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Sammanfattning 
Uppsatsen kommer att fokusera på hur skolans viktigaste resurs, läraren, används i dagens 

skolklimat. Information som presenteras i vår rapport utgörs av två delar.  

 

Produktionsteorier som är vanliga inom industrin beskrivs och vi gör en ansats att anpassa dessa 

till skolans värld. Arbetets andra del består av en empirisk studie där lärare blivit djupintervjuade 

och där elever svarat på en enkät.  Gymnasieskolor i Stockholm, Umeå och Västerås har fått utgöra 

grunden för den empiriska undersökningen. 

 

Inom industriell produktion används produktionsteorier för att öka effektiviteten och reducera 

resursanvändningen. Det mest kända begreppet inom resurseffektivitet är lean som består av ett 

flertal modeller. För att optimera företags verksamhet kan en värdeflödesanalys göras för att 

identifiera icke värdeskapande aktiviteter. Slöseri minimeras med användandet av verktyget sju 

slöserier och outnyttjad kreativitet som frigör kapital i form av tid eller pengar. 5S är en metod för 

att systematiskt skapa och upprätthålla ordning på arbetsplatsen.  

 

Undersökningen som har gjorts för att spegla lärarens situation och hur elever uppfattar lärarens 

arbete har utförts i två steg. Enkäter har delats ut till 141 elever med frågor rörande upplevelsen 

av undervisningen, deras uppfattning av lärarens arbete och elevens eget ställningstagande till sin 

motivationsnivå. Intervjustudier har gjorts med sju lärare på tre olika gymnasieskolor. Valet av 

skolor lokaliserade på ett spritt geografiskt område har gjorts för att öka möjligheten till 

differentierade svar och en mer korrekt helhetsbild. 

 

Genomgående under intervjuerna beskriver lärarna att elevernas studiemotivation generellt är för 

låg. Generellt anser lärarna att arbetslags- och ämneslagsmötena i viss mån är stimulerande och 

fyller en viktig funktion. Mötena skulle dock kunna utnyttjas på ett mer effektivt sätt då lärarna 

upplever att irrelevanta diskussioner tar upp för stort utrymme.  Planeringsdagarna anser lärarna 

vara onödig då föreläsningarna inte riktar sig till en bred publik utan ofta en smal målgrupp. 

Diskussionerna som förs är ofta på en för generell nivå vilket medför att resultatet av 

diskussionerna är svåra att implementera. I dagsläget känner lärarna att det inte finns tid för 

återhämtning då andra arbetsuppgifter måste prioriteras. 

 

Elever på de olika skolorna fick frågor om deras uppmärksamhet under genomgångar, om dem 

ansåg lärarna väl förberedda och om studievanor utanför skoltid. På frågan om elevernas 

uppmärksamhet under genomgångar framgick det att 53 % lyssnar på genomgångarna och 46 % 

av eleverna har dåligt fokus på genomgångarna. Den anledningen som var mest representativ för 

de elever som lyssnade på lärarnas genomgångar var att de lärde sig genom att lyssna, att det tyckte 

att ämnet var bra eller att det var intressant. De elever som inte lyssnade på lärarnas genomgångar 

kunde delas upp i två större grupper. En överhängande majoritet av eleverna svarade att de saknade 

motivation, intresse eller koncentration på grund utav distraktioner. Den andra delen av eleverna 

som var tydligt representerade förstod redan genomgångarnas innehåll. På frågan hur lärarna är 

förberedda inför lektioner ansåg de absolut flesta eleverna (89 %) att lärarna var förberedda. 

Slutligen ställdes en fråga om elevernas studievanor utanför lektionstid. Svaren är relativt jämt 

uppdelade mellan fyra kategorier (pluggar hemma, pluggar inte hemma, endast inför prov och 

ibland/sällan). 

 

I vårt arbete analyseras presenterat material och förslag till åtgärder ges. I vår analys går det att 

konstatera att det finns ett behov av att resurseffektivisera lärarens arbetsuppgifter för att kunna 

använda läraren på ett bättre sätt. Vi har lyckats att applicera produktionsteorier på olika 

arbetsuppgifter som läraren utför genom att jämföra teori med den empiriska undersökningen. 

