet (dvs. resultat i 
förhållande till insatta resurser) och större arbetstillfredsställelse. Denna självor-
ganiserade arbetsfördelning återställde enligt forskarna balansen mellan tekniska 
behov och sociala behov. Tanken på självstyrande grupper som ett alternativ till 
det löpande bandet kom till vårt land redan på 1950-talet och passade då som 
hand i handske med den då rådande folkhemsideologin. Fagersta bruk, Scania 
och Volvo satte igång försöksverksamheter med självstyrande grupper och fick 
ta emot en strid ström av studiebesök för sitt moderna sätt att organisera arbe-
tet. Men det fanns (och finns fortfarande) ett motstånd varför den självstyrande 
gruppens popularitet gått i vågor det senaste halvseklet.18

En arbetsplats som är organiserad i team bygger på tanken om mer eller min-
dre självstyrande grupper – en tanke som faller ut väl även i en tid då vi anammat 
tanken om att styra med mål. Teamorganisationen (eller arbetslagsorganisationen 
som den också kallas) bärs upp av tron på den goda arbetsgruppen med ett eget 
ansvar och på förhoppningen om sociala synergieffekter i arbetet. Strukturellt 
liknar den en produktorganisation, men inte ideologiskt. Därför behandlas den 
här i särskild ordning. Ambitionen är att komma bort från den traditionella hie-
rarkiska organisationens mekaniska karaktär och inskränkta specialisttänkande. 
Likaså vill man undvika den konkurrens och snedfördelning av arbete och ansvar 
som kan uppträda i en hårt uppgifts- och prestationsinriktad matrisorganisation. 

I teambaserade organisationsformer står arbetslagens roll, styrning och ut-
veckling i centrum. De består idealt av kompetenta, självgående och flexibla med-

18 Tengblad (2003).
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arbetare – gärna generalister som kan gå in i varandras arbete. De team vi kan 
hitta i nutida organisationer återfinns i en rad olika skepnader, t.ex. produktions-
team, utvecklingsteam, ledningsteam, öppenvårdsteam och projektteam. Denna 
organisatoriska ordning grundar sig inte bara på medarbetarnas individuella spe-
cialistroller, eller på deras förmåga till regeltillämpning, utan på den kollektiva 
kompetensen och det gemensamma engagemanget för organisationens mål och 
verksamhetsidé. För detta krävs en något så när stabil grupp både till antal och 
närvaro, som får tid att utveckla arbetsformer och relationer för att kunna axla 
ett gemensamt ansvar. Till exempel blir aktiviteter såsom teambuilding ett ”na-
turligt” inslag för att stärka relationskapitalet.

Teamorganisation

I teamorganisationen är chefen en person som ska stödja och motivera sina medar-
betare och få dem att känna delaktighet och ta ansvar. Beslut om åtgärder i denna 
till synes upp och nedvända pyramid ska kunna fattas nära själva verksamheten. I 
det renodlade teamet har alla ett gemensamt ansvar, dvs. för teamets hela uppdrag. 
Chefens viktigaste uppgifter blir därför inte att själv fatta beslut utan att skapa en 
miljö och ett sammanhang så att beslut blir fattade. De som äger frågorna och pro-
blemen ska ha ansvar och befogenheter att hantera och lösa dem. I ledningsgrup-
pen representeras varje team av en teamledare med en samordnande funktion. Det 
innebär att teamledaren tillsammans med gruppen beslutar om arbetets inriktning 
och genomförande inom de ramar som givits av ledningen. Hon eller han är därför 
en s.k. linking pin, dvs. för fram gruppens talan i ledningsgruppen respektive åter-
rapporterar till den egna gruppen om ledningsgruppens arbete och beslut.

Teamorganisationens ambition är att den samtidigt understödjer både arbets-
dimensionen och relationsdimensionen (dvs. tekniska behov och sociala behov). 

Chef
Stab
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Den enskilda medarbetaren får en tydlig och kontinuerlig social tillhörighet i tea-
met. Genom att ha frihet att kombinera olika kompetenser har man möjlighet att 
hantera komplexa frågor som kräver en mer allsidig analys och hantering. På så 
sätt finns både ett gynnsamt socialt stöd och en bred problemlösningskapacitet, 
vilket på sikt förhoppningsvis motverkar överbelastning och utbrändhet.

De sociotekniska idéerna med arbetslag har varit och är ett ideal som många 
stora organisationer i vårt land strävat mot under de senaste decennierna. Detta 
ideal har slagit rot i affärsdrivande och senare inom offentlig verksamhet, t.ex. 
sjukvård, äldreomsorg, fastighetsförvaltning, tjänsteverksamhet och offentlig 
förvaltning. Även det av tradition individualistiska läraryrket har under viss vånda 
påverkats av sociotekniska ideal efter en politisk och professionell kamp som 
utlöstes av SIAreformen under 1970talet, då införandet av ”personallag var 
en het potatis”.19 Sammanfattningsvis ska teamet/arbetsenheten/arbetslaget el-
ler den självstyrande gruppen vara en egen ”produktionsenhet” som organiserar, 
planerar, genomför och följer upp den egna verksamheten. 

Den	bästa	organisationen?

En fråga som gärna infinner sig är vilken organisationsstruktur som är mest ef-
fektiv. Ett något förenklat svar är att byråkratiska och mekaniska organisationer 
tenderar att utvecklas och fortleva i en relativt stabil och homogen omvärld som 
tillåter en lång ställtid. Likaså när dess uppgifter handlar om myndighetsutövning 
(t.ex. domstol), uppgifter med krav på hög säkerhet (t.ex. luftfart) eller i organi-
sationer med enkla och repetitiva uppgifter (t.ex. McDonald’s). Organisationer 
såsom matris och teamorganisationer är däremot mer troliga att finna i en för-
änderlig omvärld. Det finns således knappast någon ”bästa organisation”. Hur 
man än vrider och vänder sig kommer det alltid att finnas en spänning mellan 
medarbetarnas och organisationens behov och syften, mellan rationellt beteende 
och icke-rationellt beteende, mellan disciplin och självständighet, mellan formella 
och informella relationer och mellan ledare och ledda. Dessa spänningstillstånd 
kan förvisso reduceras men aldrig helt elimineras. 

19 Tengblad (2003).
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T i d S u P P FAT T N i N G A r

Vi har i vår studie valt att förstå och behandla tid ur två olika perspektiv – som 
objektiv resp. subjektiv tid. Den objektiva tiden är klockans linjära tid och den 
subjektiva tiden är den upplevda relativa tiden – två olika timescapes. Skälet till det 
är mer pragmatiskt än ett utslag av ett filosofiskt ställningstagande. Dessa två be-
grepp har vi funnit vara funktionella för vårt syfte: Den objektiva tiden kommer till 
uttryck i skolklockan, schemat, arbetstidsavtalet etc. Den subjektiva och kulturellt 
inbäddade tiden känner nog alla intuitivt igen som varit i ett klassrum eller lyssnat 
på ett samtal om arbetstidsavtal och dess tillämpning. (Detta vårt val diskuteras 
närmare i en avslutande exkurs: Den delade tiden – om dikotomier och broar.)

Objektiv	tid	–	klockans	tid

Dagens samhälle präglas i stort sett av en objektiv tidsuppfattning och moder-
nitet kan, materiellt sett, uppfattas som denna klocktids dominans över rum och 
samhälle.20 Enligt en sådan objektiv tidsuppfattning förstås tid på ett linjärt sätt, 
vilket innebär att den ”naturligt” låter sig delas in i intervall och segment som i 
sin tur kan ordnas i olika slags kategorier och sedan sekvenseras. IT är ett verk-
tyg som underlättar denna hantering med Excelblad, schemaläggningsprogram, 
nyckeltal etc. Själva sammanhanget frikopplas och tillmäts en underordnad be-
tydelse. Objektiv tid passar in i ett ekonomiskt tänkande som något som kan 
sparas, investeras, slösas, förloras och användas i ett system för att organisera 
verksamhet, allokera uppgifter och göra prioriteringar.21 

Skolans kalendarium och schema avgränsar tiden – alla aktiviteter tilldelas en 
tid då de startar och en sluttid. Elever och lärare binds till en regelbunden rutin 
som för elevens del innebär en bestämd tid för ankomst, närvarokontroll, lektio-
ner, rast, lektioner, lunch, lektioner, rast, lektioner – varje dag i veckan. Punkt-
lighet är en dygd och har ett moraliskt egenvärde av disciplinerande karaktär. 
Regelbrott eller avvikelser beskrivs med särskilda begrepp såsom skolk, sen an-
komst etc. Kalendern och klockan gör denna linjära ordning möjlig. Det innebär 
också ett sätt att se på organisationers styrning och ledning. En sådan hierarkisk 
ordning och i synnerhet dess bräcklighet skildras i ett ironiskt perspektiv i t.ex. 
Chaplins Moderna Tider, i Tillbergs klassiska målning Blir du lönsam lille vän? och 
i UR-säkta – vad är klockan? (Clockwise) med John Cleese i huvudrollen som 

20 Castells (1998).
21 Hall (1990).
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administrativt övernitisk och allmänt kolerisk rektor. I en liknande kritisk anda 
beskriver Sjöberg denna tayloristiska tidsregim i följande ordalag:

Man gör sig till herre över tiden. Vi skaffar oss makt över den. Man kan bestämma 
över den. Tiden kan planeras. Den kan förutses, föregripas, kontrolleras och plane-
ras. Den kan hanteras precist och matematiskt. Sanktioner/straff  kan därför knytas 
till brott mot tidsnormerna. Tiden kan därför också bytas ut – en timme är en 
timme oavsett tid på dygnet eller tid på året. Den får en skenbar exakthet. Den kan 
behandlas rationellt.22

Kongruent med denna objektiva tidsuppfattning är för skolsamhället välkända 
begrepp som timplaner, ”usk”23, arbetsplatsförlagd tid, timangivelser i arbets-
tidsavtal, kalendarier, behörighetsföreskrifter etc. Verksamhetsplaner, strategier 
och deras genomförande förutsätter vanligen en uppfattning av tiden som något 
neutralt, rationellt, precist och framför allt administrerbart. Tid konstrueras som 
något exakt och objektivt när den lyfts ur sin kontext och sitt relationella sam-
manhang. Den framställs som logisk, rättvis och administrerbar. Här finner det 
administrativa arbetet sin legitimitet: verksamhetens olika aspekter kan avgränsas 
och delas in i olika ”rutor” såsom salar/rum, schemapositioner/tid, ämnen och 
olika personal- och elevkategorier som t.ex. skolledare, lärare och elever. På så 
sätt framstår organisationen som ”styrbar”.

En stiliserad indelning av verksamhetsaspekter

Den administrativa ledningsuppgiften blir att matcha, eller snarare pussla ihop 
alla rutor med varandra efter vissa ”hårda” kriterier som bl.a. anges i timplaner, 
arbetstidsavtal etc. Men även ”mjuka” kriterier ska vägas in. Alla som varit i när-

22 Sjöberg (2005), s. 35.
23 I själva ordet ”usk” (undervisningsskyldighet) framställs en arbetsuppgift som man i 
och med anställningen tackat ja till som en skyldighet.

rum Tid ämne roll
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heten av den invecklade och krävande uppgiften att lägga ett schema vet att såväl 
lärare som elever vill ha ett ”bra schema”. Uppfattningarna om vad ett sådant 
innebär går emellertid isär när olika intressen ställs mot varandra: förekomsten av 
håltimmar, sovmorgnar och ”lediga” dagar, deltidstjänster, skolskjutsar, tillgång 
på idrottslokaler, ämnessalar, grupprum, önskemål om ämnessamverkan i teman 
och projekt, verkstäder och laborationssalar, hemklassrum, ekonomiskt optimalt 
nyttjande av lokaler etc. utgör alla exempel på ”brickor” som ska falla på plats i 
det färdiga schemat (eller arbetsordningen som det hette förr i tiden).

Denna objektiva tidsuppfattning och dess grad av manifestation i skolan kan 
ytterligare belysas med hjälp av två begrepp – klassifikation och inramning – som 
Bernstein använder för att diskutera skolans koder.24 Bernsteins begrepp klas-
sifikation avser att beskriva gränserna och skillnaderna mellan olika kategorier 
av aktörer och hur de förhåller sig till varandra. En stark klassifikation åtskiljer 
tydligt olika elevgrupper och olika lärarkategorier från varandra genom starka 
gränser medan i en svag klassifikation är gränserna mer flytande och ämnena 
underordnade t.ex. en tematisk form. Utbildningens kommunikationsform be-
stäms enligt Bernstein av dess inramning, dvs. vilka förutsättningar som upprättas 
för kommunikation mellan elever, mellan lärare och mellan elever–lärare osv. 
Inramningen styr i vilken grad och vilka möjligheter lärare resp. elever har att 
själva påverka skolarbetets former och tidsanvändning. Är inramningen svag har 
elever och lärare en substantiell kontroll och vice versa. En hierarkisk organi-
sationsform kan mycket väl tillhandahålla strukturer för en stark klassifikation 
och en stark inramning och uttrycker en underförstådd tidsuppfattning där ett 
objektivt tidstänkande uppfattas som ”naturligt”. Matrisorganisationen kan ses 
som ett försök med ambitionen att skapa en annan svagare klassificerad och 
inramad ordning.

I stora drag och något förenklat kan man säga att de senaste årtiondena ägnats 
åt att peka på nödvändigheten av att skolans organisation ska överge denna tay-
loristiska tidsregim som Ulf  P. Lundgren i egenskap av nytillträdd generaldirek-
tör för Skolverket kallade stålkedjan.25 (Med denna metafor avsågs att timplaner, 
delningstal, undervisningsskyldighet etc. utgjorde en fjättrande inramning och 
klassifikation av skolans verksamhet.) Likaså har konsulter, forskare, fackfören-
ingar och myndighetsrepresentanter ihärdigt framhållit att rektor inte längre ska 
behöva vara en första handläggare utan i stället vara en chef  som utövar ett pe-

24 Bernstein & Lundgren (1983).
25 Jfr även Marklund (1989).
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dagogiskt ledarskap.26 I och med införandet av målstyrning av skolan ansågs det 
allt mer uppenbart att en hierarkiskt schemastyrd organisation har svårigheter att 
samtidigt utöva målstyrning.27 

Likväl är dagens skola i stora stycken baserad på förståelse och mätning av 
objektiv tid. Vi har gjort oss beroende av ekonomiskt relaterade nyckeltal för att 
kontrollera ekonomi, men också för att styra verksamheten. Detta beror i sin tur 
på att ekonomisystemen och deras teoretiska utgångspunkter föga anpassats för 
det moderna servicesamhället.28 Människan förstås och mäts därför enligt Sché-
ele fortfarande som en maskin i en produktionsekonomi. 

Den gamla stämpelklockan, 50-talets tidstudieman och även mer sentida grepp 
som Time Management är tayloristiska metoder som inte tar hänsyn till männis-
kans tidskognition utan vill forma människan efter systemen.29

Samma fråga om att förhålla sig till och organisera tid uppmärksammas i över-
enskommelser mellan arbetsgivare och lärarfacken. I följande ordalag behandlas 
detta förhållande i det lokala kollektivavtalet för Stockholms stad:

arbetsorganisationen ska under avtalsperioden utvecklas från en schemastyrd verk-
samhet i traditionell mening till en verksamhet där måluppfyllelse är avgörande för 
arbetets utformning.30

Schemat och dess objektiva tidsordning har alltså för stor styrande inverkan en-
ligt parterna. I detta avtal och i den lokala redogörelsen framhålls att en arbets-
organisation bör eftersträvas där det inte längre är meningsfullt att mäta lärares 
arbetstid i antal timmar. Här heter det att en ökad fokusering på elevens mål-
uppfyllelse gör att antalet lektioner som ett mått för lärares arbetstid blir mindre 
väsentlig. I denna avtalstext är således den objektiva tidsuppfattningens hegemo-
niska särställning och tolkningsföreträde ifrågasatt. Kritiken mot denna schema-

26 Svedberg (2000), Nestor(1996).
27 Den centrala myndighetens uppfattning i frågan framgår t.ex. i Gymnasieskola i utveck-
ling – kvalitet och likvärdighet (1997/98). Här anser Skolverket att skolans fokus på tid och 
tidsbundenhet behöver minskas till förmån för kursinnehållet och uppgiften. Se även 
Alexandersson (1998).
28 Schéele (2001).
29 Schéele (2001).
30 Lokalt kollektivavtal för skolor och förskolor i Stockholms stad 2001-05-15.
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styrda skolorganisation har alltså varit tämligen entydig, i alla fall utanför stora 
delar av lärarleden.31 

Subjektiv	tid	–	upplevd	och	relativ

En lektionstimme på förmiddagen kan upplevas annorlunda än en lektionstimme 
på eftermiddagen – ett förhållande som både lärare och elever känner väl till. Det 
tas föga hänsyn till elevernas varierande energinivåer och psykiska rytmer i en 
linjär objektiv tidskultur. 

Ur ett klassrumsperspektiv är det alltså med stor sannolikhet väsentliga skillnader 
i den subjektiva tidsupplevelsen mellan ledning och lärare, något som får viktiga 
konsekvenser för styrningen av förändringar i skolan.32

En ambition i såväl matrisorganisationen som arbetslagsorganisationen är att 
komma ifrån den objektiva tidskulturens bundna uppfattning av tid. I den sub-
jektiva tidskulturen tillerkänns tid också relationella innebörder. En timme är inte 
alltid eller bara en timme. 

Den subjektiva tiden kan vidare ha en cyklisk karaktär. Likt jordbrukaren ser 
läraren årets tid i olika årstidsbundna faser och hur olika elevkullar avlöser varan-
dra i treårscykler. Denna subjektiva tid är socialt situerad och kulturen fyller den 
med innebörder. 

T i d S o r i e N T e r i N G  o c h  u P P G i F T S o r i e N T e r i N G

Givet vårt organisationskulturella perspektiv uppstår frågan hur man vet eller 
beslutar sig för att en uppgift kan anses vara avslutad eller ej. Vi kan förhålla oss 
till tid och uttrycka detta i en arbetsordning genom en tidsorientering resp. en 
uppgiftsorientering. En tidsorientering passar väl in i den objektiva tidens ord-
ning. Skolarbetet dekontextualiseras, lyfts ur ett sammanhang och underordnas 
klockan enligt en i princip industriell logik med historiska rötter från det tidiga 
1900-talet.33 

31 Se t.ex. Lindensjö & Lundgren (2000).
32 Hargreaves (1998), s. 114.
33 Adam (1990).
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The new capitalist manufacturing systems made use of  the clock and clock time 
to discipline workers and internalize new work practises. In this process, the task 
orientation of  time organisation in which work proceeded the ’natural’ rhythms 
(think labour from dawn to dusk in farming community) gave way to labour timed 
by the clock.34

Ett tidsorienterat sätt att organisera lärares och elevers arbete baseras på ett kvan-
titetstänkande vad gäller tid och innehåll. Att genomföra och slutföra planer går 
före hänsyn till mänskliga relationer. Temporala valmöjligheter35 för lärare och 
elever i form av följsamhet och flexibilitet är här begränsade. Ett uppgiftsorien-
terat sätt att organisera lärares och elevers arbete innebär i stället att uppgiftens 
färdigställande får styra i stället för klockan; man är här mera intresserad av att 
uppgifterna blir väl utförda och är lyhörd för kontext och relationer. Det förelig-
ger här flera temporala valmöjligheter och förutsättningarna för att beakta kvali-
tativa aspekter ökar därmed.36 En sådan organisering av arbetet bejakar också en 
subjektiv tidsuppfattning.37

Den objektiva tiden (och tidsorienteringen) och förnuftet kan bidra med fakta 
och logik, men är och förblir bara ett instrument för något mer. Men vi kan inte 
heller enbart moralisera och romantiskt förlita oss på subjektiva tidsordningar 
och uppgiftsorientering. Rehn (2002) menar att många studier av tid har en ten-
dens att vända praktikens komplexitet ryggen och mynna ut i förutsägbara mo-
raliska berättelser:

Unconsciously I seemed to have bought into the following, a version of  Gell’s 
”easytomemorize formula”: Linear – homogenous – capitalism = Bad / Circular 
– heterogeneous – critical = Good.38

Det handlar alltså inte i praktiska sammanhang om det ena eller det andra. Att 
enbart argumentera för ”det objektiva” eller ”det subjektiva” är föga konstruk-
tivt. Vad vi vill med en verksamhet är ytterst en fråga om känslor, värderingar och 
ansvarstagande. Frågan om tid i skolan är därmed också politisk. Frågan för oss 

34 Lee & Liebenau (2002), s. 127.
35 Lee & Liebenau (2002), s. 134 nämner följande temporala valmöjligheter: Duration, 
temporal location, sequence, deadline, cycle and rhythm.
36 Se t.ex. Sjöberg & Westlund (2005) som menar att fenomen som t.ex. projektarbete är 
uppgiftsorienterade inslag som bryter en äldre temporal ordning.
37 Hargreaves (1998).
38 Rehn (2002), s. 78.
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är vilka temporala ordningar vi inför när vi begreppsliggör tid och organiserar 
tid? Eller som Wittgenstein uttrycker det:

It is not new facts about time that we wish to find. All the facts that concern us are 
out in the open. It is instead the use of  the noun ”time” that mystifies us.39

Sammanfattningsvis: i ett organisationskulturellt perspektiv får vi möjlighet att 
förhålla oss till tid som ett såväl objektivt som subjektivt fenomen. Vi kan relatera 
kulturellt inbäddade förståelser av tid till ett organisationsperspektiv där tid kan 
organiseras utifrån en tids och/eller uppgiftsorientering. Vi har således valt att 
arbeta med vårt syfte i tvärsnittet mellan struktur och kultur. 

39 Wittgenstein (1973), s. 88.
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ProJeKTeTS GeNomFÖrANde  
— TiLLväGAGÅNGSSäTT och meTod

Detta projekt har genomförts i tre faser. I en första fas har vi intervjuat skolledare 
vid 19 gymnasieskolor i Stockholms kommun.40 Vid drygt hälften av dessa inter-
vjuer har även hela eller delar av ledningsgruppen deltagit. Intervjuerna har syftat 
till att ge en kvantitativ och kvalitativ bild av hur skolorna använder den gemen-
samma tiden. De frågeställningar som i förväg e-postats till respondenterna och 
som legat till grund för de semistrukturerade41 intervjuerna är:

Vilka grupper/möten/aktiviteter/konferenser (där lärare deltar som omfattas av 
ÖLA 00/HÖK 05) finns på Er skola? 

Vilka arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter har dessa?

Vilka lärare ingår?

Hur leds/samordnas arbetet i dessa grupper/möten/konferenser/aktiviteter?

Vem rapporterar dessa grupper/möten/konferenser/aktiviteter till?

Utvärderas arbetet i dessa grupper/möten/konferenser/aktiviteter arbete? I så fall 
hur?

Hur ofta och hur länge träffas dessa grupper/möten/konferenser/aktiviteter?

Hur används tid för kompetensutveckling/fortbildning?

På vilket sätt används IT för kommunikation inom och mellan dessa grupper/mö-
ten/konferenser/aktiviteter?

Intervjuerna har bearbetats och kategoriserats med ledning av projektets fråge-
ställningar. Vi har även hämtat in och sammanställt sifferuppgifter om de olika 
skolornas olika grupper/möten/konferenser/aktiviteter gällande läsåret 04/05.

40 Blackeberg, Bromma, Enskede Gård, Farsta, Frans Schartau, Globala, Hässelby, Kista, 
Kungsholmen, Kärrtorp, Norra Real, S:t Erik, Globen, S:t Göran, Spånga, Södra Latin, 
Tensta, Thorildsplan och Östra Real. Vissa skolor har undantagits från undersökningen 
pga. av pågående flytt, storlek eller speciell profil.
41 Med semistrukturerad menas att samtalen kretsat kring vissa givna frågeställningar.
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I en andra fas har en webenkät sänts till tio lärare och cirka tio gruppledare42 
på dessa nitton gymnasieskolor. Urvalet har gjorts av respektive rektor som upp-
manats göra ett urval karaktäriserat av heterogenitet med avseende på kön, ålder, 
ämne och anställningstid. I vilken utsträckning rektor hörsammat våra kriterier 
i val av informanter kan vi inte veta. Dock har vi noterat att svarsbenägenheten 
inte varit anmärkningsvärt hög på vår webenkät, vilket får oss att tro att rektor 
sannolikt inte gjort ett ensidigt val av ”de sina”.

I en tredje fas har preliminära resultat från intervjuerna och webenkäten ut-
gjort underlag för fyra fokusgruppssamtal med rektorer och bitr. rektorer. I 
de fyra grupperna har skolor av så likartad karaktär som möjligt varit repre-
senterade.43 Ett motsvarande upplägg med fokusgruppssamtal med lärare och 
gruppledare har även genomförts. I samtalen med skolledningarna var fjorton 
gymnasier representerade och i samtalen med lärare och gruppledare var sjutton 
gymnasier representerade. Utifrån de preliminära resultat som sänts ut i förväg 
ombads deltagarna att korrigera felaktiga sifferuppgifter och välja ut tre intres-
santa saker att diskutera. Olika tentativa tolkningar prövades och diskuterades i 
fokusgrupperna. 

m e To d i S K A  Ö v e r v ä G A N d e N  o c h  B e G r ä N S N i N G A r

För att få våra frågeställningar belysta från flera håll har vi som framgått ovan 
valt att använda olika metoder – intervjuer, webenkät, fokusgruppssamtal och 
dokumentstudier. Alla dessa metoder har sina fördelar resp. nackdelar, vilket dis-
kuteras nedan.

Vi betraktar inte intervjun som en entydig avspegling av ”verkligheten”, utan 
snarare som ett subjektivt vittnesbörd uttalat i en viss situation. Informanterna 
har en egen förförståelse av projektet i och med att det initierats av Utbildnings-
förvaltningen i Stockholm och presenterats på flera rektorsmöten. Likaså är vi 
som arbetat i projektet i regel kända för intervjupersonerna som kolleger eller 
som forskare/utbildare. Vår närvaro och uppmärksamhet i intervjusituationen 
innebär en implicit förväntan på att kunna leverera en intressant och överty-

42 Med gruppledare avses en lärare som leder en för skolan viktig arbetsgrupp. Det kan 
vara en grupp organiserad runt vissa elevgrupper inom inriktningar eller program, en 
ämnesgrupp eller annan grupp av mer permanent karaktär.
43 Grupperna har i stort varit innerstadsgymnasier, gymnasier med stor andel yrkespro-
gram, förortsgymnasier resp. övriga gymnasier.
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gande story om den egna gymnasieskolans tidsanvändning. Genom att tala och 
lyssna, skämta, nicka och utbyta blickar skapar intervjuaren och informatören 
tillsammans en berättelse som växer fram under samtalets gång. Intervjuaren 
å sin sida behöver vara införstådd med att lyssna till berättelsen, avstå från att 
avbryta och på olika sätt ge kvitto på att hon eller han förstått budskapet eller 
poängen.

Vi antar vidare att tjänstemän i allmänhet och chefstjänstemän i synnerhet kan 
vara något återhållna när det t.ex. gäller allvarlig kritik av den egna huvudmannen 
eller när det gäller brister och tillkortakommanden hos den egna personalen el-
ler sig själv. Intervjupersonernas berättelser är därför subjektiva, anpassade efter 
situationen och dessutom uppbyggda av till del omedvetna förmodanden och 
tolkningar. Det finns i detta perspektiv ”ingen upphöjd eller opartisk platå för 
studier av enskilda människors liv”44. Intervjupersonerna antas således vara po-
litiskt medvetna och politiskt motiverade aktörer, vilket naturligtvis inte betyder 
att de far med osanning eller bedrar. Ett motsvarande resonemang kan föras om 
enkäter, dvs. de svarande ger de svar som de bedömer lämpliga givet det aktuella 
sammanhanget. 

I samband med intervjuerna har vi som tidigare nämnts samlat in sifferupp-
gifter om olika typer av möten, aktiviteter och konferenser (fortsättningsvis för-
kortat MAK). Emellertid har det i några fall varit en långdragen process att be 
skolledningarna att korrigera sina uppgifter utifrån det preliminära material som 
låg till underlag för fokusgruppssamtalen. Om detta beror på en ansträngd ar-
betssituation, en ovilja att erbjuda insyn, ett bristande förtroende för oss som 
forskare eller annat skäl vet vi inte. De sifferuppgifter som förekommer kan där-
för i vissa fall vara behäftade med brister trots att skolledningarna vid fyra tillfäl-
len uppmanats korrigera.

Intervjuerna har i huvudsak genomförts av oss parvis. Detta har givit en möj-
lighet att i någon mån kalibrera våra inbördes hållningar och tolkningar. Intervju-
erna har spelats in på band och mönsterbildande utsagor45 har transkriberats och 
delats in i olika kategorier (ämnesgrupp/ämneskonferens/ämnesråd, program/
sektor/lag/inriktning, elevers studiesituation, information och medinflytande, 
marknadsföring, A-dagar, kompetensutveckling, IT samt övrigt). Dessa katego-
rier har sedan legat till grund för formuleringen av den webbaserade enkäten (se 

44 Börjesson (2003) s. 76.
45 En mönsterbildande utsaga uttrycker en uppfattning som delas av flera. Det betyder att 
vi inte har indicerat de olika utsagorna i resultatdelen, som annars är brukligt.
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bilaga 1). Vår avsikt med detta är att kunna jämföra skolledningarnas uppfatt-
ningar med lärarnas och gruppledarnas. Fördelen med en webenkät är att frek-
vensberäkningar och korstabelleringar kan ske mer eller mindre automatiskt. En-
kätens bundna svarsalternativ har i de flesta frågor kunnat kompletteras genom 
kommentarer i ett öppet svarsfält. Dessa har nästan undantagslöst varit av kritisk 
karaktär och i några enstaka fall andats en betydande frustration. Svarsfrekven-
sen anser vi vara på en acceptabel nivå för denna typ av undersökning.46 Som 
tidigare framgått har vi valt att sända enkäten till ett begränsat urval av lärare och 
gruppledare. Förutom resursskäl är orsaken till detta att vi med hjälp av enkäten 
främst vill identifiera de gemensamma orienteringarna och uppfattningarna samt 
fråge- och utvecklingsområden med relevans för projektet som helhet och inte 
kartlägga uppfattningar på de enskilda gymnasieskolorna. Mot bakgrund av att 
221 lärare/gruppledare svarat av totalt ca 1 200 bedömer vi att undersökning 
sannolikt nått en mättnad. Detta innebär att svarsbilden inte förväntas förändra 
sig nämnvärt även om fler fått svara på enkäten.47 Det betyder att resultaten torde 
ge en tämligen rättvisande bild av den undersökta gruppens uppfattningar som 
helhet, men inte för den enskilda skolan.

Vi har även använt oss av fokusgrupper som är en typ av gruppintervju. Det 
är en forskningsteknik/undersökningsmetod där data samlas in genom ett samtal 
kring ett ämne eller ett tema som i förväg bestämts.

Fokusgruppsmetoden ger det djup och den kontext som forskaren behöver för att 
fördjupa sin förståelse av vad som ligger bakom människors tankar och erfarenhe-
ter. Den ger också upphov till tolkning och därigenom till förståelse av varför saker 
är dom de är, och hur de kom att bli så.48

I fokusgrupper kan vi således studera hur olika uppfattningar formuleras och 
görs relevanta i ett visst sammanhang. Men en fokusgruppsundersökning kan 
inte ersätta mer övergripande metoder, utan används ofta som komplement till 

46 Svarsfrekvensen för gruppledare är 79 % (89 av 113) och för lärare 64 % (132 av 205). 
En del av bortfallet kan förklaras av de kommentarer vi fått skriftligt eller per telefon. 
Några har varit osäkra på att fylla i en webenkät, några har sagt sig inte ha tid, någon vill 
ha betalt och någon ville hellre bli intervjuad i anslutning till sommarlovet.
47 Se t.ex. Glaser & Strauss (1967). Forskare som arbetar med kvalitativa undersökningar 
använder ibland begreppet mättnad. Det avser situationer då svarsmönster blivit stabila, 
varför forskaren inte finner det meningsfullt att intervjua fler personer eller sända ut fler 
enkäter.
48 Wibeck (2000), s. 127.
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dessa för att få fram fler frågeställningar och/eller fördjupade perspektiv på ett 
ämne. Vår förhoppning var att data från de båda fokusgruppssamtalsomgångar 
bidragit till den fortsatta bearbetningen, tolkningen och analysen. Så blev det i 
viss utsträckning, men inte fullt ut då några inte läst eller endast översiktligt be-
kantat sig med utsänt material (även om deltagarna i gemen sade sig uppskatta 
samtalen). Materialet var tämligen omfattande, vilket kan vara en bidragande om-
ständighet till detta. Resultaten från fokusgruppssamtalen har integrerats i redo-
visningen och diskussionen.

Sammanfattningsvis har vi använt oss av olika metoder för att samla in data 
för att tolka dem i en hermeneutiskt inspirerad tradition i sökandet efter möjliga 
innebörder49 I och med att vi är medvetna om de ofullständigheter dessa metoder 
är behäftade med och att de inte alltid går att använda fullt ut på det sätt som 
avsetts har vi mobiliserat en beredskap att inte övertolka data. Vår förhoppning 
är att den metodiska variationen bidrar till att flera perspektiv kan ställas i relation 
till varandra.

Huruvida våra resonemang och argument är goda eller inte är upp till läsaren 
själv att bedöma. Vår avsikt är inte att ge råd eller komma med förbättringsförslag 
utan snarare att presentera andra infallsvinklar:

Forskningens uppgift är inte att komma med ”förbättrande” berättelser från fältet, 
utan snarare med en sorts alternativa eller utmanande berättelser som uppmanar till 
att en dialog kan inledas med fältet. I en sådan dialog kan båda genrerna – teorins 
och praktikens – utvecklas.50

Det centrala är således inte att läsaren ska hålla med oss, men väl finna vår text 
begriplig. Själva poängen med vår ”berättelse” är inte att övertyga läsaren – hu-
vudsyftet är att uppmuntra till egen reflektion.

49 Ödman (1979).
50 Czarniawska & Sköldberg (1998/2002), s. 136.
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redoviSNiNG Av reSuLTAT

 I övrigt vill jag tillägga att jag är nöjd med min  
 skola, arbetskamrater, elever och chefer. Trivsel är  
 det viktigaste för att hjulen ska gå runt för oss alla,  
 elever som personal! Nu undrar jag om jag ska  
 hitta en avsändarknapp, så att ni kan få detta,  
 detta som faktiskt tar tid att skriva…51

I denna andra del redogörs för våra resultat och inkluderar våra sammanfattande 
kommentarer. Vi inleder varje avsnitt med en kvantitativ sammanfattning (MAK 
som kvantitet) och därefter redovisas resultat från ledningsgruppsintervjuer, we-
benkäten och fokusgruppsintervjuerna inom följande frågeområden:

Ämnesgrupp/ämneskonferens/ämnesråd 

Program/sektor/lag/inriktning

Elevers studiesituation

Information och medinflytande

Marknadsföring

A-dagar

Kompetensutveckling

IT 

Värdering av gemensam tid 

Som kommer att framgå av redovisningen har vi valt att benämningen skolledare 
på såväl rektorer som bitr. rektorer. Vi har vidare i redovisningen av enkätresultat 
valt att redovisa svaren från gruppledare och lärare för sig, men endast kommen-
terat om skillnaderna dessa grupper emellan överstiger cirka tio procent.

51 Kommentar från lärare i webenkäten.
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mAK Som KvANTiTeT

 När hundra kloka huvuden slås ihop i en grupp  
 blir resultatet en enda stor dumbom, därför att varje  
 individ hämmas av att andra är annorlunda.
 (Carl G. Jung)

 Vilken oerhörd livserfarenhet finns inte samlad  
 inom denna grupp! Hundratals – ibland tusentals  
 – ”livserfarenhetsår” trängs inom gruppens väggar  
 och förmedlar sig på alla sätt.
 (Lars Lorentzon)

Som tidigare nämnts omfattar en lärares årsarbetstid enligt gällande avtal 194 
dagar. Av dessa ska som minst 178 dagar ägnas åt undervisning. Resterande dagar 
(10–16 dagar eller 80–128 timmar – de s.k. A-dagarna) är tid för planering, utvär-
dering, uppföljning kompetensutveckling etc. I tabellen som följer redovisas hur 
många timmar per heltidsanställd lärare vid de olika gymnasieskolorna använder 
för olika typer av möten, aktiviteter och konferenser (förkortat MAK).52 Vi har 
nedan valt att dela in MAK:en i sex olika kategorier utifrån deras innehåll/syften: 
ämnesgrupp/ämneskonferens/ämnesråd, program/sektor/lag/inriktning, elev-
ers studiesituation, information och medinflytande, marknadsföring samt övrigt. 
Vi har redovisat MAK där i princip alla lärare förväntas delta för sig och MAK 
där ett fåtal lärare deltar för sig. Gymnasieskolorna är rangordnade från vänster 
till höger efter hur många timmar de totalt uppgivit sig använda till dessa olika 
MAK.

52 De siffror som angivits i tabellen har vi fått från resp. rektor. För att kontrollera huru-
vida de är rättvisande eller ej har de även tillställts rektor för kontroll. Dessvärre har som 
tidigare nämnts flera skolor inte svarat trots upprepade påminnelser.
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Tabell 1 – Antal timmar för varje MAK

Som framgår av tabellen ovan är spridningen utifrån antalet timmar betydande 
– Spånga gymnasium53 uppger sig använda cirka fem gånger flera timmar än vad 
Blackebergs gymnasium gör. Däremellan är redovisad tid för olika MAK för 
övriga skolor tämligen jämnt fördelat. I följande diagram redovisas medelvärdet av 
samtliga nitton gymnasieskolors användning av tid för olika typer av MAK.54 

Diagram 1 – Fördelning av olika MAK

53 Det höga värdet kan förklaras av att skolan flyttade under läsåret.
54 Dessa värden utgör summan av MAK där alla deltar resp. MAK där ett fåtal deltar.
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Sammanfattande	kommentar

De undersökta gymnasieskolorna använder i genomsnitt 114 timmar/läsår för 
MAK (min: 42, median: 109, max: 212). Det finns endast mindre skillnader mel-
lan innerstadsgymnasier (99 timmar i genomsnitt), gymnasier med yrkesprogram 
(119 timmar) och förortsgymnasier (123 timmar). Vi kan alltså se att innerstads-
gymnasier använder något mindre tid för MAK än övriga. 

När vi intervjuat skolledningarna om gymnasieskolornas sätt att använda den 
gemensamma tiden bekräftas vårt antagande att det inte alltid är en fråga om 
övervägda ställningstaganden och aktiva val. Några skolledningar har antingen 
haft svårt att precisera vilka MAK som förekommer och i vilken omfattning eller 
så har det inom skolledningen förekommit olika uppfattningar. Detta behöver 
inte vara ett uttryck för bristande kontroll, utan kan även förstås som att många 
MAK är förgivettagna: hälsan tiger still – de är inbäddade i en lokal tradition och 
kultur. Som tidigare nämnts har vi bl.a. av dessa skäl funnit det intressant och 
givande att försöka synliggöra utfallet av organisatoriska val som i många stycken 
förefaller vara underförstådda och outtalade. Vi tycker oss också ha fått detta 
bekräftat av det ökande intresse skolledningarna, gruppledarna och lärarna visat 
”tidsfrågan” i dess subjektiva och objektiva bemärkelser i våra ledningsgrupps
intervjuer och fokusgruppssamtal. 

Det förefaller alltså som om gymnasieskolorna har använt sin frihet att själva 
styra sina interna samarbetsformer, dvs. vilka lärarkonstellationer som ska mo-
biliseras för vad och i vilken omfattning dessa ska verka. Denna lokala variation 
kommer också till uttryck i hur de olika MAK:en benämns. I tabellen nedan 
redovisas 62 olika benämningar på MAK.

 mAK där ett fåtal lärare deltar mAK där alla lärare 
  deltar

ämne   ämnesansvarigkonferens   ämnesgrupper

Program/sektor/ A-lagsmöte, möte programledare, Pedagogiskt  A-lagsmöten, Lärar-
lag/inriktning	 fika,	Temamöte	 konferens,	Områdes-
  möten, Program- 
  konferens, Programråd, 
  Globaltid, Pedagogiskt 
	 	 forum,	Pedagogiskt	fika	 	

elevers studie- Betygskonferens, Klasskonferens, droggrupp,  Klasskonferens, Klassråd 
situation	 Elevinflytandegrupp,	EVK,	Jämställdhetsgrupp,	
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Tabell 2 – Benämningar på MAK

En arbetsgrupps namn säger något om dess identitet. Denna rika flora benäm-
ningar tar vi dels som en intäkt för en frihet (eller en organisatorisk osäkerhet), 
dels som ett sökande efter former för en modern gymnasieskola inom matrisor-
ganisationens ramverk. Samtidigt anger den lokala kulturen vilka benämningar 
som är möjliga. Benämningen A-lagsmöte förefaller t.ex. att vara möjlig på en 
skola medan den på en annan inte anses vara passande. 

Vi kan konstatera att variationen av MAKbeteckningar och spridning av antal 
timmar är stor. Användningen av den gemensamma tiden innanför arbetstids-
avtalets ramar förefaller vara en lokal fråga där den kommunala huvudmannen 
utövar ett svagt eller obetydligt inflytande. Om dess utformning och inriktning är 
ett uttryck för skolledningens ambitioner att styra och/eller den lokala kulturens 
balanserande ordning kan vi inte uttala oss om. 

 Kris o katastrofgrupp, matråd, mobbinggrupp, 
 Premiegrupp, Stipendiegrupp, Stipendienämnd,
 Överlämningskonferens 

information och  Arbetsmiljögrupp, Lokal styrelse,  morgonmöte,
medinflytande	 Partssammansatt	grupp,	Skolkonferens,	 Personalkonferens,	
 SvG, utskott Personalinfo, utskott, 
  APT

marknadsföring Gy-mässa, infokväll, mässa, Pr/Web, Öppet hus

Övrigt ANT-grupp, Biblioteksgrupp, ekonomigrupp, 
 Festkommitté, Fortbildningsgrupp, Föräldra- 
 förening, hälsogrupp, internationalisering/APu, 
 iT-grupp, Ledningsgrupp, Lokal skolutvecklings- 
 grupp, Lärmiljögrupp, Projektplansmöte,  
 Schemagrupp, Skollivsgrupp, Skolutvecklings- 
 grupp, ungdomsfrågor, utvärderingsgrupp.
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LedNiNGSGruPPSiNTervJuer,  
WeBeNKäTer och FoKuSGruPPSSAmTAL

u N d e r v i S N i N G S r e L AT e r A d e  m A K  –  ä m N e S K o N F e r e N S / r Å d / G r u P P 

Ämneskonferensen/rådet/gruppen hämtar sin identitet utifrån det ämne i vilket 
de ingående lärarna undervisar. Denna grupp har en lång tradition att falla till-
baka på inom gymnasieskolan och anfördes förr i tiden av ämnesföreträdaren/
huvudläraren.

Ämneskonferens	som	kvantitet

Diagram 2 – Ämneskonferens som kvantitet

För ämneskonferenser använder de undersökta gymnasieskolorna som medel-
värde 16 tim per lärare och läsår.55 Två gymnasieskolor uppger sig inte ha några 
ämneskonferenser alls i formell mening. Konferens med skolledning och ämnes-
ansvariga förekommer endast på två gymnasieskolor. 

När vi har jämfört de tre skolor (Thorildsplan, Kärrtorp och Globen) som 
använt mest tid för ämneskonferenser (25–54 tim) med de fem skolor (Kungshol-
men, S:t Erik, Enskede, S:t Göran och Östra Real) som använt minst tid (8 tim 
och där detta förekommit) för ändamålet har vi noterat följande: Oavsett hur 
mycket tid som används för ämneskonferenser anser majoriteten (ca 60 %) att 
tiden inte är tillräcklig för att fullfölja ämneskonferensens uppdrag. De gymna-

55 Här avses endast MAK där alla deltar.

0

10

20

30

40

50

60

Kis
ta

Glob
ala

St
 Er

ik

Ku
ng

sh

En
sk

ed
e

S:t
 G

ör
an

Östr
a R

Bla
ck

eb

Sö
dr

a L

Fa
rst

a

Fra
ns

 S

No
rra

 R

Sp
ån

ga

Br
om

ma

Häs
se

lb

Te
ns

ta

Th
or

ild
s

Kä
rrt

or
p

Glob
en



45

sieskolor som lägger ned mest tid är marginellt mer nöjda (83 % i förhållande till 
70 %) med sitt resultat i förhållande till nedlagd tid. (Mest tillfreds är Kärrtorps 
och Thorildsplans gymnasier.)

Intervjuer

I de intervjuer som genomförts med skolledarna/ledningsgrupperna finner vi en 
del utsagor om ämneskonferenser, ämnesråd eller ämnesgrupper. De handlar i 
flera fall om att en läraridentitet som är knuten till ämnet kan vara problematisk. 
En skolledare säger:

Av tradition känner många lärare sig mer befryndade med de sina i ämnet.

Vidare framförs att ämnesgrupperna symboliserar och företräder en stark tra-
dition där skolämnet är det viktigaste. Denna hållning utmanas idag av ämnesö-
vergripande teman, programmål och arbetslag där i stället eleven anses ska vara 
i centrum. För att stärka sin ställning menar två skolledare att ämnesgrupperna 
också agerar på olika informella sätt:

Här riskerar kärnämneslärarna att bli passiva eller att hamna utanför. Ämnesgrup-
pers informella agerande kan härvid upplevas av skolledningen som störande.

Starka ämnesgrupper agerar informellt genom att använda ickeformella vägar att 
framföra sina åsikter i en viss fråga. Ibland så självständigt att man åkallar sin rek-
tors ilska. De agerar i frågor som man formellt inte har med att göra.

Ibland anser skolledningen att ämneskonferensen flyter ihop med andra aktivite-
ter som t.ex. löpande institutionsarbete. En skolledare säger något ironiskt:

Ämneskonferensen har ju en väldigt lång tradition men när jag läser protokoll så 
ser jag att dom måste ha dom mest skinande institutioner som finns för det verkar 
städas väldigt mycket på institutionerna som det framgår av vartenda protokoll.