Nästa steg är att implementera åtgärderna som föreslås i praktiken för att kunna avgöra vad 

resultatet blir.  



 

 

Abstract  

This bachelor thesis will focus on how to utilize the school´s most important resource, the teacher. 

Information presented in this thesis contains two kinds of parts. 

 

Production theory common in the industry are presented and an attempt to translate the theory on 

the environment of the school is done. The second part of the rapport concerns an empirical study 

were teachers has been interviewed and pupils answered a survey. High school´s in Stockholm, 

Västerås and Umeå has been the platform for the empirical study. 

 

Industrial production takes advantage of production theory to become more efficient and reduce 

the use of resources. Lean which is the most common concept in resource efficiency consists of a 

couple of models. To optimize an organization a value stream mapping can be used to identify 

activities that doesn´t contribute with any value. To minimize waste which liberates funds of 

money or time the tool seven types of waste and unutilized creativity can be used. The last tool 

described is 5S that enables the company to create and maintain order in the workplace.  

 

The empirical study has been executed in two steps. 141 pupils has answered the survey about the 

pupil´s experience about the education, what they think about the teacher´s work and their own 

level of motivation. Seven teachers at three different schools has been interviewed. To increase 

the probability of differentiated responses and cover a more complete picture of the teacher’s 

opinions, schools were selected in different geographical areas. Pupil´s level of motivation are 

described as too low throughout the interviews. Meetings with work- and subject teams are 

considered as stimulating and important. They could however be utilized in a more efficient way 

if irrelevant discussions were removed.  The teachers do not appreciate the concept of whole days 

being used for planning. Discussions are often carried out on a general level which makes it hard 

to implement the results. There is no time for teachers to recover between lessons because other 

assignments need their attention.  

 

Questions in the survey covered the pupil’s attention on the lectures, if they considered the teachers 

well prepared and if they studied on their free time. 53 % of the pupils stated that they listened to 

the lectures and 46 % that they didn´t listen. The most common response to why pupils listened to 

the lectures were that they learned by doing so, that they liked the subject or that they thought the 

lectures were interesting. Pupils that did not listen to the lectures could be divided in to two larger 

groups. A majority of the pupils lacked motivation, interest or concentration because of 

distractions. The other group of pupils did already understand the topic of the lecture. A vast 

majority, 89 %, considered the teachers to be well prepared for the lectures. The habit of 

conducting studies outside school scheduled time could be divided in to four categories (study at 

home, do not study at home, only pre exam studies and occasionally). 

 

In the bachelor thesis the presented material is analysed and suggestions for improvements are 

done. In the analyse we come to the conclusion that the teachers work tasks needs to become more 

efficient to utilize the teacher ability in a more efficient way. We have managed to apply 

production theories on different work tasks that the teacher perform on a daily basis by comparing 

theory with data from the empirical study. The next step is to implement suggested ideas of 

improvement in practise to determine the outcome.  
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1. Inledning 
Den 14 september 2014 kommer det att vara riksdagsval i Sverige och den viktigaste valfrågan 

handlar om skola och utbildning, enligt en undersökning som gjordes av DN/Ipsos i mitten av 

januari. Fyra av tio tillfrågade svarade att skola och utbildning var den viktigaste valfrågan för 

dem. Båda blocken försöker ta initiativet i skolfrågan för att kunna locka fler väljare (Dagens 

Nyheter, 2014). Skola och utbildning har blivit ett allt vanligare debattämne då svenska elevers 

resultat har försämrats under 2000-talet (Skolverket, 2014). Det har genomförts ett flertal reformer 

under de senaste årtiondena för att förbättra elevernas studieresultat som har lett till att lärarnas 

arbetsbörda ökat dramatiskt. I dagsläget är det många lärare som känner att det inte finns tid för 

att utföra den primära arbetsuppgiften - att undervisa (Lärarförbundet, 2013). Många företag har 

lyckats öka produktionen med samma antal anställda genom att arbeta effektivt och innovativt, 

varför skulle inte skolan kunna arbeta på ett liknande sätt? Ett av de företag som har lyckats väldigt 

bra är Scania som mellan åren 2004 och 2007 ökade produktiviteten i lastbilshyttstillverkningen 

med 50 % per anställd (Scania, 2014).  

 

Produktionsteorier är allmänt accepterade inom industrin och begrepp som lean är något 

producerande företag arbetar hårt med. I den här rapporten behandlas verktygen de sju slöserierna 

och outnyttjad kreativitet, 5S och värdeflödesanalys som alla ingår i lean. Kopplingen mellan dessa 

verktyg och lärarens arbetsuppgifter är intressant då det är ett relativt outforskat område. En 

intervjustudie av gymnasielärare har genomförts för att fånga hur lärarnas arbetsklimat ser ut idag. 

Enkäter har även delats ut till elever som de intervjuade lärarna undervisar. Syftet med enkäterna 

har bland annat varit att undersök elevernas motivation och vad de anser om lärarnas prestation. 

Resultat från den empiriska studien har analyserats med hjälp av produktionsteorier och förslag på 

förbättringsåtgärder ges.  

 

Inom skolan saknas i dagsläget kompetens om hur metoderna från industrierna kan användas. När 

nya tankemönster ska införas i skolan hindras det av en rädsla för att det kommer generera en ökad 

arbetsbörda (Gymnasielärare, 2014). Denna rapport visar hur produktionsteorier kan användas av 

skolor och lärare för att arbetet ska bli effektivare vilket leder till att skolans viktigaste resurs, 

läraren, kan användas på ett bättre sätt.  

 

1.2 Syfte 
Den här rapporten har som utgångspunkt att belysa lärarens arbetssituation för att komma fram till 

om läraren används som en effektiv resurs. Med stöd från empirin kommer vi att undersöka om 

produktionsteorier är applicerbara på läraryrket. Syftet är att komma fram till åtgärder och 

förbättringar som främjar läraren i deras yrkesutövning.  

 

1.3 Frågeställning 
Är det möjligt att applicera produktionsteorier inom skolan för att effektivare kunna använda 

skolans viktigaste resurs, läraren?  

 

1.4 Avgränsningar 
Det här arbetet har fokuserat på gymnasielärare och deras situation. Faktorer som skolans resurser 

t.ex. lokaler, lärartäthet, övriga materiella tillgångar och budget har utelämnats då fokus ska 

utgöras av lärarnas dagliga aktiviteter. Intervjuer utfördes endast med gymnasielärare för att fånga 

situationen för den delen av skolväsendet. Lärare inom matematik och fysik utgjorde gruppen för 

intervjustudien. Gallring av urvalsgrupp var nödvändig att göras initialt för att resultat av olika 

intervjuer lätt skulle kunna kopplas till varandra. 
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2. Metod 
Information som presenteras i den här rapporten utgörs av en empirisk del där lärare blivit 

intervjuade och elever svarat på en enkät. Teoriavsnittet är hämtat från artiklar och böcker. 

Gymnasieskolor i Stockholm, Umeå och Västerås har fått utgöra grunden för den empiriska 

underökningen. Kontakt med skolorna togs i första hand med rektorerna som vidarebefordrade 

information om den planerade undersökningen och dess syfte till lämpliga lärare. I en påföljande 

kontakt med lärarna förklarades bakgrunden till arbetet och frågeställningen. Intervjuerna varade 

i genomsnitt en timme och genomfördes på deras arbetsplatser. Efterföljande enkäter har delats ut 

till grupper av elever som de intervjuade lärarna undervisar. Under intervjuerna antecknades i stora 

drag lärarens åsikter och direkt efteråt gjordes en mer ingående sammanfattning av intervjun för 

att all information skulle kunna användas. Svar från enkäter har blivit sammanställda i 

cirkeldiagram för att tydligt presentera resultatet.   