På flera gymnasieskolor pågår ett arbete med att stärka programlogiken på olika 
sätt genom bl.a. styrning av den gemensamma tiden för ämnesgrupper och pro-
gramgrupper samt resurser för kompetensutveckling. Denna förskjutning kan 
belysas med följande citat från skolledarna:

Vi håller på att flytta över sammanhanget från ämnesgruppen till programgruppen. 
Vi trycker jättehårt på att programmålen ska uppfyllas. 
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6000 kr per individ anslås till fortbildning varje läsår: 40 % går till programgrupp, 
40 % går till ämnesgrupp och 20 % till skolövergripande.

Det händer även att ämnesgrupperna inte alls tilldelas tid eller särskilda medel för 
kompetensutveckling. Detta kan medföra att kompetensutveckling i ämnet han-
teras i arbetslaget eller sker i informella möten, vilket belyses med följande citat:

Ämneskonferensen får inte nu specificerade medel för kompetensutveckling – men 
det behövs nog en post för detta men det behöver motiveras i arbetslaget

Vi uppmuntrar lärare att samarbeta. Det finns många informella gruppbildningar. 
Flera grupper har studiecirklar i ämnesgrupper. 

Tiden som ämnesgrupperna förfogar över i kalendariet räcker i flera fall inte till 
utan utförs på annan tid.

Vi kan konstatera en något ambivalent inställning till ämnesgrupperna bland 
skolledningarna. De symboliserar i vissa stycken en gammal ordning som man 
nu vill frångå, men samtidigt något som fyller en funktion. Ingen har fört fram 
tanken att avskaffa dem.

Enkäter

I webenkäten har de svarande uppgivit i vilken grad de håller med (Instämmer 
helt – Instämmer delvis – Tveksam – Instämmer inte alls) i följande påståenden 
vad gäller ämneskonferens/råd/grupp. Den fjärde frågan har ställts på olika sätt 
till gruppledare respektive lärare. 

Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Gruppens uppdrag är tydligt för dig

Tiden är tillräcklig för att fullfölja  
uppdraget

vi ägnar oss åt rätt saker

Det	finns	förutsättningar	att	leda	 
gruppen på ett bra sätt
Gruppen leds på ett bra sätt (Lärare)

instämmer 
delvis %

43
37

36
28

49
47

42
40

instämmer 
helt %

49
42

7
15

28
26

32
30

Tveksam 
  %

7
18

34
34

21
21

24
22

instämmer 
 inte alls %

1
3

23
23

1
6

2
8
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Tabell 3 – Ämneskonferens/råd/grupp

Vad gäller ämneskonferenser etc. är svarsbilden likartad för lärare och grupp-
ledare. En klar majoritet (mellan 70 % och 92 %) instämmer helt eller delvis 
i att ämnesgruppens uppdrag är tydligt, att gruppen ägnar sig åt rätt saker, att 
gruppen leds på ett bra sätt (lärare) respektive att det finns förutsättningar att 
leda den på ett bra sätt (gruppledare), att samarbetsviljan är god och att grup-
pen når goda resultat i förhållande till nedlagd tid. Däremot är drygt hälften 
(ca 56 %) tveksamma eller inte alls instämmande i att tiden är tillräcklig för att 
fullfölja uppdraget. Men trots denna anförda brist på tid är ca 80 % nöjda med 
resultaten!

I webenkäterna gavs också möjlighet att kommentera de olika bundna svarsal-
ternativen. Här, liksom på många andra ställen i vårt material, finns tänkvärda skill-
nader mellan de bundna ”klickbara” enkätsvaren och de öppna kommentarerna. 
Kommentarerna är mer kritiska än vad statistiken visar. Är det så att kommentar-
möjligheterna utnyttjas av de tveksamma och de frustrerade? Nedan följer några 
kommentarer i anslutning till de olika frågeområdena vad gäller ämnesgrupper. 

Vi har inga tydliga eller dedikerade ämneskonferenser, utan möten och uppdrag 
formuleras efter hand.

Uppdragen är inte alltid tydliga varför gruppledare och grupp kan bli osäkra. Vid 
många möten deltar också personer som inte vill vara med på mötet/uppdraget; de 
drar ned resultatet!

Frågor av infotyp tar för mycket plats och tid. 

Brist på tid, olika mål för olika i gruppen, politik styr, delvis revir och maktkamp, 
mycket diskussion kring, brist av fokusering.

De kritiska utsagorna kan sammanfattas med att man anser att gruppen har ett 
otydligt uppdrag, har för lite tid och ett otydligt ledarskap. Men som sagt – sta-
tistiken i föregående tabell visar på en överlag positiv inställning till ämnesgrup-
perna.

Samarbetsviljan i gruppen är god

vi når goda resultat i förhållande till
nedlagd tid

37
41

46
39

52
44

37
39

10
13

15
17

1
2

2
5
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Sammanfattande	kommentar

Skolledarna förefaller prioritera de olika ämnesgruppernas verksamhet lågt och 
i flera fall signaleras ett visst misstroende mot deras verksamhet (som i något 
fall rent av beskrivs som en motståndsrörelse). Ämnesgruppen framställs i dessa 
fall som en symbol för ”den gamla gymnasieskolan” med ämnet i centrum – en 
ordning som skolledarna nu anser behöver ändras. Denna ambition kommer till 
uttryck i att arbetslagsarbete prioriteras tidsmässigt och ägnas i genomsnitt tre 
gånger mer tid än åt ämneskonferenser.56 

Lärarna och gruppledarna är betydligt mer positivt inställda till ämneskon-
ferenser än vad skolledningarna är. Denna aktivitet har tonats ned åtskilligt av 
skolornas ledning för att ge plats åt andra grupper formerade utifrån en uttalad 
vilja att stärka en program/inriktningslogik. Oaktat detta ställningstagande är 
cirka tre fjärdedelar av lärarna och gruppledarna i huvudsak nöjda med ämnes-
konferenserna i deras nuvarande utformning, även om tiden anses vara väl kort, 
och en fjärdedel mindre nöjda. Några orsaker till varför minoriteten är mindre 
nöjd kan sannolikt skönjas i de öppna kommentarerna. Här sägs att uppdraget 
inte är tillräckligt tydligt, tiden för kort, att det saknas ledning i grupperna och 
att information ges för stort utrymme. Trots att skolledningarna förefaller ha en 
avvaktande hållning, medan lärarna är överlag positiva till ämneskonferenserna, 
tycks det inte vara en aktuell stridsfråga.

Mot bakgrund av att endast två skolor säger sig ha formaliserade konferenser 
med skolledning och ämnesföreträdare verkar det som om skolledarna inte har 
så höga ambitioner att styra denna ”ämnesprocess”, vilket en skolledare uttrycker 
på följande sätt:

Skolledare ”tassar runt” ämnesgruppen – gammal akademisk tanke. 

Kan det vara så att lärarna lämnas ”ifred” som ett uttryck för tillit – rektor bryr 
sig om men inte lägger sig i som ett uttryck för kollegial respekt? Skattar skol-
ledarna den egna kompetensen lågt när det gäller att delta i denna typ av samtal? 
Väljer de att lägga krutet på andra saker? Är dessa ämnesbundna forum inte 
intressanta för skolans utveckling? Eller är de svåra att få tillträde till – en variant 
av Bergs (1994) osynliga kontrakt mellan skolledare och lärare, där lärarna erbjuds 

56 För att få fram faktorn tre har vi jämfört den genomsnittliga tidsanvändningen för 
arbetslag respektive ämneskonferens. 
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eller har tillskansat sig en okränkbar zon inom ramen för ämneskonferensen?57 
Gymnasieskoletraditionen har ju inneburit att ämnesföreträdaren/huvudläraren 
haft ett icke obetydligt inflytande.58 Dock menar Scherp (2006) att det osynliga 
kontraktet numera är uppsagt och lärarna efterfrågar eller till och med kräver att 
skolledningen ska engagera sig i den vardagliga pedagogiska verksamheten. Oav-
sett tolkning förefaller skolledningarnas styrning av ”ämnesprocessen” att vara 
modest – detta sagt utan värdering. 

u T B i L d N i N G S r e L AT e r A d e  m A K  

–  P r o G r A m / i N r i K T N i N G / S e K To r / A r B e T S L A G

Till skillnad från ämneskonferensen är denna gruppering ett relativt nytt inslag i 
gymnasieskolan. I grundskolan har vi kunnat finna arbetslag och motsvarande i 
snart 30 år.59 Tanken är att lärarna främst ska organisera sig runt eleven (och inte 
ämnet). Utbildningspolitiskt har man i retoriken tagit avstånd ifrån ett fokus på 
”ämnet i centrum” till förmån för ”eleven i centrum”.60

57 Med osynligt kontrakt avses en underförstådd överenskommelse som går ut på att om 
rektor lämnar lärarna ifred i klassrummet så lämnar lärarna rektor ifred på expeditionen. 
Det osynliga kontraktet blir på så sätt ett fördrag om en fredlig samexistens.
58 Vi menar att den kollegiala primus inter pares-tradition inom vilken gymnasieskolan ver-
kat har inneburit en legitimitet inte bara för rektor, utan även för huvudlärare/ämnesfö-
reträdare.
59 Nestor (1989) & (1991).
60 Lgy -70 & Lpf  -94.
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Möten	i	arbetslag	som	kvantitet

Diagram 3 – Program/inriktning/sektor/arbetslag som kvantitet

Vad gäller tid för arbetslag (a-lagmöten, lärarkonferens, områdesmöten, pro-
gramkonferens, programråd, globaltid) används i genomsnitt 46 tim per lärare 
och läsår, vilket nästan är ungefär tre gånger mer än för ämneskonferenser.61 
Tre gymnasieskolor uppger sig inte ha några arbetslag eller motsvarande alls. 
Konferens/möte med skolledning och arbetslagsledare förekommer på sju gym-
nasieskolor. 

När vi jämfört de tre skolor (S:t Göran, Globala och S:t Erik) som använt 
mest tid för arbetslag (82–117 tim) med de tre skolor (Blackeberg, Kärrtorp och 
Kungsholmen) som använt minst tid (12–27 tim och där detta förekommit) för 
detta ändamål har vi funnit följande: På skolor där man lägger ned mest tid på 
arbetslag är uppdraget tydligare, man ägnar sig åt rätt saker, samarbetsviljan är 
bättre liksom resultaten. På skolor där man lägger ned minst tid på arbetslag anses 
tiden vara mer tillräcklig!

Intervjuer

Program/inriktning/sektor/arbetslag har i intervjuerna med skolledarna fram-
hållits som något man är nöjd med och som anses fungera bra på flera skolor. 
Detta bedöms vara det viktigaste forumet vad gäller utbildningen och praktiska 
frågor som rör elever och lärare. Det är framför allt det gemensamma helhetsan-
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svaret vad gäller läroplans- och programmål och att man samtidigt löser en del 
praktiska frågor kring eleven som framhålls. Arbetslaget sägs också ge en ökad 
förståelse mellan olika lärarkategorier. Genom att organisera så att arbetslag och 
APT sammanfaller anser man sig också att ha fått en tydligare organisation (4 
skolor). Tre skolledare uttrycker ovan nämnda fördelar på följande sätt:

Arbetslaget har ett gemensamt kollektivt ansvar för att eleverna når målen.

Arbetslagen har gjort att lärarna har större insikt i vad eleverna gör, och ger mer 
helhet kring eleven.

Samarbete finns mellan medlemmarna i arbetslagen, men de måste styras. Redan 
nu kan dock högre kvalitet i arbetslagsarbetet iakttas. Sammansättningen av arbets-
lagen med både kärn och karaktärsämneslärare har medfört att ”branschfolket” 
tycker att ”skolfolket” med djupare förståelse och annan teoretisk bakgrund tillför 
mycket till debatten.

Arbetslagen förefaller också vara högre prioriterade än ämnesgrupperna vad gäl-
ler gemensam kompetensutveckling, liksom att det är ett forum som ibland har 
mandat att ge förslag till individuell kompetensutveckling. Två skolledare säger:

Vi prioriterar gemensam och arbetslagsinriktad kompetensutveckling.

Arbetslagen prioriterar – bitr. rektor stämmer av med kompetensutvecklingsplaner.

Men flera skolledare påpekar att det finns en del problem kring arbetslagen. Det 
gäller kärnämneslärarnas roll och delaktighet, ledningen av grupperna, rekryte-
ring av ledare, utformningen av deras uppdrag och att de fungerar med varierande 
framgång. Även lokalerna och därmed placeringen av lärarnas arbetsplatser sägs 
utgöra ett hinder för att arbetslagstanken ska kunna slå igenom. Dessa bekymmer 
kan belysas med följande citat:

Numera känner dom [kärnämneslärarna] sig lite som främmande fåglar. Dom är 
där, dom har sina lektioner, många av dom är kolossalt ambitiösa, dom jobbar allti-
hopa. Men det är som om det är den biten bara. Resten av skolan och vad eleverna 
gör på annan tid är inte riktigt närvarande.

Gemensam uppdragsbeskrivning finns ej för arbetslaget, delegationen har gått oli-
ka långt, en del har egen budget, andra inte. 
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Ett arbetslag fungerar illa vad det gäller relationer mellan medlemmarna och där 
har man måst koppla in en terapeut för att reda ut förhållandena.

Studieledare har periodvis arvoderats – nu är det en kontroversiell fråga.

Vi har försökt få till arbetslag varje år. Men det sitter inte ännu – men där det gör 
det blir det informella möten hela tiden. Vi har försökt…

Flera skolor har planer på att utveckla och/eller stärka en redan påbörjad ut-
veckling av programlogiken och dess organisation. Skälet sägs vara en vilja att 
fokusera verksamheten mer uttalat mot programmålen och att organisera verk-
samheten i arbetslag knutna till program/inriktning eller sektor och i vissa fall 
även till APT och därmed förskjuta fokus från ämne till elev. I samband med 
detta planerar en fjärdedel av gymnasierna att även stärka ledningen för arbetsla-
gen med någon form av arbetslagsledare/samordnare. Fyra skolledare uttrycker 
denna styrningsambition på följande sätt:

Programgruppsledarnas uppgifter ska stärkas i höst – de tillhör skolledningen. Alla 
ska delta även om man har 50 % tjänst. Det här är en brytpunkt.

Större förväntan på arbetslagen – uppdragen preciseras. Vi ska städa – man ska se en 
helhet! En skola med personal som jobbat ihop många år behöver röras om i grytan 
– nya förväntningar och nya roller effektiviserar. Infärgning ska ske åt båda hållen.

Inför nästa år står vi inför att sjösätta rudiment till arbetsenheter och dom kom-
mer att bli APTgrupper. /…/ De operativa ledarna står i begrepp att bli arbets-
lagsledare. I en framtid ser vi skolan uppdelad i olika arbetsenheter som vi kallar 
arbetslag men det är knappast något begrepp som vi använder. Vi talar istället om 
vilka som vill samarbeta med varandra. Vad det handlar om är att flytta fokus från 
ämne till elev.

Övervägandena inför ny organisation (eller snarare ”omtänk”) är att det är pro-
grammålen som måste styra oss i väldigt hög utsträckning. /…/ Vi tror att man kan 
göra så mycket annat genom att börja prata med varandra i arbetslagen. Vi sätter 
fokus på det uppdrag arbetslaget har.

Sammanfattningsvis har arbetslagstanken slagit rot hos skolledningarna och kraft 
ägnas åt att få dessa grupper att bli funktionella. Det gäller i synnerhet på skolor 
med yrkesprogram, medan man på vissa andra skolor upplever ett visst motstånd 
mot att organisera lärarna runt eleven. 
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Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Gruppens uppdrag är tydligt för dig

Tiden är tillräcklig för att fullfölja  
uppdraget

vi ägnar oss åt rätt saker

Det	finns	förutsättningar	att	leda	 
gruppen på ett bra sätt
Gruppen leds på ett bra sätt (Lärare)

Samarbetsviljan i gruppen är god

vi når goda resultat i förhållande till
nedlagd tid

instämmer 
delvis %

39
41

39
34

56
46

45
38

47
40

48
39

instämmer 
helt %

47
39

9
17

18
19

36
33

42
46

33
30

Tveksam 
  %

11
12

34
35

26
30

16
22

10
12

18
26

instämmer 
 inte alls %

3
8

18
14

0
5

3
7

1
2

1
5

Enkäter

I enkäten har de svarande angivit i vilken grad de håller med (Instämmer helt 
– Instämmer delvis – Tveksam – Instämmer inte alls) i följande påståenden vad 
gäller Program/inriktning/sektor/arbetslag. Den fjärde frågan har ställts på olika 
sätt till gruppledare och lärare.

Tabell 4 – Program/inriktning/sektor/arbetslag

Arbetslagets uppdrag förefaller uppfattas som tämligen tydligt (instämmer helt 
eller instämmer delvis) för såväl lärare som gruppledare (80 % resp. 86 %). Hälf-
ten av lärare och gruppledare anser att tiden är tillräcklig medan andra hälften är 
tveksam eller instämmer inte alls i att tiden är tillräcklig. Något fler gruppledare 
än lärare anser att grupperna ägnar sig åt rätt saker (74 % resp. 65 %). Grupple-
darna anser på det hela taget att det finns förutsättningar för att leda gruppen på 
ett bra sätt (81 %) och de flesta lärare instämmer i detta (71 %). Vad gäller sam-
arbetsviljan i gruppen är såväl lärare (86 %) som gruppledare (89 %) tämligen 
tillfreds (instämmer helt eller instämmer delvis). Gruppledarna är däremot mer 
tillfreds med resultaten i förhållande till nedlagd tid (91 % resp. 69 %).

I webenkäten gavs även här möjlighet att kommentera de olika bundna svars-
alternativen. Nedan följer några kommentarer i anslutning till de olika frågeom-
rådena. Noteras kan att de flesta kommentarer även här uttrycker brister eller 
något man är tveksam/kritisk till.
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För många möten med för lite resultat. Många ”måste möten” varje vecka när man 
egentligen behöver jobba mer med sitt ämne, ex förbereda lektioner och rätta prov. 

Arbetslaget fungerar bra men tid är alltid en bristvara. 

En grupp med goda förutsättningar. Skepsis mot arbetslaget finns i laget och sko-
lan. Uppgiften fortfarande något otydlig. 

Ofta handlar arbetet om att släcka bränder, vilket är frustrerande. Skulle önska ett 
mer genomtänkt upplägg för arbetet.

De kommentarer som finns om arbetslagsarbetet handlar således om att uppdra-
get inte är tydligt, tiden för kort, gruppstorlek, arbetsdisciplin, för mycket ”släcka 
bränder” på bekostnad av mer långsiktigt arbete samt att man får reagera på 
andras frågor. Ingen har kommenterat hur gruppen leds.

En	jämförelse	mellan	ämneskonferens	och	arbetslag

Gruppledarna är i genomsnitt mer positivt inställda till ämneskonferensen än till ar-
betslaget vad gäller uppdraget och dess tydlighet. De är mer positivt inställda till 
arbetslaget än till ämneskonferensen vad gäller förutsättningarna att leda gruppen 
samt den tid som finns för att fullfölja uppdraget. 

Lärarna är i genomsnitt något mer positivt inställda till ämneskonferensen än till 
arbetslaget vad gäller att nå goda resultat samt att ägna sig åt rätt saker. De är 
något mer positivt inställda till arbetslaget vad gäller tiden att fullfölja uppdraget. 

Sammanfattande	kommentar

De flesta skolledare, lärare och gruppledare är på det hela taget nöjda med arbets-
lagen. Ambitionen sägs vara att ”flytta fokus från ämne till elev”. Denna form 
av samarbete förmodas leda till större förståelse mellan lärarkategorier och en 
mer utvecklad helhetssyn på elevernas utbildning. För detta behövs dock en kom-
petensutveckling som i stor utsträckning läggs på arbetslagen och deras arbete. 
Emellertid förefaller såväl lärare som gruppledare att värdera ämnesgrupperna nå-
got högre. Gruppledarna är något mer nöjda med gruppens resultat än vad lärarna 
är. Hälften av lärarna och gruppledarna finner dock tiden även här för kort. 

Sju gymnasieskolor har möten mellan gruppledare och skolledning. De pro-
blem som nämns är hur arbetslagen leds, förhållandet och samverkan mellan 
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62 Här avses endast elevvårdskonferenser där lärare deltar. äten.

kärn- och karaktärsämnen (den s.k. infärgningen), relationsproblem samt prin-
ciper för gruppledarnas eventuella arvodering. En tänkbar tolkning är att dessa 
problem framträder som en följd av att styrningsambitionerna är högre i relation 
till arbetslagen än till ämnesgrupperna och att det handlar om att konstruera en 
läraridentitet som bygger på andra utgångspunkter.

Någon skola finner att själva begreppet arbetslag har föga lyskraft och väljer 
att i stället tala i termer av samarbete. Kan det vara så att begreppet på en del 
skolor har smak av grundskola och uppfattas därmed ha lägre status? Oaktat 
tolkning försöker man på flera skolor finna andra mer för skolformen adekvata 
begrepp (A-lagsmöte, Lärarkonferens, Områdesmöte, Programkonferens, Pro-
gramråd, Globaltid, Pedagogiskt forum, Lärarråd). Det är alltså inte givet hur 
denna typ av MAK ska benämnas.

e L e v e r S  S T u d i e S i T u AT i o N

Denna grupp av frågor fokuserar MAK, som vi samlat under rubriken elevers 
studiesituation. Det är t.ex. uppfattningar om klasskonferens, klassråd, EVK62, 
betygskonferens, mentorsmöten, mitterminskonferenser. Det gemensamma i 
dessa olika typer av MAK är att pedagogiska och studiesociala förutsättningar 
för och avstämningar av elevernas skolarbete behandlas. 

Möten	om	elevers	studiesituation	som	kvantitet

Diagram 4 – Elevers studiesituation
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Vad gäller tid för MAK om elevers studiesituation (klasskonferens, EVK, be-
tygskonferens, mentorsmöten och mitterminskonferens) används i genomsnitt 
tretton timmar per lärare och läsår.63 Två gymnasieskolor uppger sig inte ha några 
sådana MAK alls. 

Intervjuer

I intervjuerna med skolledarna har denna typ av MAK kommenterats sparsamt. 
De utsagor som vi noterat handlar vad gäller klasskonferensen om syftet och 
innehållet samt om olika förväntningar från skolledning resp. lärare: vem är kon-
ferensen till för och vem ska leda den? Detta kan belysas med följande citat från 
skolledningen på två skolor:

Klasskonferensen är en form som vi brottas väldigt mycket med hur den ska se 
ut. Det är en konferensform som vi också får tukta, den har en tendens att bli 
vildvuxen – ett klagoseminarium från lärares sida. Det är därför viktigt att alla vet 
vad det gäller.

Men klasskonferensen är ju någonting som är mycket bra. Det är bara på vilket sätt 
som klasskonferenser hålls som kan diskuteras. Det finns en förväntan att det är en 
skolledare som leder och att det är lite för skolledaren som man redovisar medan 
det ju handlar om att det är lärarna som träffas för att diskutera klassen – dom äger 
konferensen.

Liknade synpunkter om EVK – elevvårdskonferensen – framförs från ett par 
skolor. Två skolledare från olika skolor säger:

 Det är fn så mycket mer EVK hos oss än på andra gymnasieskolor. Det går att drun-
kna i dom. Ytterligheten kanske är när jag har suttit med på 10 EVK på 1 timme. 

Skolan är långt ifrån målsättningen att det är mentor som ska leda EVK. Det är 
fortfarande bitr. rektor som förväntas leda mötena. Varje sådant möte inleds med 
att alla vänder sig mot mig och undrar vad som ska sägas nu – precis som på klass-
konferensen. 

Utsagorna tyder sammanfattningsvis på oklarheter i syfte och ansvarsfördelning 
mellan skolledningen och lärarna. I dessa finns också ett mått av frustration över 
de förväntningar lärare sägs ha visavi skolledningen.

63 Här avses såväl MAK där alla deltar som där ett fåtal deltar.
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Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Syftet med dessa grupper är tydliga

Tiden är tillräcklig för att fullfölja  
uppdragen

Grupperna ägnar sig åt rätt saker

Samarbetet är gott

vi når goda resultat i förhållande till
nedlagd tid

instämmer 
delvis %

53
36

38
37

62
42

56
42

53
50

instämmer 
helt %

39
48

19
13

21
33

34
46

21
25

Tveksam 
  %

7
15

27
33

16
19

9
8

23
20

instämmer 
 inte alls %

1
1

16
17

1
6

1
4

3
5

Enkäten

I enkäten har de svarande angivit i vilken grad de håller med i följande påståen-
den vad gäller MAK som t.ex. klasskonferens, EVK, betygskonferens, mentors-
möten, mitterminskonferenser.

Tabell 5 – Elevers studiesituation

Till skillnad från de få skolledarkommentarerna finner en klar majoritet av de 
svarande att syftet med dessa MAK är tämligen tydliga, man ägnar sig i huvudsak 
åt rätt saker, samarbetar på det hela taget väl och når rätt så goda resultat i förhål-
lande till nedlagd tid. Dock delas de svarande i två hälfter i frågan huruvida tiden 
är tillräcklig eller ej.

Nedan följer några kommentarer från enkätens öppna kommentarfält i anslut-
ning till de olika frågeområdena. Noteras kan att de flesta kommentarer även här 
uttrycker brister eller något man är tveksam/kritisk till.

Betygskonferenser går ut på att läsa upp elevernas betyg för varandra! Tiden som 
används till detta skulle bättre kunna användas till att gå igenom vad som saknas för 
varje elev för att nå exempelvis godkänt i ämnet. 

Bra vilja, men som sagt brist på konsekvens, uppföljning och tid. 

Gymnasieskolan ligger långt efter grundskolan med detta. Åtgärdsprogram  
= katastrof. 

Här är det stora bekymret: en massa tid på möten och lite resultat, främst på grund 
av så få möjligheter att agera effektivt. Det finns alltid en tolkning av lagen som 
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hindrar en från att få en konstruktiv lösning. Det finns begränsade resurser i enskild 
skola samt en skolmodell som försvårar samarbete mellan skolor – vi konkurrerar 
ju om eleverna. Ett konkret exempel: vi ser tydligt att en elev har valt fel program, 
t.ex. för teoretiskt, men vi kan inte annat än i bästa fall rekommendera honom/
henne att byta skola. Detta är dock ett väldigt svårt steg att ta. Oftast har vi ingen 
aning vilken skola det är, eller så vill den skola inte ta emot, eller så tycker eleven 
att det är för jobbigt att byta skolmiljö, eller vill inte vi bli av med en elevpeng, eller 
en massa anledningar.

Kommentarerna handlar om tidsbrist, organiserandet av dessa MAK och en viss 
tvekan över vilka resultat som verkligen uppnås. Några känner sig också bak-
bundna i och med att det är svårt eller ogörligt att hitta lösningar som ger resultat. 
Ingen är dock tveksam eller tycker att dessa MAK är överflödiga.

Sammanfattande	kommentar

Vad gäller MAK kring elevers studiesituation går skolledares och lärares/grupp-
ledares uppfattningar isär. De flesta lärare/gruppledare är rätt så tillfreds medan 
skolledarna vill hålla sig mer i bakgrunden och inte ta på sig rollen som problem-
lösare i elevvårdsfrågor. Två skolledare uppfattar på så sätt att lärarna förväntar 
sig att det är skolledarna som har auktoritet och förmåga att lösa problemen 
– inte lärarna själva. Denna typ av MAK har att hantera den inte helt självklara 
gränsdragningen mellan å ena sidan skolans pedagogiska uppdrag och å andra si-
dan familjens och samhällets sociala ansvar. Vi har tolkat det som att vissa MAK 
kring elevers studiesituation hamnar i en osäkerhetsterräng kring den gränsdra-
gande aspekten och beslutsrätten som en skolledare har och den problemlösande 
aspekten som lärare och skolledare har gemensamt. I ett sådant oklart läge kan 
en ömsesidig förväntan att ”den andra parten” ska stå för ”lösningen” uppstå. 
Det kan vidare tolkas som en kulturfråga. I en beroendekultur finns en förväntan 
på tips eller åtgärder från andra medan en mer autonom kultur ser problemen 
som en kraft för att organisera och utveckla det egna lärandet. En besläktad tanke 
återfinns hos Scherp (2006) i begreppen görandekultur resp. lärandekultur.

i N F o r m AT i o N  o c h  m e d i N F Ly TA N d e  i N o m  e G N A  S K o L A N

Denna grupp av frågor fokuserar på MAK som vi samlat under rubriken in-
formation och medinflytande inom egna skolan. De handlar om MAK som är 
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relaterade till inflytande och ger uttryck för en vilja att strukturera frågor om 
arbetsplatsdemokrati. Det gäller t.ex. olika typer av information till personalen, 
APT (arbetsplatsträff), SVG (samverkansgrupp) och skolkonferens. Det gemen-
samma i dessa typer av MAK är att de är olika forum för framför allt personalens 
men även för elevernas medinflytande. I vissa fall medverkar all personal medan 
i andra endast utsedda ombud gör det. Några av dessa MAK (som t.ex. APT 
och SVG) är fastställda i avtal, någon (skolkonferensen) är fastlagd i gymnasie-
förordningen medan andra, t.ex. personalinformation, är upp till varje rektor att 
besluta om. Det finns också kopplingar mellan dessa MAK till annan lagstiftning 
som Arbetsmiljölagen (AML) och Medbestämmandelagen (MBL) och till andra 
i gymnasieförordningen fastställda forum för elevernas medinflytande, som t.ex. 
elevråd och klassråd. Den något komplicerade relationen mellan de olika grup-
perna kan grafiskt illustreras i följande figur:

Relationen mellan MAK relaterade till information och medinflytande

P e r S o N A L K o N F e r e N S / m Ö T e / i N F o r m AT i o N

Personalkonferens är ett forum där i allmänhet all personal deltar. Mötet leds 
av skolledningen, oftast rektor, som beslutar om dagordning, innehåll, tidsom-
fattning och tidsförläggning. Varje skola kan benämna denna typ av forum på 
sitt eget sätt, som t.ex. personalkonferens, personalinformation, personalmöte, 
morgonmöte etc.

Klass-
råd

Klass-
råd

Klass-
råd

APT APT APT

AM SVG
MBL

Personalkonferens/
information

Skolkonferens

Elevråd
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Diagram 5 – Personalinformation/konferens/möte som kvantitet – timmar per läsår

Vad gäller tid för personalinformation/konferenser/morgonmöte används i 
medeltal 14 tim per lärare och läsår med en differens mellan 0,5 och 63 tim. Tre 
skolor har inte uppgivit någon personalkonferens/information alls i denna form 
(och har inte heller räknats in i medelvärdet). En förklaring till Spångas avvikande 
siffror är att skolan på grund av omflyttning hade ett stort behov av samlad per-
sonalinformation under undersökningsåret.

En summering av tiden per anställd och läsår för personalinformation/möten 
och morgonmöten etc. visar att den sammanlagda tiden – en summering av tiden 
i timmar/lärare och läsår på samtliga skolor – är 274 tim. Detta motsvarar 14,4 % 
av den sammanlagda tiden för möten som alla lärare på samtliga gymnasieskolor 
deltar i (1 909 tim) eller 12,7 % av den totala tiden för MAK per år (2 166 tim). 

Intervjuer

I vårt intervjumaterial förekommer endast en kommentar om personalkonfe-
rens/möte/information. Den handlar om hur en skola kompletterat personal-
konferensen med en personalinformation om samverkansgruppens beslut. En 
skolledare säger:

Personalinformationen ”är en fattigare kusin till personalkonferensen”, dvs. vi har 
upptäckt att det inte alltid är så att personalen genom sina fackliga företrädare får 
den information man behöver utifrån samverkansgruppens beslut. Så vi har gjort 
så att efter varje samverkansgruppsmöte ska det ligga en personalinformation där 
protokollet gås igenom med möjlighet att ställa frågor.
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Däremot har skolledarna kommenterat alternativa sätt att hantera såväl perso-
nalinformation som annan information. Härvid framkommer att tretton skolor 
för ut information via e-post, hemsida eller intranät. Det kan handla om sche-
man, grupplistor, protokoll, diverse blanketter m.m. Det är också vanligt att IT 
används för att föra in frånvaro och betyg samt för utvärdering av kurser. Det 
förekommer även att salsbokning sker och att blanketter för olika val finns till-
gängliga via IT på en del skolor. Flera skolor uppger att det numera är sällsynt 
med ”papper i facken som kommunikation”. Några skolledare säger :

Rektor skickar ut information via mail då rykten uppkommer.

Allting går via IT. 

En annan skolledare tog upp att till hösten skulle ingen information komma ut 
på papper:

Men jag går och när på en hemlig plan att fr.o.m. hösten kommer ingen info att 
komma ut på papper utan allt kommer att gå ut digitalt. Inga digitala forum finns. 
Den kommunikation som finns sker via mail och gruppmail. Och den vägen kom-
municeras det mycket. För många är det ett stort steg bara det.

Endast en skola säger att genom att informera via mail, så kan man minska kon-
ferenstiden, genom att alla kan förbereda sig inför möten. En annan uppger att 
man ibland försökt diskutera innehållet i protokollen via IT och bett om kom-
mentarer, men det har varit sällsynt.

Enkäter	

I enkäten har de svarande angivit i vilken grad de håller med (Instämmer helt 
– Instämmer delvis – Tveksam – Instämmer inte alls) i följande påståenden vad 
gäller personalkonferens/möte/information. 
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Tabell 6 – Personalinformation / möte / konferens

Enkätsvaren beträffande personalkonferens etc. visar på en likartad svarsbild för 
lärare och gruppledare: två tredjedelar instämmer helt eller delvis i att den tid 
som ägnas åt personalinformation är väl använd men också att informationen i 
större utsträckning kan ges skriftligt. En stor majoritet, ca 85 %, av både lärare 
och gruppledare instämmer även i att den tid som ägnas åt personalinformation 
har ett socialt värde i det att alla är samlade.

Kommentarerna till frågan från både gruppledare och lärare handlar till en 
mindre del om positiva värden för denna typ av konferens, med betoning på 
helhetsperspektivet. En lärare säger:

Information kan med fördel ges i helpersonalgrupp och inte i programgrupp. Det är 
viktigt att det sker muntligt, ty det är ändå så få tillfällen till direkt-feedback mellan 
rektor och personalen, även om det bara är information. Det finns också ett värde i 
att man får höra alla kategoriers synpunkter, då det underlättar en sund helhetssyn. 

Några lärare betonar de negativa värdena och menar att personalkonferensen 
präglas av seghet och ineffektivitet och svårigheter att skilja mellan information 
och beslut. De flesta kommentarerna handlar dock om personalkonferensens/
informationens/mötets sociala betydelse, där flera betonar vikten av att det i per-
sonalmötena utvecklas en tvåvägskommunikation som ger möjlighet till frågor, 
reflektion och diskussion.

Flera utsagor pekar mot att både gruppledare och lärare menar att om man ska 
ta tillvara på de sociala värdena bör mötena bli mer socialt inriktade genom att 
informationen ges skriftligt eller ”digitalt”, så att mötena mer kan ”arbeta med 
principfrågor”. Kommentaren om digital information återkommer senare i enkä-
ten där en stark majoritet (ca 95 %) bland gruppledarna och lärarna instämmer 

Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

den tid som ägnas åt personal–
information är väl använd

informationen kan i större   
utsträckning ges skriftligt

den tid som ägnas åt personal–
information har ett socialt värde i det 
att alla är samlade

instämmer 
delvis %

47
45

30
29

39
45

instämmer 
helt %

16
22

39
41

45
40

Tveksam 
  %

30
25

22
23

15
11

instämmer 
 inte alls %

7
8

9
7

1
4
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helt eller delvis i att IT-användningen underlättar informationsspridning i skolan 
medan en knapp tredjedel av både gruppledare och lärare instämmer helt eller 
delvis i att IT skulle kunna ersätta en del möten, aktiviteter och konferenser. 

En gruppledare pekar på nackdelarna med information via IT:

Eftersom det är så enkelt att skicka ut information via mail, är det väl ganska lätt att 
det slarvas med tänkandet innan. T.ex. är informationen rätt, tillräcklig och tydlig, 
når den rätt mottagare. Det var jobbigare förr att göra fel, eftersom man då var 
tvungen att göra rättningen manuellt. Dessutom sänds mycket information med 
dålig framförhållning.

Sammanfattande	kommentarer

Då skolledarnas kommentarer till personalinformation/möten etc. varit synner-
ligen få grundar sig nedanstående kommentar i huvudsak på gruppledarnas och 
lärarnas svar i enkäten. Sammanfattningsvis visar svaren på enkätfrågan att ma-
joriteten av gruppledare och lärare instämmer i att personalkonferenserna är väl 
använd tid och att de har ett socialt värde genom att alla är samlade. Detta styrkes 
även i fokusgruppssamtalen, där flera skolledare instämmer i att personalkonferen-
sen/informationens berättigande bottnar i dess stora sociala värde som gemen-
sam mötesplats för en stor gymnasieskola med en decentraliserad organisation. 
Kommentarerna pekar mot att det sociala värdet och meningsfullheten skulle 
kunna bli större om två/flervägskommunikationen ökade under mötena och 
om mer av informationen gavs skriftligt, ev. digitalt. Denna typ av kommentarer 
förekommer även i samband med APT i nästa avsnitt.

En förklaring till de olika kommentarerna till personalkonferensen skulle kun-
na vara att denna typ av möte har en mycket lång tradition inom skolan (”kol-
legium”), där enkelriktad muntlig information till framför allt lärarna från skol-
ledningen – främst rektor – varit ett självklart inslag. Kan detta möjligen vara 
skälet till att skolledarna i undersökningen inte sett något skäl till att kommentera 
denna företeelse?

Sammantaget kan man säga att information i en stor organisation är ett ex-
empel på en grannlaga och tveeggad fråga. Skolledningen kan mycket väl kriti-
seras hur man än väljer att gå till väga: Om önskemålet att ge mer information 
skriftligt/digitalt hörsammas kan detta nästa gång kritiseras av andra som vill ha 
informationen muntligt. Om mängden information (och klargöranden av över-
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väganden i samband med beslut) utökas kan det glädja en del medan andra tycker 
att man ”drunknar i information” etc. Eller som Ball64 uttrycker det: ”Damned you 
if  you do and damned if  you don’t” – det råder ett slags invändningskonstans.

A P T  o c h  S v G

Arbetsplatsträff  (APT) och samverkansgrupp (SVG) är två olika forum som har 
sin utgångspunkt i ett kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter om medbe-
stämmandefrågor på arbetsplatsen. Båda dessa skall ersätta information enligt 
§ 19 och förhandlingar enligt § 11–14 i medbestämmandelagen (MBL).65 Vid 
APT möts fasta personalgrupperingar och företrädare för arbetsgivarparten, dvs. 
rektor eller bitr. rektor, för information och samverkan kring för arbetsplatsen 
viktiga frågor. Vid SVG träffas arbetsgivarparten – oftast rektor – och företrä-
dare för de fackliga organisationerna på skolan för information och samverkan 
kring frågor som t.ex. utveckling av verksamheten mot uppsatta mål. Tidsomfatt-
ning och tidsutläggning avgörs lokalt på resp. skola, där rektor är ytterst ansvarig. 
Dagordning och innehåll beslutas av rektor men enligt avtalet skall APT ha vissa 
stående/givna frågor på dagordningen, som information, mål på alla nivåer, ar-
bets/personalplanering, arbetsmiljöfrågor, jämställdhet, budget/ekonomifrågor, 
kvalitetsarbete, uppföljning/utvärdering, kompetensutveckling, protokoll från 
SVG samt frågor till SVG. 

Diagram 6 – APT som kvantitet – timmar per läsår
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64 Ball (1987) s. 164.
65 Bjurström & Nestor (1985).



65

Beträffande APT används i genomsnitt ca 14 tim/anställd lärare och läsår med en 
differens mellan 6 och 21 h. Samtliga skolor har APT.

En summering av tiden per anställd och läsår för APT visar att den samman-
lagda tiden på alla skolor är 275 tim. Detta motsvarar 14,3 % av den samman-
lagda tiden för möten som alla lärare på samtliga gymnasieskolor deltar i (1 909 
tim) eller 12,7 % av den totala gemensamma tiden per år (2 166 tim). 

Intervjuer

Bland de MAK som flera skolledare lyft fram som man är nöjd med framträder 
APT ofta kopplat till SVG tydligast. Orsaken synes vara att flera skolor under den 
senaste tiden genomfört förändringar i organisationen, där kopplingen mellan 
APT och program/sektor/inriktning och/eller arbetslag blivit tydligare, liksom 
skolledningens roll i APT. Samtidigt har SVG:s och APT:s roll delvis förändrats 
mot skolutveckling. Som exempel kan nämnas att kompetens/fortbildningsfrå-
gor hänvisas till APT, och beslut fattas sedan i SVG. Två skolledare säger:

APT har blivit ”sektorer”. SVG:s roll har blivit att stämma av om sektorerna/sko-
lan är på rätt väg. APT och arbetslaget är samma konstellation.

En omorganisation av SVG, där tidigare en representant från varje arbetslag, tillika 
fackmedlem, satt med, har lett till att mer fokus nu alltmer hamnat på APT, där 
skolledningen nu ständigt är representerad, under det att SVG nu består av skol-
ledning, skyddsombud och fackombud.

Vad gäller APT:s och SVG:s betydelse i medinflytandefrågor säger flera skol-
ledningar att APT inte har funnit en tydlig plats i organisationen utan kan ibland 
flyta ihop med andra aktiviteter. Ledningen har svårt att delta på avsett sätt. Två 
skolledare säger:

Formella mötena är nu lite diffusa – APT och arbetslag flyter ihop. 

Protokoll från APT och ämnesprotokoll ser intill förväxling likadana ut så därför 
har vi försökt att renodla, vilket är knepigt. Den tydligheten har vi inte lyckats 
trycka ut i organisationen. 

Några skolledare menade också att facket som part inte agerade konstruktivt. Två 
skolledare säger: 
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APT och SVG upplevs som ”bortslängd tid” eftersom ”minsta känsliga fråga” går 
till MBL.

Ett problem är att en stor del av personalen inte klarar av att säga samma sak i 
samtal med facket och i samtal med skolledningen.

Flera skolor avser under närmaste tiden att organisera verksamheten i arbetslag 
knutna till program/inriktning eller sektor och i vissa fall även till APT.

Sammanfattningsvis är flera skolledare nöjda framför allt med den organisato-
riska kopplingen mellan APT – SVG – och arbetslag/program, dvs. att de lärare 
som är knutna till ett visst program eller sektor bildar ett arbetslag som i sin 
tur utgör en arbetsplatsträff  (APT). Däremot är flera skolledare tveksamma till  
APT:s betydelse i medinflytandefrågor, där syftet med APT är svårt att tydlig-
göra, särskilt i förhållande till SVG och MBL.

Enkäten	APT

Gruppledare och lärare har i enkäten först fått besvara frågan om APT samman-
faller med program/inriktning/arbetslag; ämnesgrupp/konferens/ råd eller med 
något annat. Av de gruppledare och lärare som besvarat enkäten sammanfaller 
APT med program/inriktning/arbetslag för ca tre fjärdedelar. Den övriga fjärde-
delen fördelar sig på ämneskonferens/råd/grupp och på annat.

I enkäten har de svarande också angivit i vilken grad de håller med (Instämmer 
helt – Instämmer delvis – Tveksam – Instämmer inte alls) i följande påståenden 
vad gäller APT. 

Tabell 7 – Gruppledares och lärares värdering av APT

Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Syftet med APT är tydligt för dig

Tiden är tillräcklig för att fullfölja  
uppdraget

APT ägnar oss åt rätt saker

Samarbetsviljan är god

APT når goda resultat i förhållande
till nedlagd tid

instämmer 
delvis %

35
32

37
41

43
37

42
33

34
33

instämmer 
helt %

45
39

22
26

17
20

37
47

13
19

Tveksam 
  %

19
24

32
28

36
38

16
15

43
39

instämmer 
 inte alls %

1
5

9
5

4
5

5
5

10
9



67

Svaren visar även här på en likartad bild för lärare och gruppledare: 70–80 % 
instämmer helt eller delvis i att syftet med APT är tydligt och att samarbetet är 
gott. En något mindre del – två tredjedelar – instämmer helt eller delvis i att tiden 
är tillräcklig för att fullfölja uppdraget och att APT ägnar sig åt rätt saker, medan 
hälften av lärarna och gruppledarna är tveksamma till om APT når goda resultat 
i förhållande till nedlagd tid. 

De kommentarer som avgivits i frågan är kritiska. En korstabellering visar att 
de huvudsakligen kan hänföras till dem som är tveksamma till uppdraget, tidsom-
fattningen, innehåll och resultatet i APT.

Beträffande uppdraget är det framför allt flera av lärarna som anser att det är 
otydligt vad gäller APT:s roll och vad ”APT skall syssla med”. Det är också bland 
lärarkommentarerna som vi finner synpunkter om att tiden för APT är för kort, 
vilket medför ständig tidsbrist. Flera lärare och gruppledare ifrågasätter om APT 
ägnar sig åt rätt saker, som t.ex. information och hur den framförs. Några pekar 
också på oklarheter i beslutsordning och ”brist på fokusering”. De flesta kom-
mentarerna handlar dock om resultatet av APT:s arbete i förhållande till nedlagd 
tid, där både lärare och gruppledare ibland har svårt att se några konkreta resultat 
av arbetet i APT. Exempel på mönsterbildande utsaga från en gruppledare:

APT får väldigt lite genomslagskraft i förhållande till den tid som läggs ner. Ären-
dena är av varierad viktighetsgrad. Inget händer, protokoll samlas i pärmar, de föga 
läskunniga läser inte ens – inga som helst åtgärder enl. vad som påtalas. 

Ett par lärarkommentarer handlar om tveksamheter kring den organisatoriska 
kopplingen mellan APT och program/sektor och/eller SVG. Exempel på möns-
terbildande utsaga:

APT skulle behöva lyftas ur programmets sammanträde och ses från ett annat per-
spektiv för att uppnå önskvärt resultat. 