 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ undersökning 
Undersökningen som har gjorts för att spegla lärarens situation och hur elever uppfattar lärarens 

arbete har utförts i två steg. Enkäter har delats ut till 141 elever med frågor om upplevelsen av 

undervisningen, uppfattningen om lärarens arbete och elevens eget ställningstagande till sin 

motivationsnivå, se Bilaga 3. Detta utgör den kvantitativa delen av undersökningen med ett kortare 

kvalitativt inslag där eleven med egna ord får beskriva två undervisningssituationer. 

Kategorisering av elevernas egna beskrivningar görs i efterhand för att kunna åskådliggöra svaren 

på ett tydligt sätt, se Bilaga 4. 

 

Intervjustudier har gjorts med sju lärare på tre olika gymnasieskolor belägna i Stockholm, Västerås 

och Umeå. Valet av skolor lokaliserade på ett spritt geografiskt område har gjorts för att öka 

möjligheten till differentierade svar och en mer korrekt helhetsbild. Intervjuer med lärare är en 

högst kvalitativ undersökning som är vanlig vid undersökningar där djupa och nyanserade svar är 

målet (Svensson & Starrin, 1996). Intervjuerna, se Bilaga 2, utfördes enligt en modell som kallas 

”Funnel model”. Modellen fokuserar på att använda öppna frågor där den som blir intervjuad får 

möjligheten att prata mycket och ingående om ett ämne. Detta stimuleras genom att den som utför 

intervjun uppmuntrar med tystnad och följdfrågor för att gå än djupare in på ämnet. Svarens 

validitet ökar för att den intervjuade personen har fått prata fritt utan ledande frågor.  

 

Svar från intervjuer med lärarna används på ett trendmässigt sätt för att få en helhetsbild av 

situationen. Därför kommer det i texten att refereras till intervjuerna med lärarna som en homogen 

grupp. Detta görs för att ett individuellt perspektiv inte är relevant för syftet med rapporten samt 

för att skydda lärarnas anonymitet.  

 

2.2 Informationsinhämtning 
Informationsinhämtning i form av artiklar, rapporter och böcker har skett via olika databaser som 

tillhandahålls av Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek. Även kontakt med svenska 

myndigheter har bidragit till att tidigare utförda studier som är relevanta för ämnet har kunnat 

erhållas.  

 

I ett första steg avgjordes vilken information som bidrog till att svara på frågeställningen som 

tidigare har presenterats i rapporten Därefter genomfördes ett möte med en expert på 

informationssökning som arbetar i biblioteket på KTH. Syftet med mötet var att öka vår förståelse 

för effektiv informationssökning. Det medförde att sökningen efter litterära verk kunde göras mer 

ingående och med ett bättre resultat. Information som ansågs användbar för rapporten lästes 

igenom och källor från arbetet i form av böcker eller artiklar undersöktes därefter. 
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3. Produktionsteorier 
Inom industriell produktion används produktionsteorier för att öka effektiviteten och reducera 

resursanvändningen. Det mest kända begreppet inom resurseffektivitet är lean som utgörs av en 

verktygslåda bestående av ett flertal modeller. Följande avsnitt kommer att beskriva bakgrunden 

till lean och behandla de vanligaste verktygen som används för att skapa en mer resurseffektiv 

arbetsplats.  

 

3.1 Lean 
Lean är en västerländsk tolkning av den modell som utvecklades av bilföretaget Toyota i mitten 

av 1900-talet i Japan (K.Liker, 2009). Modellen som Toyota utvecklade heter Toyota Production 

System (TPS) och grundidén är att kunna tillverka produkter på ett resurssnålt men samtidigt 

flexibelt sätt. Modellens två ledord är de japanska orden Muda och Kaizen. Muda betyder slöseri 

(P.Womack & T.Jones, 1996) och Kaizen betyder förbättring (K.Liker, 2009), då en 

produktionskedja aldrig kan anses vara perfekt utan alltid kan förbättras. De två principerna som 

modellen bygger på är Just In Time och Jidoka (K.Liker, 2009). Just In Time betyder att 

komponenterna anländer till produktion i rätt tid, med förutbestämd kvalité och att antalet 

komponenter som är beställda bidrar till ett jämnt flöde i produktionslinan för att minska bundet 

kapital i form av lager. Jidoka är det japanska ordet för att felsäkra vilket betyder att processer 

utformas för att eliminera risken att göra fel (K.Liker, 2009). Toyota strävar efter att ha felfria 

processer därför att vidareförädling av en defekt komponent är slöseri av resurser och tid.  