Sammanfattande	kommentar

Sammanfattningsvis visar enkätresultatet att de flesta lärare och gruppledare ver-
kar anse att uppdraget för APT är förhållandevis tydligt, samarbetet gott och 
tiden tillräcklig, men att utbytet i förhållande till nedlagd tid är magert. En dryg 
tredjedel av lärarna och gruppledarna har dock i enkätsvaren uttryckt tveksam-
het beträffande syftet/uppdraget, innehållet och resultatet i APT. Det är också 
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intressant att notera att APT av flera lärare och gruppledare – i likhet med perso-
nalkonferensen etc. – anses ägna sig åt för mycket enkelriktad information från 
skolledningen. Detta är särskilt intressant med tanke på att APT ersätter MBL-
informationen från skolledningen.

Av intervjuerna med skolledarna framgår som tidigare nämnts att ett antal 
skolor under den senaste tiden organisatoriskt sammankopplat APT med pro-
gram/sektor/inriktning och/eller arbetslag. Flera skolledningar konstaterar att 
APT inte har funnit en tydlig plats i organisationen utan kan ibland flyta ihop 
med andra aktiviteter. Ledningen har svårt att delta på avsett sätt. Kommentarer-
na från skolledarna kan tolkas som att de ser APT som en i huvudsak organisato-
risk fråga, medan lärarna och gruppledarna söker efter kärnan i APT-uppdraget i 
den till arbetslag/sektor kopplade organisationen. 

I fokusgruppssamtalen instämmer flera skolledare i denna tolkning och tillägger att 
lärare kan känna en viss osäkerhet om hur tiden på APT skall användas, liksom 
gränsdragningen mellan APT och SVG eller program/inriktning. Även i fokus-
gruppssamtalen med lärare och gruppledare bekräftas detta och att APT mest handlar 
om enkelriktad information som kommer ”uppifrån”. Att tiden ibland inte an-
vänds på ”ett vettigt sätt” exemplifierades med en skola där APT alltid genomförs 
med en fast dagordning enligt avtalet med en ämnesföreträdare som ordförande 
och där skolledningen inte är närvarande. Vid en annan skola användes APT för 
elevärenden som föredras av skolledningen, vilket i kommentaren ansågs som 
”väldigt värdelöst”.

SVG

Diagram 7 – SVG som kvantitet – timmar per heltidsanställd och läsår
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Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Syftet är tydligt för dig

vi ägnar oss åt rätt saker  

vi når goda resultat i förhållande
till nedlagd tid

instämmer 
delvis %

57
30

43
41

43
35

instämmer 
helt %

27
39

14
18

13
15

Tveksam 
  %

12
21

41
35

42
43

instämmer 
 inte alls %

4
10

2
6

2
7

Vad gäller för SVG används i medeltal ca 1,6 tim/heltidsanställd lärare och läsår 
med en differens mellan 0,3 och 8 tim med en sned fördelning. Medianen är 1 tim. Två 
skolor har inte någon SVG alls. En förklaring till Globala och Globens avvikande 
siffror är att skolorna har en annorlunda organisation kring SVG-frågorna.

Den totala tiden för SVG på alla skolor är 31 tim per år. Detta motsvarar ca 12 
% av den sammanlagda tiden (258 tim) för möten som ett fåtal lärare på gymna-
sieskolan deltar i eller 1,4 % av den totala gemensamma tiden (2 166 tim). 

Enkäten	SVG

I enkäten har de svarande angivit i vilken grad de håller med (Instämmer helt 
– Instämmer delvis – Tveksam – Instämmer inte alls) i följande påståenden vad 
gäller SVG. Även de som inte deltar i SVG har anmodats svara på frågan.

Tabell 8 – Gruppledares och lärares värdering av SVG

Beträffande enkätsvaren för SVG visar dessa på en likartad bild för lärare och 
gruppledare: 50–60 % instämmer helt eller delvis i att SVG ägnar sig åt rätt saker 
och att SVG når goda resultat i förhållande till nedlagd tid. När det gäller syftet 
med SVG instämmer drygt 80 % av gruppledarna i att det är tydlig medan drygt 
30 % av lärarna är tveksamma.

De kommentarer som gjorts i frågan är kritiska och kan huvudsakligen hänfö-
ras till de lärare som är tveksamma till syftet med SVG. Även kommentarer kring 
SVG:s funktion i beslutsprocessen förekommer. De mest frekventa kommenta-
rerna gäller syftet med SVG. Det är framför allt lärarna som anser att det inte är 
tydligt. Några skriver att de inte vet vad det är eller vad SVG sysslar med.

Beträffande SVG:s funktion och roll i förhållande till andra samverkansorgan 
har lärarna synpunkter på otydligheter i beslutsprocessen. Särskilt i förhållande 
till APT och skolkonferensen finns här tveksamheter kring SVG. 
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Sammanfattande	kommentar

Allt som allt visar enkätresultatet att en majoritet av lärare och gruppledare verkar 
anse att uppdraget för SVG är förhållandevis tydligt, samarbetet gott och tiden 
tillräcklig men att utbytet i förhållande till nedlagd tid är magert. Tveksamheten 
är något större bland lärarna än gruppledarna. Här, liksom på många andra stäl-
len i vårt material, finns stora skillnader mellan statistiken och kommentarerna. 
Kommentarerna är även här långt mer negativa än statistiken. 

Resultaten i enkäten kring SVG förstärker de resultat som framkommit vad 
gäller APT, nämligen att de båda samverkansformerna har vissa problem att fin-
na sin plats i gymnasieskolans organisation. Detta bekräftas även av ett par grup-
per av lärare och skolledare i fokusgruppssamtalen där man ger uttryck för en osäkerhet 
om hur APT och SVG hänger ihop. Varför är då skolledarna så nöjda med SVG 
när drygt en tredjedel av lärare och gruppledare har svårigheter att se syftet med 
SVG i förhållande till APT och andra samverkansformer?

PA r T S S A m m A N S AT TA  G r u P P e r  S o m  A r B e T S u T S K o T T  

T i L L  A P T  o c h / e L L e r  S v G

Vid flertalet skolor finns särskilda forum som förbereder ärenden före APT eller 
SVG. Dessa partssammansatta grupper kan benämnas på olika sätt, t.ex. utskott 
eller lokal utvecklingsgrupp etc. och består oftast av skolledningen och fackliga 
företrädare. 

Diagram 8 – Partssammansatta grupper som kvantitet  
– timmar per heltidsanställd och läsår
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Beträffande olika typer av partssammansatta grupper förekommer detta vid tolv 
skolor (utskott, skyddsgrupp, styrelse, partssammansatt grupp). Den tid som an-
vänds för detta ändamål är i medeltal 1 tim /heltidsanställd lärare och läsår med 
differensen 0,2–4 tim med en viss sned fördelning. Medianen är mindre än 1 tim. 
Sju skolor har inte några partssammansatta grupper. En förklaring till Globala 
gymnasiets höga siffror är att skolan har en annorlunda organisation.

Den totala tiden för partssammansatta grupper på alla skolor är 15 tim per 
läsår vilket motsvarar ca 6 % av den sammanlagda tiden (258 tim) för möten som 
ett fåtal lärare på gymnasieskolan deltar i eller 0,7 % av den totala gemensamma 
tiden (2 166 tim). 

Intervjuerna

Vid tre skolor har skolledningarna kommenterat olika partssammansatta grupper 
som förbereder ärenden. Det är framför allt den innehållsliga delen som framhål-
lits. Nedanstående utsagor belyser detta: 

Lokala skolutvecklingsgruppen är en partsgrupp som sorterar under SVG. En lokal 
variant av den skolutvecklingsgrupp som finns inom kommunen. Har löst frågor 
om lokalt arbetstidsavtal, ersättning särskild prövning, prövning överhuvudtaget, 
lokala lönekriterier, kompetensutvecklingsstrategi. Ärendena – underlaget – förs 
till SVG för beslut.

Lärarna vill ha kompetensutveckling som en egen punkt – lokala partsgruppen 
diskuterar om kompetensutveckling och studiedagar.

Skolutvecklingsgruppen har skapat och reviderat lönekriterier, utvärderingar och 
lokal överenskommelse om arbetstid. Uppfattningen är att gruppen skapar ordning 
och samsyn. Skolutvecklingsgruppen bereder frågor för skolledningsgruppen.

Enkäter

I enkäten har de svarande angivit i vilken grad de håller med (Instämmer helt 
– Instämmer delvis – Tveksam – Instämmer inte alls) i följande påståenden vad 
gäller partssammansatta grupper som för eller efterarbetar SVG och/eller APT 
(t.ex. arbetsutskott etc). 
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Tabell 9 – Gruppledares och lärares värdering av partssammansatta grupper

Även enkätsvaren för partssammansatta grupper som arbetsutskott till SVG och 
APT etc. visar på en delvis likartad bild för lärare och gruppledare: ca 40 % 
instämmer helt eller delvis i att syftet med dessa grupper är tydligt, att de ägnar 
sig åt rätt saker och når goda resultat i förhållande till nedlagd tid. När det gäller 
tveksamheten för dessa grupper är denna större bland lärarna (45 %) än bland 
gruppledarna (ca 30 %). Å andra sidan är andelen som inte besvarat frågan större 
bland gruppledarna (ca 30 %) än bland lärarna (ca 17 %).

Kommentarerna till frågan handlar både bland lärare och gruppledare om att 
det saknas den typ av grupper på skolan eller att man inte vet eller känner till om 
det finns sådana grupperingar på skolan. 

Sammanfattande	kommentar

Av de få kommentarer till partssammansatta grupper som avgivits av skolledarna 
framgår att dessa grupper har olika syften och ägnar sig åt olika saker – från att 
förbereda alla ärenden till SVG – till skolutveckling och lönefrågor. Hur de olika 
grupperna benämns i förhållande till vad de sysslar med skulle kunna vara en för-
klaring till att så många som nästan hälften av lärarna är tveksamma till dessa grup-
per på de skolor där de förekommer. Detta belyses av en lärare på följande sätt:

Vi har något som kallas för ”utvecklingsgrupp”, där vi har särskilda förhandlingar 
mellan fack och skolledning. Jag tycker inte namnet och det vi gör stämmer överens.

Även i fokusgruppssamtalen med skolledarna tas frågan upp i vilken utsträckning de 
som besvarat enkäten förstått vad man i undersökningen menar med partssam-
mansatta grupper.

Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Arbetsutskottets uppdrag 
är tydligt för dig

Arbetsutskottet ägnar sig 
åt rätt saker 

Arbetsutskottet når goda 
resultat i förhållande
till nedlagd tid

instämmer 
delvis %

34
27

36
29

29
26

instämmer 
helt %

8
11

8
10

10
10

Tveksam 
  %

21
32

20
37

19
39

instämmer 
 inte alls %

8
13

7
7

10
7

inget 
svar %

29
17

29
17

32
18
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66 GyF 4 kap. §5–10.
67 Stockholms stad.

Sammanfattningsvis synes de partssammansatta grupperna inte vara en före-
teelse som i ett tidsperspektiv är särskilt framträdande totalt sett. Dock med en 
reservation att en diskrepans mellan namnet på grupperna och vad de sysslar 
med kan ha påverkat lärarnas och gruppledarnas svar i enkäten och skolledarnas 
intervjusvar.

S K o L K o N F e r e N S e N

Skolkonferensen är ett samverkansorgan som skall finnas på varje gymnasieskola 
enligt gymnasieförordningen. Skolkonferensen är ett organ som ska behandla 
frågor av stor betydelse för eleverna samt för informationsutbyte, samråd och 
gemensamma diskussioner mellan rektor och företrädare för personal och elever. 
Rektor är ordförande. Konferensen har beslutanderätt i vissa principfrågor. Dag-
ordning, innehåll, tidsutläggning och tidsomfattning beslutas av rektor.66

Utbildningsnämnden i Stockholms stad har särskilt lyft fram skolkonferensen i 
sin delegationsföteckning/ordning.67 Enligt denna skall skolkonferensen på varje 
gymnasieskola fatta beslut i följande frågor: 

principer för budgetfördelning

principer för användningen av tilldelade medel

principer för utläggning av läsåret, för schemaläggning, för ordningsregler och för 
tillämpning av regler i GyF 6 kap. 20 § om elevers ledighet

formerna för termins- och årsavslutning samt gemensamma samlingar

principer för egen utvärdering av skolans verksamhet

riktlinjer för studiebesök och praktik samt för friluftsverksamhetens innehåll och 
utformning

riktlinjer för lokaldisponering inom skolan, ändring och reparationer av skolloka-
lerna

riktlinjer för bokinköp till biblioteket, för inköp av inventarier, läromedel och an-
nan undervisningsmateriel,

planering av utbildning för skyddsombud
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planering av åtgärder för ökad jämställdhet mellan könen

planering av trivselfrämjande åtgärder

riktlinjer för affischering, broschyrutdelning samt försäljning och liknande inom 
skolan. 

Diagram 9 – Skolkonferensen som kvantitet – timmar per heltidsanställd och läsår

Beträffande skolkonferensen används i medeltal ca 0,5 tim/heltidsanställd lärare 
och läsår med differensen 0,2–1,6 tim. Två skolor har inte någon skolkonferens 
(och har heller inte räknats in i medelvärdet). 

Den totala tiden för skolkonferensen på alla skolor är ca nio tim per läsår vilket 
motsvarar ca 3,5 % av den sammanlagda tiden (258 tim) för möten som ett fåtal 
lärare på gymnasieskolan deltar i, eller 0,4 % av den totala gemensamma tiden (2 
166 tim). 

Intervjuerna

I intervjuerna har flera skolledare kommenterat skolkonferensen. De synpunkter 
som framkommit från några skolor pekar på att skolkonferensen inte svarar mot 
förväntningarna. De största bristerna handlar om att konferensen upplevs som 
en tungarbetad ”imaginär” företeelse – något av ett spel för gallerierna – med ett 
svagt intresse från elevernas sida. Två skolledare säger t.ex.:
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Elevernas intresse för skolkonferensen är måttligt vilket jag tycker är synd eftersom 
det handlar om elevernas inflytande över verksamheten. 

Vi har bl.a. ”mjölkat en fråga om ordningsregler”, alltså principfrågor som rör hela 
skolan inte enskilda. Frågor som rör både lärare och elever. 

Å andra sidan finns det ett par skolor som vill utveckla skolkonferensen eller 
tycker att den fungerar bra som forum för elevinflytande. Två andra skolledare 
säger:

Jag skulle vilja lägga mycket större emfas på skolkonferensen. Jag skulle vilja att den 
tar upp undervisningsfrågor, om det sen ryms inom förordningstexten är tveksamt 
men den borde få större vikt på det sättet. 

Skolkonferensen är ett förhållandevis levande organ. Den är mer levande för elev-
erna än för personalen. Det är en tung grupp där elevernas engagemang är stort. 
Skolkonferensen är ett viktigare organ än SVG.

Enkäter	

I enkäten har de svarande angivit i vilken grad de håller med (Instämmer helt 
– Instämmer delvis – Tveksam – Instämmer inte alls) i följande påståenden vad 
gäller skolkonferensen.

Tabell 10 – Gruppledares och lärares värdering av skolkonferensen

Enkätsvaren för skolkonferensen visar på en tämligen likartad bild för lärare och 
gruppledare: drygt 60 % instämmer helt eller delvis i att syftet är tydligt. När det 
gäller tveksamheten för skolkonferensen är denna störst bland lärarna (45 %) och 
gruppledarna (49 %) vad gäller om skolkonferensen når goda resultat i förhål-

Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Syftet med skolkonferensen är tydligt 
för dig

Skolkonferensen ägnar sig åt  
rätt saker

Skolkonferensen når goda resultat i 
förhållande till nedlagd tid

instämmer 
delvis %

44
32

45
41

36
40

instämmer 
helt %

25
32

19
18

15
15

Tveksam 
  %

28
24

31
36

41
38

instämmer 
 inte alls %

3
12

5
5

8
7
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lande till nedlagd tid. Bland lärarna anser (59 %) att skolkonferensen ägnar sig åt 
rätt saker.

De flesta kommentarerna till frågan tycks komma från de tveksamma och 
handlar både bland lärare och gruppledare om att man inte känner till skolkon-
ferensen eller att man inte vet något om vad den sysslar med eller vilka resultat 
den når. Några lärare påpekar att det inte finns någon skolkonferens på skolan, 
medan andra konstaterar att skolkonferensen finns men att det är en ”anonym 
och ointressant konferens som lämnar få reella spår i verksamheten”. Några 
gruppledare har också synpunkter på skolkonferensens arbete. Man menar att 
skolkonferensen saknar kontinuitet, får lite gjort och att beslut sällan verkställs.

Sammanfattande	kommentar

Liksom de partssammansatta grupperna upptar, i ett tidsperspektiv, skolkonfe-
rensen en liten del totalt sett. Det är intressant att notera att denna typ av i för-
ordning stadgade konferens för samråd och informationsutbyte för en stor del av 
gruppledarna och lärarna är så anonym eller inte förekommer alls. 

I fokusgruppssamtalen med skolledarna ges flera förklaringar här. En förklaring 
är att skolkonferensen ersatts av – eller ingår i – andra möten. Som exempel 
togs en skola där skolkonferensen ersatts av en lokal styrelse med elevmajoritet. 
En annan förklaring är att lärarnas intresse och engagemang inte ligger på skol-
konferensen, utan på SVG. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara brist på 
motivering varför skolkonferensen av politikerna givits så stora befogenheter. En 
skolledare säger i fokusgruppssamtalen:

Hur ser den politiska viljan ut när man tagit beslutet om så pass långtgående dele-
gation till skolkonferensen, och hur tänker man sig att man ska balansera det mot 
rektors ställning utifrån styrdokumenten.

Skolledarna i fokusgruppssamtalen framhåller att skolkonferensen har en viktig 
funktion men att innehållet borde vara mycket mer elevinriktat med frågor som 
eleverna känner så pass angelägna att de vill sätta av tid för att medverka i den, 
som policyfrågor, ordningsregler och speciellt inflytande över undervisningen. 
Inga ekonomisk-administrativa frågor som av eleverna upplevs som för tunga 
och tidskrävande för att sätta sig in i. I fokusgruppssamtalen med lärare och gruppledare 
bekräftas i någon grupp att skolkonferensen för en ”tynade tillvaro”. En orsak 
uppges vara att 



77

det inte är särskilt meningsfullt eftersom mycket kommer uppifrån. Det är frågor 
som kommer utifrån, dekret. 

Ordet ”dekret” har använts tidigare i kommentarerna och är intressant mot bak-
grund av att det enligt NE betyder ”tvingande befallning från myndighet”. I så 
fall skulle utsagan kunna tolkas som att skolkonferensen inte ses som ett samver-
kansorgan för medinflytande utan som ett forum där rektor meddelar beslut som 
redan fattats av stat, kommun och rektor själv.

Sammanfattande	resultat	–	MAK	beträffande	information		
och	medinflytande	inom	egna	skolan	

Inom området information och medinflytande inom den egna skolan har med 
utgångspunkt i intervjudata valts ut fem MAK kring vilka frågor ställts i enkäten. 
Bland dessa deltar alla lärare och gruppledare i personalkonferens/information 
och APT medan i SVG, utskott/partssammansatta grupper och skolkonferensen 
deltar endast ett fåtal lärare och gruppledare. 

En sammanställning av tidsutläggningen för MAK beträffande information 
och medinflytande inom egna skolan redovisas i följande tabell.

Tabell 11 – Tidsutläggning av MAK gällande information  
och medinflytande inom egna skolan

Av tabellen ovan framgår att den utlagda tiden för olika typer av personalinfor-
mation och APT där alla lärare deltar är ca 25 % av den totala tiden, i medeltal 
28 tim/lärare och år. En särskild beräkning visar att variationen är 12–88 tim och 
medianen 28 tim. 

MAK

 

Personalinformation  

APT 
 
SvG 
 
Arbetsutskott, SvG etc. 
 
Skolkonferens

differens 
tim
 

0,5—63

6—21

0,3—8

0,2—4

0,2—1,6

Tidsåtgång 
medeltal 

tim/lärare/lå

14

14

1,6

0,7

0,6

Summa 
alla skolor 

tim

274

275

31

15

9

Andel 
mAK alla/fåtal* 

%

14

14

12*

6*

3,5*

Andel totalt 
gemensam tid 

%

13

13

1,4

0,7

0,4
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En motsvarande detaljstudie av vissa MAK (SVG, utskott/partssammansatta 
grupper och skolkonferensen) där endast ett fåtal lärare medverkar visar att den 
är ca 2 % av den totala tiden, i medeltal 1 tim/år och heltidsanställd lärare. 

Detta kan kopplas till del av resultatet på frågan där lärare och gruppledare 
tagit ställning till:

Om du fick bestämma – vilken typ av MAK inom ramen för den gemen-
samma tiden skulle du vilja se mindre resp. mer av?

Resultatsammanställning i nedanstående tabell visar endast APT, personalin-
formation och SVG:

Tabell 12 – Vilka MAK gruppledare och lärare vill se mer resp. mindre av

Av tabellen framgår att en majoritet av gruppledarna och lärarna anser att det är 
lagom med SVG, APT och personalinformation. Mellan en dryg fjärdedel och 
knapp tredjedel av gruppledarna och lärarna vill se mindre av personalinforma-
tion och APT.

Detta har sin förklaring i att man i personalinformationen i första hand värde-
sätter den sociala samvaron som kan ske på annat sätt, samtidigt som man till viss 
del är kritisk till sättet varpå informationen ges. Detta skulle i så kunna tolkas så 
att 27–34 % av lärarna och gruppledarna vill ha mindre av personalinformation 
på det sätt den genomförs nu.

v ä r d e r i N G  Av  i N F o r m AT i o N  o c h  m A r K N A d S F Ö r i N G  Av  S K o L A N

Gymnasieskolan i Sverige i allmänhet, och i Stockholm i synnerhet, är konkur-
rensutsatt. Det pågår en ”jakt” på elever från årskurs nio, och en ev. överetable-
ring kan leda till en mättnad av marknaden. Mot denna bakgrund framträder 
vikten av att marknadsföra sin verksamhet – särskilt för skolor som inte har en 
självklar status och lyskraft på denna ”marknad”. Men även de som har en god 
position i detta avseende behöver underhålla sitt ”varumärke”.

Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

APT

Personalinformation

SvG

Tillfredställande/Lagom
%

66
64

66
58

73
81

mindre av 
%

28
30

27
34

20
16

mer av 
 %

6
6

7
8

7
3
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Inför valet till gymnasieskolan genomförs olika typer av insatser vid gymnasie-
skolorna i Stockholm för att informera presumtiva elever om verksamheten och 
vilka utbildningar resp. skola har att erbjuda. De två vanligaste formerna för detta 
är öppet hus och gymnasiemässan. Till öppet hus inbjuds elever och föräldrar till skolan 
för att på plats dels få information av skolledning, lärare och elever, dels se lokaler-
na. Vid den årligen återkommande gymnasiemässan kan skolan delta och där göra 
utställningar, posters och låta elever, lärare, skolledning och andra befattningsha-
vare med marknadsföringsuppdrag på plats informera om verksamheten och dela 
ut informationsbroschyrer etc. I dessa aktiviteter deltar inte alltid alla lärare.

På flera av gymnasieskolorna förekommer även andra former för marknadsfö-
ring och PR-verksamhet som t.ex. PR-grupper samt marknadsföring och infor-
mation via tryckt material och webbsidor.

Diagram 10 – Öppet hus, Gymnasiemässan, PR/webb som kvantitet 
– timmar per heltidsanställd och läsår

I diagrammet ovan redovisas samtliga aktiviteter som kan hänföras till info och 
marknadsföring (öppet hus, infokväll, gymnasiemässan och PR/webb) där lärare 
medverkar.

En detaljstudie visar att öppet hus förekommer vid elva skolor men att det 
också benämns infokväll. Medelvärdet för den tid som används för detta ändamål 
är 3,5 tim/heltidsanställd lärare och läsår med differensen 1–8 h. Åtta skolor har 
inte uppgivit om de har öppet hus eller motsvarande. 

När det gäller deltagande i gymnasiemässan har tre skolor uppgivit att de del-
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tar i den. Medelvärdet för den tid som används för detta ändamål är 0,7 tim/
heltidsanställd lärare och läsår med differensen 1–7 tim. Sexton skolor har inte 
uppgivit att de deltar i gymnasiemässan. 

För övrig PR-verksamhet i form av t.ex. marknadsförings- eller PR-grupper 
som tar fram skriftligt informationsmaterial och/eller webbaserat material finns 
sådan verksamhet på sju skolor. Medelvärdet för den tid som används för det-
ta ändamål är 1,6 tim/heltidsanställd lärare och läsår med differensen 1–2 tim. 
Inom detta område kan inrymmas även deltagande i mässor, vilket inte helt klart 
framgår av data. 

De femton skolor som uppgivit att de aktivt arbetar med marknadsföring av 
skolan på olika sätt gör det i medeltal 4,5 tim per heltidsanställd och år. Den 
totala tiden för marknadsföring för alla skolor är 59 tim/ år vilket är ca 23 % 
av den totala tiden för MAK för fåtal lärare (258 tim) eller 2,7 % av den totala 
gemensamma tiden (2 166 tim). 

Intervjuerna

Beträffande information om och marknadsföring av skolan har ett antal skol-
ledare framhållit i allmänna ordalag att detta är viktigt och att öppet hus och 
gymnasiemässan är betydelsefulla i flera olika avseenden för att få elever att söka 
utbildning på skolan. I några skolor finns även särskilda grupper som har som 
uppgift att marknadsföra skolan. Som exempel visas nedan syftet för en sådan 
grupp enligt gällande arbetsbeskrivning:

att sätta A-skolan på Stockholms skolkarta som ett attraktivt val och arbetsplats,

att få fler elever att göra ett medvetet, positivt val till vår skola, dvs. fler förstahands-
sökande,

att öka andelen flickor på skolan,

att bygga ett stabilt varumärke i konkurrens med andra kommunala gymnasie- och 
friskolor.

Enkäter	–	öppet	hus	

I enkäten har de svarande angivit i vilken grad de håller med (Instämmer helt 
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Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Syftet med öppet hus är tydligt  
för dig

Öppet hus har stor betydelse för 
skolans uppdrag

resultatet av öppet hus är gott  
i förhållande till nedlagd tid

instämmer 
delvis %

9
7

26
26

31
42

instämmer 
helt %

91
91

62
61

46
42

Tveksam 
  %

0
1

11
10

17
12

instämmer 
 inte alls %

0
1

1
3

6
4

– Instämmer delvis – Tveksam – Instämmer inte alls) i följande påståenden vad 
gäller öppet hus.

Tabell 13 – Gruppledares och lärares värdering av öppet hus

Enkäter	–	gymnasiemässan

I enkäten har de svarande angivit i vilken grad de håller med (Instämmer helt 
– Instämmer delvis – Tveksam – Instämmer inte alls) i följande påståenden vad 
gäller gymnasiemässan.

Tabell 14 – Gruppledares och lärares värdering av gymnasiemässan

Enkätsvaren beträffande öppet hus och gymnasiemässan visar på en delvis likar-
tad bild för lärare och gruppledare. Så gott som alla (94–100 %) instämmer helt 
eller delvis i att syftet med dessa insatser är tydligt. Nästan lika många (72–87 %) 
instämmer i att de har stor betydelse för skolans uppdrag och en något mindre del 
(62–77 %) instämmer i att resultatet är gott i förhållande till nedlagd tid. När det 
gäller tveksamheten beträffande resultatet av insatserna är den större för gymna-
siemässan än för öppet hus både bland lärarna och gruppledarna (ca 30 %). 

Kommentarerna till frågan handlar i huvudsak om tveksamheter och skiljer sig 
något åt mellan öppet hus och gymnasiemässan. 

Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Syftet med gymnasiemässan är tydligt 
för dig

Gymnasiemässan har stor betydelse 
för skolans uppdrag

resultatet av gymnasiemässan är gott 
i förhållande till nedlagd tid

instämmer 
delvis %

14
15

37
30

30
37

instämmer 
helt %

80
80

35
42

32
27

Tveksam 
  %

5
5

22
24

29
31

instämmer 
 inte alls %

1
0

6
4

9
5
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Vad gäller öppet hus finns kommentarer kring den tid som läggs ner. Några 
skriver att många som deltar gör det helt ideellt och är eldsjälar som inte räknar 
sina timmar, medan andra är tveksamma till om insatsen är rimlig i förhållande till 
nedlagd tid. Ett par lärare ser även positiva effekter för eleverna då de engageras 
i presentationen av den egna skolan.

Kommentarerna till gymnasiemässan handlar mera om höga kostnader, för 
stort arrangemang, tidsödande, ifrågasättande av nödvändigheten av att ha mäss-
san när man har öppet hus, andra alternativ samt tveksamheter kring skolans 
engagemang i marknadsföring. Kring det sistnämnda skriver en lärare:

För mycket av skolans resurser går åt till marknadsföring. Det kan inte vara effek-
tivt om man ser till hela skolsystemet att slåss så mycket om eleverna. Skattepeng-
arna går till fel saker. Vi samarbetar inte längre mellan skolor utan vi konkurrerar 
med varandra. Profiler och sätt som gör en tveksam försöker locka till sig elever till 
vilket pris som helst. Eleverna är oftast förvirrade/vilseledda själva också. Undrar 
hur det slutar? 

Sammanfattande	kommentarer

Marknadsföringsinsatser där lärarna är inblandade förekommer enligt de inter-
vjuade skolledarna på drygt hälften av skolorna. Tidsåtgången för marknadsfö-
ring, inklusive öppet hus och gymnasiemässa, kan uppta en förhållandevis stor 
del av den gemensamma tiden för enskilda lärare men i förhållande till den totala 
gemensamma tiden utgör den en mycket liten del. En förklaring till detta kan 
vara att det är andra än lärare, som deltar i mässan på vissa skolor. Det är dock 
uppenbart att en klar majoritet både bland lärare och gruppledare instämmer i 
att syftet med dessa aktiviteter är tydligt, att de har stor betydelse för skolans 
uppdrag och att resultatet är gott i förhållande till nedlagd tid. Resultatet är bland 
det tydligaste i vårt material. I enkäten uttrycker en dryg tredjedel av lärarna dock 
en viss tveksamhet till gymnasiemässan. Kommentarerna pekar på ett ifrågasät-
tande av gymnasiemässan när man redan har öppet hus. Detta kan jämföras med 
intervjumaterialet där skolledarna uttrycker sig övergripande och sparsamt, men 
positivt om skolornas marknadsföring.

Vid fokusgruppssamtalen ansåg skolledarna att det är anmärkningsvärt att inte alla 
skolor har uppgett att de deltar i gymnasiemässan eftersom alla brukar finnas med. 
Däremot kan det hända att man inte har öppet hus, men att man i så fall har något 
annat som uppfyller samma syfte. I övrigt instämde man i att marknadsföringen 
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sker olika på skolorna och att tidssatsningen därför blir olika stor. När det gäller 
tveksamheten till gymnasiemässan som framkommit i enkäten, menade skolledar-
na i fokusgruppssamtalen att gymnasiemässan har ett berättigande därför att det i 
undersökningar gjorda på skolor finns belägg för att det är där som många elever 
och föräldrar bestämmer sig för vilka skolor som man ska besöka på öppet hus.

Att vissa skolor inte har uppgett någon tid för marknadsföring alls i inter-
vjuerna med skolledarna behöver inte innebära att det inte förekommer någon 
marknadsföring på skolorna. Vid fokusgruppssamtalen med skolledarna fram-
kom även att vid flera skolor är det skolledningen eller annan personal som arbe-
tar med den frågan. Två skolledare säger:

Speciellt jag har ägnat mig åt marknadsföring, till skillnad från mina lärare. De har 
inte varit särskilt intresserade.

Marknadsföring genomsyrar hela verksamheten. För rektor har det varit en stor fråga 
i många år. Nu har även lärare begripit det. Vi har inte en chans om vi inte har lärare 
som lyfter sig ur det träsket och ser saker lite större och här gäller det att satsa.

I fokusgruppssamtalen med lärare och gruppledare tog en av grupperna upp att det är 
tveksamt att använda sig av lärare utan kunskaper, i bemärkelsen ”amatörer”, i en 
så viktig fråga som marknadsföring. På ett par av skolorna finns personer som 
inte är lärare som har marknadsföring i sin tjänst t.ex. SYV, särskilda projektle-
dare etc. Dessutom påpekades att på andra skolor ingår det i befattningen för 
bl.a. programansvariga och ämnesansvariga. Eftersom dessa inte ingår i någon 
MAK, som t.ex. marknadsgrupper, finns inte den tiden upptagen i vårt material. 
Gruppen menade att mycket tid för mässan och öppet hus inte registreras i de 
fall det anses som frivilligt. Det sistnämnda ligger i linje med vår misstanke om att 
tiden för marknadsföring för lärare är större än vad vårt material visar. En annan 
fokusgrupp vittnade om ett stort engagemang i öppet hus- aktiviteterna. Man var 
medveten om att man var konkurrensutsatt och att det var viktigt att medverka. 
Att det rörde sig om en marknad visade sig i kommentarer som ”Vi säljer in 
programmet” eller ”Vi säljer in laget”. När det gäller engagemanget i gymnasie-
mässan var engagemanget påtagligt mindre. Ingen ifrågasatte att resurser lades på 
marknadsföring av det här slaget. Här följer några kommentarer om öppet hus:

Det är stor uppställning. Alla är engagerade.

Det är en positiv anda – inget diskuterande om att det är kvällstid, utan det här det 
ska vi göra tillsammans.



84

Mot bakgrund av flera av de kommentarer som givits i enkäten om information 
och marknadsföring finns anledning att fundera över om PR och marknads-
föring är en mycket större fråga tidsmässigt än vad som framgår av statistiken 
grundad på intervjuerna med skolledarna?

v ä r d e r i N G  B e T r ä F FA N d e  A N v ä N d N i N G e N  Av  o c h  F Ö r d e L N i N G e N  Av 

d e N  S A m m A N L A G d A  G e m e N S A m m A  T i d e N

Intervjuer

I intervjuerna har skolledarna fått en fråga om hur tiden används för kompe-
tensutveckling. I samband med den frågan har ca hälften kommit in på tidsupp-
fattning och vem som styr tiden i skolan. Det resonemang man fört kring dessa 
frågor i intervjuerna har vi sammanfattat på följande sätt:

Det finns tider som skolledarna anser sig inte kunna ha kontroll över, som 
för- och efterarbetstid, tidsspill etc. Styrningen kan även ske utifrån två olika 
sätt – vissa uppgifter är styrda av tiden och lättare att mäta, andra är styrda av 
uppgiften och per definition mindre självklara för en organisation att mäta. Tids-
styrda aktiviteter anses av några skolledare också stå i motsättning till målstyr-
ning. Vikten av ”den informella tiden” betonas även av ett par skolledare. Några 
mönsterbildande utsagor:

Beror på om verksamheten är uppgiftsstyrd (lärarna träffas på tid de själva bestäm-
mer för att lösa uppgiften) eller tidsstyrd (tid och omfattning anges i kalendariet).

Den informella tiden är viktig. Lagen träffas på mer än de tider som är schemalagda 
genom att man sitter tillsammans.

När man förstått uppdraget behövs inga detaljerade anvisningar.

Enkäten

Mot bl.a. bakgrund av ovanstående har gruppledare och lärare fått besvara frågor 
där de fått uppskatta hur stor del av den gemensamma tiden som anses menings-
full, hur stor andel som man anser vara slöseri med tid och vilken typ av MAK 
man skulle vilja se mer resp. mindre av. Man har också fått ta ställning till om 
MAK under den gemensamma tiden styrs av klockan eller uppgiften. Resultatet 
av dessa frågor redovisas i tabellerna 15–17.
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Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 
hur stor andel av den gemensamma tiden 
som anses meningsfull: 

0—25%

26—50%

51—75%

76—100%

meningsfull 
%

21
17

26
36

32
28

21
18

Antal 
n

19
23

23
48

28
37

19
24

Slöseri med tid 
%

45
38

32
34

15
20

9
8

Antal 
n

40
50

28
45

13
27

8
10

Tabell 15 – Gruppledares och lärares uppskattning av hur stor del av den gemensamma 
tiden som man anser vara meningsfull

Vad gäller hur stor andel av den gemensamma tiden som är meningsfull anser två 
tredjedelar av lärarna (64 %) och drygt hälften av gruppledarna (58 %) att 26–75 
% av den sammanlagda gemensamma tiden är meningsfull. Ungefär en femtedel 
av lärarna och gruppledarna anser att 76–100 % av den gemensamma tiden är 
meningsfull. En jämförelse med frågan om hur stor del av den gemensamma 
tiden som man anser är slöseri med tid visar att en fjärdedel av både lärare och 
gruppledare menar att det är mellan 51–100 %. 

Vilka MAK som är meningsfulla och vilka som är slöseri med tid ger inte 
ovanstående frågor svar på. En vägledning kan dock svaren i frågan ge om vilken 
typ av MAK inom ramen för den gemensamma tiden som lärare och gruppledare 
skulle vilja se mindre resp. mer av.



86

Tabell 16 – Gruppledares och lärares svar på frågan vilken typ av MAK inom ramen för 
den gemensamma tiden som man skulle vilja se mindre resp. mer av

De MAK som både lärarna och gruppledarna vill se mindre av är personalinfor-
mation (34 resp. 27 %), APT (30 resp. 28 %) samt SVG (16 resp. 20 %). De MAK 
man vill se mer av är ämnena (76 resp. 64 %), prioriterade utvecklingsområden på 
den egna skolan (54 resp. 54 %), programmet/inriktningen (39 resp. 53 %) samt 
elevsociala frågor ( 38 resp. 28 %). 

Svaret på frågan om MAK under den gemensamma tiden i huvudsak styrs av 
tiden/klockan, dvs. att man slutar arbeta när en angiven tid gått eller av uppgif-
ten/problemet, dvs. tills uppgiften är avslutad/löst visas i nedanstående tabell:

Tabell 17 – Gruppledares och lärares svar på frågan om MAK under den gemensamma 
tiden i huvudsak styrs av tiden/klockan eller av uppgiften/problemet

På frågan om den gemensamma tiden i huvudsak styrs av tiden/klockan svarar 
tre fjärdedelar av lärarna (74 %) och två tredjedelar (69 %) av gruppledarna ja, 

Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Gemensamma tiden styrs i huvudsak 
av tiden/klockan

Gemensamma tiden styrs i huvudsak 
av uppgiften/problemet

delvis 
%

54
61

54
56

Ja, helt 
%

15
13

10
10

Tveksam 
  %

15
15

22
23

Nej, inte alls 
 %

16
11

14
11

Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 
Typ av mAK : 

APT

elevsociala frågor

Personalinformation

Prioriterade utvecklingsområden på 
din skola

Programmet/inriktningen

SvG

ämnena

Tillfredsställande/Lagom 
%

66
64

64
45

66
58

39
38

38
49

73
81

34
22

mindre 
%

28
30

8
17

27
34

7
8

9
12

20
16

2
2

mer 
 %

6
6

28
38

7
8

54
54

53
39

7
3

64
76
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helt eller delvis. En fjärdedel av lärarna (26 %) och en tredjedel av gruppledarna 
(31 %) svarar tveksamt eller nej, inte alls.

Att den gemensamma tiden i huvudsak styrs av uppgiften/problemet anser två 
tredjedelar av både lärarna (66 %) och gruppledarna (64 %) ja, helt eller delvis. 
En tredjedel av både lärarna (34 %) och gruppledarna (36 %) svarar tveksamt el-
ler nej, inte alls. Enigheten i denna fråga är något större mellan lärare och grupp-
ledare än i föregående.

Sammanfattande	kommentar

Svaren på frågorna om vad som styr tiden är motsägelsefulla i det avseendet att två 
tredjedelar till tre fjärdedelar av lärarna och gruppledarna i båda frågorna svarar att 
tiden resp. uppgiften styr. Även några av skolledarna upplever att styrning av tiden 
i skolan sker utifrån två olika förnuft: mätbara och ej mätbara uppgifter och där det 
förstnämnda anses stå i motsättning till målstyrning. Det motsägelsefulla i detta är 
intressant. Är det just här som krocken mellan de olika tidsuppfattningarna sker?

Enkätresultatet och det motsägelsefulla ger upphov till bl.a. följande fråge-
ställningar:

Ur materialet kan vi se att 1/3 av lärare och gruppledare vill ha mindre av APT. 
Ska man tolka det som att man vill ha mindre inflytande och delaktighet över sin 
arbetssituation? – Eller som ett tecken på resignation?

Då det gäller elevsociala frågor så är en majoritet (64 %) av gruppledarna och en 
något mindre del (45 %) av lärarna nöjda medan 38 % av lärarna och 28 % av 
gruppledarna vill ha mer tid till detta. Hur ska man tolka det?

A - d A G A r N A S  i N N e h Å L L  o c h  o m FAT T N i N G

I det här avsnittet behandlas frågor om de s.k. Adagarna (= arbetsdagar). Ada-
garna utgörs av skillnaden mellan lärares årsarbetstid omräknat i dagar, vilka ska 
vara 194 till antalet och antalet undervisningsdagar, som minst är 178. A-dagar 
är främst de dagar som är förlagda runt sommarlovet i juni och augusti, samt i 
månadsskiftet oktober/november, och vars huvudsakliga innehåll kan utgöras av 
t.ex. kompetensutveckling, institutionsarbete, planering, utvärdering etc. 

I intervjuerna med skolledarna ställdes inga i förväg formulerade frågor kring 
Adagarna. Men de kommenterades däremot spontant av ett flertal. Därmed 
fann vi det angeläget att följa upp dem i enkäten med lärarna. 
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Intervjuer

Skolledningarna kommenterar de s.k. A-dagarna utifrån både innehålls- och tids-
aspekter. Vad gäller innehållet är det tämligen samstämmigt att det huvudsakligen 
handlar om kompetensutveckling, institutionsarbete, planering och utvärdering. 
Det framgår att det ofta är svårt att dra gränsen mellan det arbete som görs på 
Adagarna och respektive olika gruppers arbete i arbets/inriktnings el. pro-
gramlag eller i ämneskonferensen. Beträffande tidsaspekten redovisar flera sko-
lor olika sätt att hantera frågan om ”kvittning” runt dessa dagar relaterat till de 
104 timmars kompetensutveckling som skall göras. Vissa räknar även planering 
och utvärdering som kompetensutveckling som sedan kan kvittas mot A-dagar. 
Några skolledare säger t.ex.: 

Det är möjligt att jobba in vecka 44.

Kompdagar kan tas ut i juni, då fyller man i en blankett, hur man gjort och vad 
man gjort.

Går man på universitetet och läser korta kurser 2–5 p, kan man växla in de tre sista 
dagarna innan läsåret är slut.

Ämnesvis kompetensutveckling görs kvällar och helger och kompas på juniaugus-
tidagar två dagar. 

Hur mycket kan man kräva i ett uppbyggnadsskede? Lärare uppmuntras hitta egna 
saker av rektor. Gemensamt har man deltagit i en genderdag. Juni-augustidagarna: 
Externa föreläsare förra året, men nu läggs krutet på flytten. I augusti ska vi jobba 
in de nya lärarna. Lärare uppmuntras själva hålla i dagarna. Alla lärare ska få kun-
skap i Agresso.

andra tillåter endast kvittning mot A-dagar med vissa förbehåll. Några andra 
skolledare säger:

Vissa tider är heliga och kan inte kompas bort.

Vi försöker komma bort från kvittningsdagar dessa dagar. Vi är inte alltid helt över-
ens. Man ska kunna kompa löpande under året.

Vi har lagt ganska mycket tid på gemensam kompetensutveckling för alla dom 
gemensamma dagarna, som en tredjedel vardera på gemensam tid, inriktningstid 
och ämnestid. 
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Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Administrativt arbete 

Gemensam kompetensutveckling 

individuell kompetensutveckling 

institutionsarbete och annat  
ämnesrelaterat innehåll

”Komptid” 

Program/inriktnings/sektorsrelaterat 
innehåll

Sociala aktiviteter för att befrämja 
trivsel och arbetsglädje

Annat 

1 
%

19
16

20
17

56
42

20
20

58
51

17
16

45
33

51
58

2 
%

25
20

25
29

16
27

25
25

18
21

26
17

20
33

15
13

3 
%

25
26

26
21

14
15

29
26

16
14

32
36

19
19

18
12

4 
%

20
15

18
21

9
9

15
20

9
8

16
17

8
11

6
7

5 
%

11
23

11
13

6
7

11
10

6
8

10
14

8
5

11
10

Enkäten

I enkäten har vi ställt frågor till lärare och gruppledare om A-dagarnas innehåll 
och omfattning. De har fått värdera ett antal olika innehållsteman från 1= minst 
i tid omfattande till 5= mest i tid omfattande. 

Tabell 18 – A-dagarnas innehåll och omfattning

Över lag är svarsbilden för lärare och gruppledare likartad. Endast i fråga om hur 
mycket tid som används till program/inriktning/sektorsrelaterat innehåll skiljer 
sig svaren på ett markant sätt. 43 % av gruppledarna anser att man använder 
minst tid till detta, till skillnad från 33 % av lärarna. Det är kanske inte så förvå-
nande med tanke på gruppledarnas roll.

En klar majoritet 65–76 %, anser att lite tid används till individuell kompe-
tensutveckling, s.k. komptid, sociala aktiviteter och till ”annat”. En relativt stor 
andel anser också att lite tid används till gemensam kompetensutveckling – ca 
45 % för både lärare och gruppledare. Lika många anser att lite tid också läggs 
på institutionsarbete och annat ämnesrelaterat innehåll. En lärare kommenterar 
frågan enligt följande:

Fortbildning i ämne lyser med sin frånvaro, medan en massa trams kring den mino-
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ritet av elever som inte passar i gymnasiet och inget för att förbättra undervisning/
didaktik/metodik, som idag anses oviktigt.

Det som är mest i tid omfattande är administrativt arbete, men även för gemen-
sam kompetensutveckling, vilket över 30 % av lärare och gruppledare anser. En 
gruppledare skriver i en kommentar: 

En hel del skolutvecklings- och kompetensutvecklingstid är krampaktig för att nå 
en gemensam kultur. Ingen lever riktigt upp till det man lovar i praktiken.