 

Som tidigare nämnts är lean en västerländsk tolkning av TPS där fokus ligger på att minimera 

slöseri och att få ut mer värde ur samma arbete. För att lyckas med det innehåller lean ett flertal 

metoder för att strukturera upp vad som leder till slöseri och vad som kan göras för att motarbeta 

dessa aktiviteter (P.Womack & T.Jones, 1996). För att lyckas med att implementera lean i en 

organisation krävs det att alla medarbetare på arbetsplatsen involveras och är delaktiga i processen. 

Det här gäller från ledningsgruppen till medarbetarna som utför aktiviteterna. Genom att få alla 

medarbetare involverade leder lean till högre kvalité och kundtillfredsställelse (Blücher & Birgitta, 

2008). Nedan kommer ett antal metoder inom lean att presenteras. 

 

3.2 Värdeflödesanalys 
När en organisation vill optimera sin verksamhet studeras oftast helheten och en konsekvens av 

det är att mindre omfattande detaljer i organisationen där icke värdeskapande aktiviteter sker 

försummas. För att kunna identifiera dessa aktiviteter kan en värdeflödesanalys göras (Blücher & 

Birgitta, 2008). Värdeflödesanalyser är vanliga i industrier med målet att studera alla aktiviteter 

som utförs på en lina och därefter eliminera de aktiviteter som inte tillför något värde till 

produkten. I administrativa processer är det inte lika uppenbart hur en värdeflödesanalys ska 

struktureras och utföras. För att kunna göra en värdeflödesanalys i administrativa processer måste 

det administrativa arbetet utvärderas utifrån ett kundperspektiv (Larsson, 2010).  

 

Aktiviteterna som utför delas in i två större grupperingar; värdeskapande och inte värdeskapande. 

En värdeskapande aktivitet är något som bidrar till att höja värdet på produkten eller tjänsten. En 

icke värdeskapande aktivitet kan antingen vara en nödvändig aktivitet eller slöseri. En nödvändig 

aktivitet är en aktivitet som inte tillför något värde för kunden men som ändå måste utföras 

(Blücher & Birgitta, 2008). Slöseri beskriver en arbetsuppgift som inte tillför något värde eller 

saknar betydelse. Värde är ett stort begrepp som innefattar både ekonomiska och tidsrelaterade 

aspekter men även den kvalité som kunden får. Det handlar om att minimera de aktiviteter som är 

nödvändiga men som inte tillför något värde och eliminera de onödiga aktiviteterna. Målet med 

det här tillvägagångssättet är att skapa mer tid åt de aktiviteter som tillför värde och minska 

stressfaktorer på arbetsplatsen (Blücher & Birgitta, 2008).   
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VÄRDESKAPANDE FÖR VEM? 

En aktivitet i en administrativ process ska vara värdeskapande för kunden, men det är även viktigt 

att fokusera på värdeskapande aktiviteter för personen som utför aktiviteten. Tas de värdeskapande 

aktiviteterna bort för utföraren leder det till sämre arbetsmiljö, lägre motivation och bristande 

innovationsförmåga (Blücher & Birgitta, 2008).  
 

3.3 De sju slöserierna och outnyttjad kreativitet 
Ett av de centrala begreppen inom lean som är hämtat från TPS är ordet muda som betyder slöseri. 

Det syftar på att utforma arbetet på ett sådant sätt att slöserierna inom organisationen minimeras 

för att frigöra kapital i form av tid eller pengar. Inom lean är de sju slöserierna och outnyttjad 

kreativitet ett centralt begrepp (Blücher & Birgitta, 2008). De sju slöserierna och outnyttjad 

kreativitet presenteras och beskrivs nedan i Figur 1. 

 

 
Figur 1 De sju slöserierna och outnyttjad kreativitet med förklaring.  

3.4 5S för ordning och reda 
5S är en metod för att systematiskt skapa och upprätthålla ordning på arbetsplatsen. Det är en 

relativt enkel metod att implementera i en organisation. Den kräver att individerna på arbetsplatsen 

är disciplinerade och tar ansvar för sin del av arbetsprocessen för att uppnå ett standardiserat 

förhållningssätt. Det kan handla om att saker läggs tillbaka på rätt plats när de har använts eller att 

dokumentation i pärmar och på servrar utförs enligt förutbestämda rutiner.  Resultatet av en 

lyckosam implementering av 5S är att de sju slöserierna och outnyttjad kreativitet minskar. En 

standardiserad och stabil arbetsmiljö är värdeskapande för medarbetarna och leder till en trevligare 

arbetsplats med högre motivationsnivå (Larsson, 2010). Det som är avgörande om en 

•Tillverkar mer än vad som behövs.

•Utför arbetsuppgifter som redan har utförts.Överproduktion

•Bundet kapital i form av material som inte är nödvändigt, till exempel 
dokuemntationspärmar då administrativa miljöer är digitaliserade. Lager

•Väntan på någon eller att något ska hända.Väntan

•Letande efter material som har lagts på fel ställe.Onödiga rörelse

•Transport mellan olika arbetsplatser.Onödig transport

•Mer tid än vad som krävs läggs på att utföra en arbetsuppgift.Överarbete

•En arbetsuppgift utförs inte med rätt kvalité från början och behöver göras om. Omarbete

•Medarbetarna som ser och hör vad för förändringar som kan göras för att 
förbättra arbetssituationen. 

Outtnytjad kreativitet

hos arbetarna
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implementering av 5S ska bli lyckad är om hela organisationen är delaktig eller inte. Det krävs 

därför att ledningen visar ett aktivt engagemang och stödjer medarbetarna i arbetet med 5S 

(Prevent, 2010). 

5S utgörs av följande fem begrepp: 

 

 Sortera 

 Systematisera 

 Städa 

 Standardisera 

 Skapa vana 

 

SORTERA 
Sortera handlar om att analysera de arbetsuppgifter och arbetsrutiner som finns på arbetsplatsen 

och standardisera dem (Larsson, 2010). Det innebär även att rensa bort material och 

arbetsuppgifter som inte är nödvändiga (Prevent, 2010). För att ytterligare skapa bra ordning på 

arbetsplatsen ska inventering av material göras (Larsson, 2010). För att underlätta arbetet är det 

viktigt att definiera vad ordning och reda innebär för gruppen. Diskussioner som ger utrymme för 

alla medarbetare att delta i förändringsprocessen är viktiga, delaktigheten är avgörande om 

resultatet av 5S ska bli framgångsrikt (Prevent, 2010).  

 

SYSTEMATISERA 
Genom att utarbeta en ordning för var material placeras blir det enklare att lägga tillbaka material 

på rätt plats efter användning. Uppmärkning av hyllorna där material förvaras underlättar att 

ordning följs (Larsson, 2010). För att underlätta systematisering är det lämpligt att sortera efter 

alfabetisk ordning. Skilj på arbetsplats och förvaring för att åskådliggöra var material hör hemma. 

Tänk på att skrivbordet är en arbetsyta där endast aktuella och nödvändiga arbetsuppgifter ska 

finnas (Prevent, 2010).  

 

STÄDA 
Gör en grovstädning av arbetsplatserna, både fysiskt och digitalt. Identifiera källor som leder till 

oordning och motverka dessa (Larsson, 2010). Efter en implementation av 5S är det lämpligt att 

ägna de sista minuterna av arbetsdagen åt att städa av skrivbordet och lägga fram morgondagens 

arbetsuppgifter (Prevent, 2010). 