Knappt 30 % av båda grupperna anser också att mest tid läggs på program/inrikt-
ning/sektors relaterat innehåll. En gruppledare svarar: 

Ett tätt och nära arbetslagsarbete kräver mycket tid tillsammans. Den tid vi lyckas få 
inför sommarlov räcker ändå inte. Vi önskar varje år tid för arbetslagsplanering.

Sammanfattande	kommentar	

Vad gäller innehållet i A-dagarna är det tämligen samstämmigt enligt skolledarna, 
att det i huvudsak handlar om kompetensutveckling, institutionsarbete, planering 
och utvärdering. Från lärarhåll framträder i vår statistik en tydlig bild vad man 
vill ha dessa dagar till – primärt ämnesfortbildning, alternativt kvittning för tidi-
gare gjord kompetensutveckling. Mot detta står skolledarnas vilja att använda A-
 dagarna för gemensam planering och kompetensutveckling, som ligger i linje med 
de övergripande målen för verksamheten. Ingen lärare nämner dock utvärdering.

Lärare och gruppledare tycks delvis ha en annan uppfattning än skolledarna 
vad gäller omfattningen av s.k. komptid eller det som allmänt kallas ”kvittning” 
i skolan. En majoritet av lärarna menar att det förekommer i ringa omfattning, 
medan många skolledare tog upp det i intervjuerna och beskriver vad som kan 
kvittas, när och i vilken omfattning. Fenomenet är på vissa håll föremål för långa 
och många diskussioner i skolan, enligt skolledarna. 

I fokusgruppssamtalen med skolledarna bekräftas detta samtidigt som en 
mera nyanserad bild av kvittningsproblemet träder fram. Frågan om kvittning 
av ett antal dagar är egentligen inte något särskilt stort problem, utan snarare att 
det ofta är ett mindre antal personer som systematiskt utnyttjar detta och att de 
ofta är desamma år från år. Flera ansåg att kvittningen är en ”rest av lärarnas fria 
entreprenörskap”. Skolledarna konstaterade även att tendensen har varit tydlig 
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under de senaste åren att lärarna inte längre talar om ”mina öronmärkta pengar 
för fortbildning” eller ”mina dagar” utan i allt större omfattning accepterar att 
det är gemensamma medel och att A-dagarna i huvudsak ska användas för de 
gemensamma aktiviteter som skolledningen initierar. 

Enligt lärarna i enkäten är det inte särskilt vanligt att man har möjlighet att 
kvitta övertid och fortbildning mot A-dagarna i juni. En gruppledare säger:

Det är ändå viktigt att känna att man kan få tillbaka lite av all den övertid man gör 
genom att man kan kompa ut A-dagarna.

A-dagarna har också för en del lärare uppenbarligen den funktionen att kompen-
sera för som de ser det extraordinära insatser. 

Men fokusgruppssamtalen med lärarna och gruppledarna gav en något annorlunda 
bild och då bekräftade många att det förekom kvittning och beskrev formerna. 
Sista dagarna i juni var de som vanligtvis kunde kvittas. Ett problem var att man 
på förhand inte alltid fick veta vilka dagar som kunde kvittas, vilket enligt lärarna 
berodde på den ryckighet som finns i skolsystemet. Skolledarna får ”dekret”, 
som några lärare uttryckte det i fokusgruppssamtalen, från förvaltningen och 
måste hålla dagarna öppna. En lärare menar:

Det är en väldig tur för skolledningen att vi gör vår egen fortbildning. Därför att 
väldigt ofta anordnas ingenting. Då står man ju där.

I lärarkåren finner vi också i högre grad kritiska kommentarer till innehållet i 
A-dagarna än hos gruppledarna. Vi tolkar det som att lärare och gruppledare 
önskar ha betydligt mer inflytande över innehållet under dessa dagar än vad de 
upplever att de har. Både gruppledare och lärare efterlyser mer individuell kom-
petensutveckling, inom ramen för A-dagarna och kompetensutveckling är mer en 
fråga för individen än för organisationen. Denna skillnad i hållning mellan lärare 
och skolledare kan förklaras utifrån position i organisationen men också som ett 
hierarkiskt arv där var och en ser om sitt eget hus.

A - d A G A r N A S  G r A d  Av  m e N i N G 

Intervjuer

I intervjuerna finner vi en hel del kommentarer om vem som ”äger tiden”, dvs. 
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den gemensamma tiden och hur den används. Vi har sorterat materialet i tre ka-
tegorier vid analysen. En grupp är de skolledare som inte vill ”kontrollera” sina 
lärare, som svarar: 

Jag är nöjd om ni når målen med eleverna. Hur ni disponerar tiden lägger jag mig 
inte i.

När man förstått uppdraget behövs inga detaljerade anvisningar. 

Ämnesgrupperna styr vi inte. Vi har en ämnesorganisation, men försöker att träffas 
programvis.

En annan grupp beskriver innehållet och om det är meningsfullt samt förhållan-
det till s.k. komptid eller kvittning.

Utvärdering av årets arbete och vad behöver vi jobba vidare med. Per Måhl har varit 
här + en dag om att analysera kursutvärderingar + en dag om utvecklingssamtal. 
Dessa dagar kunde inte kompas bort. Övriga dagar kan kompas bort.

Juniaugustidagar: 2–3 dagar kvittningsbara, någon inarbetad, två dagar ”indivi-
duella”, efter 60 år en dag mindre. Augusti: Planeringsdagar gemensamma och en 
individuell – administrativ karaktär. 

Det finns diskussioner om att den gemensamma tiden är meningslös, /…/ men 
som helhet tror jag att vi driver frågan om den gemensamma tiden och dess vikt. 

En tredje kategori av utsagor handlar om vem som har makt över tiden:

Arbetsgivaren äger självklart den tid man betalar för, sedan är det en fråga hur man 
organiserar den En del lärare har driftiga idéer, men det är det som är bra för skolan 
som prioriteras.

Jag tycker att arbetsgivaren äger tiden och att lärarna förvaltar den. Jag är ganska 
glad att slippa rapportera.

Jag har makt, men i och med att lagen/lärarna styr schemat har de också betydande 
makt. Lärarna äger tiden.

Flertalet skolledare anser att det är ett arbetsgivaransvar som gäller för dessa 
dagars innehåll. Det handlar om strategier för framtiden, gemensamma behov av 
kompetensutveckling, planering, utvärdering etc. 
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Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Administrativt arbete 

Gemensam kompetensutveckling 

individuell kompetensutveckling 

institutionsarbete och annat  
ämnesrelaterat innehåll

”Komptid” 

Program/inriktnings/sektorsrelaterat 
innehåll

Sociala aktiviteter för att befrämja 
trivsel och arbetsglädje

Annat 

1 
%

21
26

27
14

12
5

3
7

41
28

11
14

12
7

64
55

2 
%

28
24

27
21

8
5

9
14

12
12

18
11

11
10

12
9

3 
%

27
22

30
22

16
11

31
24

8
24

26
30

20
21

16
22

4 
%

9
16

6
18

32
23

34
24

11
9

19
30

28
28

1
5

5 
%

15
13

10
16

33
58

24
32

28
27

26
16

28
35

7
9

Enkäten

I denna del har vi frågat lärarna och gruppledarna om A-dagarnas grad av me-
ning. De har värderat nedanstående innehållsteman från 1 till 5 där 1= minst 
meningsfullt och 5= mest meningsfullt.

Tabell 19 – A-dagarnas grad av mening

Här skiljer sig svaren mellan lärare och gruppledare betydligt mer än när det gäl-
ler svaren om A-dagarnas innehåll och omfattning. Det rör framför allt frågorna 
om individuell och gemensam kompetensutveckling. 34 % av lärarna rangordnar 
den gemensamma kompetensutvecklingen högt (4–5), medan 16 % av grupple-
darna gör det. När det gäller individuell kompetensutveckling rangordnar 65 % 
av gruppledarna den som meningsfull och bland lärarna anser 81 % detsamma. 
När lärarna och gruppledarna gavs möjlighet att svara i de öppna alternativet 
kommenterade en lärare den gemensamma kompetensutvecklingen så här: 

Ett par bra pass om betygssättning MEN föreläsaren utgick från att läroplanen är 
kristallklar för alla, vilket absolut inte är fallet. 

Medan en gruppledare svarar följande:
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Sammanfattning från alla tjänsteåren: Ca 80 % tidsslöseri, ca 10 % fullträff.

En annan fråga där gruppledare och lärare skiljer sig något åt är frågan om s.k. 
komptid. 53 % av gruppledarna tycker inte att det är meningsfullt att använda 
tiden på det sättet, till skillnad från 40 % av lärarna. Men en ganska hög pro-
centandel tycker att det är meningsfullt med kompdagar. Det rör sig om en dryg 
tredjedel inom båda grupperna.

Övrigt innehåll i A-dagarna, som t.ex. administration och det vi rubricerat som 
”Annat”, anser majoriteten av lärare och gruppledare inte är särskilt meningsfullt. 
Runt hälften av de svarande ägnar sig gärna åt institutionsarbete och annat ämnes-
relaterat innehåll liksom åt program/inriktning och sektorsrelaterat arbete, men 
cirka en fjärdedel anser inte att det senare är meningsfullt använd tid. En grupple-
dare kommenterar denna enkätfråga i det öppna svarsalternativet enligt följande:

Administrativt arbete tar mer och mer av lärarens tid. Detta arbete borde utföras av 
annan personal, så att läraren kunde hinna med var och en av sina många elever.

Vi kan notera att drygt hälften av alla lärare och gruppledare anser att sociala ak-
tiviteter för att främja trivsel och arbetsglädje är meningsfullt. En knapp femtedel 
anser inte att dessa aktiviteter är meningsfulla.

I enkäten finner vi likartade svar från gruppledare och lärare, när det gäller 
vem som beslutar om A-dagarnas utformning. En klar majoritet svarar att det är 
skolledningen som bestämmer syfte, innehåll och tidsomfattning på A-dagarna. 
Det rör sig om drygt 90 %. När det gäller formen, dvs. hur dagarna genomförs, 
svarar drygt 80 % att skolledarna bestämmer häröver, men det finns också lärare 
och gruppledare som anser att arbetslagen eller motsvarande har lite mer att säga 
till om, liksom den enskilde läraren. 

Ett par lärare anser att de vill ha mer inflytande över dessa dagar, såväl vad 
gäller innehåll som uppläggning. 

Adagarna kunde förbättras väsentligt om personalen fick vara med och bestämma 
vad de skall innehålla.

Dessa dagar används i mitt tycke fel.

Det är min bestämda uppfattning att fler Adagar borde ligga i augusti och färre i 
juni då motivationen och effektiviteten är mångdubbel inför höstterminen än efter 
en lång vår då sommaren lockar och läraren är trött och sliten.
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Sammanfattande	kommentar

När det gäller vem som äger tiden för A-dagar skiljer sig svaren skolledarna emel-
lan. Somliga anser med självklarhet att arbetsgivaren äger den gemensamma tiden, 
andra är vagare. Både ledningen och lärarna äger tiden anser en del. I enkäten 
fick lärarna och gruppledarna svara på vad de upplevde som mest resp. minst 
meningsfullt vad gäller A-dagarnas innehåll. Svaren skiljer sig något mellan lärarna 
och gruppledarna, vilket kan vara värt att notera. Det rör framför allt frågorna om 
individuell och gemensam kompetensutveckling. Dubbelt så många lärare i förhål-
lande till gruppledarna anser att denna är meningsfull. Mer än hälften av grupp-
ledarna rangordnar den gemensamma kompetensutvecklingen lågt. En lärare i 
fokusgruppssamtalen påpekade att variationen på A-dagarna i relation till andra 
möten lämnade ett och annat övrigt att önska och uttryckte det på följande sätt: 

Vi sitter och pratar samma saker på A-dagarna som på arbetslagsmötena dag ut 
och dag in.

Övrigt institutionsarbete och ämnesrelaterat innehåll anser såväl lärare som 
gruppledare vara angeläget. Det hänger kanske samman med den betoning som 
lärarna i vår studie gör när det gäller det ämnesvisa arbetet, som man tycker fått 
stryka på foten i förhållande till administration och skolövergripande frågor. De 
sociala aktiviteterna tycks också uppskattas överlag. 

På frågan vad lärarna och gruppledarna upplevde som mest resp. minst me-
ningsfullt vad gäller A-dagarnas innehåll svarar de något olika beträffande frå-
gorna om individuell och gemensam kompetensutveckling. Över hälften av 
gruppledarna rangordnar den gemensamma kompetensutvecklingen lågt. Det är 
ett något oväntat svar. Man skulle kunna tro att gruppledare som tagit på sig ett 
större ansvar för hela skolan är mer intresserade än lärarna av den gemensamma 
kompetensutvecklingen. Frågan är vad det beror på? Ställer de andra krav än 
lärarna kanske? Vi har inte definierat ”gemensam kompetensutveckling”, vilket 
gör att frågan kan tolkas olika. Men avgränsningen till den individuella kompe-
tensutvecklingen torde stå klar. Vi menar att gemensam kompetensutveckling rör 
frågor som är angelägna för hela verksamheten. Sådan kompetensutveckling kan 
i vår tolkning vända sig till såväl arbetslaget som skolans personal som helhet. 
Exempel på sådan är betyg och bedömning, elevhälsa, mobbning, mentorskap, 
stress m.m. I avtalstexten definieras kompetensutveckling enligt följande: 
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Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att utveckla lärares förmåga 
att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

I tolkningen av denna text inbegrips sannolikt såväl gemensam som individuell 
kompetensutveckling. Men vem som har tolkningsföreträde diskuteras naturligt-
vis parterna emellan. Den individuella kompetensutvecklingen rankas överhu-
vudtaget högt av både gruppledare och lärare, men högre av lärarna.

Lärarnas och gruppledarnas svar när det gäller vem som bestämmer A-dagar-
nas utformning överensstämmer i stort med skolledarnas. De flesta skolledare 
menar att det är viktigt att styra innehållet över dessa dagar. Här anser lärare och 
gruppledare att skolledarna styr mer än över kompetensutvecklingen – vilket är 
tänkvärt. A-dagarna innehåller förutom kompetensutveckling även utvärdering, 
planering m.m., vilka är strategiska frågor för skolledningen. Kanske lägger skol-
ledningen ut riktlinjerna och strategin för året under dessa dagar. Kompetensut-
vecklingen har som vi tidigare kommenterat uppfattats mer som en individuell 
angelägenhet än som en strategisk fråga för ledningen. Fokusgruppssamtalen med lä-
rarna och gruppledarna bekräftar den bilden. Dock önskar lärarna och gruppledarna 
att de hade mer att säga till om när det gäller A-dagarnas innehåll. 

K o m P e T e N S u T v e c K L i N G

Nedan följer ett avsnitt som handlar om lärares kompetensutveckling. Lärare 
har ett utrymme om ca 104 timmar per verksamhetsår till kompetensutveckling, 
vilket är ett riktmärke som utgår från en heltidsanställd lärare. I avtalen står det 
att kompetensutveckling är insatser som syftar till att utveckla lärares förmåga att 
skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. 

Intervjuer	

Skolledarna prioriterar skolövergripande frågor. Flera skolor har dessutom ar-
betat med Växtkraft Mål 3, vilket styrt kompetensutvecklingen. Det som främst 
nämnts i intervjuerna är GY 07, betyg och bedömning, hälsa, mobbning, men-
torskap, stress m.m. Några andra skolledare lyfter också fram att det är den lokala 
arbetsplanen som ska styra innehållet i de gemensamma dagarna. Nedan följer 
några exempel på kompetensutveckling:

Har arbetat med växtkraft, mål 3.
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Ett antal teman: stress, mentorskap, inskolning, lärarhandledning, Gy 07, hälsa. 

Studiedagarna: det nya gymnasiet, betyg och bedömning, strategi för elevhälsa är de 
tre stora områden som vi måste genomföra på studiedagarna. 5–6 dagar.

Vissa insatser initierar skolledningen: mobbning, gemensamma värderingar, men-
torskap, GY 07.

Även satsningar på datakörkort har gjorts. 

Ett par skolledningar menar att den lokala arbetsplanen styr innehållet.

Det som styr innehåller är den lokala arbetsplanen där vi i princip kan bocka av när 
året är slut vad som behandlats.

Alla arbetslag har ett tillägg till den lokala arbetsplanen där det framgår vad de skall 
arbeta med. Dessutom skall detta utvärderas.

Enkäten

I enkäten har vi ställt frågor till lärare och gruppledare hur de ser på ett antal 
olika påståenden om vad kompetensutveckling för lärare på gymnasieskolan bör 
handla om. De svarande har angivit i vilken grad de instämmer i nedanstående 
temaområden.

Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Aktuella samhällsfrågor  

elevsociala frågor  

Gymnasieskolans kommunala uppdrag  

Gymnasieskolans resultatstyrning  

Gymnasieskolans övergripande  
uppdrag

iT och datoranvändning  

Kurs- och timplanefrågor 

instämmer 
delvis %

44
38

46
39

48
45

53
55

38
46

45
43

44
45

instämmer 
helt %

33
49

23
37

26
26

24
24

45
40

23
27

40
36

Tveksam 
  %

21
9

29
19

21
22

19
14

16
9

25
21

11
16

instämmer 
 inte alls %

2
4

2
5

5
7

4
7

1
5

7
9

5
3
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Tabell 20 – Vad bör kompetensutveckling handla om?

Rangordning

Här följer rangordning av de teman som de svarande tagit ställning till i tabel-
len ovan. I fallande skala ser vi hur de prioriterat vad kompetensutveckling bör 
handla om:

 Gruppledare Lärare 

Ämnesfortbildning  1  1  

Pedagogik, allmän didaktik, specialpedagogik  2  2

Kurs och timplanefrågor  3  6

Gymnasieskolans övergripande uppdrag  4  3

Socialpsykologi  5  4

Aktuella samhällsfrågor  6  5

Gymnasieskolans resultatstyrning  7  7 

Gymnasieskolans kommunala uppdrag  8  9

Elevsociala frågor  9  8

IT och datarelaterade frågor  10  10

I det öppna frågealternativet i enkäten finner vi svar från lärare och gruppledare 
som illustrerar ovanstående prioriteringar. En lärare skriver:

Alla fortbildningsområden nämnda ovan är viktiga, tyvärr får ämnesfortbildningen 
alldeles för lite utrymme.

En gruppledare tar upp ett socialpsykologiskt perspektiv och svarar: 

Eftersom vi i stor utsträckning arbetar i arbetslag bör även vi titta på grupproces-

Pedagogik, allmän didaktik   
och specialpedagogik

Socialpsykologi  

ämnesfortbildning  

30
25

40
40

23
10

56
68

40
46

73
86

9
5

17
12

4
4

5
2

3
2

0
0
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ser, dvs. hur fungerar vår grupp? Varför? Kan vi bli bättre på att samarbeta? Hur? 
Effektiva arbetsformer? Sen måste man dela förhållningssätt i laget och sist men 
inte minst ha kul! Skratta ihop och stötta varandra när det är tungt, för det är det 
av och till!

En irriterad lärare säger med anledning av elevsociala frågor:

Gud bevara oss för alla gråtande socialtanter som ska ”förstå” de elever som inte 
vill och saknar motivation. 

I de öppna svaren finns exempel på att såväl ämnesfortbildning som övergri-
pande frågor är intressanta. Dock finns det också kritik mot sådana inslag.  

Sammanfattande	kommentar

Skolledarna betonar överlag vikten av mer övergripande frågor. Dels handlar 
det om frågor som berör själva lärarrollen, men också de mer sociala sidorna av 
yrket. Dels om frågor som styrs utifrån, från förvaltningen, myndigheterna el-
ler departementet. Det kan gälla implementering av reformer eller utveckling av 
nya arbetssätt och arbetsformer. Detta bekräftades av fokusgruppssamtalen med 
skolledarna. En skolledare menade:

Kompetensutveckling är viktigt. Det andra betyder “more of  the same”.

Några gymnasieskolor i Stockholm har arbetat med ett kvalitetsprogram för att 
förbättra skolans resultat genom att utveckla medarbetarna. Det innebär bl.a. att 
man utarbetar individuella kompetensplaner. Vad blev det för effekt av den kom-
petensutvecklingen du fick förra året frågar man årligen varje individ. Rektorn 
vid en av dessa skolor menade:

Många studsade till för två år sedan när man ställde en sådan fråga, vadå effekter? 
Resultat?

Medel för kompetensutvecklingen fördelas ofta på tre nivåer, en individuell, en 
för gruppen och en gemensam. Det ligger i verksamhetsplanen och innebär en 
större medvetenhet om att kompetensutveckling är relaterat till själva arbetet, 
inte en personlig förmån.
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Fokusgruppssamtalen med lärarna och gruppledarna förmedlade också denna bild. 
De var medvetna om skolledarnas hållning och visade viss förståelse för skolle-
darnas utgångspunkt. Men för de flesta associerades kompetensutveckling i för-
sta hand till ämnesfortbildning. 

Vi lärare ser kompetensutveckling främst som att vi utvecklas i våra ämnen. Men 
skolledarna tycker att vi redan har våra ämnen, därför behöver vi inte förkovra oss 
eller så får vi förkovra oss på fritiden. Den kompetensutveckling vi behöver är nå-
got helt annat: betyg och bedömning, stresshantering – ja, allt möjligt annat.

Det är intressant att i stort sett samtliga ämnesområden som vi frågade om i 
enkäten anses vara angelägna för både lärare och gruppledare. Ämnesfortbild-
ningen får rankas högst. Över 90 % anser att det är vad kompetensutveckling bör 
handla om, därefter kommer pedagogik, allmän didaktik och specialpedagogik. 
Frågor där det skiljer sig åt är t.ex. kurs- och timplanefrågor som gruppledarna i 
någon mån finner mer angelägna. 

v e m  FAT TA r  B e S L u T  o m  K o m P e T e N S u T v e c K L i N G

Intervjuer

Skolledarna pekar i flera utsagor på att det är en samverkan kring kompetens-
utvecklingen och att man försöker fördela ansvaret mellan ämnesgrupper, APT 
och arbetslagen eller motsvarande. 

Fortbildningsgruppen består av en person från varje programgrupp (ej ledare). De är 
uppdragna att ge förslag till fortbildningsverksamhet. //…//40 % går till program-
grupp, 40 % går till ämnesgrupp och 20 % till skolövergripande. Rektor säger, ”det 
sista vi behöver är ämnesfortbildning. Lärarna är tillräckligt kompetenta i ämnet.

Något oklart: 3,5 tkr per person – resten ligger centralt. En del har kompetensut-
vecklingsplan. Arbetslagen prioriterar – bitr. rektor stämmer av med kompetensut-
vecklingsplaner. IiP ger också riktning

Alla fortbildningsfrågor hänvisas till APT, och beslut fattas sedan i SVG.

Besluten utgår från den enskilda personens kompetensutvecklingsplan som tas 
fram i samråd med bitr. rektor.  Pengarna för den enskilda personens kompetens-
utveckling ligger hos inriktningsledare och ämnesledare där också besluten fattas.
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Gruppledare  
(övre siffran)
Lärare 
(undre siffran) 

Syfte och innehåll  

Tidsomfattning  

Formen, dvs. hur 
dagarna genomförs 

Skol-
ledningen 

%

34
38

58
55

43
42

i enl. med 
kompetens-
utveckl.plan  

%

22
19

11
12

12
15

ämnes-
konf/råd/
grupp % 

3
3

3
3

4
5

Program-
ledare  

%

0
4

0
5

1
4

Program/
inrikt/sekt/ 
arbetslag %

 

6
3

5
2

7
3

APT 
 
%

0
1

0
2

0
2

Jag  
själv 

% 
  

35
32

23
21

33
29

I vissa fall svarar skolledarna entydigt att det är de som bestämmer över lärarnas 
kompetensutveckling:

Skolledargruppen har tagit tillbaka pengarna och beslutar nu om fördelning efter 
ansökan, där man beslutar om det kommer skolan till godo. Ämneskonferensen 
får inte nu specificerade medel – men det behövs nog en post för detta men det 
behöver motiveras i arbetslaget.

Ledningsgruppen har gjort en prioritering om kompetensutveckling, vilka områden 
det ska satsas på där vi har sagt att under en period har vi lagt ganska mycket tid 
på gemensam kompetensutveckling för alla dom gemensamma dagarna som, en 
tredjedel vardera på gemensam tid, inriktningstid och ämnestid.

Rektor ser en fara i att skjuta ut beslutanderätten för långt. Rektor har önskat ett 
fast grepp om den. Kompetensutvecklingen är inte formellt ”skiktad” på individ-
nivå, arbetslagsnivå, eller skolnivå. Kompetensutveckling skall lösa problem, säger 
rektor. Lärarna har skyldighet att hålla sig uppdaterade. 

Ibland är det förvaltningen eller andra yttre påtryckningar som kräver viss kom-
petensutveckling:

Till sist får undertecknad med sig ett påpekande att mycket av det som kommer ut 
från förvaltningen ”slår sönder” användandet av den gemensamma tiden.

Enkäten

Enkätfrågorna nedan handlar om vem som fattar beslut om kompetensutveck-
lingen på skolan. 

Tabell 21 – Vem fattar beslut om din kompetensutveckling
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Gruppledarna och lärare svarar förhållandevis lika. Ansvaret för kompetensut-
bildningen delas mellan skolledningen, lärarna själva och av den kompetensut-
vecklingsplan som vanligen finns. Denna plan har i regel bestämts i samråd mel-
lan läraren och skolledningen. En mycket liten andel av lärarna och gruppledarna 
svarar att ämneskonferens, programledare eller program/arbetslag eller motsva-
rande liksom ATP beslutar över kompetensutvecklingen. 

På frågan om kompetensutvecklingens syfte och innehåll svarar ca en tredje-
del av gruppledarna och lärarna att skolledningen bestämmer eller att de själva 
bestämmer och ca 20 % enligt kompetensutvecklingsplanen. Tre lärare och en 
gruppledare har svarat på ett sätt som antyder vidden i frågan:

Jag själv har stort inflytande på min egen kompetensutveckling, dock måste all 
kompetensutveckling godkännas av skolledningen sålunda är det ledningen som 
beslutar om den.

Generellt sett beslutar skolledningen om kompetensutvecklingen. Min personliga 
kompetensutveckling, som har stor betydelse för min undervisning, sköter jag ty-
värr själv, på min fritid.

Ingen har frågat mig om vad jag vill ha som gemensam kompetensutveckling. 

Skolan fattar beslut om skolövergripande fortbildning för alla, men ofta utan att det 
finns utvärderingar som stöder denna kompetensinsats. Arbetslaget kan bestämma 
fortbildning utifrån sina utvärderingar. Hur pass bra planering av dessa beror på 
hur bra arbetslagen blivit på att driva kvalitetsarbete.

I det öppna svarsalternativet talar flera lärare om samverkan med skolledning, 
programlag, ämnesansvariga och APT. Här framkommer också att många lärare 
anser att de har inflytande över sin kompetensutveckling.

När det gäller tidsomfattning av kompetensutvecklingen menar drygt hälften 
av gruppledarna och lärarna att det är skolledningen som bestämmer. En fem-
tedel av de svarande anser sig bestämma själva och lite över 10 % enligt kompe-
tensutvecklingsplan. Formen, dvs. hur det ska genomföras, bestämmer skolled-
ningen till drygt 40 % enligt gruppledare och lärare, över ca 30 % bestämmer de 
själva och 12–15 % bestäms enligt kompetensutvecklingsplanen. 

I fokusgruppsintervjuerna med lärarna framkom att på en del skolor fanns det 
särkskilda blanketter, som man fyllde i och lämnade till sin skolledning och på 
andra gymnasieskolor fördes det regelbundna samtal årligen om kompetensut-
vecklingens form och innehåll
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Sammanfattande	kommentar

Skolledarnas inställning till hur beslut fattas vad gäller kompetensutvecklingen av 
personalen skiljer sig åt. I intervjun med skolledarna framkommer att ca hälften 
av utsagorna handlar om samverkan mellan olika grupper och hälften om att 
skolledningen själva styr kompetensutvecklingen. Den första gruppen av skol-
ledarna delegerar ansvaret till olika grupper, t.ex. ämnesgrupp, programlag eller 
APT. Andra har som de säger ”styrt upp det” och utsett en fortbildningsansvarig 
eller så går ansökningar via skolledningen. Enskilda individer förefaller ha fått 
mindre inflytande över kompetensutvecklingen, vilket sägs vara ett medvetet val 
enligt några skolledare. Kompetensutvecklingen skall komma skolan till del och 
”lösa problem”. 

Kompetensutvecklingsbegreppet är ett vidare begrepp och har också starkare 
förankring bland skolledarna än bland lärarna, där någon ironiskt undrar vad det 
är för modeord. En lärare svarar i en kommentar till enkäten:

Vi kan välja på studiedagar - kompetensutveckling är en märkvärdisering som 
skramlar som den tomma tunna uttrycket är.

Det handlar inte om att gå på kurs säger några skolledare i intervjun, utan inne-
fattar allt som gör att ”vi bibehåller eller förbättrar” förutsättningarna för att lösa 
arbetsuppgifterna, eller som en annan skolledare uttryckte det: ”den verktygslåda 
som man har för att måluppfyllelsen skall bli så god som möjligt”.

Svaren i enkäten, intervjuerna och i de öppna svarsalternativen skiljer sig åt. 
Lärare och gruppledare svarar i enkäten att generellt bestämmer skolledningarna 
innehåll, syfte, särskilt tidsomfattningen och formen. Det är skolledningen som 
beslutar om kostnaden för kompetensutveckling. En gruppledare svarar: 

Upp till mig att hitta utbildning som kan genomföras inom de ekonomiska ramar 
skolledningen sätter.

Men lärare och gruppledare har mycket att säga till om vad gäller innehåll, syfte 
och form. Över 30 % svarar att de själva kan bestämma över dessa faktorer. 
Drygt var femte lärare och gruppledareanser sig själv kunna fatta beslut om tids-
omfattningen. 

I intervjuerna och i enkäten har vi också här noterat en skillnad mellan skolle-
darna och lärarna respektive gruppledarna när det gäller synen på inflytande över 
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kompetensutvecklingen. Kompetensutveckling är ett viktigt verktyg för styrning 
av skolans verksamhet och utveckling. Frågan är hur, om det är möjligt och önsk-
värt för skolledarna att styra lärarna i detta avseende i realiteten? Den autonomi 
som i mångt och mycket präglat lärarna kan också vara styrka. 

Siffrorna och utsagorna ovan pekar på att det är ett visst avstånd mellan skol-
ledarna och lärarna när det gäller hur tiden för kompetensutveckling skall använ-
das. Denna tid ligger inom ramen för den gemensamma tiden men från lärarhåll 
skymtar en vilja att själv råda över sin kompetensutveckling och då främst se till 
att den anpassas efter egna önskemål – företrädesvis på individuell basis. Skillna-
den kan bero på att lärarna i realiteten ”önskar” kompetensutveckling av något 
slag och sedan är det upp till skolledarna att godkänna önskemålet eller inte god-
känna det i diskussion med läraren. Båda parter upplever därmed att de har infly-
tande. Alldeles uppenbart har flera skolledare en viss systematik när det gäller att 
hantera kompetensutveckling. Vi har tidigare gett exempel på hur man delar upp 
resurserna i olika potter för individen, gruppen och skolan som helhet. 

G e m e N S A m  K o m P e T e N S u T v e c K L i N G

Intervjuer

Många av svaren i intervjun hör även samman med hur A-dagarna används. 
Nedan följer några utsagor om hur skolledningar ser på gemensam kompetens-
utveckling överhuvudtaget, vilka är intressanta i förhållande till enkäten. 

Det sista vi behöver är ämnesfortbildning. Lärarna är tillräckligt kompetenta  
i ämnet.

Har varit ett antal separata händelser. Gå på kurs! Bra i och för sig, men för orga-
nisationen ganska bortkastat. Måste ligga i linje med målen – alltid! Framåt avsätts 
58 % till skolans övergripande behov, 42 % till gruppers och enskildas behov. Skol-
ledargruppen har tagit tillbaka pengarna och beslutar nu om fördelning efter ansö-
kan där man beslutar om det kommer skolan till godo. Ämneskonferensen får inte 
nu specificerade medel – men det behövs nog en post för detta, men det behöver 
motiveras i arbetslaget.

Kompetensutveckling är allting som gör att jag bibehåller eller förbättrar mina för-
utsättningar för att lösa mina arbetsuppgifter. Primärt handlar det om pedagogik 
och didaktik. Ämnesteoretiskt finns det väldigt god kompetens men däremot mäk-
tar vi inte med undervisningssituationen och att ta hand om eleverna.
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Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Syftet med den gemensamma kompetens-   
utvecklingen är tydligt för dig

den gemensamma kompetensutvecklingen  
har stor betydelse för skolans uppdrag

Tiden är tillräcklig för att uppnå syftet  

innehållet är relevant i den gemensamma  
kompetensutvecklingen

ditt personliga utbyte är stort   
i förhållande till nedlagd tid

instämmer 
delvis %

42
47

45
42

45
38

32
43

28
34

instämmer 
helt %

18
21

21
29

11
10

9
11

4
9

Tveksam 
  %

32
24

23
22

25
39

49
36

45
38

instämmer 
 inte alls %

8
8

11
7

19
13

10
10

23
19

Allt som bidrar till att den lokala arbetsplanen genomförs. Kompetens är förmågan 
att omsätta sina kunskaper i praktisk handling och då handlar kompetensutveckling 
från allting till att lära sig någonting nytt på en kurs till att sitta och fundera hur ska 
vi göra med det här praktiskt med den här utvecklingen tillsammans med kolleger.

Som det är idag vet ingen om det är kompetensutveckling förrän man börjar an-
vända sig av den. När det börjar generera något tillbaka.

Tre skolledare uttrycker kritik när det gäller enskilda lärares inställning till kompe-
tensutveckling. En av dessa tar också upp kritik skolan fått av inspektörerna.

Medverkan i kompetensutveckling skiftar, från dem som gör mycket till dem som 
ingenting gör.

Det är inte så att man nu kommer till skolan och gör sin lektion för att sedan gå 
därifrån, säger bitr. rektor.

Inspektörerna kritiserade vår skola för bristen på helhet till eleverna, vilket man 
försöker agera kring. Det tas även upp i lönekriterierna. Lärarna utbildas i helheten, 
tvärvetenskap och i vad eleverna har för behov. Lärarna avvaktande kritiska, man 
vill ha mycket för sig själva, men förstår också de nya kraven.

Enkäten

I enkäten har de svarande angivit i vilken grad de håller med (Instämmer helt, 
Instämmer delvis, Tveksam och Instämmer inte alls) i följande påståenden om 
gemensam kompetensutveckling. 

Tabell 22 – Gemensam kompetensutveckling
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Ca 60 % av de svarande anser att syftet med den gemensamma kompetensut-
vecklingen är tydlig för dem. Ungefär två tredjedelar svarar att de instämmer helt 
eller delvis i att den gemensamma kompetensutvecklingen har stor betydelse för 
skolans uppdrag. Hälften av gruppledarna och lärarna instämmer helt eller delvis 
i att tiden räcker till för att uppnå syftet. 

När det gäller frågan om innehållet är relevant skiljer sig svaren något mellan 
gruppledare och lärare. Gruppledarna är mer tveksamma än lärarna, nästan 60 % 
instämmer inte alls eller är tveksamma till skillnad från ca 45 % av lärarna. Följd-
riktigt svarar också gruppledarna, 68 %, att de har mindre utbyte i förhållande till 
nedlagd tid, av den gemensamma kompetensutvecklingen än vad lärarna, 57 %, 
anser att de har. 

Många av svaren i den öppna frågekategorin var kritiska till kompetens-
utvecklingen, vilket inte står i relation till enkätsvaren. Dessa svar speglar ofta 
en kritisk inställning till förändringarna av skolan i stort. Här följer några ex-
empel på det:

Ofta ointressanta ämnen som bara försvarar skolans utveckling mot tonårsdagis.

Efter 30 år i läraryrket är jag luttrad.

Saknas ekonomiska resurser för att ge oss högklassig kompetensutveckling. (Heter 
det inte fortbildning numera, förresten?)

All kompetensutveckling behövs tycker jag, däremot ska specialiseringar ske. Vissa 
fokuserar på något/några områden och andra på annat. I skolan är det för mycket 
av andan att ”alla ska göra allt” (och ibland resulterar det i att ingen gör något).

Sammanfattande	kommentar

Svaren från skolledarna skiljer sig åt i jämförelse med lärare och gruppledare. 
Skolledarna betonar vikten av gemensam kompetensutveckling för skolans verk-
samhet och utveckling som helhet, vilket lärarna inser, men de anser inte att det 
personliga utbytet är lika stort. En annan iakttagelse är att gruppledarna överlag 
är något mer kritiska än lärarna till den gemensamma kompetensutvecklingen i 
enkäten. Vad kan det bero på? Är detta en avspegling av hur gruppledare uppfat-
tar sin roll och sitt uppdrag eller ställer de högre eller helt enkelt andra krav på 
kompetensutvecklingen än lärare i gemen.

Som vi tidigare noterat betraktar skolledarna kompetensutveckling som nå-
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got vidare än fortbildning. Det betyder bättre måluppfyllelse och om att för-
bättra kompetensen i att hantera den nya lärar- och elevrollen, liksom att kunna 
möta den förändrade gymnasieskolan. Det handlar således inte om att förbättra 
ämneskompetensen, den menar skolledarna att lärarna har eller i annat fall kan 
ansvara för själva. ”Man kan förvänta sig att akademiker håller sig uppdaterade 
inom sina områden”, säger en skolledare.

Ett annat synsätt är hur kompetensutvecklingen skall gå till, dvs. i vilka former 
det kan ske. Skolledarna vidare synsätt exemplifieras i såväl intervjuerna som 
fokusgruppssamtalen och det beskriver att kompetensutveckling inte enbart sker när 
man åker iväg på en kurs och lyssnar på intressanta och kunniga föreläsare, utan 
även interaktionen lärare emellan, t.ex. i diskussionen i arbetslaget eller i arbets-
gruppen som sysslar med t.ex. betyg och bedömning, mobbning eller på de peda-
gogiska forum man arrangerar på några gymnasieskolor några gånger per termin, 
vilket framkom i fokusgruppssamtalen. 

i N d i v i d u e L L  K o m P e T e N S u T v e c K L i N G

Intervjuer

Många skolledare ser kompetensutveckling som ett viktigt styrmedel, vilket vi 
konstaterat tidigare. 

Det behöver inte vara kurser, det kan vara handledning. De 104 timmarna = ut-
vecklingsarbete, fördjupande samtal = kompetensutveckling. Lite svårare för kär-
nämneslärare att acceptera – för dom är ”kurs i Uppsala” = kompetensutveckling. 
Rektor: ”de flesta har haft oerhört mycket kompetensutveckling (i ämnet). Jag har 
koll på det.

Traditionellt sett har fortbildning varit enskild egendom för personalen, säger rek-
tor. Dessutom har satsning på handledning blivit så bra att kraven på individuell 
kompetensutveckling har förändrats. Det finns ingen konflikt mellan tradition och 
nytänkande vad det gäller kompetensutveckling. Det decentraliserade ledarskapet 
har gjort att målbilderna ”har kunnat gnuggas”, och personalen förstår förhållandet 
mellan mål och prioritering.

En lärare har tid i tjänsten för att arbeta med kompetensutveckling. Alla lärare har 
intervjuats och fått en fortbildningsplan.
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Enkäten

I enkäten har de svarande angivit i vilken grad de håller med (Instämmer helt, 
Instämmer delvis, Tveksam och Instämmer inte alls) i följande påståenden om 
individuell kompetensutveckling. 

Tabell 23 – Individuell kompetensutveckling

När det gäller den individuella kompetensutvecklingen är det inget tvivel om syf-
tet för såväl gruppledare som lärare, möjligtvis är lärarna något mer tveksamma 
ibland. Det är över 95 % som är anser att den individuella kompetensutvecklingen 
har stor betydelse för skolans uppdrag. På samma sätt svarar en stor majoritet att 
innehållet är relevant. Ett lärarsvar och ett gruppledaresvar kan illustrera detta:

Den utbildning jag själv söker och eventuellt får godkänd känns relevant

Mycket forskning sker i mina ämnen, att gå på fortbildning är ett sätt att hänga med 
(inte vara hopplöst förlegad) samt att någon gång få diskutera pedagogik. 

Mer tveksamma är de svarande till huruvida tiden är tillräcklig för att uppnå 
syftet. Att tiden har betydelse för en kvalitativ kompetensutveckling vittnar flera 
om. Många använder sin fritid, säger de i kommentarerna, för att få tid till mer 
kompetensutveckling. 

Sammanfattande	kommentar

Lärarna och gruppledarna är mer positiva till den individuella kompetensutveck-

Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Syftet med den individuella kompetens-   
utvecklingen är tydligt för dig

den individuella kompetensutvecklingen  
har stor betydelse för skolans uppdrag

Tiden är tillräcklig för att uppnå syftet  

innehållet är relevant i den individuella  
kompetensutvecklingen

ditt personliga utbyte är stort   
i förhållande till nedlagd tid

instämmer 
delvis %

22
20

35
29

48
37

43
24

25
26

instämmer 
helt %

73
66

61
67

9
15

47
62

59
56

Tveksam 
  %

5
9

4
2

33
27

8
7

10
10

instämmer 
 inte alls %

0
5

0
2

10
21

2
7

6
8
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lingen än till den gemensamma. Det är ”bra att få välja själv och det får man i 
regel”, säger en lärare i enkäten. Vi finner det intressant att jämföra resultaten 
när det gäller påståendet i om vad mån den gemensamma resp. den individuella 
kompetensutvecklingen har stor betydelse för skolans uppdrag. (Se nedan.)

Tabell 23 – Kompetensutvecklingen har stor betydelse för skolans uppdrag

Såväl tabellen ovan som kommentarerna i enkäten pekar på att kompetensut-
veckling värderas högt, men att den individuella värderas något högre. Några 
kommentarer i enkäten vittnar också om att det bör vara tillåtet att ibland ”miss-
lyckas” och ”gå på nitar” i val av sin kompetensutveckling. Några lärare menar att 
de inte fått någon kompetensutveckling på flera år. Man kan här anta att det här 
är fråga om hur kompetensutveckling ska definieras och hur den värdesätts. Men 
mot bakgrund av det relativt korta historiska perspektivet är värt att notera att en 
så stor del också värdesätter gemensam kompetensutveckling.

i T  o c h  T i d S A N v ä N d N i N G

I intervjuerna och i enkäten frågade vi hur man använder IT på skolan. Tanken 
med det var, att inom många andra yrkesområden har IT införts för att effekti-
visera rutiner och processer av olika slag, bl.a. för att kunna vinna tid till annat. 
Frågeområde relevans i förhållande till övriga frågor och projektets syfte och 
dess huvudfrågor är just tidsaspekten. Har IT användningen inneburit några för-
ändringar i gymnasieskolan i det avseendet?

Intervjuerna

Vid intervjuerna ställdes frågan till ledningsgrupperna vilka IT-tekniska förut-
sättningar skolorna har för kommunikation inom och mellan grupper och deras 
möten, konferenser eller aktiviteter. Vi frågade hur man använder dessa och om 
det fanns andra digitala forum? I sammanfattningen av intervjuresultaten fram-

Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

den individuella kompetensutvecklingen  
har stor betydelse för skolans uppdrag

den gemensamma kompetensutvecklingen  
har stor betydelse för skolans uppdrag 

instämmer 
delvis %

35
29

45
42

instämmer 
helt %

67
67

21
29

Tveksam 
  %

4
2

23
22

instämmer 
 inte alls %

0
2

11
7
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kommer följande teman som samtalen i huvudsak handlat om: användning, till-
gång, brister, inställning, kompetens samt vad man vill utveckla. Vi har nu ställt 
dessa svar mot enkätens frågor för att se om vi kan finna skillnader eller likheter 
mellan ledningsgruppernas synpunkter och lärarnas.

De flesta skolledare menar om att de saknar plattform – någon vet inte vad det 
är. Några skolor har plattformar och ytterligare några har en grupp lärare som 
använder sig av tekniken. 

Plattform? De har på eget bevåg närmat sig en plattform som heter Ping-Pong. 
Alla som jobbar med IT vill komma åt den service som Skolportalen inte har, men 
borde ha.

Skolan har egna program, ett norskt program som heter ”Fronter”. Det är ett gemen-
samt program för alla, både elever, lärare och handledare. Föräldrar kan också kom-
ma in. Alla kan kommunicera med varandra, kolla av frånvaron eller om det är något 
problem där ute på APT. Det är bra för betygsättningen. Fungerar väldigt bra.

Man har pedagogiska diskussioner i öppen form, t.ex. på fredagseftermiddagar.

Här nedan följer exempel på något mer pessimistiska kommentarer när det gäller 
möjligheten att använda plattformar av olika slag:

Vi har nått den gräns där vi själva inte kan utveckla mera och då måste köpa in sys-
tem eller också får staden ta ett övergripande grepp på det här. Och där är vi med 
och följer det med stort intresse.

Det är lite motigt det här för när vi talar om plattformar och diskussionsforum som 
Skolporten och annat så måste det vara consumer friendly, dvs. det måste var enkelt.

Marknadsföringsutskottet kommer att få mycket tid och resurs för att göra någon-
ting åt det här. Framför allt intranätet då en mängd dokument kommer att vara 
tillgängliga utifrån – hemifrån ungefär som Skolportalen och hemsidan. Men vi har 
ambitioner här.

När det gäller frågan om man skulle kunna ersätta möten, aktiviteter och/eller 
konferenser med IT så ser vi i intervjusvaren att skolledningarna befinner sig 
långt ifrån en verklighet där man ersätter möten digitalt. 

IT som hjälpmedel att föra diskussion, där och då är ”tvärdött” på gymnasiet.

Ibland har skolledningen direkt i protokollen ställt frågor och bett om kommenta-
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rer och det är väl det närmaste direkt kommunikation vi har kommit. Sällsynt med 
reaktioner på protokollen.

Har inte diskuterat att ersätta något möte med digitalt forum.

Epost är ett etablerat kommunikationsmedel för de flesta enligt skolledarna, 
som känner sig trygga med att det flesta lärare behärskar det, dock med några 
få undantag. Här finns såväl informationsbehov som kontrollbehov tillgodosett. 
Stockholms stad erbjuder skolorna egen portal för de skolor som är uppkopplade 
i skoldatanätet ”Edu”. Lärare och elever skall kunna utbyta meddelanden och 
dokument. Skolportalen gör det också möjligt att läsa e-post hemifrån. Dock fö-
rekommer mycket kritik mot Skolportalen. Många anser att den är oanvändbar:

Det finns något som heter Skolportalen, men den är bedrövlig.

Via Skolportalen kan man komma åt sin mail hemifrån som lärare.

I stort sett alla läser e-posten. De har upptäckt att vi kollar vilka som inte gör det.

Rektor skickar ut information via mail då rykten uppkommer.

Det slarvas med att läsa mail.

Det framgår i intervjusvaren att skolledarna anser att IT-användningen underlättar 
informationsspridning i skolan. Mycket av information av typen protokoll, allmän 
information etc. ligger ofta på hemsidan och skolans intranät. Några vittnar om att 
få papper läggs i facken numera. Här finner vi också en del synpunkter på ett alltför 
stort antal e-postmeddelanden till skolledaren, som är betungande att besvara.

Mailen används för spridande av information och underlag. Dagordning till SVG 
ligger på nätet.

Lärarnas föreläsningar, info, PPdokument finns på intranätet.

Vi har allt på hemsidan: frånvaro, schema, planering för klasserna, handlingspla-
nerna, individuella scheman. Eleverna är mycket medvetna om vad som står på 
schemat och tar ut det för varje vecka. Novaschem är veckobaserad.

Antalet mejl till rektor börjar bli besvärande. Vill man ha snabbt svar går det snab-
bare med mailen. Men det tar tid att hantera. Alla tre i skolledningen tycker att de 
är snabba att respondera på mailen. 
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Ett par skolor arbetar med s.k. flexibelt lärande eller distansundervisning via nä-
tet. Dessa skolor använder sig också av en del webbaserade kurser. Men det sker 
framför allt i ämnen som har anknytning till datakunskap och liknande. Nedan 
följer några utsagor från skolledare som har erfarenhet av distansundervisning 
och hur de ser på den.

Vi använder också kurser som ligger på nätet, framför allt matte, IPC, Theducation, 
universitets kurser etc. Att Veta kurser används av IV-klassen.

Ett ITiS projekt gick ut på hur högpresterande på NV-programmet skulle må av 
distansundervisning. De högpresterande på NV-programmet excellerade, men även 
de svagare eleverna på Handelsprogrammet, som också deltog, fick väldigt mycket 
bättre resultat. Lektionerna lades ut på nätet efter undervisningstillfällena så de fick 
den ordinarie undervisningen plus det som låg på nätet. De svaga fick 15–20 % 
mer undervisning. 

Det finns en del communities på skolan. Ett första steg är starta upp ett nätverk 
med datalärare i staden, men det finns även ambitioner att nå ut nationellt. //…// 
KTH är en förebild. Där erbjuds flera ämnen.

Data grundkursen erbjuds via nätet. Eleverna får välja själva hur de vill genomföra 
den. Det ligger ett material på nätet. //…// Eleverna tycker att det är jättebra. 
Flexibiliteten. Övningar kan tragglas. De kommer alltmer tillbaka till klassrummen 
med problem som de har som måste lösas. De kan lämna in uppgifter, kommentera 
varandras. Materialet läggs ut på lärarnas hemsidor. 

Några skolledare kommenterar tidsaspekten när det gäller IT-användningen. De 
menar att man kan spara tid på lite olika sätt, dels genom att lärare kan få under-
lag till möten och därmed förbereda sig bättre. Det finns också tankar om att dela 
med sig av planeringar etc. och på så sätt effektiviserar man delar av lärararbetet. 
Ett annat sätt att spara tid är med ökad effektivitet i det administrativa arbetet.

Information sker via mail för att minska på konferenstiden, genom att alla kan 
förbereda sig för mötena.

Meningen är att hjälpa varandra med programmering, databaskurser och erbjuda en 
exempelsamling, för att inte alla gör samma sak, uppfinner samma hjul. 

Detta är ett sätt att omgruppera tiden anser man och tiden kan användas effektivare.

De flesta skolledare kommenterar möjligheten att med hjälp av IT arbeta mer 
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effektivt när det gäller det administrativa arbetet i skolan. Effektivitet i det sam-
manhanget handlar delvis om tid.

Vi har blankett för intagning i åk 2 och 3. Jag var tveksam, ett papper motsvarade 
varje elev, vilket var praktiskt. Men det är mycket smidigare och alla elever fyller i.

De flesta använder datorerna, för in frånvaro och betyg. Vi samlar information om 
eleverna i en databas. Man kan få ut det klassvis. Utvärdering av kurser sker på nätet.

Frånvaro via dator har registrerats sedan 1998, liksom sals bokning, förberedelse för 
utvecklingssamtal, individuella valen för eleverna liksom antagning och gruppering.

Fungerande intranät finns med lokala styrdokument, blanketter, policy, alla proto-
koll som också mailas ut, så att alla ska kunna vara uppdaterade.

Enkäten

I enkäten har de svarande angivit i vilken grad de håller med (Instämmer helt, 
Instämmer delvis, Tveksam och Instämmer inte alls) i följande påståenden om 
hur de ser på användningen av IT på sitt gymnasium. 

Tabell 24 – Hur ser du på IT-användningen på ditt gymnasium

Gruppledare (övre siffran)
Lärare (undre siffran) 

Jag	använder	IT-plattformer	(t.ex.	first		 
class, Ping-Pong, Blackboard, Fronter)
för att kommunicera inom och mellan
grupper/möten/konferenser/aktiviteter

iT skulle kunna ersätta en del möten,  
aktiviteter och konferenser

Jag använder e-post och/eller GroupWise  
för att samarbeta med kollegor

iT-användningen underlättar samarbetet   
med kollegor

iT-användningen underlättar informations-   
spridning i skolan

Jag arbetar med iT för att kunna  
arbeta	mer	flexibelt,	t.ex.	tids-	 
och rumsoberoende.

iT-användningen i skolan spar tid

iT effektiviserar mitt administrativa 
arbete i skolan

instämmer 
delvis %

19
16

43
35

29
22

28
21

25
16

38
29

40
28

38
26

instämmer 
helt %

16
24

23
30

67
70

61
71

70
80 

37
47

39
51

54
60

Tveksam 
  %

12
14

25
27

2
5

9
6

4
2

16
15

16
14

8
11

instämmer 
 inte alls %

53
46

9
8

2
3

2
2

1
2

9
9

5
7

0
3
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Generellt uttrycks en förhållandevis positiv attityd till användandet av IT som 
administrativt och pedagogiskt verktyg. Över 65 % anser att man med hjälp av IT 
skulle kunna ersätta en del möten, aktiviteter och konferenser. 

När det gäller frågan om man använder e-post eller GroupWise för att samar-
beta med kollegor, så gör över 90 % det. Här finns inga skillnader mellan lärare 
och gruppledare. Nästan lika höga procenttal, dvs. nära 90 % instämmer helt 
eller delvis med frågan om IT underlättar samarbetet lärare emellan. Ännu fler 
instämmer helt eller delvis till påståendet att IT underlättar spridning av informa-
tion. Flera lärare och gruppledare kommenterar hur IT-användningen underlättar 
informationsspridning. 

Ca 75 % av både lärare och gruppledare instämmer helt eller delvis i att de an-
vänder IT för att arbeta mer flexibelt, t.ex. tids och rumsoberoende, vilket skulle 
kunna innebära olika distansmetoder. Lika många anser att IT spar tid och nästan 
90 % anser att det administrativa arbetet effektiviseras. 

I kommentarerna pekar några på att IT-användningen kan vara tveeggad. 

IT-användningen spar tid och tar tid på samma gång. Tiden för att förbereda och 
efterarbeta lektioner blir mindre och mindre i takt med att nya uppgifter tillkom-
mer. Reflexion behövs.

IT leder också till mer arbete och administration.

När nätet fungerar är det kanon, när det inte fungerar är det enbart frustrerande. IT-
enheten är underdimensionerad och många viktiga ärenden hinner inte hanteras.

Sammanfattande	kommentar

I intervjuerna med skolledarna framgår det att de flesta lärare använder epost 
och GroupWise. Men det finns fortfarande några lärare som inte använder e
post, vilket skolledarna ser som ett problem, inte minst när det gäller informa-
tionsspridning. Självklart är det tidsödande att informera dessa vid sidan av de 
gängse kanalerna – eller så håller sig/blir dessa lärare sig inte informerade alls. Ett 
annat, men motsatt problem, som några skolledare tar upp är att lärarna mejlar 
för mycket till dem. Det har blivit betungande för skolledarna att besvara, tycker 
några. Att skicka och besvara e-post utgör idag en ny arbetsuppgift för såväl 
lärare som skolledare. 

Annars är det främst skolledarnas kritik mot Skolportalen som är påtaglig – 
hade den fungerat hade den kunnat utgöra ett alternativ. Sedan intervjuerna gjor-
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des har Stockholms stad köpt in plattformen ”Fronter”. Vid fokusgruppssamta-
len nämndes den och några uttryckte stora förhoppningar. Den skulle kunna ge 
goda möjligheter att föra ut information och skapa administrativa rutiner som på 
sikt skulle kunna spara tid. En lärare såg också framför sig möjligheten att kunna 
lägga ut planeringar, och därmed kunde man dela dem med varandra och också 
vinna tid. 

Skolledarna är framför allt positiva till IT-användningen när gäller kommu-
nikationsmöjligheterna via e-post och GroupWise. Skolledarna tycker också att 
tillgången på datorer är god, vilket inte alla lärare håller med om. Dock menade 
en skolledare i fokusgruppssamtalen att man inte ska underskatta vikten av sam-
talet, vilket också framkom i intervjuerna med skolledarna. 

Lärare och gruppledare är också i allmänhet positiva till att använda IT när 
de besvarar enkäten, likaså i fokusgruppssamtalen. Frågan om det skulle kunna 
spara tid är en fråga som diskuteras bland såväl skolledare som lärare. Framför 
allt att det tar det tid att implementera nya system och nya program. Samtidigt 
som intresset för kompetensutveckling var lägst vad gäller IT, ansåg några lärare 
i fokusgruppssamtalen att det var just genom koncentrerade kompetensutveck-
lingsinsatser det till viss del kunde lösas. En lärare menade:

Om jag var chef  på ett företag, då skulle jag säga: Yes! Nu måste vi implementera 
det här. Alla måste gå på kurs. Vi tar X antal förmiddagar, så får ni lära er det här. 
Men nej, nej, nej! I skolan ska det passas in. Det finns ingen tid.

Läraren ovan konstaterar att det aldrig finns extra tid i skolan, som hon antar att 
det finns i ett företag, för att införa och förankra nya arbetssätt och arbetsformer. 
Om något nytt ska införas i skolan måste det integreras i den dagliga verksam-
heten och därför menar hon att det tar längre tid. Förmodligen är det få chefer 
i näringslivet som kan lösgöra anställda för att införa nya metoder, lika lite som 
i skolan. Andra intressen måste gå före, som själva produktionen, kunder och 
elever.



DEL 3

Tid och ArBeTSTidSAvTAL



117

vAd SäGer AvTALeN om deN 
GemeNSAmmA TideN?

Under en femtonårsperiod har villkoren för tidsanvändning och arbetsinnehåll 
ändrats för Sveriges lärare, vilket vi ska ge en bakgrund till här. Fokus har flyttats 
från reglerad undervisningstid till reglerad arbetstid. I och med att läroplanen, som en 
spegel av samhällsutvecklingen, uttrycker krav på mer ämnesövergripande kun-
skaper och vidare kunskapsfält har gymnasieskolans arbetssätt förändrats och 
ställt krav på ökat samarbete lärare emellan. Detta leder till att mer av arbetstiden 
för lärare används till gemensamt arbete, dvs. tid där flera lärare träffas samtidigt 
över gemensamma uppgifter. Gemensamt arbete kräver samordnade möten med 
gemensam tid, och det är den tiden som vi studerat. Vår definition av denna 
gemensamma tid är den reglerade arbetstiden minus undervisning och för- och 
efterarbete till densamma. Hur den gemensamma tiden hanterats i tidigare avtal 
och vad som sägs om den i nu gällande läraravtal ska vi belysa i detta avsnitt.

Lärares tid i arbetstidsavtalet

Läraravtalet ÖLA 00 är det avtal som gällt under den period vi studerat. Avtalet 
säger att lärare har en årsarbetstid som i genomsnitt är 1 767 timmar. Av dessa 
timmar är 1 360 reglerade, dvs. den tid som arbetsgivaren styr över till tid och 
plats. Resterande tid är förtroendearbetstid – i snitt 407 timmar per heltidsan-
ställd lärare och år – som i huvudsak ska användas till för- och efterarbete samt 

Förtroendearbetstid 20−25%

Gem
en

sam
t a

rbete

MAK 10
−20

%

Gemensamt för- 

och efterarbete

Enskilt fö
r- 

och efterarbete
Spontana elev-

och föräldrakontakter

Undervisning 
25−40%

Ej synliggjort 
arbete

med elever

Reglerad tid
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spontana föräldra- och elevkontakter. I avtalet anges också ett riktmärke för kom-
petensutveckling på 104 timmar per verksamhetsår och heltidsanställd lärare.

Stockholms stad hade under avtalsperioden för ÖLA 00 även ett lokalt kollek-
tivavtal för lärarna som komplicerade tillämpningen av det gällande avtalet, vilket 
vi ska återkomma till. Under den period som denna undersökning gjordes tillkom 
ett nytt avtal, HÖK 05. Det avtalet ändrar ingenting i sak vad gäller villkor och 
bestämmelser rörande arbetstid och arbetsinnehåll. 

Tabell 25: Förändringar under den senaste femtonårsperioden

d e N  G e m e N S A m m A  T i d e N  –  o c h  v ä G e N  d i T

Rötter till ”gemensam” tid kan spåras tillbaka till det sista statliga skolavtalet 
(Statligt skolavtal, Statens arbetsgivarverk 1990). I en protokollsanteckning står 
att läsa: 

Giltigt från

Giltigt till

undervis-
ningstid 
 
 
 
 

reglerad
arbetstid

Förtroende-
arbetstid

Kompetens-
utveckling

BOK 423 Statligt 
skolavtal

ÖLA 2000 Lokalt 
kollektivavtal
i Stockholm

HÖK 05 

1990-04-01

1991-03-31

veckoreglerad
14/16/18 tim 

 
 
 
 
 

4 tim/vecka 
Begreppet 

”K-tid”

inte i avtal 
 

5 studiedagar 
per år

1991-07-01

1995-03-31

Årsreglerad
504/576/648 
(År 1994 gavs 
möjlighet att 

lägga ut 
undervisnings- 

tid på års- 
basis)

5 tim/vecka 
Begreppet 
”ap-tid”

inte i avtal 
men begrepp-
et förtroende-

tid nämns

5 studiedagar 
per år

1995-04-01

2000-03-31

Formulerad så
att man ska 
arbeta bort 
regleringen 

under avtals- 
perioden 

 

1 250/1 360 
tim  

i snitt 
517/407 
tim/år

104 tim/år 
per heltids-
anställd som 

riktvärde

2001-05-01

2005-03-31

Formulerad så
att man kan 

använda 
regleringarna 
som gällde 

före  
2000-04-01 

1 360 tim 

i snitt 407 
tim/år 

104 tim/år 
per heltids-
anställd som 

riktvärde

2005-04-01

2007-03-31

ej reglerad
 
 
 
 
 
 

1 360 tim 
 

i snitt 407 
tim/år 

104 tim/år 
per heltids-
anställd som 

riktvärde

ÖLA 00

2000-04-01

2005-03-31

ej reglerad
 
 
 
 
 
 

1 360 tim 
  

i snitt 407 
tim/år

104 tim/år 
per heltids-
anställd som 

riktvärde
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Parterna är överens om att, oaktat fullgörande av den i 1 § angivna undervisnings- 
och tjänstgöringstiden inte utgör lärarens alla åligganden, tidsomfattningen av öv-
riga med lärartjänsten enligt förordningen eller andra föreskrifter förenade ålig-
ganden står i sådan relation till undervisningstiden att denna är ett uttryck för full 
tjänstgöring.68 

Detta kan tolkas på olika sätt – att undervisningstiden tillsammans med ”kringar-
betet” utgör full tjänstgöring, eller är detta en första antydan om ett kommande 
resonemang om en tydligare definition av lärares arbetstid? Vår undran då vi 
läser detta är om man medvetet formulerat sig oklart i en trängd diskussion om 
arbetstiden vid denna tidpunkt. 

En nyhet i det Statliga skolavtalet (1990) är lärares skyldighet att medverka i 
kollektivt lärararbete, s.k. Ktid. Denna tid utgör fyra timmar per vecka. Fördel-
ning och förläggning skall, enligt avtalstexten, bestämmas lokalt. Viss anknytning 
till gemensam tid kan ses i denna text (se nedan) och också en förklaring till vad 
”kollektivt lärararbete” skall omfatta:

Med kollektivt lärararbete avses sådana arbetsuppgifter för lärare över vars tidsmäs-
siga förläggning och omfattning den enskilde läraren inte förfogar och som inte 
är undervisning eller därmed sammanhängande för- och efterarbete. Uppgifterna 
utförs normalt av enskild lärare eller av flera lärare gemensamt inom bestämd tid 
och/eller på bestämd plats och skall ha beordrats eller i efterhand godkänts av 
skolledningen.

Exempel: konferenser, föräldramöten, måltidsvakt eller annan tillsyn av elever en-
ligt vaktschema.69 

Så vitt vi kan se är det här första gången som lärares arbete definieras utifrån 
något mer än undervisningstid. I det första läraravtalet efter skolans kommuna-
lisering 1991, BOK 423, går resonemanget om den reglerade arbetstiden ett steg 
längre: 

Sammantaget har heltidsarbetande lärare samma årsarbetstid som andra heltidsar-
betande. Den ordinarie arbetstiden består av undervisningstid, arbetsplatsförlagd 
tid och övrig tid (förtroendetid).70

68 Statligt skolavtal 1990 protokollsanteckning, 3 kap. s. 7.
69 Statligt skolavtal 1990, s. 9.
70 BOK 423 s. 2
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Dessutom förtydligas begreppet arbetsplatsförlagd tid enligt följande:

Den arbetsplatsförlagda tiden för hel- och deltidsanställd arbetstagare utgör högst 
5 timmar (60 min) per vecka och kan minskas efter beslut av arbetsgivaren.71

En jämförelse med det föregående, statliga, avtalet visar att parterna således enats 
om en utvidgning av den tid som i tidigare avtal kallades Ktid. Denna fick nu 
namnet APtid (arbetsplatsförlagd tid). I avtalstexten hittar vi också en definition 
på det som senare kommer att benämnas A-dagar:

Den arbetsplatsförlagda tiden för hel- och deltidsanställd arbetstagare omfattar 
högst 24 arbetsdagar avsedda för fortbildning, planering och utvärdering under en 
period om tre verksamhetsår. Högst 12 av dessa får förläggas till ett och samma 
kalenderår. Tjänstgöringen skall ansluta till terminsstart eller till terminsslut. Ar-
betsgivare och arbetstagare kan komma överens om annan förläggning.72

Fram till denna tidpunkt (1995) angavs i avtalstexterna främst omfattning och 
fördelning av uppgifter utöver undervisning. Från och med avtalet ÖLA 2000 
kommer för första gången en detaljerad redogörelse för de arbetsuppgifter som 
kan ingå i en lärartjänst inom den reglerade arbetstiden. I jämförelse med tidigare 
avtal är ÖLA 2000 långt mer specificerat vad det gäller arbetsuppgifter förutom 
undervisningen, och många av de angivna uppgifterna kan ses som sådant som 
idag sker inom ramen för ”gemensam tid”.

Den reglerade arbetstiden kan således utnyttjas för alla typer av uppgifter som ryms 
i lärares anställning t.ex. undervisning och annat pedagogiskt arbete med eleverna 
(se beskrivningen av pedagogiskt arbete med eleverna senare i redogörelsen), med-
verkan i utvecklings- och läroplansarbete, kompetensutveckling, planering, samver-
kan (i arbetslag, med skolledning, myndigheter, annan personal, näringsliv, m.m.) 
utvärdering, dokumentation, information, marknadsföring, administration (sche-
maläggning, beställning, inköp elevuppgifter, betygsadministration m.m.) lednings-
uppgifter (inom arbetsenheter, program, kurser, ämnen etc.) samt handledning av 
lärarstudenter, andra lärare, lärarassistenter m.m., samordning (ämnes- och institu-
tionsarbete, samverkan med föräldrar) osv.

Denna uppräkning skall ses som exempel på läraruppgifter – och inte som en hel-
täckande beskrivning.73

71 BOK 423 s. 4.
72 BOK 423 s. 4.
73 Redogörelse ÖLA 2000 Svenska Kommunförbundet s. 33.
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I nästa avtal, ÖLA 00, som är det avtal som gällt under vår undersökning bryts 
trenden. Nu specificeras vad tiden utöver undervisning skall användas till. I en 
anmärkning till avtalet slås fast att årsarbetstiden för lärare är 1 767 timmar per år 
och att planeringen av arbetet skall ske 

… med utgångspunkt från verksamhetens behov, /…/ på så sätt att arbetsinnehål-
let anpassas till lärares förutsättningar74.

Detta är enligt vår uppfattning en långt vidare skrivning än vad som förekom i 
närmast tidigare avtal. Det framgår inte av avtalstexten vad som ligger bakom 
denna förändring. Vår tolkning är att detta är ett försök att balansera mellan ett 
regelstyrt arv och en målstyrd samtid.

Som vi nämnde inledningsvis komplicerade, enligt vår uppfattning, Stock-
holms stads lokala kollektivavtal, som gällde under samma period som ÖLA 00, 
tillämpningen av det gällande avtalet eftersom det lokala avtalet mer baserar sig 
på ÖLA 2000 än ÖLA 00. Där finns en skrivning som gör det möjligt att återgå 
till en tjänstefördelning med usken som det huvudsakliga arbetsmåttet och med 
fokus satt på det individuella arbetet på det sätt som gjordes innan ÖLA 00.

I de fall antal lektioner är det huvudsakliga arbetsmåttet är parterna överens om att 
undervisningstiden inte ska öka utifrån den reglering som fanns för den 1 januari 
2000.75 

I det avtal som började gälla i slutfasen av vårt arbete, HÖK 05, pekar man en-
ligt vår tolkning på en önskan om ett mer systematiserat gemensamt arbete/tid 
i samband med skolutveckling. I Bilaga 3 under rubriken Skolutveckling står att 
läsa: 

En fortsatt verksamhetsutveckling är viktig för att åstadkomma en förbättrad mål-
uppfyllelse. För att nå framgång i detta arbete är det viktigt att alla berörda enga-
geras. När lärare som yrkesgrupp – enskilt och i grupp – tar ett större ansvar för 
genomförandet av uppdraget, ökar samtidigt inflytandet på den egna arbetssitua-
tionen.76 

74 Bilaga M ÖLA 00 s. 5.
75 Stockholms stads lokala kollektivavtal §7 punkt 8.
76 HÖK 05 s. 3.
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Bakom de senaste femton årens avtal ligger, från arbetsgivarens sida, uppenbarli-
gen en önskan om att friare kunna använda lärarnas tid för att utveckla skolan för 
att nå de mål som fastslagits i läroplanerna. Kommunförbundets skrift Ska avtalen 
styra 90-talets skola ger en god inblick i de tankar som ligger bakom försöken att 
reformera skolan, och varför denna reformering även måste omfatta lärares ar-
bete. Dåvarande skolminister Göran Perssons text i 1992 års budgetproposition 
citeras i denna skrift:

Läraren har en avgörande betydelse för att skolan ska kunna utvecklas kvalitativt. 
Ansvaret för att välja innehåll och arbetssätt för att uppnå de nationellt fastställda 
målen ankommer på läraren. Detta ansvar gäller såväl de kunskapsmål som fast-
ställs i kursplanerna för respektive ämne som de övergripande målen som läro-
planen anger. De nya villkor som skolan kommer att ställas inför ökar kraven i 
flera avseenden… För att stärka professionalismen måste lärarna tillerkännas ökad 
självständighet. Den fortgående decentraliseringen kräver samtidigt en hög grad 
av förståelse för målen för verksamheten. Dessa krav måste bilda utgångspunkten 
för professionaliseringen. Enligt min mening är det viktigt att lärarna ges ett större 
inflytande över utvecklingen av yrkesrollen.77

 Intressant är att konstatera att den politiska viljan bakom läroplanerna, enligt ovan, 
är att öka lärarnas inflytande över utvecklingen av yrkesrollen – detta samtidigt 
som utvecklingen går mot alltmer samarbete lärare emellan, inom arbetsenheter, 
och inom hela skolenheten. Detta gör att kraven på gemensamt utvecklingsar-
bete, på gemensam tid, med all sannolikhet kommer att öka. Ideologiskt betonas 
gemensam frihet på bekostnad av individuell frihet. Det är i detta sammanhang 
som vi anser det intressant att tala om och studera den ”gemensamma tiden”. 
Utifrån ovanstående resonemang om lärarrollens förändring mot bakgrund av 
samhällsutvecklingen och de avtalstexter som speglat denna utveckling den se-
naste femtonårsperioden, tolkar vi det som att den gemensamma arbetstiden för 
läraren mer och mer sammanfaller med den i avtalet reglerade arbetstiden. Tiden 
blir mer en gemensam resurs för skolans måluppfyllelse än en individuell resurs 
för läraren. Därav vårt begrepp – ”gemensam tid”. Begreppet gemensam arbets-
tid (som inte finns explicit i avtalstexterna) för lärarna är vårt sätt att försöka 
beskriva den tid som finns teoretiskt tillgänglig till gemensamt arbete. 

77 Ska avtalen styra 90talets skola? Svenska Kommunförbundet 1992 s. 7.
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T i d e N  o c h  d e S S  B e N ä m N A N d e  i  Av TA L e N

I detta avsnitt förtydligar vi vår tolkning av frekventa begrepp i avtalstexterna. 
Trots att det ligger vid sidan av vårt huvudfokus har vi funnit det intressant att 
belysa den avtalsmässiga bakgrund som bildar relief  till vårt resonemang om 
tid.

Avtal	och	giltighetstid

Fokus i detta arbete har legat på avtalen fr.o.m. ÖLA 2000 där den första antydan 
om en förändrad syn på fastlagd undervisningstid slogs fast. Tyngdpunkten har 
legat på ÖLA 00.

Då det gäller de tidigare statliga avtalen har vi trots idoga försök inte till fullo 
lyckats reda ut giltighetstiden för dessa i samband med övergången till det första 
kommunala avtalet. Det har dock inte varit av betydelse för vår undersökning 
men hade naturligtvis givit en fullständigare bild. 

Arbetstid

I ÖLA 2000 fastställs att lärares arbetstid i snitt är 1 767 timmar per år och att 
den reglerade arbetstiden per år är 1 250 timmar för lärare i allmänna ämnen och 
1 360 timmar för övriga lärare. Fr.o.m. 2000-01-01 är den reglerade arbetstiden 1 
360 timmar för alla lärare. Resterande tid är förtroendearbetstid som i huvudsak 
ska användas till för- och efterarbete samt spontana föräldra- och elevkontakter.
Skillnaden i ÖLA 00, som ersatte ÖLA 2000, är att regleringar om undervis-
ningstid är helt borta samt att den reglerade arbetstiden blir 1 360 timmar för alla 
lärare. I avtalstexten uttrycks de centrala parternas missnöje med att avreglering 
av undervisningstid inte skett. I HÖK 05 är det inga förändringar inom detta 
område jämfört med ÖLA 00. Än en gång uttrycker de centrala parterna sitt 
missnöje med att avreglering av undervisningstiden inte skett.

Kollektivt	lärararbete

I det statliga avtalet som gällde fram till 1991 infördes begreppet ”kollektivt lärar-
arbete”. Denna tid utgjorde fyra timmar per vecka. Fördelning och förläggning 
ska, enligt avtalstexten, bestämmas lokalt. I avtalet ges också en förklaring till vad 
”kollektivt lärararbete” ska omfatta:
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Med kollektivt lärararbete avses sådana arbetsuppgifter för lärare över vars tidsmäs-
siga förläggning och omfattning den enskilde läraren inte förfogar och som inte är 
undervisning eller därmed sammanhängande för- och efterarbete.

Exempel: konferenser, föräldramöten, måltidsvakt eller annan tillsyn av elever en-
ligt vaktschema.78

Arbetsplatsförlagd	tid

Innan 1991, i det sista statliga skolavtalet, genomfördes några förändringar i av-
talen om lärares arbetstid där man från att enbart ha reglerat undervisningen 
utifrån veckotimmar à 40 minuter ( 21, 24 eller 27 veckotimmar) beroende på 
ämnes- eller lärarkategori gick till att delvis reglera tid för andra uppgifter som 
redan ingick i lärarens arbete (t.ex. kvartssamtal, klasskonferenser, personalkon-
ferenser, friluftsdagar m.m.). Den tiden reglerades till fem arbetsplatsförlagda 
timmar i veckan.

A-dagar

I BOK 423 definierades de arbetsdagar som lades ut i direkt anslutning till läsåret. 

Den arbetsplatsförlagda tiden för hel- och deltidsanställd arbetstagare omfattar 
högst 24 arbetsdagar avsedda för fortbildning, planering och utvärdering under en 
period om tre verksamhetsår. Högst 12 av dessa får förläggas till ett och samma 
kalenderår. Tjänstgöringen skall ansluta till terminsstart eller till terminsslut. Ar-
betsgivare och arbetstagare kan komma överens om annan förläggning.79

År 1995, i och med ÖLA 2000, betecknas alla lärararbetsdagar som A-dagar. 
Dessa dagar är 194 till antalet och motsvarar i realiteten undervisningsdagarna 
och de 24 arbetsdagar som tidigare infördes i BOK 423. 

”Nyår	2000	upphör	årsusken”80

I och med avtalet 1994 (BOK 423) gavs möjlighet att lägga ut undervisningstiden 
på årsbasis (årsusk) i stället för veckobasis. Den stora frågan i avtalsrörelsen för 

78 Statligt skolavtal s. 9.
79 BOK 423 s. 4.
80 Ur Redogörelse för ÖLA 2000 s. 5.
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lärarna det året handlade om att gå över till individuella löner istället för tarifflö-
ner. Dit nådde man inte och den slutliga uppgörelsen innebar att allt var oföränd-
rat utom att man avtalade om möjligheten att införa årsusk istället för veckousk. 
Avtalet innehöll i princip inga löneökningar det året.

Avtalet från 1995 (ÖLA 2000) var utformat så att regleringarna av usken skulle 
tas bort under avtalsperioden. Den enda reglering som skulle gälla var årsarbets-
tiden.

Avtalet från 2000 (ÖLA 00) anger ingen annan reglering än årsarbetstid och 
reglerad arbetstid för lärare. Utifrån ÖLA 00 skulle parterna teckna lokala kol-
lektivavtal under perioden. Enligt vår tolkning innebar detta att man i Stockholm 
satte det överordnade avtalet ur spel. I och med detta gjorde man det möjligt att 
fortfarande använda usken som det huvudsakliga arbetsmåttet.

Parterna är överens om att en arbetsorganisation bör eftersträvas där det inte lägre 
är meningsfullt att mäta lärares arbetstid i antal lektioner. I de fall antal lektioner 
fortfarande är det huvudsakliga arbetsmåttet är parterna överens om att undervis-
ningstiden inte ska öka utifrån den reglering som fanns före den 1 januari 2000.81

Årsarbetstid

År 1995 definierades begreppet årsarbetstid för lärare till 1 767 timmar. Det är en 
genomsnittlig tid för alla lärare som gällde vid det tillfälle då den räknades fram. 
Vid framräknandet togs hänsyn till dåvarande åldersstruktur på samtliga lärare, 
inräknat de semesterdagar som olika ålderskategorier då hade. Beräkningen gjor-
des på antal arbetsdagar på en 28-årsperiod för att få med rätt antal skottdagar 
och helgdagar.

Reglerad	arbetstid	

År 1995 kom parterna överens om reglerad årsarbetstid. Under en övergångspe-
riod var den olika för olika lärarkategorier. Lärare i allmänna ämnen på gymnasie-
skolan respektive komvux samt lektorer hade 1 250 timmar reglerad årsarbetstid 
fram till 1999-12-31, övriga 1 360 timmar. Fr.o.m. 2000-01-01 har alla lärare 1 360 
timmar reglerad årsarbetstid. Den reglerade tiden har arbetats fram genom att 
man från dåvarande Kommunförbundet intervjuade ett stort antal skolledare för 

81 Stockholms lokala kollektivavtal, §7 punkt 8.
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att ta reda på hur mycket lärartid i skolan som behövs för att få verksamheten att 
fungera. Man kom fram till 1360 timmar per år, dvs. i genomsnitt 35 timmar per 
vecka, men med variationer i veckoarbetstid under året, med hänsyn tagen till att 
skolan är en verksamhet med olika arbetsintensitet vid olika perioder under året. 

Den reglerade arbetstiden kan användas till i stort sett alla i en lärartjänst ingå-
ende uppgifter.

Stockholms stad hade 2003-05-01 t.o.m. 2005-03-31 en lokal överenskom-
melse med lärarfacken som i huvudsak är överensstämmande med huvudavtalen 
men till vissa delar skiljer sig från dessa. Skillnaderna ligger i att man också skri-
vit in för- och efterarbete till lektioner i den reglerade arbetstiden samt att man 
angett att arbetsuppgifterna ska fördelas mellan olika lärare utifrån kompetens, 
erfarenhet och olika uppgifters tyngd. Dessutom har Kommunförbundets skriv-
ning om att de uppräknade arbetsuppgifterna ska ses som exempel på uppgifter 
och inte som en heltäckande beskrivning, strukits. 

Den reglerade arbetstiden kan således utnyttjas för alla typer av uppgifter som ryms 
i lärares anställning t.ex. undervisning och annat pedagogiskt arbete med eleverna, 
tillsyn, medverkan i utvecklings- och läroplansarbete, kompetensutveckling, pla-
nering, samverkan (i arbetslag, med skolledning, myndigheter, annan personal, 
näringsliv), utvärdering, dokumentation, information, marknadsföring, adminis-
tration (schemaläggning, beställning, inköp, elevuppgifter, betygsadministration 
m.m.), ledningsuppgifter (inom arbetsenheter, program, kurser, ämnen etc.) samt 
handledning av lärarstuderande, andra lärare, lärarassistenter mm, samordning (äm-
nes- och institutionsarbete, samverkan med föräldrar) osv.

Denna uppräkning ska ses som exempel på läraruppgifter – och inte som en hel-
täckande beskrivning. Avsikten är att visa något av bredden i de uppgifter som kan 
ingå i lärararbete.82

Den reglerade arbetstiden kan innehålla alla typer av uppgifter som ryms i lärares 
anställning t.ex. undervisning och annat pedagogiskt arbete med eleverna, för- och 
efterarbete, tillsyn, medverkan i utvecklings- läroplansarbete, kompetensutveckling, 
planering, samverkan (i arbetslag, med skolledning, myndigheter, annan personal, 
näringsliv m.m.), utvärdering, dokumentation, information, marknadsföring, admi-
nistration (schemaläggning, beställning, inköp, elevuppgifter, betygsadministration 
m.m.), ledningsuppgifter (inom arbetsenheter, program, kurser, ämnen etc.) samt 
handledning av lärarstuderande, andra lärare, lärarassistenter m.m., samordning (äm-
nes- och institutionsarbete, samverkan med föräldrar) osv. Uppgifterna fördelas 

82 Ur Svenska Kommunförbundets redogörelse för ÖLA 2000 s. 33.
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mellan olika lärare utifrån den enskildes kompetens och erfarenhet samt de 
olika uppgifternas tyngd. Den reglerade arbetstiden skall vara schemalagd.

Denna uppräkning ska ses som exempel på läraruppgifter – och inte som en hel-
täckande beskrivning. Avsikten är att visa något av bredden i de uppgifter som kan 
ingå i lärararbete.83

(Fet stil är tillägg och genomstruken stil är borttaget i Stockholms stads överens-
kommelse jämfört med den redogörelse som finns från Svenska Kommunför-
bundet.)

Förtroendearbetstid	

År 1995 i och med avtalet ÖLA 2000 infördes begreppet förtroendearbetstid 
för lärare. Enligt Per Reinolf, tidigare förhandlingschef  vid dåvarande Svenska 
Kommunförbundet, löste man på detta sätt in tiden till för och efterarbete samt 
spontana elev- och föräldrakontakter.84 Förtroendearbetstid är tid som läraren 
själv styr över till tid, plats och innehåll. Förtroendearbetstiden är i genomsnitt 
407 timmar per heltidsanställd lärare motsvarande ca 11 timmar/vecka eller 23 % 
av det totala arbetstiden. Även om läraren enskilt styr över denna tid så ansvarar 
arbetsgivaren för lärarens totala arbetssituation oaktat att arbetsgivaren saknar 
insyn i förtroendearbetstiden. I BOK 423 nämns begreppet förtroendetid till 
skillnad från begreppet förtroendearbetstid: 

Sammantaget har heltidsarbetande lärare samma årsarbetstid som andra heltidsar-
betande. Den ordinarie arbetstiden består av undervisningstid, arbetsplatsförlagd 
tid och övrig tid (förtroendetid).85 

Kompetensutveckling	

I avtalen före 1995 angavs bara antal studiedagar per år. När det gäller kompe-
tensutveckling i de senare avtalen (ÖLA 2000, ÖLA 00 och HÖK 05) är skriv-
ningen snarlik i alla tre avtalen, men till skillnad från avtalen före 1995 skrivs här 
även om syfte och mer utförligt om tidsomfattning:

83 Lokal överenskommelse i Stockholms stad, 2003-05-01 – 2005-03-31
84 Telefonintervju med Per Reinolf  2006-05-11
85 BOK 423 s. 2.
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Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att utveckla lärares förmåga 
att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.86

Den i bestämmelsen angivna tiden – 104 timmar – för kompetensutvecklingen kan 
jämföras med 5 studiedagar och bestämmelsen i BOK 423 om tjänstgöring utanför 
läsåret under i genomsnitt 8 dagar, dvs. 13 dagar vilka multipliceras med 8 timmar.87

Inom den reglerade arbetstiden avsätts och samlas tid för kompetensutveckling 
utifrån riktmärket 104 timmar per heltidsanställd och verksamhetsår. Denna tid 
fördelas mellan arbetstagarna.88

Det innebär enligt vår tolkning att tiden inte är knuten till enskild individ och år. 

Skolutveckling	

I ÖLA 2000 talas i allmänna termer om skolutveckling och denna placeras på det 
lokala planet, dvs. i skolan, där den lokala skolutvecklingsgruppen skall komma 
fram till på vilket sätt, och, följaktligen, med vilka tidsresurser skolan skall utveck-
las. Hur tiden skall användas till skolutveckling framgår inte av avtalstexten. 

ÖLA 00 stipulerade att kollektivavtal på kommunal-lokal nivå skall slutas för 
att garantera skolutveckling, och att detta skall vara färdigt senast 2001-05-15. 
Inte heller denna gång ger avtalet någon vägledning om hur tiden skall användas.

I HÖK 05 skrivs att utvecklingsarbetet inte längre ska regleras i centrala avtal. 
Däremot lyfts den lokala nivåns ansvar för skolutveckling fram. Man betonar att 
när lärare som yrkesgrupp tar ett större ansvar för uppdraget, så ökar inflytan-
det över den egna arbetssituationen. Vi tolkar detta som att skolutveckling med 
denna avtalsskrivning gått från att ha varit ett särskilt uppdrag till en integrerad 
del av hela läraruppdraget.

Avslutningsvis

I den relativt stora förändring som genomförts – från reglerad veckoundervis-
ningstid till reglerad årsarbetstid – under de senaste femton åren finns fortfa-
rande frågor kring arbetstid och arbetsinnehåll som för lärare och skolledare i 
Stockholms stads gymnasieskolor inte tydligt besvarats. I varje fall finns det otyd-
ligheter/frihetsgrader i den dagliga tillämpningen. 
 
86 Redogörelse för ÖLA 2000 s. 33.
87 ÖLA 2000, Bilaga M.
88 Bilaga M, ÖLA 00 s. 5.
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AvSLuTANde diSKuSSioN 

I denna avslutande diskussion sätts våra resultat i relation till projektets syfte och 
vår organisationskulturella referensram.89 Det betyder att vi närmar oss frågan 
om den gemensamma tiden och dess användning dels utifrån organisationsteore-
tiska utgångspunkter, dels utifrån olika förståelser av tid och särskilt med språket 
som utgångspunkt. Diskussionen är så strukturerad att vi först tematiskt berör 
de olika frågeområden som redovisats i resultatdelen. Därefter lyfter vi några mer 
övergripande teman för att sedan fortsätta med att skissera några tänkbara impli-
kationer för utvecklingsarbete. Det senare innebär att vi pekar på frågeområden 
som i olika grad kan vara intressanta och angelägna för den enskilda gymnasie-
skolan att uppmärksamma och arbeta vidare med. Avslutningsvis kommenteras 
resultaten utifrån ett rektorsperspektiv av de två deltagande rektorerna.

u T v i d G AT  e L L e r  G r ä N S L Ö S T  u P P d r A G ? 

Gymnasieskolan har från att ha varit en skolform för ett fåtal successivt blivit en 
skolform för ett flertal. I och med detta utvidgade uppdrag har gymnasieskolan 
i högre utsträckning ställts inför att hantera elevers olika förutsättningar i form 
av studiesvårigheter, sociala situation eller existentiella sökande samtidigt som 
ambitionsnivån höjts i en global konkurrens. Skolan förväntas vara katalysator 
för kunskapssamhället med alla dess möjligheter och utfästelser, motvikt till dess 
hot mot jämlikhet, demokrati och trygghet, men riskerar i stället att bli ett offer 
när stigande förväntningar på utbildning besvaras med nedskärningar, historiska 
recept eller patentlösningar.90 Gymnasieskolans förmåga att balansera de peda-
gogiska uppgifterna med de sociala uppgifterna har i och med detta ställts på sin 
spets. (Skolk, sviktande studiemotivation och disciplinsvårigheter är exempel på 
symtom relaterade till denna problematik.) För att kunna svara mot detta utvid-
gade uppdrag har gymnasieskolan sökt nya vägar för att utforma och organisera 
sin verksamhet. I detta skeende har bl.a. introduktionen av arbetslag på vissa håll 
blivit en kontroversiell fråga. 

89 Vi påminner här om vårt syfte: a) Hur och till vad nyttjar gymnasieskolan den gemen-
samma tiden? samt b) Vilka utvecklingsmöjligheter finns vad gäller den gemensamma 
tiden? Vår teoretiska referensram innebär mycket kort uttryckt att vi studerar våra frågor 
i tvärsnittet mellan struktur och kultur.
90 Hargreaves (2003).
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Ämnesgrupp	och	arbetslag	–	konkurrent	eller	komplement?

Införandet av arbetslag bygger på tanken att eleverna ska möta färre lärare, vilket 
förväntas ge bättre förutsättningar för att arbetslaget ska kunna arbeta utifrån ett 
helhetsperspektiv. De traditionella ämnesgrupperna har en mer given identitet 
(knutna till skolans kunskapsuppdrag) vilande på en lång tradition. Arbetslagen 
har inget att falla tillbaka på utan har fått söka efter en mening och ett substan-
tiellt innehåll i sin verksamhet vad det gäller att arbeta med elevers lärande och 
identitetsutveckling i ett programperspektiv. Detta har i en del fall varit en krä-
vande omställning. En skolledare uttrycker en del lärares ovilja inför att ingå i ett 
sådant kollektiv i följande ordalag:

Solitären, läraren, äger sitt yrke, kontra arbetslaget. Det finns en spänning där. Ska 
man nu in i den grå fållan?

Möjligen har arbetslaget av en del kommit att uppfattas som en konkurrent till 
ämnesgruppen och i och med detta en förskjutning av lärares professionella 
”hemvist”. Men det kanske också har förelegat en oförståelse för arbetslagets 
syfte och en tvekan inför dess utbildningspolitiska signalvärde. Detta förhållande 
kan tolkas som en identitetsfråga för lärarna, vilket Ingrid Carlgren uttrycker på 
följande sätt:

lärarens ideologiska identitet /har/ formats i spänningen mellan skolans kunskaps-
förmedlande och identitetsutvecklande uppgifter.91

Att formulera frågan som en identitetsfråga innebär att ge den en dignitet av 
en sorts förståelsens och tolkningens nav. Carlgren knyter lärares identitet till 
kunskapsförmedling och elevers identitetsutveckling. Ämnesgruppen respektive 
arbetslaget kan då ses som ett sätt att försöka tydligare knyta lärares professio-
nella identitet till gymnasieskolans utvidgade uppdrag. Frågan om meningen med 
MAK såsom ämnesgrupper och arbetslag får då inte bara strukturella utan fram-
för allt kulturella innebörder.

Vi kan i vår studie konstatera att dessa förändringar gymnasieskolan genom-
gått sedan mitten av 1990-talet, där lärare förväntas ingå i såväl ämnesgrupper 
som arbetslag, nu vunnit en betydande acceptans och legitimitet bland lärare, 
gruppledare och inte minst skolledare. Det framgår med tydlighet av de i överlag 

91 Carlgren (2005), s. 282.
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positiva skattningarna i webenkäten och i fokusgruppssamtalen. Det tolkar vi 
som att kulturen, som behöver längre tid för omorientering, nu kommit mer i fas 
med organisationsstrukturen. En viss skillnad finns dock mellan skolledare å ena 
sidan och lärare och gruppledare å andra sidan. Skolledarna talar varmt för ar-
betslagstanken och allokerar resurser därefter medan lärare värderar ämnesgrup-
per och ämnesfortbildning något högre. Emellertid menar vi att en fullständig 
samsyn när det gäller prioriteringar i en stor skolorganisation knappast går att 
uppnå – i synnerhet i en politiskt styrd verksamhet där olika intressen konkur-
rerar om knappa resurser.