 

STANDARDISERA 
Utveckla rutiner och ansvarsområden för att få alla att ta ansvar och upprätta städscheman för att 

utföra regelbunden städning av arbetsplatsen. Var lojal mot städschemat! (Larsson, 2010). För att 

underlätta det fortsatta arbetet med 5S är det viktigt att det finns ett standardiserat förhållningssätt 

på arbetsplatsen. Framförallt handlar det om dokumentation, arkivering och förbrukningsmaterial. 

Om ett standardiserat förhållningssätt finns leder det till ett smidigare arbetsflöde när information 

ska hämtas från dokument, arkiv eller material (Prevent, 2010). 

 

SKAPA VANA 

Följ givna regler och standarder som sätts upp för att få en bättre arbetsmiljö och arbetsplats 

(Larsson, 2010). För att komma vidare i arbetet gäller det att medarbetarna tar initiativ till 

förbättringar, det kan ske genom kontinuerliga träffar där idéer diskuteras, utvärderas och 

implementeras vid behov. Ett enkelt och effektivt sätt att identifiera behov av förbättringar är att 

skriva ner observationer på post-it lappar och sätta upp lapparna på en tavla (Prevent, 2010). 
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4. Lärarens arbetssituation 
Lärarens arbetssituation har genomgått en stor förändring under de senaste årtiondena. Flera nya 

arbetsuppgifter har inneburit en ökad arbetsbörda, vilket har lett till en minskning av tiden för 

lärare ”att vara lärare” (Lärarförbundet, 2013). De reformer som har införts har lett till ett ökat 

administrativt arbete och minskat tiden som används till undervisning. Detta har lett till en ökad 

stress inom lärarkåren vilket i sin tur resulterar i att lärarna tar med sig arbetet hem och att deras 

privatliv blir drabbat. Skolverkets tidsstudie av grundskolelärare visar att viktiga och tunga 

arbetsuppgifter som planering av undervisning, bedömning och dokumentation samt reflektion och 

kompetensutveckling utförs under kvällstid. Forskning har tydligt visat att lärare måste få tid över 

till reflektion och kompetensutveckling för att klara av dagens undervisningsklimat (Skolverket, 

2013). Nedan beskrivs den politiska reform som har påverkat läraryrket i stor utsträckning samt 

lärarens arbetsuppgifter.  

 

4.1 Från statlig till kommunal skola 
Kommunaliseringen av den svenska skolan är hittills den enskilt största reformen inom 

skolväsendet. Den trädde i kraft den 1 januari 1991 (Mårtenzon, 2014). Reformen innebar att 

regeringen och riksdagen ställde upp de grundläggande målen och att kommunerna fick ansvaret 

över skolorna, lärarna och skyldighet att se till att undervisningen skulle leda till att eleverna 

uppfyllde målen. Avsikten med kommunaliseringen var att kunna använda skolans resurser på ett 

effektivare sätt och därigenom öka kvalitén inom skolan. Framförallt ville staten få en 

standardiserad undervisning då undervisningen kunde skilja sig åt mellan olika geografiska 

områden. Staten hoppades även att kommunaliseringen skulle leda till att elever och föräldrar 

skulle få ett ökat inflytande (Statens offentliga utredningar, 2014). De mer strukturella 

förändringarna som infördes återfinns i Bilaga 1. 

 

En konsekvens av att reformerna implementerades på kort tid var att kompetens inom 

beslutsfattande i skolfrågor minskade i och med att kommunerna tog över ansvaret. Det berodde 

på att kommunerna inte hade någon tidigare erfarenhet av att driva skolverksamhet. Oklarheter 

hos lokalpolitikerna uppstod då ansvars- och rollfördelningen mellan staten, kommunerna, 

rektorerna och de enskilda lärarna var diffust (Statens offentliga utredningar, 2014). Det ledde till 

att många kommuner saknade kunskapen om hur decentraliseringen var tänkt att fungera. Det finns 

än i dag kommuner som fortfarande har problem med hur skolan ska styras (Regeringskansliet, 

2014). 