Elevers	studiesituation	–	uppdragets	gränser

I andra MAK såsom dem kring elevers studiesituation finns en besläktad identi-
tetsproblematik. Vi konstaterar att lärare och gruppledare värdesätter dessa MAK 
och finner dem meningsfulla, men hälften tycker att tiden är för kort. Elevsociala 
frågor hamnar i nedre delen när lärare och gruppledare rankar sina önskemål om 
kompetensutveckling. Det är kanske ett uttryck för att kunskapsuppdraget trots 
allt anses vara primärt – även om annat också framhålls som angeläget? De lärare 
som främst känner sig trygga med sina ämneskunskaper och ensidigt betonar 
kunskapsuppdraget, kommer sannolikt att känna sig alienerade i dagens gymna-
sieskola (med undantag av teoretiska högstatusgymnasier). Lärare som däremot 
vidgat sin kompetens till att även omfatta kunskaper kring inlärningssvårigheter, 
socialpsykologi etc. har andra förutsättningar att finna sig tillrätta.92 Frågans ladd-
ning illustreras i följande utsagor från två lärare i enkäten:

Gud bevara oss för alla gråtande socialtanter som ska ”förstå” de elever som inte 
vill och saknar motivation. 

Skolan ska engagera sig i en utveckling som får eleverna att ta ansvar för sin inlär-
ning och blir goda inlärare i stället för att som nu dadda och dutta med dem som 
valt program som de inte passar på. 

I MAK:en kring elevers studiesituation manifesteras frågan och om vem som kan 
och ska ta ansvar för elever som inte funnit sig tillrätta. Det blir då en gränsdrag-
ningsfråga mellan lärarnas pedagogiska ansvar och elevvårdens ansvar å en sidan 
och hemmets och andra myndigheters ansvar å andra sidan. Skolledarna signa-

92 Jfr Bergs (2001) resonemang om begränsad kontra utvidgad lärarkompetens.
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lerar ett visst mått av frustration kring dessa MAK – man ”brottas” med dem 
och man kan ”drunkna i dom” är två rektorskommentarer i denna anda. Lärares 
önskemål om rektors närvaro och roll i dessa MAK är sannolikt ett uttryck för 
behovet av att någon har legitimitet att definiera och upprätthålla dessa gränser 
kring gymnasieskolans uppdrag. Annars blir arbetet gränslöst.93 En oförmåga i 
dessa gränssättande avseenden kan gillra skuldfällor94 och bli en källa till mora-
lisk stress, dvs. osäkerhet, dåligt samvete och känslor av otillräcklighet kring vad 
som egentligen är ett gott lärararbete.95 En sådan obearbetad stress kan breda ut 
sig och t.ex. riktas utåt i syndabocksökande, en hård eller cynisk attityd alterna-
tivt riktas inåt i tvivel på den egna kompetensen eller kanske kroppen signalerar 
obalans i olika somatiska symtom. Om inte organisationen (och dess MAK) har 
kapacitet att dra dessa gränser och härbärgera elevgruppens psykologiska proble-
matik riskerar den att sprida sig och ”smitta” lärargruppen i en parallellprocess 
(och blir därmed så småningom en kultur- och ledningsfråga).

Matrisorganisationer	–	omöjliga	ideal	eller	oanade	möjligheter?	

I en strävan att svara mot bl.a. dessa förändrade uppdrag och mobilisera kom-
petens har (åtminstone de större) gymnasieskolorna successivt organiserat sig 
som matrisorganisationer. Utifrån vårt perspektiv utgör arbetslagen den vertikala 
basorganisationen med arbetsledning i form av bitr. rektor och arbetslagsledare 
och horisontellt finner vi ämnesgrupper och olika projekt/arbetsgrupper för 
skolövergripande uppgifter. Matrisorganisationen ska i bästa fall kunna tillgo-
dose lärares behov av att för det första med kolleger få belysa frågor relaterade till 
ämnet, för det andra belysa frågor relaterade till lärande i ett programperspektiv 
och för det tredje i olika omfattning arbeta med skolövergripande frågor i arbets-
grupper/projekt. På så sätt är det enligt en matrislogik tänkt att mobilisera för 
organisationen ändamålsenlig kompetens.

Som tidigare nämnts finns det knappast någon ”bästa organisation”. Vi me-
nar därmed att gymnasieskolan uppvisar såväl matrisorganisationens styrkor som 
svagheter. En betydande orsak till spänningar ligger i matrisens komplexitet som 

93 Westlund (2003).
94 Hargreaves (1998) menar att skuldfällor har sin grogrund i skärningspunkten mellan 
fyra dimensioner av arbetet. De uppstår mellan förpliktelsen att se till de studerandes 
välmåga; arbetets oavslutade karaktär; trycket från resultatansvar och intensifiering; samt 
sist men inte minst kraven från en perfektionismens persona.
95 Svedberg (2007).
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kommer ur dess olika beroendeförhållanden. I matrisorganisationen har princi-
pen att en enda person ska ha det slutliga ansvaret övergivits. I stället betonas 
ökad kommunikation, gemensam problemlösning och gemensamt ansvar. Ge-
nom detta avkrävande av gemensamt ansvar i två led, såväl vertikalt som ho-
risontellt, kan meningsmotsättningar och intressekonflikter uppstå i tvärsnitten 
mellan olika ansvarsområden. Lärare som medverkar i flera olika grupper har 
flera ledare/chefer. De kan ställas inför motstridiga krav, inte minst vad gäller 
prioriteringar om vilken grupps arbete/uppdrag som ska anses vara mest ange-
läget. Ansvarsbilden riskerar att bli diffus, vilket skapar osäkerhet som i sin tur 
leder till att motstridiga beslut (eller inga alls) fattas. De olika beroendena har i så 
fall frikopplats och lever ett eget liv. Följden av denna osäkerhet och att behöva 
tillgodose alla olika separata intressen kan komma till uttryck i långsamhet, en 
prioritering av fred och fördragsamhet framför tydliggörande av motsättningar 
och en intern fokusering i stället för en klientfokusering.96 Emellertid är det just 
denna intressekonflikt som kan visa sig vara matrisstrukturens styrka, nämligen 
att den främjar en medvetenhet om delens roll i förhållande till helheten, dvs. 
undervisningen i det enskilda ämnet kontra utbildningsgången i programmet 
(t.ex. ”infärgningen”). Att ställa ämnesgruppen mot arbetslaget blir mot denna 
bakgrund en logisk kullerbytta. En sådan motsättning blir falsk – matrisorganisa-
tionen syftar ju till att bl.a. balansera dessa båda intressen.

Det kan också i matrisorganisationen uppstå en fördelning av arbetsuppgifter 
lärare emellan som kan uppfattas som orättmätig. Vissa lärare anses ha högre 
status och bedöms som sympatiska, kompetenta och spelbara för allehanda upp-
gifter. De kommer därför att anlitas och vara villiga att åta sig många skolöver-
gripande uppgifter. Andra lärare anses vara ämnesfixerade, mindre kompetenta 
eller besvärliga och de anlitas inte alls. Vi kan därför förvänta oss en dragkamp 
– alla vill ha ”essen” just till sin enhet eller grupp. I långa loppet leder detta till en 
snedfördelad arbetsbelastning där vissa lärare överutnyttjas, medan andra känner 
sig osedda eller överkörda.

I vårt material framgår också att skolledarna fäster stora förhoppningar om att 
det i matrisens tvärsnitt finns en utvecklingspotential – en dynamisk nod.

Större förväntan på arbetslagen – uppdragen preciseras. Vi ska städa – man ska se en 
helhet! En skola med personal som jobbat ihop många år behöver röras om i grytan 
– nya förväntningar och nya roller effektiviserar. Infärgning ska ske åt båda hållen.

96 Bruzelius & Skärvad (2004).
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Verkligheten har kommit ifatt lärarna, och de inser att samarbetet i arbetslaget 
är bra.

Samarbete, helhet och infärgning blir i utsagorna ovan tre nyckelord som mate-
rialiserar dessa ”matrisvinster” man hoppas på. Men som framgått i resultatre-
dovisningen är arbetslagen och ”tvärsnittsarbetet” inte helt lätt utan det kräver 
resurser, utbildning och stöd. Matrisorganisationer är omvittnat komplexa att 
styra och leda.97 Och här blir frågan om tid som ett objektivt och subjektivt fe-
nomen intressant. 

Sammanfattningsvis är vårt intryck att gymnasieskolorna i princip är organise-
rade som matrisorganisationer med en stark ideologisk komponent från teamor-
ganisationen, vilket kommer till uttryck i skolledarnas ideologiska preferenser vad 
gäller arbetslag. Flitigt ”arbetslagstalande” i denna anda har dock understundom 
utgjort en ideologisk ridå som dolt matrisstrukturen och dess hierarkiska inslag.98 
Förutsättningarna för det självgående teamet kan undergrävas eller lösas upp i 
matrisens olika beroenden. Denna ideologiska ”organisationsmix” kan därmed 
vara lätt att gå vilse i. Detta i synnerhet då förmågan att beskriva helheten och 
kunskapen om den organisatoriska logiken på denna politiskt styrda ”spelplan” i 
många fall förefaller vara begränsad – i synnerhet i lärarleden.99

i N F o r m AT i o N  o c h  m e d i N F Ly TA N d e  —  e N  ” v i L S e N  o r G A N i S AT i o N ”  

i  o r G A N i S AT i o N e N

Ett liknande exempel på en ideologisk ”organisationsmix” menar vi finns kring 
de MAK som är kopplade till information och medinflytande (personalkonfe-
rens, APT, SVG, partssammansatta grupper, skolkonferens) – och som vi i vår 
rapport i fortsättningen kallar för ”APDorganisationen”100. APD-organisatio-
nen är inte någon organisation i bemärkelsen att den direkt kan relateras till de 
organisationsbegrepp och organisationsteman som vi presenterat i vår teoretiska 
ram. Med allmänna organisationsteoretiska begrepp kan vi dock påstå att APD-

97 Se t.ex. Tengblad (2003) & Bruzelius & Skärvad (2004).
98 Se t.ex. Tillberg (2003) som talar om ”starkt normativa undertoner om vad som är den 
”rätta vägen” till 2000talets goda skola” (Id. s. 227).
99 Detta senare intryck grundar sig på de gruppledarutbildningar vi bedrivit för lärare 
på gymnasieskolan i Stockholm – se Nestor (2006b). En förklaring till detta kan vara att 
frågan ägnas liten uppmärksamhet i lärarutbildningen.
100 Vår förkortning av ArbetsPlatsDemokrati
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organisationen är en planmässigt inrättad sammanslutning av personer med syf-
tet att nå vissa mål för personalens delaktighet och medinflytande. Per definition 
skall en organisation för att kunna fungera också ha en struktur som beskriver 
organisationens form, dvs. arbetsfördelning (arbetsuppgifter, ansvar, auktoritet 
och koordinering).101 Då vi i detta avsnitt avser att diskutera APD-organisationen 
är det angeläget att vi försöker ge en beskrivning av hur den idealtypiskt är tänkt 
att fungera. För att kunna ge en någorlunda rättvis beskrivning måste vi göra den 
tämligen omfattande för att strukturen och den ideologiska komponenten skall 
kunna förstås.

APD-organisationen har sin utgångspunkt i ett kollektivavtal mellan arbets-
marknadens centrala parter om samverkan och medbestämmande på arbetsplat-
sen. I Stockholms stad har Utbildningsförvaltningen träffat ett lokalt samver-
kansavtal102 med de lokala facken om samverkan vid gymnasieskolorna. I avtalet 
finns anvisningar, regler och rekommendationer om hur, som man kallar det, 
”Samverkanssystemet” är tänkt att fungera.

Av avtalet framgår att syftet med samverkanssystemet är att det skall behandla 
de frågor som tidigare varit föremål för förhandling enligt §§11–14 och 38 samt 
information enligt § 19 MBL. Beslut skall föregås av samverkan redan på plane-
ringsstadiet. Samverkan ska bl.a. ske med de anställda direkt på arbetsplatsträff  
(APT) och lokalt med de fackliga organisationerna i samverkansgrupp (SVG). 

APT är ett forum för dialog mellan arbetsledning och medarbetare för att ge-
mensamt arbeta med utveckling, planering och utvärdering. Facklig information 
kan kombineras med APT. Det finns inget som hindrar att APT fungerar som 
ett diskussionsforum för de anställda. För att APT skall utgöra en formell APT 
krävs dock att såväl arbetstagar- som arbetsgivarrepresentanter är närvarande. 
Alla anställda ska ingå i APT. För att alla ska kunna delta aktivt kan 8–12 delta-
gare vara ett riktmärke. Ordförande utses inom gruppen och kan antingen vara 
en arbetsgivare eller arbetstagare. Det är viktigt att APT sker regelbundet och att 
mötena är fastställda i kalendariet – minst en gång per månad samt att APT har 
en fast struktur med en dagordning som tidigare redovisats med fasta punkter, 
t.ex. information, arbetsmiljö, budget och ekonomi etc. 

Informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL är fullgjord när en fråga 
behandlats på APT med arbetsledare/chef  med beslutsbefogenheter, och enig-
het uppnåtts. Ordförande måste förvissa sig om att alla är eniga, dvs. att alla 

101 Jfr Abrahamsson & Andersén (2000).
102 Stockholms stad (1999). 
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instämmer i arbetsgivarens förslag till beslut. Enighet är uppnådd när ingen re-
serverar sig till protokollet. Vid oenighet skickas protokollet till de lokala fackliga 
organisationerna och SVG som kan påkalla förhandling enligt § 12 MBL. Frågan 
flyttas inte till SVG eftersom SVG inte är någon överprövningsnivå för APT. 

På varje enhet skall det också finnas en eller flera samverkansgrupper (SVG). 
SVG:s uppgift är som tidigare nämnts att utveckla verksamheten, fullgöra sam-
verkansskyldigheter enligt AML och MBL samt att utveckla APT. SVG är ett 
forum för dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. SVG kan 
besluta att under sig tillsätta permanenta eller tillfälliga beredningsorgan i olika 
frågor. Vid oenighet kan arbetstagarparten begära förhandling enligt MBL. 

Alla enheter ska utarbeta lokala regler för samverkansarbetet omfattande lo-
kala rutiner för APT och SVG vad gäller storlek, sammansättning, antal möten, 
tidpunkt och dagordning. För APT skall lokala regler dessutom utarbetas för 
ledning, dokumentation och arbetsledningens medverkan i APT och för SVG 
kommunikationen mellan APT och SVG samt utvärdering av samverkansfor-
merna inom enheten. 

Beträffande andra skolgruppers förhållande till samverkanssystemet konstate-
ras i samverkansavtalet att det enligt gymnasieförordningen skall finnas en skol-
konferens vid varje skola. Skolkonferensen består av lika många företrädare för 
lärare som elever med rektor som ordförande. Man skriver vidare: 

Konferensen ska behandla frågor som är av betydelse för eleverna och också upp-
märksamma elevmedverkan i arbetsmiljöarbetet.

Utbildningsnämnden har delegerat till skolkonferensen att i vissa frågor enligt dele-
gationsförteckningen besluta istället för rektor. Tidigare skedde MBL-förhandling 
eller behandling i Arbetsmiljökommittén innan beslut i skolkonferensen. Detta sker 
numera i SVG. Om skolkonferensen har en annan uppfattning än SVG skall frågan 
återremitteras till SVG för förnyad behandling vilket ger de fackliga organisatio-
nerna möjlighet att vid oenighet begära central förhandling enligt MBL.103

Ovanstående beskrivning av ”Samverkanssystemet” är en sammanfattning av ett 
dokument på ca 16 sidor. Detta kan vara intressant att jämföra med de regler 
för gymnasieskolans organisering vad gäller samverkansorgan på 3,5 sidor som 
togs bort från gymnasieförordningens 4 kap. 1992. Då skolan kommunaliserades 
minskades detta regelverk ner till 1,5 sida i kap. 7. Totalt sett innebär detta att 

103 Stockholms stad (1999).
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gymnasieskolan i Stockholm efter kommunaliseringen genom kommunala för-
valtningsbeslut eller avtal har utökat regelverket kvantitativt för samverkansorga-
nen med 14 sidor. Om vi samtidigt räknar in den tidigare redovisade delegations-
ordningen för skolkonferensen blir regelverket än mer omfattande. 

Sammantaget innebär upprättandet av ett omfattande kommunalt regelverk 
kring samverkansfrågorna, enligt vår tolkning, en kraftfull markering från kom-
munens sida av medinflytandefrågorna för personalen och dess fackliga före-
trädare samt eleverna och deras företrädare. Men samtidigt blir regelverket en 
utgångspunkt eller låsning för de enskilda gymnasieskolorna när de i en decen-
traliserad och målstyrd skola under rektors ledning själva skall utforma sin orga-
nisation efter skolans storlek, inriktning, profil etc. I utredningsrapporten ”Sam-
verkande styrning” konstateras att i en målstyrd verksamhet riskerar denna typ av 
regelstyrning att fokusera på den organisatoriska formen istället för på verksam-
hetens innehåll, vilket får konsekvenser för skolorna och deras arbete.104

I våra resultat från intervjuer, enkäter och fokusgrupper framkommer ett antal 
otydligheter framför allt vad gäller kopplingen mellan APT – partssammansatta 
grupper – SVG – skolkonferensen – MBL – AML och Rektorsfunktionen. Det 
handlar om syfte, ansvarsfrågor, gränsdragning, befogenheter och beslutsord-
ning. För skolkonferensen handlar det dessutom om utkrävande av ansvar för 
beslut fattade i skolkonferensen då minderåriga deltagit i beslutet. Då det inte 
ligger i vårt syfte att försöka reda ut dessa otydligheter beskriver vi endast det 
idealtypiska förhållandet utifrån texterna men avstår från att försöka tolka befint-
liga dokument och avtal.

Diskussionen i det här avsnittet kommer istället att fokusera på de resultat 
inom området information och medinflytande som vi i vår studie funnit motsä-
gelsefulla och därför intressanta att ytterligare belysa. Syftet är att problematisera 
och diskutera utifrån vår teoretiska ram kring organisationstemat för att formu-
lera en ansats till om och/eller var i skolorganisationen som ”information och 
medinflytande” hör hemma. Ansatsen kommer sedan att användas i den kom-
mande diskussionen i detta kapitel.

Diskussionen kommer att föras utifrån resultaten vad gäller i första hand de 
MAK vi undersökt: APT, SVG och skolkonferensen samt i viss mån personal-
konferensen, arbetslagsmöten och ämnesråd.

104 Ds 2001:48 s. 151.
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APT	–	olika	dagordningar?

Beträffande APT utrycker en tredjedel av lärarna och gruppledarna tveksamhet 
över syftet/uppdraget, innehållet och resultatet i APT. En förklaring skulle kunna 
vara den av flera skolor gjorda kopplingen mellan en i avtal överenskommen sam-
verkansform som i huvudsak är inriktad mot personalens/lärarnas medinflytande 
på arbetsplatsen och en organisation grundad på gymnasieskolans program- eller 
inriktningsmål. Den förstnämnda med ett i förväg givet innehåll med fackliga 
förtecken och den sistnämnda med elevernas studieresultat i fokus. I kombina-
tion med en basorganisation byggd på arbetslag, och de olika förväntningar och 
krav som ställs på denna organisationsform, samt andra möten, som ämnesråd/
konferens byggda på en ämneslogik, kan ett konkurrensförhållande uppstå. När 
det gäller kopplingen APT, program/inriktning/sektor och arbetslag kan flera 
komplikationer eller låsningar finnas inbyggda i konstruktionen vad gäller inne-
håll, informationsformer, medinflytande och delaktighet. Som exempel har som 
tidigare redovisats APT som en del i personalens medinflytande/bestämmande 
att hantera ett antal fastlagda/obligatoriska ärenden som handlar om information 
om verksamhetens drift och utveckling utgående från MBL samt vissa arbetsmil-
jöfrågor enligt AML. Samma möte, som också helt eller till delar även är arbets-
lag, handhar även frågor om elevernas utbildning inom resp. program/inriktning 
med programmål, verksamhetsutveckling och elevernas studieresultat. Utöver 
detta behandlar också samma möte olika typer av praktiska problem/frågor av 
administrativ, organisatorisk, ekonomisk och social karaktär både för elever och 
personal i arbetslaget. De problem som framträder i våra resultat är att det kan 
vara svårt att hålla isär och avgränsa de olika dagordningarna och syftena. 

Ett antal skolor har således organisatoriskt kopplat samman APT med styr- 
och måldokument för ett gymnasieprogram/inriktning och en arbetslagsorga-
nisation. Man kan se detta som ett exempel på att olika organisationsstrukturella 
logiker samexisterar. Om emellertid medvetenheten bland personalen i detta av-
seende inte är hög kan de komma i ett konkurrensförhållande till varandra och 
skapa förvirring, osäkerhet och låsningar i beslutsprocessen. Det är tänkbart att 
det är detta som lärare och gruppledare upplever som otydligheter i syfte och 
svårigheter att se konkreta resultat av mötena. Vi återkommer till detta i samband 
med diskussionen om SVG, skolkonferensen och användningen och fördelning-
en av den gemensamma tiden.
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SVG	–	en	spegling	av	vad?

Vad gäller SVG visar resultaten att de båda samverkansformerna SVG och APT 
har vissa problem att finna sin plats i gymnasieskolans organisation. Bl.a. råder 
en viss osäkerhet om hur APT och SVG hänger ihop. Skolledarna verkar ändå 
nöjda med SVG medan en dryg tredjedel av lärare och gruppledare har svårig-
heter att se syftet med SVG i förhållande till APT och andra samverkansformer. 
En förklaring, som tidigare redovisats, kan vara att det den senaste tiden har skett 
förändringar på många skolor för att anpassa APT och SVG till arbetslagsorga-
nisationen och där skolledningens roll blivit tydligare på så sätt att skolledarna 
har ökat sin närvaro i framför allt APT. En annan förklaring skulle kunna vara att 
kopplingen mellan APT och SVG i konkreta frågor/ärenden är svag eller saknas 
helt, vilket framkom i fokusgruppssamtalen med skolledarna.

När samverkansavtalet introducerades 1996 fanns förhoppningar om att kun-
na lösa upp det spänningsfält mellan fack och arbetsgivare som hade omgärdat 
MBL. Tanken var att samverkan skulle råda, dvs. att ansvarig chef, i skolan rektor, 
i diskussioner skulle inhämta de fackliga företrädarnas åsikter innan hon/han fat-
tar beslut. Ett problem i det sammanhanget är att APT omfattar alla arbetstagare 
medan SVG är sammansatt av enbart fackliga företrädare och arbetsgivare/skol-
ledningen. Mot bakgrund av detta kan man ställa sig frågan i vilken utsträckning 
det då är rimligt att SVG kan vara en spegling av APT? 

En annan förklaring skulle kunna vara att APT inte hade någon med strukturen 
harmoniserande hemvist i skolans värld när det infördes. På de allra flesta gymna-
sieskolorna i Stockholm hade man, vid systemets införande, inte kommit så långt 
med införandet av arbetslag att dessa blev en ändamålsenlig APT. På vissa håll 
blev ämneskonferensen liktydig med APT, med viss förvirring som följd. När var 
gruppen ämneskonferens, och när var den APT? Ytterligare en komplikation var 
arbetsgivarrepresentationen i APT. Hur skulle ett litet antal skolledare räcka till? 
En vanlig lösning var t.ex. att alla APT-grupperna sammanträdde samtidigt (ej 
tillsammans), och då fanns inte tillräckligt med skolledare till hands för att kunna 
deltaga i alla grupper för att få en ”formell APT” enligt avtalet. 

Måhända är det någon/några/alla av dessa komplikationer som kan vara en 
förklaring till det som vi tolkar som motsägelsefullt i enkätens kommentarma-
terial. Samtidigt är diskrepansen mellan skolledares och lärares uppfattning om 
vikten av samverkanssystemet problematisk; hur skall utveckling av verksamhe-
ten kunna ske när de forum – APT och SVG – som står tillbuds för att förankra 
utvecklingsarbete uppfattas olika? Vilka konsekvenser får detta i så fall? Finns det 
vinnare i denna otydlighet och vilka är i så fall förlorarna? 
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Skolkonferensen	–	stora	befogenheter	i	det	dolda?

I fråga om skolkonferensen visar våra resultat att den tidsmässigt upptar en opro-
portionerligt liten del totalt sett av den gemensamma tiden trots att den är det 
beslutsorgan i gymnasieskolan som har de största beslutsbefogenheterna – eller 
om man vill ”makt” – givna från staten och Stockholms stad. Man fattar beslut 
i frågor som rör hela skolan och som inte i förordningstext är reglerade som 
rektors ansvar. Det innebär att här finns det ett organ som har mandat att fatta 
beslut utöver rektor och de som rektor delegerat beslut till. SVG t.ex. fattar inga 
beslut, det gör respektive befattningshavare efter samråd i SVG. Skillnaden är 
att skolkonferensen fattar beslut i avgörande frågor som ordningsregler, bud-
getprinciper, former för avslutningar, friluftsverksamhet etc. Relationen mellan 
skolkonferensen, SVG och rektorspositionen tas upp i det tidigare nämnda och 
citerade samverkansavtalet. 

I vårt material kan vi se att skolkonferensen på många skolor är marginaliserad 
eller närmast obefintlig. Med tanke på dess beslutsbefogenheter är det förvånan-
de. Vad kan detta bero på? Finns det för många forum för medinflytande? Till-
handahåller matrisen möjligheter för inflytande vid sidan av APDorganisatio-
nen? Finns en sviktande tilltro och en uppgivenhet vad gäller samverkansproces-
ser? Är det för få lärarrepresentanter som kan föra ut skolkonferensens frågor? 
Är konferensen onödig i förhållande till andra samverkansformer för lärarna? 
Eller kan marginaliseringen vara ett ”mörkande” från skolledningen av rädsla för 
att ge för mycket inflytande till elever och personal? Eller ett sätt att spara tid/öka 
beslutstempot eftersom samverkan tar tid? Eller att APD-organisationen som 
helhet saknar legitimitet och är så tungrodd att den är föga funktionell?

I våra resultat är det även intressant att en så stor del av både gruppledare 
och lärare anser sig införstådda med syftet med skolkonferensen. Men det är 
anmärkningsvärt att så pass stor andel lärare och gruppledare i enkäten uttrycker 
att skolkonferensen når goda resultat i relation till nedlagd tid; detta sett mot bak-
grund av skolledarnas förhållandevis kritiska syn på vad skolkonferensen uppnår 
och de kommentarer som lärare och gruppledare uttryckt i enkäten. Många av 
kommentarerna handlar om att man inte känner till konferensen eller att den 
överhuvudtaget inte existerar på skolan. Skall detta tolkas som ett uttryck för en 
okunnighet om vad skolkonferensen är och hur den fungerar?

Sammanfattningsvis ger resultaten av intervjuer, enkät och fokusgruppssamtal 
kring MAK inom området information och medinflytande anledning för oss att 
ställa följande frågor:
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– Personalinformation/konferens – en social samvaro med enkelriktad infor 
 mation eller gammaldags kollegium?

– Varför vill lärare och gruppledare ha mindre av APT?

– Är arbetslagsidén i första hand ett sätt att lösa problematiken med det obliga 
 toriska APT? 

– APT – SVG – arbetslag – program. Columbi ägg eller en process som gått  
 vilse i matrisen?

– APT, partssammansatta grupper, SVG och skolkonferensen – kontraproduk- 
 tiva samverkansformer eller en konsensusfälla?

– I de fall skolkonferensen är dysfunktionell – hur och av vem fattas de beslut  
 som borde fattas där?

Ovanstående frågor kan ses som ett uttryck för komplexiteten inom området 
information och medinflytande där många intressen (staten och kommunen fö-
reträdda av skolledningen, lärarna, de fackliga organisationerna, eleverna etc.) 
skall tas tillvara i bl.a. APT, SVG och skolkonferensen. De resultat som fram-
kommit i vår studie skulle teoretiskt kunna belysas med den s.k. ”intressentmo-
dellen” – ett ”horisontellt fleraktörsperspektiv” – där de olika intressenterna i 
en organisation är ömsesidigt beroende av varandra. När både skolledningens 
och intressenternas krav och önskemål är tillgodosedda råder harmoni. Mellan 
de olika intressenterna finns det vanligen motsättningar. Att uppnå viss (men 
inte fullständig) balans mellan de olika intressenternas ofta motstridiga krav blir 
därför nödvändigt för resurstillgången och därmed verksamhetens överlevnad. 
Balanspunkten kan då ses som en spegling av de existerande maktförhållandena 
i organisationen.105 I denna maktkamp kring begränsade resurser måste ibland 
någon träda tillbaka. I detta fall skulle våra resultat kunna förstås så att skolkon-
ferensen med elevföreträdare – trots kraftfulla skrivningar av både stat och kom-
mun – på ett antal skolor fått träda tillbaka för APT och SVG, som båda är forum 
för personalens inflytande och medbestämmande. I detta perspektiv skulle de 
rådande maktförhållandena kunna beskrivas som att det är lärarna i allians med 
de fackliga organisationerna som har en betydande makt, vilket innebär att de 
också har större möjligheter än andra intressenter (t.ex. förvaltning, skolledning, 
övrig personal och elever) att agera så att de etablerade maktrelationerna bevaras. 
En annan tolkning kan vara att skolledningen låter APT och SVG hantera ”ofar-

105 Johansson (1996) s. 58.
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liga frågor” och i frånvaro av en fungerande skolkonferens själv kan fatta mer 
betydande beslut?

Mot bakgrund av ovanstående diskussion finner vi anledning att påstå att MAK 
kring information och medinflytande i skolan, innefattande det s.k. samverkans-
systemet, är en egen organisation för ArbetsPlatsDemokrati – APD – i skolorga-
nisationen som lever sitt eget liv i förhållande till de andra i matrisen identifierade 
organisationsformerna produkt-, funktions-, projekt- och arbetslagsorganisation. 
– En organisation som finns vid sidan av kärnverksamheten – utbildning?

Avslutningsvis noteras att i organisationsteoretisk forskning är arbetsplatsde-
mokrati/företagsdemokrati inte särskilt framträdande. Bolman & Deal samman-
fattar denna forskning på följande sätt:

Företagsdemokrati har uppfattats på två sätt – dels som en mycket viktig idé som 
ligger i tiden, dels som en orealistisk och överskattad modenyck. Sanningen ligger 
förmodligen mitt emellan. I likhet med alla andra viktiga organisationsförändringar 
skapar införandet i början en temporär effektivitetssänkning. Men om vi ser till re-
sultatet på längre sikt, visar de antingen en produktivitetsökning eller bibehållande 
av status quo.106

K o m P e T e N S u T v e c K L i N G  e L L e r  F o r T B i L d N i N G ?

Rektorn har ansvar för skolans resultat och därvid, inom givna ramar, ett särskilt 
ansvar för att ... lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensut-
veckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter.107 

I de offentliga styrdokumenten, skollagen och läroplanen, men även i avtalstex-
terna mellan parterna används begreppet kompetensutveckling. Skolledare har 
enligt dessa ett särskilt ansvar för lärarnas och annan personals kompetensut-
veckling. 

Diskussionen om kompetensutveckling är ett exempel på hur den gemensamma 
tiden används i gymnasieskolan. Men frågan rymmer också synen på tid i skolan 
och kan tolkas ur ett organisationskulturellt perspektiv. Vi konstaterade tidigare 
att många gymnasieskolor organiserat sig som matrisorganisationer, för att kun-
na hantera förändrade arbetsuppgifter. Användningen av begreppen fortbildning 
resp. kompetensutveckling, speglar till viss del medvetet eller omedvetet en or-

106 Bolman & Deal (2001) s. 160.
107 Lpf  94 s. 16.
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ganisations inneboende struktur och hur medlemmarna i den kulturellt tolkar 
utveckling inom organisationen. 

En hierarkisk organisation kännetecknas av bl.a. tydlig arbets- och ansvarsför-
delning som utgår från långt driven specialisering. Det handlar om rätt person på 
rätt plats. Konsekvenserna av den formen av arbetsdelning på gymnasieskolan 
innebär att lärare inte ”kvackar” i ämnen de inte är behöriga att undervisa i. Det 
är helt enligt Webers anda där principen om fasta arbetsuppgifter är central. I 
en sådan organisation är begreppet ”behörighet” således centralt, vid utförande 
av specifika uppgifter. Behörig blir lärare via ämnesstudier och givetvis en lärar-
examen. Begreppet behörighet kan utan större svårighet kopplas samman med 
begreppet ”fortbildning”. I vårt material förknippar lärarna vanligen fortbildning 
med fortbildning i ämnena. Kompetensutveckling är något annat. 

Kompetensutvecklingsbegreppet är mer besläktat med en matrisorganisation. 
Som vi skrev inledningsvis är fördelarna med en matrisorganisation att man på 
bästa sätt försöker ta tillvara knappa och dyrbara resurser. I matrisen används 
idealt olika kompetenser för flera ändamål och i olika sammanhang, vilket idag 
är vanligt i projektorganisationer. Ett nyckelord för denna organisation är kom-
petens, dvs. såväl färdigheter, kunnande som erfarenheter och värderingar.108 Inte 
minst handlar det om förmågan att på ett flexibelt sätt genomföra uppgifter som 
huvudmannen vill få utförda. Kompetens kan erövras på olika sätt. Kompetens-
utveckling handlar om att utveckla och fördjupa kunskaper, färdigheter, värde-
ringar och skaffa sig nya erfarenheter, vilket inte enbart sker genom att gå en 
kurs. Det betyder då att en kunnig person inte nödvändigtvis är kompetent. Vi 
menar sammanfattningsvis att kompetens innebär förmågan att använda kunska-
per i en viss situation för att nå ett visst mål, vilket påminner om avtalstextens 
definition vad gäller kompetensutveckling. Där skriver parterna att det gäller alla 
insatser som syftar till att utveckla lärares förmåga att skapa goda förutsättningar 
för elevernas lärande. 

Kvitt	eller	dubbelt

A-dagar var inte något särskilt frågeområde från början då vi intervjuade skol-
ledarna, utan kom osökt upp i nästan alla intervjuer när vi frågade om kompe-
tensutveckling och tid, därmed fanns det skäl att ta upp frågeområdet i enkäten. 
Det var framför allt frågan om komptid, ett begrepp som i skolan kallas kvittning, 

108 Keen (2002).
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vilket föranledde visst engagemang från skolledarnas sida. Vi tolkade det som 
om skolledarna upplevde frågan som angelägen. Det tog mer tid i anspråk från 
det dagliga arbetet än vad skolledarna ansåg det vara värt. Lärarna/gruppledarna 
delade inte den synen utan menade i såväl enkäten som vid fokusgruppssamtalen 
att det är rimligt att få kompensation för övertid och kurser man går. En besvä-
rande fråga för en del skolledare, osynlig för andra och en rättvise- och förhand-
lingsfråga för några. 

Vi menar att frågan om inflytande över Adagarna är en intressant styrnings 
och ledningsfråga. Dessa dagar är inte minst av symbolisk betydelse, vilket vi 
konstaterat tidigare. Det är särskilt intressant ur olika tidsperspektiv. Hur upp-
lever och tolkar lärare sin arbetstid. Är det den hierarkiska organisationens tids-
orientering eller matrisorganisationens mer uppgiftsorienterade uppfattning som 
blir primära när frågan om kompensation skall förhandlas för tid som lärare lagt 
ner på kompetensutveckling kvällar och helger? Resultatet av detta blir att arbets-
tiden eller i detta fall tiden för kompetensutveckling bli en handelsvara.

I fokusgruppsintervjuerna med en lärargrupp framkom att vissa lärare an-
strängde sig särskilt för att hitta något av intresse kvällar och helger, som de 
sedan kunde få kompenserat, dvs. kvittat mot Adagar. Det finns i dessa fall skäl 
att fråga sig vad som är främsta drivkraften, är det kompetensutvecklingen i sig 
eller möjligheten att få ”slippa” några Adagar under sommaren? Exemplet med 
”kvittning” visar konkret det objektiva linjära synsättet på tiden. Tid kan mätas 
och delas in i olika segment. Dessa segment blir i det här fallet en handelsvara 
som har fått ett bytesvärde av icke ringa värde och som i sin tur kan bytas mot 
något av större värde för lärarna. 

Vi anar att frågan om A-dagarnas innehåll och uppläggning på en del gymna-
sieskolor är tämligen oförlöst. Frågan om komptid inbegriper frågan om lärares 
autonomi, dvs. rätten att definiera vad som är skolledningens och den enskilde 
lärarens beslutsutrymme. Vem ges legitimitet att råda över dess innehåll? Är det 
individens, gruppens eller skolans intressen som ska styra? 

En annan orsak till problemet med A-dagarna, kan vara att lärarkåren på 
gymnasieskolan har lång erfarenhet och därmed har varit med om en rad olika 
förändringar de senaste femton åren. Sannolikt minns ganska många när vår-
terminen slutade på avslutningsdagen och nästa började i slutet av augusti med 
uppropet. Möjligtvis låg en eller två studiedagar i anslutning till terminsstarten. 
Det är inte särskilt länge sedan. Fortfarande finns det måhända frustration över 
att sommarlovet naggats i kanterna?



146

Det bör kanske sägas, bl.a. med tanke på lärarnas arbetsbelastning109, att många 
också uppskattar A-dagarna som ett hälsosamt avbrott från det vardagliga slitet. 
Det är ofta tillfredsställande att göra avslut, sammanfatta och utvärdera verk-
samheten i slutet av ett läsår på samma sätt som det är meningsfullt att samla sig 
inför ett nytt. 

Kompetensutveckling	–	personlig	eller	yrkesmässig	utveckling

I princip all kompetensutveckling har lärarna funnit meningsfull när de svarat på 
enkäten, även om de rangordnat den olika. När de svarande givits möjlighet att 
svara i mer öppna svarsalternativ, har det funnits kritik, men den utgörs inte av 
majoriteten. 

Synen på kompetensutveckling och vad den bör innehålla skiljer sig mellan lä-
rare/gruppledare och skolledare. Många skolledare menar att ämneskunskaperna 
har lärarna med sig från början och som akademiker bör det ligga i deras egna 
intresse att förkovra sig. Däremot bör kompetensutveckling, som skolan ska står 
för, i huvudsak handla om de redskap som lärarna behöver för lösa sina arbets-
uppgifter och förbättra måluppfyllelsen. För skolledarna betyder det något annat 
än ytterligare ämneskunskaper. En skolledare säger med anledning av lärarnas 
eventuella efterfrågan av ämnesfortbildning:

Det har inte varit aktuellt hos oss. Det har ingen vågat säga. 

Citatet ovan antyder dels att önskemål om ämnesfortbildning inte varit uppe 
till diskussion, men också att ingen lärare har vågat fråga om det. Hur kan det 
komma sig?

Resultatet av enkäten och fokusgruppssamtalen med lärarna ger annorlunda 
bild än den skolledarna målar upp. Lärarna ser ämneskompetensen110 som sin 
viktigaste kompetens och de vill hålla sig ajour med utvecklingen i sina ämnen. 
Det handlar inte i första hand om en belöning, för lång och trogen tjänst, utan 
kan snarare ses som en identitetsfråga. Ämnet är inte sällan ett livsintresse och 
många lärare har höga ambitioner. Frågan är var gränsen går mellan personlig 
utveckling och yrkesmässig utveckling, frågade sig en skolledare.

109 Cederström (1999).
110 Med ämneskompetens menar vi hur man använder sina ämneskunskaper, dvs. förmå-
gan att utföra sina uppgifter i relation till kursmål etc. i ett bestämt sammanhang.



147

Samtidigt är frågan om gemensam kompetensutveckling inte oviktig enligt lä-
rarna i en av fokusgrupperna. De var medvetna om att det låg i skolledarnas 
intresse, vilket det fanns en förståelse för, men inget större engagemang. Att 
skolledarna i sin tur visar föga intresse för lärarnas fortbildning i sina ämnen be-
kymrade flera lärare. Flera uttryckte tvivel på om de hade förstått meningen med 
gymnasieskolans uppdrag och frågade sig vart de är på väg. En lärare uttryckte 
det på följande sätt: 

Vad är själva tanken med vad vi ska leverera? Om man bara fick veta det någon 
gång, att det fanns en tanke…

Tvivlet i detta fall hängde delvis samman med såväl den offentliga skoldebat-
ten, som den nya konkurrenssituationen i skolan och inte minst det förändrade 
uppdraget. Men det finns också en styrka i denna vilsenhet, som hänger samman 
med ett kritiskt förhållningssätt i och med att lärarna visar sig frågande inför ut-
vecklingen. De är inga marionetter, som okritisk bejakar allt utan vågar ifrågasätta 
och reflektera. 

Vi anser att frågan om kompetensutveckling är en nyckelfråga. I den ligger 
arbetsgivarens syn på verksamhetens mål och på medarbetarnas förmåga att ut-
veckla verksamheten. Arbetsgivaren vill därför vanligtvis satsa på kompetenser 
som utvecklar arbetssätt, arbetsformer och förhållningssätt för att förbättra mål-
uppfyllelsen. Genom att prioritera visst innehåll i kompetensutvecklingen visar 
således skolledare vad de anser vara det viktigaste och vad som lämpligen bör 
prioriteras. 

Några använder inte gärna begreppet kompetensutveckling de tycker att det är 
ett modeord, utan föredrar begreppet fortbildning. Detta är inget unikt för den 
lärargrupp vi undersökt utan dessa lärare har stöd i sina intresseorganisationer. 
Vid Skolforum 2006111 kommenterade LR:s vice ordförande i en debatt med den 
nuvarande skolminister Jan Björklund att LR önskade att den politiska ledningen 
i fortsättningen skulle säga fortbildning och inte kompetensutveckling. Som vi ti-
digare noterat illustrerar valet av begrepp hur man ser på organisationen ”skola” 
och även sin egen roll i denna, medvetet eller omedvetet. Ur ett socialkonstruk-
tionistiskt perspektiv skulle man kunna säga att begreppen konstruerar två olika 
gymnasieskolor från skilda tider. Begreppet fortbildning hänger samman med 
gymnasieskolan före reformperioden på 90-talet, en gymnasieskola som i hu-

111 Skolforum 2006 vid Stockholmsmässan 061030.
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vudsak var hierarkiskt organiserad. Förhoppningen som LR:s representant gav 
uttryck för handlar således om något annat än bara val av ord. Sannolikt är lärare i 
allmänhet omedvetna om distinktionen; de förstår fortbildning mer som ren äm-
nesfortbildning, inte som ett ställningstagande mot gymnasieskolan av idag. Att 
däremot försöka medvetandegöra lärarna om detta skulle kunna vara strategiskt 
viktigt. Ingrid Nilsson112 har i sin avhandling undersökt grundskollärares tankar 
om kompetensutveckling och funnit att lärare behöver bli mer medvetna om sitt 
sätt att tänka kring kompetensutvecklingsbegreppet och få hjälp att se detta i re-
lation till hela verksamheten. Kanske gäller det också för gymnasielärare?

Många vill gärna gå på olika slags kurser, på en högskola eller ett universitet 
och fördjupa eller bredda sina ämneskunskaper. Språklärare vill utveckla språket 
i rätt språkmiljö, historielärare vill kanske läsa en kurs i antikens historia, datalä-
rare vill lära sig nya programvaror och lärare på hantverksprogram vill uppdatera 
färdigheter i sina yrken. I vårt material framkommer det att lärare/gruppledare 
i allmänhet betraktar fortbildning som olika kurser som sker utanför skolan och 
som också sker på individuell basis. Det är således individrelaterad kunskapsut-
veckling som primärt efterfrågas. 

Är det möjligt att tolka detta individrelaterade sätt att se på sin yrkesroll i an-
slutning till en subjektiv tidsuppfattning? I så fall handlar det om ett synsätt där 
läraren styr sin tid och innehållet i sitt arbete i huvudsak självständigt. Många 
lärare betraktar sitt arbete som kreativt och kreativa processer är svåra att styra 
enligt en linjär och mekanisk tidsuppfattning, som vi kallar objektiv. Att sche-
mat och tjänstefördelningen i princip ramar in undervisningen är självklart ur ett 
administrativt perspektiv, men tiden därutöver anser många lärare att de själva 
bäst avgör hur den bör användas. Ur ett utbildningshistoriskt perspektiv är den 
uppfattningen inte alls främmande. Trots regelstyrning med många detaljerade 
anvisningar var lärarens autonomi legio såväl innanför klassrumsdörren som ut-
anför före omstruktureringen av skolan på 90-talet. Inom ramen för usken fanns 
stor frihet, liksom var, när och hur man förlade tid för planering och efterarbete. 
Durkheim113 delade in tid i offentlig och privat tid. Han utgick från vad som so-
cialt krävdes för att ett samhälle skulle fungera och vad som gällde för individen, 
vilket var två skilda tidsuppfattningar. Denna privata tid, kan liknas vid den sub-
jektiva tidsuppfattningen och kännetecknar en mångfald olika tider som skiftar 
från gång till annan och mellan individer och grupper. (Se exkurs.) 

112 Nilsson (2006). 
113 Durkheim (1912).
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Många lärare i gymnasieskolan uppfattar kunskapsuppdraget som det primära, 
vilket stöds av vårt resultat, men sannolikt är de lika intresserade av hur detta 
innehåll skall förmedlas och hur elevernas lärande skall utvecklas. Med läropla-
nerna i början på 90-talet kom talandet om lärande istället för inlärning och un-
dervisning. Skiftet blev en tankevända för många när fokus försköts från lärares 
undervisning114 till elevens lärande. Därefter har mycket möda lagts på diskus-
sion om hur skolan och undervisningen är organiserad, inte minst med tanke på 
”eleven i centrum” för att understödja elevernas lärande, vilket hänger samman 
med det förändrade och utvidgade uppdraget. Den individrelaterade synen på lä-
raryrket har fått svårt att hävda sig gentemot ett mer gemensamt ansvarstagande, 
såväl för eleverna som för utvecklingen av skolan i stort. 

När lärare börjar tvivla på vad som är det viktiga och fundamentala i skolan, 
som vi noterat i delar av vårt resultat, går kanske något av yrkesidentiteten för-
lorad, särskilt för lärare i gymnasieskolan som starkare än andra identifierar sig 
med sitt ämne. Om lärares fokusering på ämnena delvis betraktas som obsolet 
och något skolledare, men även den styrande nivån bestående av förvaltnings-
tjänstemän och politiker, uppvisar ett ”modest” intresse för, som bl.a. visar sig i 
ett ointresse för eller i ett passivt förhållningssätt till, både ämneskonferenser och 
ämnesfortbildning, så signalerar ledningsnivån att lärarnas ämneskunskaper inte 
längre är viktiga. Det är som om intresset för ämneskunskaperna utgör en sym-
bol för den gamla gymnasieskolan. Istället för att utmana lärares professionalitet 
finns risken att den ledande nivån skadar lärares yrkesidentitet, vilket förmodli-
gen inte är avsikten. 

Frågan är vad effekten blir av lärarnas upplevelse av brist på mening, som några 
lärare uttrycker, brist på att bli bejakad i sin yrkesidentitet och brist på begriplig-
het vad gäller den nya lärarrollen och skolans uppdrag? På vilket sätt påverkar det 
möjligheterna att utveckla gymnasieskolan? I vad mån har lärare och skolledare 
förstått och accepterat logiken i matrisorganisationen? Hur medvetna är lärarna 
om att matrisorganisationen i sin vertikala och horisontella struktur försöker till-
godose flera behov och frågor, relaterade till såväl ämnet, program/arbetslaget 
som skolövergripande frågor? Att det i grunden skulle finnas en motsättning 
mellan dessa frågor är en falsk motsättning, som vi har skrivit om tidigare och det 
finns måhända skäl att betona det särskilt både för lärare och för skolledare.

114 Undervisningsbegreppet är på väg tillbaka, efter en tid i karantän. Nu talas det om att 
undervisning inte är en obetydlig förutsättning för lärande i skolan. Och alltmer fokus 
riktas mot lärares förmåga att undervisa. 
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En viktig och intressant fråga, när det gäller kompetensutveckling är hur lärare 
ser på och hanterar det egna lärandet. För många lärare är det ju kärnuppgiften 
i relation till eleverna, dvs. elevernas lärande. Har lärare samma förståelse och 
utgångspunkter eller kanske någon helt annan när det gäller det egna lärandet i 
jämförelse med hur de ser på elevernas? Vad skiljer i så fall? Vad är orienterings-
punkten när det gäller det egna lärandet, är det tiden eller uppgiften som styr?  

Individuell	eller	gemensam	kompetensutveckling?

En del skolledare tycks mena, utifrån egna erfarenheter som uttrycktes i inter-
vjuer och fokusgruppssamtal, ev. har de även hämtat erfarenheter från forsk-
ningen, att individuella insatser sällan påverkar skolans utveckling i stort. Det 
finns en föreställning om att det behövs en kritisk massa, dvs. tillräckligt många 
individer som tillsammans deltar i kompetensutveckling för att ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete skall vara möjligt och att det därmed skall ske en utveckling på 
sikt. Lärare i några fokusgruppssamtal vittnade om hur svårt det är som ensam 
lärare att efter en genomgången och inspirerande kurs driva på utveckling och 
förändring av arbetssätt i skolan. Tiden att dela med sig fanns sällan, menade de 
och risken är givetvis att de lärare som fått gå på ”kurs” och förväntas dela med 
sig av de nya kunskaperna därmed ger upp och återgår till det gamla. Det finns 
åtskilliga lärare som fått utbildning i form av s.k. pilotutbildning t.ex. inom IT, 
matematik, skolutveckling, samtal m.m. – inte sällan stödda av myndigheterna på 
skolområdet. Förhoppningarna har varit att de ensamma ska driva på utveckling-
en och gå före; ofta beskrivs dessa personer också positivt som s.k. early adopter, 
vilket kan vara en hederstitel för en del. 

Utifrån detta resonemang och inte minst ”talandet”115 om framgångsrik skol-
utveckling116 är det måhända rimligt att skolledarna drar den slutsatsen, att det är 
viktigt att flera lärare deltar tillsammans i kompetensutvecklingssatsningar av oli-
ka slag. Att det skulle kunna vara frågan om en yttre påverkan, en berättelse som 
konstruerar bilden av vad framgång och skolutveckling117 är, som en slags allmän 
diskurs bör man ha i åtanke. Det tycks som om skolledarna idag lägger en stor 
del av resurserna på gemensam kompetensutveckling, som innebär att en grupp, 
t.ex. ett arbetslag eller hela skolan, deltar i samma utbildning. På det viset antar 

115 Sundgren (2006).
116 Berg, & Sherp (2003).
117 Sundgren (2006).
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vi att skolledarna anser att de lärare som genomgår denna kompetensutveckling 
tillsammans ger helt andra möjligheter att fortsätta sitt ”lärande och utveckling i 
arbetet” även efter avslutad kompetensutveckling och att det därmed finns större 
förutsättningar att nå bestående förändring. 

När vi iakttar trenden kring större statliga skolutvecklingsinsatser118 har de 
ofta arrangerats med dessa förutsättningar under de senaste tio åren, vilket san-
nolikt påverkat och styrt skolledarna. Den formen av s.k. ideologisk styrning119 
har varit central för myndigheterna sedan kommunaliseringen av skolan. Via 
”språket”, genom en rad måldokument, goda exempel, information och skrifter 
har myndigheterna haft ambitionen att styra skolan. I några olika centrala skol-
utvecklingssatsningar har staten bl.a. talat om ”lärande i arbete”, vilket innebär 
att lära i sin egen miljö och inte åka iväg från skolan. Fördelen med detta är att 
kompetensutvecklingen i huvudsak sker i det sammanhang där kompetensen ska 
användas, dvs. på skolan. Vi anar att skolledarna drar slutsatsen att genom sats-
ningar på arbetslagen får man en mer bestående förändring och det lärarna läser 
och diskuterar tillsammans kan därmed direkt kopplas till det gemensamma arbe-
tet med eleverna och till de egna erfarenheterna, inte andras i huvudsak. Frågan 
är om dessa erfarenheter av kompetensutveckling och motiv har förankrats hos 
lärarna, som alltjämt önskar individuella insatser.

Arbetsgivare	eller	medarbetaransvar?

I slutet av 1990-talet började parterna på arbetsmarknaden diskutera möjligheten 
till individuella kompetenskonton för att ge individerna mer att säga till om, och 
en utredning120 tillsattes. På centralt håll hade man uppmärksammat vikten av 
kompetensutveckling för tillväxten i hela samhället och det ansågs vara en värde-
full investering. I denna utredning om kompetenskonton kan man läsa följande:

Att alla får tillgång till återkommande kompetensutveckling under yrkeslivet bör ses 
som en del av välfärden. Individen får möjlighet att utvecklas och växa, vilket ger ett 
rikare liv. Det har också stor betydelse för tillväxt och sysselsättning. /…/ Behovet 
av kompetensutveckling finns i alla grupper. Såväl de med kort utbildning som de 

118 ITiS-satsningen 1998-2002, Värdegrundsarbetet, Attraktiv skola, Dialogen, mång-
faldsfrågor.etc.
119 Nestor (2005).
120 SOU 2000:119
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som har en lång utbildning behöver utveckla och förnya sina kunskaper. Kunskaper 
och färdigheter som inhämtats i tidigare utbildning blir snabbt föråldrad.121

I förslaget föreslogs att såväl individen som arbetsgivare och stat skulle vara med 
och bidra. Vid det laget hade flera större arbetsgivare122 redan erbjudit sina an-
ställda sådana möjligheter. Men det statliga förslaget genomfördes aldrig. 

I det här sammanhanget är det intressant att diskutera hur ämnesfortbildning 
skall definieras i skolan i relation till gemensam kompetensutveckling. Efter re-
geringsskiftet hösten 2006 diskuteras i skolan en stor utbildningssatsning som 
benämns som lärarfortbildning, vilken regeringen aviserat i budgetpropositionen 
år 2006.123 En fråga som diskuteras av olika intressenter är hur pengarna ska 
riktas, till kommunen, skolan eller individen. Det är ännu oklart. Lärarnas fack-
förbund hoppas på en individuell lösning. Det är intressant med tanke på vad vi 
ovan diskuterat vad gäller skolans behov och förhållandet till begreppen kompe-
tensutveckling och fortbildning. 

Att ämnesintresset hos många lärare är stort och dessutom ofta ett stort per-
sonligt intresse har vi konstaterat. Hur ska vi i så fall förstå och tolka ämnesfort-
bildning i förhållande till kompetensutveckling? Är det en form av privat förkov-
ran eller professionell utveckling? Vem i så fall skall står för investeringen? Vi har 
tidigare resonerat om lärares syn på vad de betraktar som skolans kärnverksamhet, 
dvs. kunskapsuppdraget vars arena utgörs av klassrummet, där undervisningen i 
huvudsak sker. Denna uppfattning är kongruent med den traditionella lärariden-
titeten. Andra uppdrag, som delvis tillhandahåller förutsättningarna för hela upp-
draget, t.ex. gemensam och individuell utveckling av programmen och av skolan 
som helhet hamnar istället i motsatsställning och uppfattas som ”tidstjuvar”. I 
den matrisorganisation som vi har beskrivit finns tre tydliga kunskapsintressen124 
som vi nämnt tidigare. Utifrån dessa tre intressen fördelas vanligtvis resurser i 
varierande grad till kompetensutveckling i olika former. Prioriteringarna ser olika 
ut de på de skilda gymnasieskolorna. Några skolledare vittnar om att de försökt 
strama åt och tagit tillbaka initiativet. Det kan tolkas som om skolledarna uppfat-
tar kompetensutveckling som en nyckelfråga för skolans utveckling. 

121 a.a. s. 11.
122 Stockholm stad, flera landsting och försäkringsbolaget Skandia införde kompetens-
försäkringar.
123 Budgetpropositionen 06/07:1.
124 Dels har vi frågor relaterade till ämnet, dels har vi frågor relaterade till lärande i en pro-
gramlogik/arbetslag och till sist skolövergripande frågor i arbets och projektgrupper.
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Med utgångspunkt från resultatet av våra undersökningar är det uppenbart 
vad lärarkåren definierar ämnesfortbildning som och att det är frågan om yrkes-
mässig utveckling råder det inga tvivel om, men också att flera skolledare är av 
en annan åsikt. Många lärare i enkäten och även i fokusgruppssamtalen vittnar 
om de har relativt stort inflytande över sin kompetensutveckling, och när de har 
möjlighet att välja själva handlar det i första hand om ämnesfortbildning. Svaren 
från skolledarna och lärarnas är motsägelsefulla. Frågan inställer sig hur och på 
vilket sätt skolledarna därmed styr över denna omhuldade kompetensutveckling 
i realiteten? 

F L e X i B i L i T e T  i  T i d  o c h  r u m  m e d  i T  S o m  m u r B r ä c K A 

Diskussionen om vad IT eventuellt kan ersätta är intressant och dyker upp i 
många samtal om IT i skolan såväl bland skolledarna som bland lärarna. Är det 
överhuvudtaget möjligt att spara tid med hjälp av IT och är det verkligen effekti-
vare att ersätta möten, aktiviteter och konferenser (MAK) med IT? I så fall hur? 
Uppfattningarna gick delvis isär i den här frågan. 

Förhoppningarna om att kunna arbeta mer effektivt med IT, för att t.ex. spara 
tid har visserligen förändrats från det att intervjuerna med skolledarna gjordes på 
försommaren 2005 till fokusgruppssamtalen i början av hösten 2006, delvis tack 
vare att Stockholms stad köpte plattformen Fronter, en utbildningsplattform el-
ler en s.k. LMS.125 Några skolledare visade i fokusgruppssamtalen intresse för 
möjligheten att lösgöra tid genom att skapa informella mötesplatser via nätet, 
t.ex. ha ämnesmöten eller diskutera olika ämnesfrågor på webben, när, var och 
hur det passar var och en. En utbildningsplattform ger den möjligheten enligt 
många användare och underlättar också möjligheterna för mer flexibelt lärande. 
Tidigare har skolledare sett IT framför allt som ett bra administrativt stöd, när 
tekniken fungerar, men nu hade nya möjligheter öppnat sig menade man. 

Den positiva inställningen till IT är påfallande. Rimligtvis borde skolan påver-
kas av utvecklingen i samhället i övrigt när det gäller IT och det har hänt mycket 
de senaste tio åren som förändrat lärare och skolledares attityd till IT. Vi har sett 
stora kompetensutvecklingssatsningar, såväl statliga som kommunala sedan slutet 

125 LMS=Learning Management System är en s.k. utbildningsplattform. Det är ett av-
ancerat IT-system där man kan skapa utbildningsmaterial och administrera kurser med 
allt vad det innebär, registrera elever och lärare, göra utvärderingar och uppföljningar, 
importera och exportera kursmaterial m.m.
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av 90-talet Man bör heller inte glömma att det endast är tio år sedan internet slog 
igenom. Den digitala kompetensen i lärarkåren har ökat avsevärt de senaste åren, 
även om många skolledare i intervjuerna påpekade att kompetensbristerna utgör 
ett problem.

En fråga lärarna diskuterade är om de kunde ersättas av datorer, vilket få tror 
nu. I början av 90-talet fanns det måhända en rädsla för det, eftersom det ibland 
hävdades på den centrala nivån. Övertron och idealiseringen av IT var stor för 
tio år sedan126, vilket kanske delvis hängde ihop med den allmänna retoriken 
kring IT-boomen. En annan jämförelse som kan göras är (över)tron på under-
visningsteknologin på 1960-talet.127 Risken finns att när den nya plattformen väl 
implementerats i gymnasieskolan, så kommer den positiva attityden att vändas 
till besvikelse av samma skäl som glorifieringen av IT för tio år sedan orsakade 
en nedgång, när det visade sig att det fanns brister i tekniken och inte minst 
bristen på kompetens att verkligen utnyttja alla möjligheter med en utbildnings-
plattform.

Det framfördes även kritiska synpunkter vad gäller möjlig effektivisering. Är 
det verkligen så att IT effektiviserar verksamheten? Finns det belägg för det und-
rade några lärare? Alla nya system och nya program som ska implementeras tar 
tid i anspråk, särskilt i början, menade några lärare såväl i fokusgruppssamtalen 
som i enkäten. Ser vi oss omkring används datorer i stort sett inom alla områ-
den i samhället. De investeringar som gjorts i såväl offentlig som affärsdrivande 
verksamhet torde bygga på en övertygelse om att IT effektiviserar verksamheten 
och därmed spar tid och pengar. Det finns skäl att fråga sig vad som eventuellt 
skiljer skolan från andra verksamheter eftersom frågan överhuvudtaget kommer 
upp. Vi tror att den relationella praktiken har stor betydelse för hur man ser på 
IT. Samtal mellan lärare och elever och lärare emellan kan aldrig ersättas av e-post 
menar man. Frågan är om eleverna har samma förhållande till möten mellan fyra 
eller fler ögon?

I fokusgruppssamtalen konstaterar några lärare att det aldrig finns extra tid i 
skolan för att införa nya system och rutiner. Man gjorde jämförelser med närings-
livet och var övertygad om att när man ska införa och förankra nya arbetssätt och 
arbetsformer där skapar man det tidsutrymmet, till skillnad från skolan, där allt 
måste integreras i den dagliga verksamheten. 

Förmodligen är det få chefer i näringslivet som kan lösgöra anställda för att 

126 Riis (red.).(2000). 
127 Selander(. (red.) 2005).
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införa nya metoder, lika lite som i skolan. Andra intressen måste gå före, som 
själva produktionen, kunder och elever. När lärare och andra intressenter i skolan 
gör jämförelser mellan skola och näringsliv är det ofta till skolans nackdel. Idea-
liseringen av näringslivet är en del av den offentliga marknadsdiskursen, delvis 
därför att förespråkarna för ekonomism, konkurrens och marknadsmässiga vill-
kor burits av föreställningen att det skulle effektivisera och förbättra kvaliteten 
i skolan. I det sammanhanget finner man antagligen den traditionella lärarkul-
turen128 som obsolet och genom att hota med konkurrens så försöker man få 
lärarna att rätta in sig i ledet. Denna diskussion är delvis ideologisk, men har fått 
stort genomslag även i breda lager. 

IT löser delvis upp konflikten mellan objektiv och subjektiv tidsuppfattning. 
Samtidigt som IT via dataprogrammens olika kalkylprogram underlättar mätan-
de, räknande och kontrollerande så river datorernas andra program, och inte 
minst internet, ner rummet och visar på oändliga möjligheter vad gäller tids- och 
rumsoberoende kommunikation. Kommunikationen med kollegor och elever 
kan pågå dygnet runt – mellanrummen invaderas. Risken finns att känslan för 
tid försvinner, uppgifter som tidigare var relativt tidstyrda styrs nu helt av upp-
giften och riskerar att uppfattas som gränslösa. Frågan är om en arbetsuppgift 
får ta hur lång tid som helst i en mål- och resultatstyrd skola? Gränser löses upp 
och det kan finnas skäl att vara vaksam på vad man vinner och vad man förlorar 
och se till att IT används där det som verktyg gör mest nytta. Det finns exempel 
på motsatsen.129 Vi kan konstatera att det fortfarande finns en stor outnyttjad 
utvecklingspotential när det gäller IT-användningen i skolan sett i relation till 
utvecklingen i samhället i övrigt. 

128 Se Gunnar Bergs definition på traditionell lärarkultur och yrkesanda: konservatism, 
individualism och nuorientering, som han lånat och översatt från Lorties undersökning 
på 1970-talet.
129 Larsson (2002).
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T i d e N S  B L A N d S P r Å K  o c h  A N S P r Å K

    Jag har alltid trott att vi använder språket för att  
    beskriva världen. Men nu ser jag att vi genom  
    språket skapar världen, världen är inget förrän  
    vi beskriver den. Och när vi beskriver den skapar  
    vi omedvetet gränser och antaganden som påverkar  
    våra handlingar. Vi beskriver inte världen vi ser,  
    men ser den värld vi beskriver!
 (David Bohm) 

Språk har anspråk och används för att åstadkomma något, definiera ”verklig-
heten” och kanske därmed vinna tolkningsföreträde.130 Omvärlden har inte en 
oberoende existens utan våra verklighetsbilder konstrueras och omkonstrueras, 
censureras och legitimeras, reproduceras och institutionaliseras genom att vi i vår 
kommunikation och i vårt tänkande gestaltar dem språkligt. Som en illustration av 
detta benämnande följer här några belysande språkliga smakprov på olika ”tids-
konstruktioner” från vårt intervjumaterial med skolledare/ledningsgrupper:

Tid som förbrukningsvara: Använd tid, Bortkastad tid, Bortslängd tid, Effektiv tid, 
Nedlagd tid, Saknad tid, Sparad tid, Utdelad tid, Utfylld tid.

Tid definierad av viss aktivitet: Arbetslagstid, Inriktningstid, Kompetensutvecklingstid, 
Konferenstid, Mötestid, Studiedagstid, Ämnestid. 

Tid som definieras i avtal: Arbetstid, Betald tid, Förtroendearbetstid, Gemensam tid, 
Komptid, Övertid, Semestertid, Sjuktid, Skoltid, Undervisningstid, Årsarbetstid.

Tid med moraliska implikationer: Försvunnen tid, Helig tid, Meningslös tid, Dödtid, 
Obligatorisk tid, Spilltid, Avsutten tid, Svårfunnen tid, Tid-som-inte-får-diskuteras.

Privat tid: Fikatid, Fri tid, Informell tid, Rasttid, Reflektionstid, Återhämtningstid. 
Ägd tid.

Allmänt: Dåtid, Framtid, Nya tider. 

Vi kan således notera att tid benämns på många olika sätt i skolans värld. Men 
ord är som sagt inte bara ord – våra begrepp och omvärldsföreställningar är 

130 Potter (1996), Svedberg (2006).
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kommunikativt konstruerade. Tid kategoriseras och tilldelas på detta sätt olika 
kulturella innebörder och organiserande kvaliteter i skolans relationella praktik. 
Klocktiden för ett och samma MAK kan t.ex. samtidigt vara ”betald, helig, obli-
gatorisk, avsutten och/eller svårfunnen”. I och med detta antyds förekomsten av 
olika konkurrerande temporala mönster.

Att	leda	tid	–	”usken”	som	spöke

I gymnasieskolan finns ett arbetstidsavtal som på slak lina försöker balansera 
mellan tydlighet och flexibilitet, mellan tidsorientering och uppgiftsorientering. 
Skolledarna inser att det inte går att räkna timmar i objektiv mening, men de 
nödsakas göra det ändå. Inspirerad av teamorganisationens ideal prioriteras ar-
betslagen, dvs. en basorganisation runt eleven snarare än runt ämnet där uppgif-
ter och tid idealt ska kunna fördelas i en anda av tillit och kollegialt förtroende. 
Dessutom samlar gymnasieskolorna kraft i olika projektgrupper utifrån olika inre 
och yttre krav, vilket i synnerhet i Stockholm alltmer accentueras i en marknads-
liknande situation. I och med dessa arvsanlag, rådande ”marknadsförhållanden” 
och de beroenden som finns inbyggda i matrisen finns förutsättningar för upp-
komsten av ett spänningsfält mellan olika organisatoriska ideal med skilda orga-
nisationskulturella förutsättningar.131 Just i denna spänning får frågor om tid en 
framskjuten plats. ”Usken” som skulle vara borta spökar fortfarande”, skriver en 
lärare i enkäten. Om detta ”spökes” inflytande skriver Hargreaves (1998), som 
går så långt att han menar att misslyckade skolreformer delvis kan ses mot denna 
bakgrund:

Det är i detta spända förhållande mellan monkrona och polykrona tidsuppfatt-
ningar som vi kan se en stor del av orsaken till att administrativt initierade utbild-
ningsreformer misslyckas.132

För att hantera spänningen mellan olika tidsuppfattningar (och vilken av dem 
som för stunden ska ges tolkningsföreträde) utvecklas ett slags temporal ”två-
språkighet” – en förmåga att retoriskt balansera olika intressen. Exempel på den-

131 Ett kompletterande sätt att beskriva ett spänningsfält: Utöver nämnda tre organisato-
riska idealtyper i den kommunala målstyrningens tjänst möter dessa en elevkultur som 
delvis kan sägas vara en tvångsorganisation och en professionell lärarkultur historiskt 
färgad av autonomi, kollegialitet och konsensus.
132 Hargreaves (1998) s. 118.
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na spänning ges nedan av två rektorer som finner frågor om tid besvärliga och 
förknippade med yrkesidentiteten.

När har man jobbat till 100 % egentligen? Men det är svårt att jämföra två lärares 
tjänster – det är som att jämföra äpplen och päron. Det vi ägnar vår tid åt att dis-
kutera är 64 timmar av en årsarbetstid när vi egentligen skulle ägna vår tid åt att 
diskutera hur det är att ha sex grupper med 32 elever i varje grupp, jämfört med 
en lärare som har tolv grupper med 32 elever eller sex grupper med 15–20 elever. 
Arbetsinnehållet är ju väsensskilt ibland– och den tiden diskuterar vi inte för det 
är ingen som vågar ta i. Det är farligt att vikta olika ämneslärares arbete. Det vore 
bättre att ge ett uppdrag.

Hur produktivt är det med detta timräknande? Vad ger det för förbättrad effekti-
vitet att hålla på att räkna timmar? Lärare får någon sorts försvarskramp – yrkesi-
dentiteten hotas.

Rombach (2005) har i en studie av skolor i en Göteborgsstadsdel utvecklat tan-
ken på att skolan är tvåspråkig. De två språken han funnit är ”ekonomiskan” och 
”pedagogiskan”:

/Ekonomiskan/ talas av verksamhetschefen som är chef  bland annat över rekto-
rerna, och den talas av rektorerna. Dessa talar ekonomiska med varandra och till 
varandra. Rektorerna talar i vissa situationer och sammanhang också ekonomiska 
till lärarna.133

Verksamhetschefen vill inte ”lägga sig i skolornas inre arbete” och undviker därför 
pedagogiskan. Han kan språket men talar det inte.134

/Lärarna/ håller sig strikt, nåväl relativt strikt – till pedagogiskan. De lyssnar till 
och säger sig förstå den ekonomiska som talas men talar ogärna själva ekonomiska. 
/…/ Bristen på ekonomiskt inflytande gör diskussioner kring skolans pengar oin-
tressanta.135

Denna tvåspråkighet får konsekvenser, menar Rombach. För det första hålls 
språken ofta isär på skolan. Rektor är oftast den som byter språk beroende på 
vilken fråga som är aktuell och i vilket sammanhang den dryftas. På de arenor där 
språken möts ger förmågan till tvåspråkighet ett övertag – ”…en komponent i 

133 Rombach (2005) s. 150.
134 Rombach (2005) s. 151.
135 Rombach (2005) s. 150.
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strävan att gå segrande ur maktspelet aktörerna emellan”136. Språkolikheterna kan 
vidare leda till översättningsproblem. Rektor styrs uppifrån med ett språk, men 
kan inte utkräva ansvar nedifrån i samma termer. Rektor behöver ta en ny an-
sats och översätta förvaltningsnivåns ekonomiska till pedagogiska. Å andra sidan 
kan detta också motverka slentrianmässig styrning och verka vitaliserande och 
inte minst vara ett bärande inslag i rektorers professionalitet, enligt Rombach. 
Vi menar att dessa båda språk uttrycker olika tidskognitioner – ekonomiskan tar 
sitt avstamp i en tidsorientering och pedagogiskan mer i en uppgiftsorientering. 
Spänningen dem emellan pareras genom två olika språkbruk.

v i TA L i S e r A N d e  K o N K u r r e N S  i  S o L i d A r i S K  d e m o K r AT i ? 

Som ett exempel på hur de olika språkbruken kan relateras till vår undersökning 
och gymnasieskolans organisation kommer vi i det här avsnittet att diskutera 
detta utifrån frågan om marknadsföringsinsatser i skolan. Resultaten i vårt mate-
rial visar att en klar majoritet bland lärare och gruppledare instämmer i att på de 
skolor där det förekommer är syftet med dessa aktiviteter tydligt, att de har stor 
betydelse för skolans uppdrag och att resultatet är gott i förhållande till nedlagd 
tid. Detta är intressant i sig men berättar också om något mer. I enkäten uttrycker 
nämligen en dryg tredjedel av lärarna dock en viss tveksamhet. Kommentarerna 
pekar på ett ifrågasättande av gymnasiemässan när man redan har öppet hus samt 
till marknadsföring överhuvudtaget. 

Det sistnämnda framkommer även i fokusgruppssamtalen med lärarna där flera 
uttryckte tvivel på om de hade förstått meningen med gymnasieskolans uppdrag. 
Tvivlet handlade bl.a. om den nya konkurrenssituationen och finansieringen av 
skolan. Följande citat belyser detta:

Se till att eleven finns där och känner sig sedd. Skit samma om eleven får till sig 
kunskap eller inte. De ska hit och underhållas, därför att det betyder 30 000 kr för 
skolan och vi ska se till att de trivs. Men att de sedan får till sig kunskap för att fort-
sätta studera och att de får allmänbildning det är inte lika intressant.

Citatet kan ses som exempel på hur läraren genom att använda prislappen på 
eleverna ”30 000 kr” visar att han/hon förstått skolans marknadssituation men 
samtidigt uttrycker tvekan för densamma.

136 Rombach (2005) s. 150.
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Intressant nog finns inga kommentarer i enkät eller fokusgruppssamtal bland 
lärare och gruppledare som handlar om att konkurrens och PR har resulterat i 
en allmän vitalisering av skolans arbete eller seriösa samtal om vad ”kvalitet” kan 
innebära i pedagogiska sammanhang. Utlåtandena handlar istället om tidsinsatser 
som investering/slöseri, dvs en objektiv kvantitet – inte en kvalitet med genera-
tiva dimensioner. 

I fokusgruppssamtalen med skolledarna framhäver flera vikten av marknadsföring 
i en konkurrenssituation genom att t.ex. säga: ”Vi säljer in programmet.” Detta 
kan jämföras med intervjuerna där skolledarnas svar är återhållsamma, vilket kan 
tolkas som att många av dem ser PR-insatser som ett nödvändigt ont för skolans 
överlevnad i ett läge där marknadstänkande ingår i den aktuella skolpolitiken. 
En annan tolkning är att rektorernas ”försiktigt positiva” uttalanden kan förstås 
så att de är rädda att ”hamna på efterkälken” när det gäller skolans attraktion. 
Bristande attraktion leder till försämrad ekonomi, vilket i sin tur leder till mindre 
resurser och sämre ekonomi, vilket kan leda till ytterligare lägre attraktion. Eller 
kan den tveksamhet gymnasiemässan och marknadsföring i allmänhet som fram-
för allt lärarna gett uttryck för tolkas som att det finns en risk för att rektorerna är 
beredda att satsa för mycket av sin egen och den gemensamma tiden för lärarna 
på dessa evenemang mot bakgrund av följande scenario:

Antag att ca 25 gymnasieskolor i Stockholms stad har i genomsnitt fyra per-
soner från skolan som bemannar en monter på gymnasiemässan. Det innebär att 
under mässans tre dagar används tid motsvarande drygt en årsanställd bara för 
bemanningen av skolornas montrar. Till detta kommer all tid till för- och efter-
arbete. Till detta skall läggas hyra av montrar, informationsmateriel, m.m. Dess-
utom deltar drygt 100 skolor från Stockholms län i mässan… I det perspektivet 
skulle lärar- och gruppledarnas tveksamhet till gymnasiemässan och de antydda 
stora ideella tidsinsatser som framgår av kommentarerna kunna förstås som en 
påminnelse till skolledarna att lärarnas tid är dyrbar. Eller att man är tveksam till 
eller inte accepterar tanken att skolan ska vara konkurrensutsatt.

Finns här spänningar mellan ett ”koncerntänkande” med solidaritet med andra 
gymnasier och ett mer renodlat marknadstänkande som går ut på att maximera 
marknadspositionen för den egna skolan. Spänningar som skulle kunna vara ett 
uttryck för olika diskurser137 – en demokratidiskurs där man t.ex. talar om samar-
bete, solidaritet och elever och en marknadsdiskurs där man bl.a. talar om konkur-

137 Med diskurs menas ett bestämt sätt att tala om världen, om vad som är gott och ont 
osv. Se Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 136.
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rens, varumärke och kunder. Här kan det vara intressant att som ett belysande ex-
empel närmare analysera det måldokument som en av gymnasieskolorna fastställt 
för sin marknadsföringsgrupp och som tidigare redovisats i resultatdelen:

att sätta A-skolan på Stockholms skolkarta som ett attraktivt val och arbetsplats,

att få fler elever att göra ett medvetet, positivt val till vår skola, dvs. fler förstahands-
sökande,

att öka andelen flickor på skolan,

att bygga ett stabilt varumärke i konkurrens med andra kommunala gymnasie- och 
friskolor.

Efter en nära läsning av denna text kan vi göra tolkningen att ”attraktivt val” och 
ett ”medvetet, positivt val” handlar om valfrihet med bärighet på Stockholms 
skolplan där man skriver: 

Eleverna ska stärkas i att ta ställning att välja utifrån egna erfarenheter och över-
väganden.138

Denna valfrihet kan här tolkas som frihet att välja och kan kopplas till jämlikhet 
som lika möjligheter139 – dvs. alla skall ha lika möjligheter att välja skola oavsett 
kön, klass, etnicitet eller var man bor – en demokratidiskurs. 

När det gäller formuleringen att öka andelen flickor kan en tolkning vara att 
det är ett jämställdhetsmål med bl.a. bärighet på Läroplanens skrivning om att 
”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjlig-
heter”140. En annan tolkning kan vara att det är ett mål som syftar till den ”goda 
arbetsplatsen” med en jämn fördelning av män och kvinnor – båda ett uttryck 
för en demokratidiskurs. 

Beträffande uttrycken att få fler förstahandssökande och bygga ett stabilt va-
rumärke i konkurrens med andra kommunala gymnasie- och friskolor kan detta 
tolkas som att valfrihet i det här sammanhanget handlar om frihet att välja mellan 
olika inbördes konkurrerande alternativ. Konkurrenter är dels andra gymnasie-
skolor inom ”koncernen” Stockholms stad, dels fristående gymnasieskolor som 
konkurrerar med de kommunala skolorna om eleverna (kunderna) – en mark-

138 www.stockholm.se
139 Se Hadenius (1990). Jfr Quennerstedt (2006).
140 Lpf  94 s. 24.
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nadsdiskurs. Det sistnämnda har bäring på styrdokumentet ”Valfrihet och kon-
kurrens” i Stockholms stad där man skriver att ”Staden vägleds av visionen om 
’Den goda staden’. Utgångspunkten är en budget i balans”.141 Detta kan tyda på 
att vi här ser ett exempel på hur i det analyserade måldokumentet för marknads-
föringsgruppen skapas en ny diskursiv blandning (mix) – en s.k. interdiskursivi-
tet142 som kan relateras till Faircloughs modell för kritisk diskursanalys143 – i detta 
fall en blandning av demokrati och marknadsdiskurs (”demarkdiskurs”).144

Mot bakgrund av detta kan det även vara intressant att pröva en liknande an-
sats på den tidigare förda diskussionen om gymnasieskolans matrisorganisation 
med de fyra korsande organisationsstrukturerna produkt-, funktions-, projekt- 
och APD-organisation145 samt den ansats om den tidigare nämnda tvåspråkighe-
ten i organisationer som Rombach (2005) utvecklat:

Produktorganisationen är inriktad på utbildning, som är uttryck för en professi-
onell diskurs där huvudspråket är ”pedagogiska”. Men produktorganisationen har 
också uppdraget att svara för värdegrundsfrågor och medborgarfostran enligt Lä-
roplanen/Lpf  94 och Stockholms stads skolplan utifrån bl.a. följande skrivningar:

”Skolan ska utveckla demokratiska arbetsformer.”… ”Utveckla former för reellt 
elevinflytande.”… ”Skolan ska arbeta medvetet för att ge eleverna inflytande i och 
ansvar för såväl det egna lärandet som skolan som helhet.”146 

Dessa citat kan tolkas som uttryck för en demokratidiskurs där språket som talas 
är ”demokratiska”. Samma språk talas även i APDorganisationen (APT, SVG, 
skolkonferens, personalinformation) som handlar om medinflytande för elever 
och personal – också ett uttryck för en demokratidiskurs. De skrivningar som 
finns om dessa forum är författade på demokratiska. Men runt sammanträdes-
borden talas det alla möjliga språk med risk för missförstånd och meningsförbist-
ring som följd, vilket kan vara ytterligare en förklaring till varför det ser ut som 
det verkar göra i dessa grupper. 

141 www.stockholm.se
142 Interdiskursivitet är en kombination av olika diskurser och genrer till en ny diskur-
siv blandning. Interdiskursiviteten är nära besläktad med intertextualitet som enligt 
Fairclough (1995) innebär att man bygger på tidigare använda ord och texter eller inför-
livar delar av ord och texter från dessa.
143 Fairclough (1995).
144 Se Nestor (2005), s. 89; (2006a).
145 Vår tidigare nämnda förkortning för ArbetsPlatsDemokrati.
146 www.stockholm.se
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I funktionsorganisationen med olika funktioner och i staben med expertis ta-
las olika expertspråk (hälsa, omsorg, data, teknik, ekonomi, organisation, perso-
nal, administration). Marknadsföring en av de stödfunktioner som korsar pro-
dukt- och den tidigare nämnda APD-organisationen och som är ett uttryck för 
en marknadsdiskurs där språket är en dialekt av ”ekonomiska”. 

Vår tolkning/ansats är att korsningar i matrisorganisation medför möten där 
olika språk och diskurser blandas till en diskursiv mix där demarkdiskursen är ett 
illustrativt exempel. Vi menar att de olika diskurserna och de båda språken ut-
trycker olika tidsuppfattningar där ekonomiskan ofta lutar sig mot tidsorientering 
och pedagogiskan mot uppgiftsorientering utformad utifrån egna betydelsebä-
rande tidsenheter – lektionen – vars objektiva tid historiskt sett har omfattat ca 
40 minuter147 och läsåret som skall omfatta 40 veckor och ha minst 178 skol- 
dagar148. Det motsägelsefulla i detta att lektionen och läsåret är avgränsade enhe-
ter vilka mer utgör bakgrund i uppgiftsorienteringen tyder enligt vår uppfattning 
på att demarkdiskursen också innefattar en mixad tidsuppfattning. Demokrati-
diskursen och demokratiskan intar i det här sammanhanget en särställning vad 
gället tidsuppfattning. För den finns ingen särskild tid avsatt än i APDorganisa-
tionen där den är tidsorienterad. 

I den marknadsekonomiska logiken ingår att en konkurrensutsatt verksamhet 
(t.ex. en skola) som inte får några kunder (elever) måste läggas ner. Det betyder 
att konkurrens har en koppling till verksamhetens (skolans) överlevnad, vilket 
kan ses som ett uttryck för en överlevnadsdiskurs eller som en del i marknadsdis-
kursen (inga kunder – inga pengar – ingen verksamhet). Sammantaget är detta i 
så fall också ett exempel på en interdiskursivitet som kan ses som en början eller 
fortsättning på en utveckling hur en ny diskursiv blandning (mix) av diskurser 
och tidsuppfattningar skapas i skolan. I detta fall av demokrati och marknadsdis-
kurs (”demarkdiskurs”) och professionell diskurs med överlevnad/marknadsdis-
kurs som överordnad alla andra diskurser.149

S K o L o r G A N i S AT i o N e N  o c h  d e N  G e m e N S A m m A  T i d e N

Ansatsen om mixade tidsuppfattningar och hur den kan relateras till gymnasie-

147 Lektion, undervisningstimme (vanligen om 40–45 minuter). SAOL. Tidsenhet för un-
dervisning. Pedagogisk uppslagsbok.
148 GyF 3:1.
149 Se Nestor (2005); (2006a).
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skolans organisation diskuteras i det här avsnittet med utgångspunkt i enkätfrågan 
om huruvida klockan eller uppgiften styr arbetet. Svaret på den frågan resulterar 
i till synes motsägande svar. Lärare och gruppledare svarar att såväl tiden som 
uppgiften styr. Några av skolledarna menar att MAK under den gemensamma 
tiden styrs utifrån mätbara och ej mätbara uppgifter och där det förstnämnda 
anses stå i motsättning till målstyrning. Hur kan detta tolkas? Detta finns anled-
ning att även här pröva och diskutera i förhållande till vår teoretiska ram med de 
organisationsteman som vi redovisat i rapportens första del. Diskussionen förs 
med utgångspunkt från begreppen produktorganisation, funktionsorganisation, 
projektorganisation, team/arbetslagsorganisation, APDorganisation och matris-
organisation samt begreppen tidsorientering (tiden styr uppgiften) och uppgifts-
orientering (uppgiften styr tiden). I figurerna nedan illustreras i alternativa bilder 
jämfört med vår teoretiska ram hur en gymnasieskola organiserades före 1992 och 
efter.150 Syftet med diskussionen är att problematisera samt att ge andra perspektiv 
för tolkningar än de som redovisats tidigare.

En gymnasieskola som en funktionsorganisation före 1992

Funktionerna utgörs här t.ex. av fortbildning, schemaläggning, tjänstefördelning, 
lokalfrågor, hemspråksundervisning, pedagogisk ledning, statsbidrag etc. I staben 
finns specialister för elev och skolhälsovård som kurator, skolpsykolog, skolskö-

150 Efter Nestor (1996) och (2006c)
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terska och skolläkare samt SYO, bibliotekarie, institutionstekniker etc. Studierekto-
rerna (liksom staben) har ett funktionsansvar. Rektor uppfattas som chefen. Lärare 
med specialfunktioner fullgör uppgifter av ”främst pedagogisk art för planering, 
samordning och utveckling”151 för att verksamheten skall fungera enligt läroplanen 
– uppgifter som tidigare fullgjordes av huvudlärare. Specialfunktioner kan även 
omfatta ansvar för gemensam utrustning och skötsel av ämnesinstitutioner och 
datasalar152 – uppgifter som tidigare fullgjordes av institutionsföreståndare.

I samband med gymnasieskolans kommunalisering 1992 togs det statliga re-
gelverket för gymnasieskolans organisation bort och mål- och resultatstyrning 
infördes. I figuren nedan finner vi bilden av en gymnasieskola efter 1992 som i 
stället har organiserat sig som en produktorganisation. Man har här organiserat 
om till en programlogik, dvs. efter de ”tjänster” – den utbildning – man erbjuder 
(program/sektor).153

En gymnasieskola som en produktorganisation

Skolans verksamhet
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151 SFS 1987:709.
152 SFS 1987:709.
153 Efter Nestor (1996) och (2006c).
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De biträdande rektorerna har här ett ansvar för olika program och oftast ett per-
sonalansvar. De ansvarar även för ett antal av de tidigare nämnda funktionerna, 
men huvudsakligen inom sitt eget ansvarsområde. De är därmed i egentlig be-
märkelse chefer, vilket markeras med titelbytet från studierektor till biträdande 
rektor. I staben finns i stort sett samma specialister som i den tidigare funktions-
organisationen men med tillägg av nya specialister som, t.ex. ekonom och IT-an-
svarig. Programlogiken innebär att alla (eller i alla fall de flesta) av de lärare som 
undervisar elever på ett visst program ska ha en nära samverkan för att utforma 
en sammanhållen och genomtänkt studiegång för eleverna.

Matrisorganisationen är som tidigare redovisats en vidareutveckling av funk-
tions och produktorganisationen med möjlighet att ”korsa” olika strukturer 
för att kombinera den funktionella strukturens specialistkompetens med såväl 
produktorganisationens ambition att se till helheten liksom projektstrukturens 
flexibilitet. I figuren nedan finner vi ett exempel på en gymnasieskola som orga-
niserats efter denna modell.154 

154 Efter Nestor (1996) och (2006c).
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Gymnasieskolan som en matrisorganisation

I dagens gymnasieskola med en matrisorganisation korsas produktorganisatio-
nen med funktionsorganisationen. I produktorganisationen har de biträdande 
rektorerna ansvar för program och oftast personal. Under de biträdande rekto-
rerna finns på många skolor även arbetslagsledare (eller motsvarande) som leder 
och/eller samordnar verksamheten i resp. arbetslag (eller motsvarande) som är 
knutet till ett eller flera program med fokus på elevens utbildning. I staben finns 
i stort sett samma specialister som i föregående produktorganisation med till-
lägg av nya, som t.ex. intendent, speciallärare och specialpedagog. I funktions-
organisationen finns de traditionella funktionerna samt några tillkommande eller 
som bytt beteckning: schemaläggning, tjänstefördelning, kompetensutveckling, 
gemensamma studiedagar, lokaler, psykosocial arbetsmiljö, elevvårdsfrågor, mo-
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dersmålsundervisning, pedagogisk ledning och skolutveckling – funktioner som 
oftast sköts av rektor och bitr. rektor/studierektor. Övriga funktioner som äm-
nen och institutioner som tidigare sköttes av huvudlärare/ lärare med special-
funktioner handhas numera av lärare med ämnesansvar. 

Under de senaste femton åren har funktionerna kompletterats med ett an-
tal övergripande stödfunktioner på grund av bl.a. statliga och kommunala be-
slut/avtal som t.ex. IT, rehabilitering, utvecklingssamtal, kvalitetsredovisning och 
marknadsföring. Vissa av dessa stödfunktioner fullgörs av specialister i staben, 
andra läggs hos rektor eller en biträdande rektor som en funktion. Andra genom-
förs som projekt med särskilt utsedda projektledare.

Till detta kommer olika projekt av utvecklingskaraktär initierade av stat, kom-
mun och den egna skolan som t.ex. ITiS, värdegrund, hälsa, demokrati, jäm-
ställdhet, kvalitet, miljö, likabehandling, internationella frågor etc. En del projekt 
är tidsbestämda, andra årligen återkommande (t.ex. jämställdhet, festkommitté) 
och några löper utan att vara tidsbestämda. En del av dessa projekt har en egen 
budget och korsas med funktionsorganisationen och produktorganisationen 
(program/arbetslag). I vissa fall kan projekten korsa både funktions och pro-
duktorganisationen vilket innebär att de korsar ”diagonalt”. T.ex. kan ett projekt 
om jämställdhet omfatta alla elever och lärare i programmen, funktionerna och 
APDorganisationen. Även samma person kan korsa diagonalt genom att samti-
digt t.ex. vara lärare, ämnesföreträdare, fackrepresentant, projektledare och med-
lem i marknadsföringsgruppen.

Med så många funktioner, övergripande stödfunktioner och projekt är det up-
penbart att rektor och biträdande rektorer inte har möjlighet att själva bemanna 
alla dessa. Det är här som nu andra personer får träda in och ta ansvar för vissa av 
dem, vilket också har markerats i senare arbetstidsavtal. De som oftast blir aktuel-
la är lärare på skolan som har/får olika benämningar/titlar som arbetslagsledare, 
utvecklingsledare, projektledare, samordnare av olika slag, ämnesansvarig etc.155 
Det betyder att de sex olika funktionerna i figuren ovan i praktiken är betydligt 
flera på en stor gymnasieskola. 

Konsekvensen av denna matrisorganisation blir enligt vår tolkning bl.a. att 
det kan uppstå en osäkerhet för personal och elever vem som är ansvarig för 
olika frågor. Det är nu som kraven på långa listor på ”vem gör vad” på skolan 

155 I en återkommande gruppledarutbildning i gymnasieskolan i Stockholms stad har titu-
laturen på dessa befattningshavare undersökts. Vt 2006 fanns ca 25 olika titlar för speci-
fika skolledningsuppgifter förutom rektor och biträdande rektor. Se Nestor (2006b).
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uppstår. Listor som regelbundet måste uppdateras på grund av förändringar i 
personal och organisation. En annan konsekvens är att antalet MAK och behovet 
av information ökar dramatiskt för att alla berörda ska kunna vara informerade 
om och delaktiga i allt som pågår på skolan. Ett sätt att lösa detta är skriftlig 
information i form av protokoll och minnesanteckningar som sprids via papper 
eller intern-tv och intranät. Flera av de medverkande skolorna tillämpar detta 
med olika framgång. Ett annat sätt att föra ut information är olika typer av mö-
ten med muntlig och skriftlig information där produktorganisationen med pro-
gram/arbetslag/inriktning/arbetslag genererar ett antal möten och konferenser 
(MAK) som enligt vår studie fastläggs i konferensschema vad gäller klockslag 
och tidsomfattning t.ex. program och arbetslagsmöten. I dessa MAK sker för-
utom information också planering, problemlösning och utvärdering av kärnverk-
samheten – en i huvudsak tidsorienterad verksamhet på pappret. Men om vi tar 
hänsyn till förberedelser och uppföljning av varje MAK kan i praktiken kraven 
och målsättningarna kräva en uppgiftsorientering. 

Detsamma gäller funktionsorganisationen som i sin tur genererar ytterligare 
ett antal MAK, t.ex. skolutvecklingsgrupper, ämnesmöten och klasskonferens va-
rav vissa enligt vår studie kan vara tidsorienterade dvs. inlagda i konferensschema 
vad gäller klockslag och tidsomfattning men där också många inte är det. I dessa 
MAK sker förutom information också en stor del av den stödverksamhet och de 
expertinsatser som är nödvändiga för driften av kärnverksamheten – elevernas 
utbildning. Men här sker även en stor del av det utvecklingsarbete som initieras 
från stat och kommun samt den egna skolan. Mot bakgrund av matrisens kom-
plexitet görs ibland en markering när det gäller informationsfrågan: det gäller att 
hålla sig informerad – det duger inte att förvänta sig att bli informerad.

Utöver detta tillkommer de olika MAK som fokuserar på information och 
medinflytande för personal och elever inom den egna skolan – som APT, SVG, 
partssammansatta grupper, skolkonferensen och i någon mån personalkonferen-
sen. Dessa MAK skulle kunna ses som ett sätt att lösa informationsproblemet 
i matrisorganisationen, men kan också ses som en fristående organisation för 
arbetsplatsdemokrati, unik för den offentliga sektorn – här kallad APD. Denna 
”organisation i organisationen” är varken en produkt eller funktionsorganisation 
men inte heller en projektorganisation. Liksom arbetslag är APD ett uttryck för 
en idé – i detta fall om samverkan, ökat lokalt ansvar, medinflytande och medbe-
stämmande på arbetsplatsen – ett sätt att säkerställa, kompensera eller motverka 
vissa brister vad gäller medinflytande.

I de undersökta gymnasieskolorna handlar APD om i huvudsak tre MAK som 
omfattar personalinformation, information och medbestämmande för fackliga 
företrädare, information och beslutsfattande med elev- och personalrepresen-
tanter. De allra flesta MAK i APD är tidsorienterade i kalendarium och dessutom 
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till viss del innehållsstyrda av avtal eller styrdokument. De frågor som behandlas 
på dessa MAK har sina rötter bl.a. i AML, MBL och gymnasieförordningen och 
kan påverka motsvarande eller näraliggande frågor som berör produktorganisa-
tionen, funktionsorganisationen samt vissa projekt och övergripande stödfunk-
tioner. Som exempel kan nämnas att de ärenden som ligger på APT i den tidi-
gare i resultatredovisningen visade fasta dagordningen som t.ex. kvalitetsarbete, 
jämställdhet och arbetsmiljö. Av det skälet kan man säga att APD korsar såväl 
funktions- och produktorganisationen som projektorganisationen, dvs. korsar på 
”andra diagonalen” eftersom det berör alla anställda i hela organisationen. En 
tolkning är att om dessa och flera andra frågor behandlas i flera olika MAK i ma-
trisen är detta ett led i en omsorgsfull förankringsprocess. Är så icke fallet kan det 
resultera i en förlamande och ineffektiv process som kan skapa flera låsningar än 
lösningar alternativt en tandlös skenritual. De kommentarer kring APT som ger 
uttryck för ”mycket prat och lite verkstad” kan vara ett sätt att belysa detta. 

Å andra sidan är som vi tidigare nämnt en matrisorganisation oftast uppbyggd 
för att hantera och tillgodose ett antal beroendeförhållanden genom att kom-
binera och tillvarata fördelarna från överlappande organisationsformer. Gym-
nasieskolans matrisorganisation har, som vi tidigare beskrivit den, både styrkor 
och svagheter på grund av matrisens komplexitet och dess olika beroendeförhål-
landen. Detta kan leda till konflikter som leder till handlingsförlamning men kan 
också ses som en kraft för samarbete och utveckling där ”tvärsnitten” fungerar 
som dynamiska noder.

Matrisorganisationen, som den här skisserats i en gymnasieskola, leder tan-
karna till den också tidigare nämnda ”intressentmodellen”, eller som den även 
kallas ”koalitionsmodellen”, där de olika intressenterna är ömsesidigt beroende 
av varandra vilket kan leda till motsättningar. Att uppnå en viss balans mellan de 
olika intressenternas krav blir därför nödvändigt för verksamhetens överlevnad. 
Balanspunkten kan ses som en spegling av de existerande maktförhållandena i 
organisationen.156

Ovanstående analys och diskussion är ett sätt att beskriva gymnasieskolans 
organisation som en ”multimatrisorganisation” – en komplex organisation – och 
hur den kan påverka synen på tid och användningen av den gemensamma tiden.

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion menar vi sammanfattningsvis att 
både uppgiften och tiden styr ibland samtidigt i samma MAK. I andra fall styr 

156 Se Johansson (1996); Abrahamsson & Andersén (2000).
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antingen uppgiften eller tiden. Men vi kan också se det som ett kontinuum. Det 
är i så fall rimligt att anta att dessa olika tidsuppfattningar finns representerade 
på ett och samma möte: man har olika uppfattningar vad som styr – uppgiften 
eller tiden eller båda? Eller kanske ligger det i det Hargreaves157 kallar ”lärarar-
betets gränslösa karaktär att röra sig i ett ambivalent territorium mellan olika 
tidskognitioner. Det ger å ena sidan en frihet att kunna avgränsa, å andra sidan 
ett engagemang att fullfölja det som uppgiften bedöms kräva. Kanske vissa MAK 
är styrda av tiden t.ex. de som är schemalagda. – Kanske andra MAK, som inte 
är regelbundet schemalagda, mera styrs av uppgiften. Detta skulle enligt vår upp-
fattning tyda på att det handlar om både tidsorientering och uppgiftsorientering 
– en blandad tidsuppfattning.

Att	styra	med	mål	och	tid	eller	mot	mål	och	uppgift?	Eller…

Ett annat exempel på blandade tidsuppfattningar har sin utgångspunkt i hur 
framför allt skolledare i undersökningen uppfattar skolans nuvarande styrnings-
modell – mål- och resultatstyrning. Handlar den om att styra mot mål eller med 
mål? Det förstnämnda kan innebära att målen inte alltid är uppnåbara och/eller 
ej mätbara medan det sistnämnda – att styra med mål handlar om mätbara mål 
som skall uppnås. Johansson och andra158 konstaterar att det finns en stor osäker-
het i hur man formulerar målen i kommuner och skolor. Det finns en tendens att 
läroplanens mål på kommun- och skolnivå formuleras som kvantitativa resultat 
eller som regler eller direktiv för verksamheten. Det innebär att man styr med 
mål, dvs. målet blir liktydigt med resultatet varvid målstyrningen övergår till en-
bart resultatstyrning. Detta kan i så fall vara en förklaring till den koppling som 
flera skolledare gör i vår studie mellan mål och resultatstyrning och tidsorien-
tering – och som vi tidigare redovisat. Vår tolkning är här att skolledarna menar 
att målstyrning – att styra mot mål – är kopplat till uppgiftsorientering medan 
resultatstyrning är relaterat till tidsorientering. Eller handlar det om både och?

I ett lärarperspektiv skulle en annan tolkning utöver ovanstående, dvs. att det 
är både uppgiften och tiden som styr, kunna vara att enkätresultatet berättar om 
lärararbetets natur. Å ena sidan bestäms tid av organisationen för olika uppgifter 
– å andra sidan går det sällan i förväg att säga hur lång tid en uppgift tar innan 
den är hanterad i enlighet med lärarnas egna och varierande ambitionsnivåer. 

157 Hargreaves (1998).
158 Johansson (1995); Carlgren & Englund (1996); Skolverket (1999).
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Dessutom finns det oförutsedda (och ibland viktiga men självpåtagna) uppgifter 
som behöver utföras. Hur sådana uppgifter identifieras är sannolikt beroende av 
skolans kultur och lärarens individuella ambitionsnivå. Det betyder att tid alltid 
förhandlas, vad ska prioriteras, vilka saker kan/ska göras med vänsterhanden el-
ler ”good enough”. Vilka uppgifter är så viktiga att de inte kan hafsas över? Hur 
kan sådana beslut fattas? 

Eller kan det vara så att tid läggs på möten med diskussioner, där man vare sig 
kan tala om att uppgiften eller tiden styr – utan diskussionen som sådan – dvs. 
diskussionen pågår ständigt, den har ett eget liv, ett eget värde och kan aldrig bli 
”färdig” – möjligtvis tillfälligtvis uppnå en viss mättnad. Kanske det är detta som 
utmärker APD-organisationen och vissa delar av produktorganisationen där de-
mokratidiskursen är dominerande och språket är demokratiska?

Kanske ska man inte alls tala om undervisningsskyldighet (usk) eller förklara 
vissa tider som heliga utan ge lärarna större inflytande över den gemensamma 
tiden, låta dem sitta tillsammans i olika konstellationer och därmed kunna ut-
nyttja informella kontaktvägar? Eller satsa på att lärarna i högre grad förstår sitt 
uppdrag och ur den förståelsen inser det fåfänga i att mekaniskt mäta tid? 

Det är i ljuset av de olika tolkningarna av de mångtydiga resultaten i vår under-
sökning och skolans komplicerade matrisorganisation som vi kan förstå lärarnas, 
gruppledarnas och skolledarnas svar att det är både uppgiften och tiden som styr 
– ibland samtidigt. Eller är det så att skolan som organisation kanske inte låter 
sig fångas utifrån idealtyperna hierarkisk-, matris- eller teambaserad organisation. 
Skolan är måhända att likna vid en hybrid med drag av såväl hierarki som anar-
ki? Anarki behöver dock inte förstås som otyglad laglöshet utan som motsatsen 
till hierarki, där många frågor avsiktligt inte styrs av strikta regler utan i likhet 
med det gamla ”kollegiet” måste diskuteras/processas i en ständigt pågående 
förhandling som inte låter sig styras av tid. Detta skulle i så fall kunna vara en in-
dikation på det Sundgren159 framhåller, nämligen att i ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv är skolans organisation inte ett faktum utan en kultur som levs genom 
interaktion och språk. Begrepp som organisation och tid framstår då mer som 
metaforer i ett visst sammanhang än som ett verkligt fenomen. Det betyder att i 
ett annat perspektiv än det rationellt-strukturella är skolan

en kulturell och social konstruktion vars existens visserligen inbegriper materialise-
ringar i form av skollokaler, artefakter och tidsallokeringar men vars innebörd och 

159 Sundgren (2006).
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mening formas genom ett intrikat nätverk mänsklig interaktion och kommunika-
tion. I den meningen är skolan inte essentiell utan diskursiv och symbolisk, uppstår 
i talet om dess uppgifter, läroplaner, skolplaner och arbetsplaner. Men också ur 
skolledares, lärares, elevers och föräldrars tolkningar – i linje med, motsatta eller 
alternativa – till de som levereras av stat och huvudmän160.

I denna interaktion och kommunikation har språket en avgörande betydelse. Det 
är i alla språkliga interaktioner och språkhandlingar på olika nivåer som föreställ-
ningarna om skolan och dess uppgift, organisation, tidsuppfattning etc. formas. 
Sundgren menar att 

Skolan blir skola först när vi kommunicerar om den, dess uppgift och inre arbete. I 
den kommunikationen övertygar vi varandra om dess mening och ändamål.161

T i d  i  T e m P o r A LT  m e L L A N L A N d

Figuren nedan illustrerar en sammanfattande ansats av hur vi i denna studie kom-
mit att uppfatta frågan om tid i gymnasieskolan i brytningen mellan dess institu-
tionella och hierarkiska arv och nyare organisatoriska ideal. 

Temporalt mellanland

Det 
hierarkiska 

arvet

Tidsorientering

Subjektiv tid Uppgiftsorientering

Temporalt
mellanland

Objektiv tid

Nyare 
organisatoriska 

ideal

160 a.a. s. 245.
161 a.a. s. 245.
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I enlighet med gymnasieskolans hierarkiska arv anger exempelvis usk:en och 
timplaner hur mycket tid som ska ägnas åt en viss uppgift. Klockan anger när 
uppgiften ska anses vara färdig – skolklockan eller kalendern sätter gränsen (tids-
orientering). Många av skolsamhällets medlemmar är inskolade i denna objektiva 
tidskultur – för att arbeta över krävs kompenserande ledighet, och omvänt, ut-
tagen ledighet kan behöva tas igen. Tid hanteras som en handels- eller bytesvara 
vilket t.ex. kan motivera krav på övertidsersättning. Dock tillhandahåller förtro-
endearbetstiden på olika sätt en buffert och ett tolkningsutrymme för individuell 
hantering av tid. 

Nyare organisationsideal och skrivningar i arbetstidsavtal tar ställning mot ett 
sådant mekaniskt timräknande och tillerkänner tiden även subjektiva innebörder. 
Inom ramen för den fastlagda årsarbetstiden ska tid hanteras på ett flexibelt sätt 
allt efter vad uppgifterna kan anses kräva. Det betyder att inom gymnasieskolan 
definieras tidsramarna utifrån objektiv tid, men innanför dessa ska i stora stycken 
en subjektiv tidsordning kunna vara giltig. Kontextuella förhållanden och villkor 
som exempelvis svårighetsgrad, grad av psykisk anspänning och kompetens ska 
kunna vägas in i sammanhanget. I denna anda legitimeras sålunda en uppgifts-
orientering, dvs. även uppgiften styr tiden och inte tvärtom. På så sätt kan tid 
i gymnasieskolan förstås i ett mellanland mellan en objektiv och en subjektiv 
tidsuppfattning, mellan en tidsorientering och en uppgiftsorientering. I matrisor-
ganisationen blandas och förhandlas olika temporala mönster på ett komplicerat 
sätt – den objektiva tidsuppfattningen ska hanteras parallellt med den subjektiva 
tidsuppfattningen. Vad som uppfattas ”rättvist” i ett objektivt tidsperspektiv kan 
framstå som ”orättvist” i ett subjektivt och vice versa, vilket bidrar till komplexi-
teten i mellanlandet.

r e K To r S r e F L e K T i o N e r

Styr	uppgiften	tiden	eller	tiden	uppgiften?

Inom de kommunala Stockholmsgymnasierna förekommer olika varianter av 
lokala arbetstidsavtal, de flesta med schablonmässiga kvantifieringar. Dessa upp-
lägg utgår helt och hållet ifrån att tiden styr uppgiften. Även om alla ”på pappe-
ret” får lika mycket tid för samma uppgift så varierar förmodligen såväl tid som 
engagemang för just den uppgiften mellan individerna.
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En övervägande del av de lärare som svarat på frågorna kring olika gemen-
samma mötens mening och omfattning uttrycker sig överlag positivt om me-
ningen med dessa möten. Dessa lärare är enligt vår uppfattning de som driver 
skolans utveckling framåt – de är ofta engagerade i många olika frågor, lyckas 
lösa sina uppgifter mycket väl och lyckas också prioritera rätt och får då tiden 
att räcka till. Kort sagt – dessa lärare låter uppgiften styra tiden på ett sådant 
sätt att tiden oftast räcker till, på så sätt är det den professionelle tjänstemannen 
som själv beslutar om den rimliga ambitionsnivån på varje uppgift. Enligt vår 
uppfattning är det också dessa lärare som kan inse sina begränsningar och då i 
samråd med arbetsledare prioritera om i sitt uppdrag. Vi upplever att dessa lärare 
är i majoritet.

I vårt material har vi också sett en mindre andel lärare som uttrycker att möten 
är meningslösa, för många och med fel fokus, dvs. mötena handlar inte om ”äm-
net”. Vi slås av att vi i kommentarmaterialet till lärarenkäten nästan uteslutande 
sett bittra, kritiska kommentarer som inte alls korresponderar med majoriteten 
av enkätsvaren. En reflektion är att det från såväl skolledare som kollegor, läggs 
mycket stor energi på dessa relativt få individer som troligen inte bidrar till ut-
vecklingen i nämnvärd utsträckning. Med tanke på vilka ”energitjuvar” dessa varit 
i detta projekt, där vi kommit på oss själva med att använda en oproportionerligt 
stor del av tiden till att analysera de negativa kommentarerna, som inte alls speg-
lar det statistiska resultatet, vill vi varna för att en stor del av den gemensamma 
mötestiden i skolorna kanske ägnas åt att diskutera frågor som inte har med 
mötets syfte att göra.

Strukturer	och	kulturer	–	om	vägen	till	beslut

Det överraskade oss att okunnighet om skolans organisation, beslutsvägar och 
olika gruppers befogenheter är så pass omfattande bland dem som svarat på 
enkäten. Det slår naturligtvis tillbaka på oss själva som skolledare genom att vi 
uppenbarligen inte lyckats, eller inte har arbetat tillräckligt med att kommunicera 
en så grundläggande fråga som organisationens struktur. Här tror vi att man 
kan få många gemensamma möten att upplevas mer meningsfulla och fungera 
effektivare om mötets syfte och roll i organisationen samt mötets befogenheter 
klargörs. Förhoppningsvis kommer fattade beslut i en tydlig organisation att upp-
levas som bättre förankrade. 

En komplikation i sammanhanget är otydligheter och olika tolkningar som 



176

görs av läraravtalet. Dessa otydligheter/frihetsgrader gäller framförallt frånvaron 
av begreppet ”gemensam tid” i avtalet, oklarheter kring den reglerade arbetstiden 
och vad som ingår samt hur den schemaläggs och beräknas. Dessutom leder det 
till oklarheter om vem som styr och prioriterar samt oklarheter rörande kompe-
tensutvecklingens syfte, innehåll och omfattning. 

En rimlig reflektion i sammanhanget kan vara att det finns ett påtagligt glapp 
mellan struktur och kultur. Måhända missbedömer vi rektorer i vår iver att struk-
tur och kultur inte nödvändigtvis går hand i hand, och skolan hamnar i ett sorts 
tvärdrag där den nya organisationens struktur blir fristående från organisationens 
kultur. Skolans kultur står så att säga för de etablerade värdena, under det att 
”strukturer kommer och går”. I denna situation riskerar den nya organisationen 
att förtvina, om den inte förankrats i skolans kultur. Att påverka en skolas kultur 
är en lång process, då kulturen ofta representerar det ”som är rätt”, under det 
att en förändring av organisationen kan ses det hot, och därigenom representant 
för det ”som är fel”. Kan det vara så att stadens rektorer underskattar ”kulturens 
makt”? Kan det vara så att vi springer för fort under det att lärarna står kvar? 
Två företeelser måste beaktas - som rektorer måste vi, enligt ovan, kommunicera 
organisation och beslutsvägar långt bättre än vad vi gör idag, samtidigt som vi 
måste bli bättre på att läsa av skolans kultur och använda kraften i denna för att 
få den nya strukturen att bli inte bara förstådd, utan även accepterad.

Tid	för	individuell	eller	gemensam	utveckling?

En stor del av den gemensamma tiden är de s.k. A-dagarna. Förutom för kompe-
tensutveckling är dessa viktiga för styrning, planering, utveckling och utvärdering 
av verksamheten. Här ser vi en intressekonflikt; en del lärare uttrycker en önskan 
om att ”kvitta bort” Adagarna mot annan tid som man gjort under läsåret, under 
det att rektorerna ser dessa dagar som viktiga instrument/hållpunkter för gemen-
sam planering och utveckling av skolan t.ex. med fokus på bl.a. organisationsfrå-
gor. Rektorer upplever ofta att det läggs stort engagemang på att diskutera vilka 
av arbetsdagarna man inte ska arbeta, istället för att diskutera vad man ska arbeta 
med. Paradoxalt nog lägger man på många håll således en hel del gemensam tid 
till att diskutera vad man inte ska göra istället för tvärtom. Detta kan vara en sig-
nal om att stressen upplevs som så hög att ”det inte ryms mer”. Om så är fallet så 
blir dessa MAK ”en pysventil” för något annat än vad som varit avsikten. Emel-
lertid så är det återigen en minoritet som hörs mest medan majoriteten av lärarna 
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uttrycker behov av gemensam tid till planering och utvärdering. Frågan är om 
och hur vi tillsammans, rektorer och lärare kan hitta vägar till samsyn. Man har 
kommit olika långt i denna fråga i olika skolor. Utifrån vår horisont och utifrån 
ett konkurrensperspektiv skulle det vara önskvärt med en samsyn mellan sko-
lorna i staden i dessa frågor. Då det gäller A-dagarnas innehåll och omfattning 
kan vi se att tiden styr uppgiften. Som det nu ser ut kvittas individuellt utförda 
uppgifter t.ex. kompetensutveckling, som kan ligga inom arbetsårets reglerade ar-
betstid, mot tid som det finns behov av att använda gemensamt. Detta upplever 
vi som ett problem! Kan det ha ett samband med att dessa ligger i anslutning till 
lov (sommarlov och höstlov)?

Behov	av	gemensam	tid	–	ett	uttryck	för	ett	nytt	fokus?

Den svenska gymnasieskolan har gamla traditioner vad det gäller yrkesidentitet 
och skolhemvist. Bägge dessa har sitt ursprung i ”ämnet”. Länge har det varit i 
ämnesgruppen som gymnasieläraren haft sin hemvist; detta oavsett om denna 
grupp varit funktionell eller inte. Förhållandet mellan ämnesgruppen och rektor 
har reglerats av det ”osynliga kontraktet”162, vilket i korthet går ut på att ämnes-
gruppens lärare sköter undervisningen, under det att rektor sköter administra-
tionen av skolan. Detta förhållande finns delvis kvar. I våra fokusgruppsamtal 
uttrycker ett antal rektorer irritation över svårigheten att få legitimitet i ämnes-
gruppen. Vad lärarna beträffar hittar vi i enkätundersökningens kommentarma-
terial bittra kommentarer om hur mycket tid man tvingas lägga ner på aktiviteter 
som inte omedelbart har med undervisningen och ämnet att göra. Emellertid 
skiljer sig kommentarerna avsevärt från det statistiska enkätmaterialet. Där kom-
mentarerna andas bitterhet och desillusion talar enkäten ett annat språk. Det 
verkar som att majoriteten av dagens gymnasielärare har förstått, och omfattas 
av, tanken att uppdraget är större än enbart undervisning. Måhända är det så att 
läraryrkets alltmer tilltagande komplexitet har ”landat” i yrkeskåren, och att man 
nu ser att det krävs andra/nya strategier för att kunna lösa uppdraget. I detta 
sammanhang är det av största vikt att rektorerna uppmärksammar detta, och 
tar till sig den nya situationen i vilken det osynliga kontraktet förefaller, åtmins-
tone partiellt, annullerat. I rektorernas uppdrag ingår att se verksamheten på en 
övergripande nivå under det att lärarna i sitt uppdrag har mer fokus på ett mer 
”undervisningsnära” perspektiv. De två perspektiven gör att det kan vara svårt att 

162 Berg (1994).
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få utvecklingen att ”gå i takt”. Samtidigt finns i alla förändrings/utvecklingsarbe-
ten en inbyggd rädsla, vilket ger en tröghet i förändringsarbetet. Troligen är det 
så att denna osäkerhet än mer ”pressar tillbaka” lärarna till ämnestillhörigheten. 
Utifrån vårt perspektiv är det glädjande att det i lärarenkäterna framgår att en 
majoritet av lärarna ser sig som bärare av skolutvecklingen. Den minoritet som 
inte ser sig som bärare av denna utveckling uttrycker frustration och ser hela 
sin läraridentitet i sin ämnesbehörighet. Detta majoritets/minoritetsförhållande 
kanske kan ses som en framgång för rektorernas, än så länge, trevande försök att 
kunna knyta ihop struktur och kultur. (Se ovan)

Det är således viktigt att rektor vårdar den skolutvecklingsplanta som spirar i 
de kommunala stockholmsgymnasierna – ett kulturarbete. Vi står inför en ny fas 
där tiden, enligt vårt förmenande, i högre utsträckning måste brukas gemensamt 
för att samla gemensamma krafter och lösa gymnasieskolans uppdrag. Vad som 
krävs är att skolledning och personal ”hinner ifatt” varandra så att samsyn kan 
råda, och utvecklingen gå i ett gemensamt tempo, samtidigt som rektorerna blir 
tydligare i sitt uppdrag i att leda den pedagogiska verksamheten. Det kommer 
att kräva en respektfylld dialog om skolans uppdrag. Vi måste förhindra att vi 
hamnar i låsningar likt dem som präglat tolkningarna av de läraravtal som gällt 
under de senaste femton åren. Svaren på lärarenkäten fyller oss med en optimism 
– det finns kraft till skolutvecklingen, men, som sagt, läroplaner och läraravtal 
ligger i sina skrivningar längre fram än vad dagens praktik gör, och den stora 
frågan inför framtiden är med vilka medel skolpraktiken skall kunna ta sig ikapp 
styrdokumenten. I detta arbete måste alla parter, förutsättningslöst, börja inven-
tera vilka medel som står till buds, och ett kraftfullt redskap i detta arbete är den 
gemensamma tiden, och dess användning.

Rektorernas otålighet och ett fåtal lärares grundmurade skepsis inför förnyelse 
till trots, så har gymnasieskolans förändring gått fort. Skolans fokusskifte ”från 
ämne till elev” har pågått i c:a femton år, vilket är en synnerligen kort tid, sett 
i perspektivet av hela den långa svenska skoltraditionen, som helt lutat sig mot 
tryggheten i ämnesgruppen. Lärarens traditionella uppdrag – att t.ex. vara en bra 
lärare i matematik – försvinner inte, snarare är det så att uppdraget vidgas och be-
hovet av samarbete lärare emellan ökar för att lösa det nya utvidgade uppdraget.

Farväl	till	”usken”!

I det förändrade uppdraget är det orimligt att behålla antalet timmar för under-
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visning och därtill hörande för- och efterarbete som enda mått på arbetstid, vilket 
också lärarfack och arbetsgivare är överens om, och gett uttryck för i avtalen. 
Däremot har det ännu inte slagit igenom på alla skolor i det dagliga arbetet. I ar-
betet med att konfrontera kulturellt inbäddade ”sanningar” om tid har vi mycket 
kvar att göra. Att komma till ett gemensamt förhållningssätt om att uppgiften styr 
tiden, samt att uppgifternas omfattning och innehåll kan variera mellan olika ar-
betstagare, är enligt vår uppfattning nyckeln till att vi mer effektivt ska kunna lösa 
det uppdrag vi har, och att gemensamt nå de för skolans uppsatta målen. Vi ser 
också detta som god personalpolitik att fördela arbetet så att varje arbetstagare 
har en rimlig arbetsbelastning i relation till sin kompetens. I lärarens profession 
ligger också att kunna hantera, prioritera och på bästa sätt effektivt använda sin 
arbetstid utifrån de uppgifter man har. Det lägger också ett stort ansvar på rekto-
rerna som arbetsgivare, att i dialog med lärarna, kunna säkerställa att skolans tid 
används på bästa möjliga sätt för att lösa uppgiften. 
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FrÅGeSTäLLNiNGAr FÖr 
uTvecKLiNGSArBeTe

I detta avsnitt presenterar vi några frågeställningar som kan ligga till grund för 
och stimulera till ett utvecklingsarbete på den enskilda gymnasieskolan. Samtliga 
frågeställningar tar sin utgångspunkt i de resultat som framkommit genom pro-
jektet. Det betyder att frågorna först blir meningsfulla i den stund de ses i förhållande till våra 
resultat och vår föregående diskussion. Då vårt material inte fokuserat enskilda gymna-
sieskolor är alla frågeområden inte lika aktuella för alla gymnasier. Vår förhopp-
ning är dock att våra frågeställningar nedan kan inspirera till en självgranskning 
och reflektion över den egna verksamheten.

MAK som kvantitet  Vad framgår vid jämförelse mellan den egna 
 skolans och övriga skolors fördelning av tid mellan  
 olika MAK? 

 Vad motiverar vår skolas fokus och vårt val av för- 
 delning av tid mellan olika MAK?

 Vilka förändringar/omprioriteringar av MAK är  
 motiverade med tanke på exempelvis den lokala 
 arbetsplanen? Vad ska utvecklas och vad ska av- 
 vecklas?

Ämnesgrupp  
eller motsvarande Hur samspelar skolledningen och ämnesgrupperna? 

 Är uppgifterna tydliga, förankrade och accepterade  
 hos ämnesgruppernas medlemmar? Hur är balansen 
 mellan ledningens krav och stöd?

Arbetslag  
eller motsvarande Hur samspelar skolledningen och arbetslagen eller  
 motsv.? 

 Är uppgifterna tydliga, förankrade och accepterade  
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 hos arbetslagets medlemmar? Hur är balansen 
 mellan ledningens krav och stöd?

Elevers studiesituation  Hur samspelar skolledning, elevhälsoteam och lä- 
 rare i frågor kring elevers studiesituation? 

 Är uppgifterna tydliga, förankrade och accepterade  
 hos gruppernas medlemmar? Hur är balansen mel- 
 lan ledningens krav och stöd?

 Hur, var och av vem/vilka avgränsas skolans peda 
 gogiska uppgift, dvs. kunskap och fostran? Hur  
 hanteras gränsdragningen mellan å ena sidan sko- 
 lans pedagogiska- och fostransuppdrag och å andra  
 sidan hemmets och övriga samhällets?

 I vilken grad kan personalen härbärgera psykolo- 
 giska processer mellan eleverna? Finns det risk för  
 ”smitta”?

APD-organisationen: 
Information och
medinflytande Hur samspelar skolledningen med APD-organisa- 
 tionen? 

 Hur kan man tydliggöra syftet med APT och SVG  
 och sambandet mellan dem samt deras förhållande  
 till skolkonferensen, personalkonferensen och ev.  
 arbetslaget? Behöver skillnaderna klargöras ytterli- 
 gare? Var finns befogenheter att fatta beslut?

 Finns alternativa lösningar på APD-organisa- 
 tionen?

Marknadsföring Vem ska sköta skolans marknadsföring och hur?  
 Skall lärarnas gemensamma tid användas för detta?

A-dagar & kompetens- 
utveckling Är Adagarna en bytesvara mellan individuella och  
 gemensamma intressen? 
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 I vilken utsträckning är skolledningens förhållnings- 
 sätt till kompetensutveckling inom ämnet tydlig- 
 gjort, förankrat och accepterat?

IT Vilka MAK kan helt eller delvis ersättas av IT, t.ex.  
 Fronter?

Värdering av 
gemensam tid Hur kan medvetenheten höjas på skolan om de  
 olika tidsuppfattningar som finns? Hur påverkar  
 dessa användningen av och förhållningssättet till  
 den gemensamma tiden?

Den lokala 
organisationen Hur stor är kunskapen bland personalen om den  
 lokala organisationens logik? 

 I vilka avseenden är skolans kultur i harmoni med  
 dess struktur? I vilka avseenden råder det oönskade  
 spänningar mellan kultur och struktur?

 Vilka konstaterade vinster resp. potentiella möj- 
 ligheter finns i matrisorganisationens olika tvär 
 snitt, dvs. i mötet mellan olika kunskapsområden  
 (t.ex. ämne–program)?

Tidsorienteringar och 
temporala mönster Är usk:en ett spöke? Finns det andra ”tidsspöken”?
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eXKurS: deN deLAde TideN  
— om diKoTomier och BroAr

Tid som fenomen har fascinerat åtskilliga vetenskapsmän, tänkare och författare 
sedan antikens dagar. Det har visat sig vara ett mångtydigt begrepp som diskute-
rats inom olika discipliner. Tid har t.ex. behandlats ur ett ontologiskt perspektiv, 
dvs. om tidens vara eller väsen, ur ett epistemologiskt perspektiv, dvs. som ett kun-
skapsteoretiskt problem – hur kunskap om tid bildas etc. En sporrande svårighet 
med tidsbegreppet är att det delvis är uppenbart, dagarna och årstiderna har sin 
gång i takt med solsystemets rörelser, men att det samtidigt vid närmare beaktande 
är ett undflyende fenomen med svårfångade kvaliteter. Spänningsfältet mellan det 
som kan uppfattas som objektiv tid respektive subjektiv tid har gett upphov till en 
dualism som vi kan finna redan i Aristoteles och Augustinus olika ståndpunkter. 
Det är ett vanligt traditionellt förhållningssätt att skapa en dikotomisering163 i stäl-
let för att se hur olika tidsuppfattningar eventuellt samspelar med varandra. 

Tabell 26 – Tidskategorier

163 Dikotomi kommer av det grekiska ordet dichotomi´a ’tudelning’, av dicho´tomos ’skuren 
i två delar’. Inom samhällsvetenskaperna förklaras dikotomi enligt NE som en variabel 
eller egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier. Det  

Newton

Aristoteles

Augustinus

Durkheim

Heidegger

Einstein

Hall

Ricoeur

Castells

Absolut tid

Världens tid  
– den yttre objektiva tiden

Offentlig tid

Vulgär tid

Relativistisk tid

Monokron tid

Själens tid 
– den inre subjektiva tiden

Privat tid

Tid (den enda)

Polykron tid

Kosmisk tid Mänsklig tid

Tidlös tid

Fenomenologisk tid
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Denna dikotomisering har forskare under 1900-talet164 försökt lösa upp genom 
att finna broar mellan eller genom att helt bortse från det ena synsättet. Filosofen 
Paul Ricoeur165 arbetade med denna tudelning och accepterade inte den i hans 
tycke olyckliga konflikten mellan naturvetenskapliga ideal och humanvetenskap-
liga. Han ogillade dikotomier av flera slag och betraktade dem som förenklingar, 
t.ex. den mellan kosmisk tid och fenomenologisk tid eller den mellan begreppen 
förklara och förstå/tolka.166 När det gäller tid försökte han integrera och visa på 
kommunikationen mellan den objektiva och den subjektiva tidsuppfattningen. 
Hans huvudhypotes när det gäller tid är att den historiska tiden utgör en förmed-
ling mellan de två tidsuppfattningarna. Han införde en ”tredje tid” som han be-
nämner den historiska tiden och den framträder till slut som den genuint mänsk-
liga tiden. ”Den historiska tiden konstitueras i just den fog där vårt tidsbegrepp 
splittras upp.”167 Kristensson Uggla beskriver den på följande sätt:

Den mänskliga tiden präglas sålunda av sin fogkaraktär, den är i egenskap av he-
terogen syntes en bro som spänts över den klyfta som åtskiljer själens inre tid från 
världens yttre tid, den fiktiva berättelsen från den historiska berättelsen – den är un 
temps hybride.168

En bro antyder ett möte, i citatet spänns den dessutom över en klyfta. Det stäm-
mer väl överens med Ricoeurs ambition att finna det som förenar de två perspek-
tiven eller snarare hur de interagerar med varandra dialektiskt. 

Objektiv	tid	och	subjektiv	tid	

Aristoteles169 betraktar tiden som objektiv, ett yttre fenomen som tar sin utgångs-
punkt i himlakropparnas rörelser. Tid finns som ett fenomen i naturen och är 
en del av skapelsen. Han såg på detta sätt universum som en kosmisk klocka, 

finns stränga eller naturliga dikotomier, variabeln kön är ett exempel på det, dvs. den kan 
endast anta två värden. Men det finns också andra variabler som konstrueras som diko-
tomier för att underlätta bearbetning och analys, t.ex. indelning i ålder såsom yngre och 
äldre, eller inkomst i högre och lägre.
164 Heidegger (1927/2004), Ricoeur (1993). 
165 Ricoeur (1993).
166 a.a.
167 a..a s. 216
168 Kristensson Uggla (1994). s. 441.
169 Se utförlig diskussion i Kristensson Uggla (1994).
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ett Guds urverk. Isaac Newton för Aristoteles arv vidare och definierar tid som 
absolut, objektiv och mätbar och kopplar den i sin mekanik till kroppars rö-
relse. Vår tids dominerande tidsuppfattning – den objektiva klocktiden – har här 
sin historiska motsvarighet. Newtons mekaniska världsbild utmanades så små-
ningom av Einsteins relativitetsteori och tankar om tid i det krökta rummet. I 
Einsteins teori smälte tid och rum samman till en odelbar rumtid, som ersättning 
för Newtons idéer om ett absolut rum och en absolut tid som separata storheter. 
Inte ens inom naturvetenskaperna är tid entydig.

Augustinus170 menar att tid är en inre form av erfarenhet och utgår från själen 
och dess existentiella tidserfarenhet – en subjektiv tid. Augustinus beskriver, en-
ligt Kristensson Uggla,171 själen som en intensitet eller anspänning, vilken sträcks 
i tre riktningar. Den kan förhålla sig till världen som spänd uppmärksamhet (sam-
tid), som förväntan (framtid) och som erinran (historia). På så sätt finns tre for-
mer av nutid i vårt medvetande: Det förflutna nuet (minnet), det pågående nuet 
(uppmärksamhet) och det kommande nuet (förväntan). Augustinus tankar har 
senare förts vidare av andra tänkare och filosofer, bl.a. Husserl och Heidegger172, 
som är företrädare för den fenomenologiska traditionen. 

Heidegger lämnar den västerländska tidsuppfattningen helt utanför sin dis-
kussion när han tar upp fenomenet tid i verket Varat och Tiden173 och ifrågasätter 
den fullständigt. Han kallar de tidsbegrepp som går under beteckningarna den 
fysiska, den objektiva eller den kosmiska tiden som vulgära tidsbegrepp. Den 
tidsuppfattning som det västerländska samhället i stort dominerats av sedan in-
dustrialismens genombrott. I Heideggers tidsuppfattning låg också en kritik mot 
modernismen och industrialismen. Heidegger kallar den moderna tidsuppfatt-
ningen för vulgär och menar att människan sedan Aristoteles dagar, vilket för-
stärktes än mer av Newton och Kant, gått vilse. Men samtidigt är tidsligheten 
den ursprungliga ontologiska grunden för tillvarons existens enligt Heidegger, 
dock utan någon förståelse för klockan och kalenderns betydelse för människan. 
Heidegger betraktar tid och vara som samma sak. Dåtid, nutid och framtid är en 
samling varanden och tiden är framför allt nu. Mot detta synsätt argumenterar 
Ricoeur174 för en tredje ståndpunkt, enligt ovan.

170 Augustinus (2003).
171 Kristensson Uggla (1994).
172 Lundmark (1993).
173 Heidegger (1927/2004).
174 Ricoeur (1993).
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Offentlig	tid	och	privat	tid

Emile Durkheim175, den franske sociologen, intresserade sig för relationen mel-
lan tid och social organisation. Han kategoriserade tid som offentlig respektive 
privat. Den offentliga tiden har beröringar med det sociala organiserandet. Sam-
hället måste organisera sitt liv och skapar rytmer för temporala aktiviteter för att 
verksamheter ska kunna organiseras och koordineras, dvs. ”fungera”. Kalender-
tiden delar på sätt in vardagen i olika skeden och aktiviteter som återkommer. 

Figur ur Westlund (1996).

Monokron	och	polykron	tid

Antropologer och historiker har intresserat sig för fenomenet tid. Olika sam-
hällen har kännetecknats av ett visst sätt att uppfatta tid och därmed har man 
organiserat sig socialt, ekonomiskt och kulturellt utifrån vilka föreställningar som 
gällt från en tid till en annan. Ett exempel är den amerikanske antropologen Ed-
ward T. Hall176 som delar in tiden i monokron resp. polykron tid. I vissa kulturer 
uppfattas tid mer som en cirkelrörelse – det förflutna och nutiden tillsammans 
med framtida möjligheter. Den tidsuppfattningen kallar Hall polykron och den 
karaktäriserade jordbrukssamhället i flera avseenden. I andra kulturer gäller en 
monokron tidsuppfattning, där förstås tid på ett linjärt sätt, vilket innebär att den 
”naturligt” låter sig delas in i intervall och segment som i sin tur kan ordnas i olika 
slags kategorier och sedan sekvenseras.

175 Durkheim (1912).
176 Hall (1990).

Offentlig tid

Uniform

Den enda tiden

Går framåt

Privat tid

Multipel

Flera tider som varierar mellan individer och grupper

Nyckfull, skiftande och reversibel
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En	västerländsk	tidsuppfattning

Framväxten av den västerländska tidsuppfattningen har således sina rötter i Aris-
toteles filosofi. Tiden är något som finns i naturen, som vilket föremål som helst 
som skapats av Gud, med den skillnaden att den inte går att ta på. Även Newtons 
tidsuppfattning har bidragit till, eller snarare preciserat, den västerländska synen 
på tid. 

Under industrialismen uppstod ett behov att dela upp tiden i mätbara och 
kontrollerbara enheter. Jordbrukssamhällets tidsuppfattning, som ledsagades av 
ljus och mörker, årstider etc., var inte längre funktionell. Detta i synnerhet när 
elektrisk belysning introducerades – då försvann dagsljusets styrning av arbetet. 
Nu kunde man arbeta dygnet runt oberoende av Guds urverk. I och med ut-
byggnaden av järnvägsnätet fanns det dessutom skäl att skapa en gemensam tids-
ordning mellan städer och länder. Den tidigare mer uppgiftsstyrda och cykliska 
arbetsordningen kom att ersättas av en tidsstyrd organisering av arbetet.

Dagens samhälle domineras i stort sett av begreppet klocktid, vilket är en me-
kanisk uppfinning och en social konstruktion som blev central för industrikapita-
lismens konstituering, enligt sociologen Manuell Castells. I boken Nätverkssamhäl-
lets framväxt 177 refererar Castells till historikern E.P. Thompson178 som menade att 
det var klockan och inte ångmaskinen som drev på industrialismen. Enligt Castells 
kan modernitet uppfattas som klockans dominans över tid, rum och samhälle. Idé-
historikern Sven-Eric Liedman är av samma åsikt och uttrycker det träffsäkert:

Klockan är sinnebilden för den moderna tiden/…/Det mekaniska uret är den väs-
terländska maskinen.179

Monokron

Linjär

Låg medvetenhet om kontext

Rationell

En sak i taget

Polykron

Cirkulär

Hög medvetenhet om kontext

Relationell

Flera saker samtidigt

177 Castells (2000).
178 Thomson (1967).
179 Liedman (1996) s. 59.
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Liedman menar att grunden för tidsdisciplineringen lades av kristendomen. 
Klosterväsendet och katedralerna bidrog med sin punktlighetskultur till en ord-
ning för dygnets aktiviteter av bön, arbete, mat och vila. Kyrkklockor och väl-
lingklockor bidrog till att hålla ordning på tillvaron. Det kom att bli förutsätt-
ningen för industrialismens reglering och synkronisering av arbetstid. Med Henry 
Taylors hjälp drevs tidsdisciplineringen180 till sin spets, inte minst genom hans 
tankar om scientific management,181 som handlade om hur man organiserar arbetet 
logiskt, vetenskapligt och ingenjörsmässigt, vilket fungerar normerande än idag 
på många arbetsplatser. Dock kan vi se tecken på en förändring. 

Castells inför nya begrepp, bl.a. flödesrum och tidlös tid, för att fånga känslan 
av att vi befinner oss i en slags gränslös informationsrymd där allting tycks kunna 
hända här och nu, och där platser och avstånd har förlorat sin betydelse, vilket han 
menar karaktäriserar det postindustriella nätverkssamhällets tidsuppfattning. Om 
vi lever i en ny tidsordning återstår att se, många unga gör sannolikt det. Särskilt 
de som kommunicerar i realtid via SMS och över internet med nyvunna vänner 
över hela världen eller de som ”Lanar”182 och spelar On-Line spel m.m. Tidszoner 
spelar mindre roll. Många ungdomar i västvärlden är ständigt ”uppkopplade”. De 
kommunicerar och spelar mer eller mindre dygnet runt. Även om detta förhål-
lande till tiden och tidszoner inte gäller alla, så kan man konstateras att den linjära 
västerländska, mätbara och förutsägbara tiden tycks brytas sönder i det postindu-
striella nätverkssamhället. Det handlar enligt Castells inte bara om en relativisering 
av tiden i sociala sammanhang. Omvandlingen är djupare än så skriver Castells:

Det är tempusblandning för att skapa ett alltiduniversum, inte självexpanderande 
utan självbevarande, inte cykliskt utan slumpartat, inte rekursivt utan inkursivt: en 
tidlös tid som med teknikens hjälp undflyr villkoren för sin existens och selektivt till-
ägnar sig varje värde som varje sammanhang kan erbjuda det evigt närvarande.183

180 En central aspekt i taylorismen är tidsstudier, som innebär att man analyserar varje 
arbetsuppgift och därmed minskar onödiga faktorer eller beståndsdelar i arbetet så effek-
tivt som möjligt genom att optimera dessa beståndsdelar tidsmässigt. På så sätt ska man 
få ut så mycket som möjligt av varje arbetare
181 Svedberg (2007).
182 LAN är en benämning på ett datornätverk. Förkortningen används även för att be-
skriva en sammankomst av datorintresserade personer. På ett LAN ges chansen att träffa 
likasinnade, byta erfarenheter och ha det trevligt tillsammans. Besökarna tar med sig sina 
datorer och kopplar samman dem i ett enda stort nätverk för att sedan spela tillsammans 
i olika datorspel.
183 Castells (2000). s. 482.
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Frågan om tid är evig och klassisk. Vi kan konstatera att tid som fenomen är ett 
av filosofins grundläggande problem som engagerat åtskilliga tänkare, filosofer 
och forskare sedan antikens dagar. Kanske handlar det om den konflikt vi män-
niskor lever i med den subjektiva uppfattningen av tid, den inre upplevelsen, där 
födelse och död utgör kärnproblematiken och den objektiva yttre tiden, som 
symboliseras av klockan och kalendern. Frågan om tiden är en djupt existentiell 
fråga och handlar om människans identitet och vara i tiden. 

Vi har valt att använda begreppen objektiv resp. subjektiv tid i vår studie. 
Dessa två begrepp har gedigna historiska rötter och används såväl inom natur-
vetenskapen som i human- och samhällsvetenskapen. Vi motiverade vårt ställ-
ningstagande tidigare, men till det kan också läggas att begreppsparet objektiv 
och subjektiv passar väl in i ett s.k. organisationskulturellt perspektiv. Menings-
processer i konstruktivistisk bemärkelse kan betecknas som subjektiva i en orga-
nisatorisk ordning vars samordning tarvar en objektiv klocktid. 
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