 

För lärarna innebar reformen att ansvaret för utformning av undervisningen och dess innehåll 

delegerades till dem. Med de nya arbetsuppgifterna utelämnades referensmaterial och 

kommentarer från skolverket vilket ledde till att lärarna saknade stöd och råd hur de skulle bedriva 

sin undervisning (Statens offentliga utredningar, 2014). Till följd av detta uppstod oklarheter hur 

lärarna skulle förhålla sig till de nya läroplanernas mål och hur eleverna skulle bedömas. En direkt 

konsekvens av de nya arbetsuppgifterna blev att de lärarledda undervisningstimmarna minskades 

(Regeringskansliet, 2014). Lärarna fick inte enbart nya arbetsuppgifter utan det reglerades även 

hur de skulle disponera sin arbetstid. Ett nytt kollektivavtal undertecknades som innebar att 

ferieförlagd arbetstid infördes i anslutning till början eller slutet av en termin. Lärarna skulle ägna 

den tiden åt fortbildning men det var oklart om det handlade om ämnesfördjupning eller andra 

typer av utbildning och i många kommuner kunde lärarna kvitta ferieförlagda fortbildningar mot 

annan utbildning de deltagit i under terminen. Därutöver inskränktes lärarnas förtroendearbetstid, 

den tid som lärarna ägnar åt planering, fortbildning och efterarbete av undervisning, genom att fem 

timmars gemensam planering i veckan infördes. Den tiden som lärarna kunde disponera för 

skolverksamhet blev då 35 timmar i veckan (Statens offentliga utredningar, 2014). 
 

Under senare år har staten tagit på sig ett större ansvar och ökat sin delaktighet i skolornas styrning 

och arbetat för att minimera de problem som uppstod till följd av kommunaliseringen 
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(Regeringskansliet, 2014). Reformer som har genomförts för att förbättra skolan har enbart 

resulterat i att den administrativa arbetsbördan för lärarna har ökat, exempel på reformer som har 

implementerats är utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner, elevvård med skriftliga 

åtgärdsprogram och utredningar, skriftliga omdömen och frånvarohantering, (Lärarförbundet, 

2013). 

 

4.2 Lärarens arbetsuppgifter 
En kategorisering av lärarnas arbetsuppgifter är viktig för att på ett tydligt sätt kunna diskutera 

lärarnas situation. Skolverket har i rapporten ”Lärarnas yrkesvardag” baserat sin tidsstudie av 

grundskolelärare på ett antal olika kategorier (Skolverket, 2013). I den här rapporten används dessa 

kategorier då det bör anses rimligt att arbetsuppgifter för grundskolelärare i hög grad 

överensstämmer med gymnasielärares arbetsuppgifter. Kategorierna beskrivs nedan i Figur 2: 

 

  

  

Figur 2 Lärarens arbetsuppgifter med tillhörande förklaringar. 

• Läxor, lektioner, prov, temadag och terminsplanering.Planera undervisning

• Lektion, klassråd, temadag, prov, planering med elever och utvecklingssamtal. 

•Handledning av elever utanför lektionstid om läxor och omprov.Genomföra undervisning

•Rättning och bedömning av skriftliga och muntliga elevarbeten.

•Analysera och dokumentera elevernas utveckling i form av omdömen, betyg och 
åtgärdsprogram.

Bedömning och 
dokumentation av 

elevernas utveckling

•Utvecklingssamtal, betygsamtal och samtal om åtgärdsprogram.

Återkoppling av 
kundskapsutveckling till 

elver eller föräldrar

• Skapa arbetsro genom att tysta ner, släppa in och ut elever och kontrollera närvaro.

•Utanför klassrummet arbeta för att skapa en trygg miljö för eleverna genom att 
rastvakta, göra utflykter och trösta.

Omsorg och ordning

•Plocka fram arbetsmaterial, kopiera material, etc.

•Administrera elevfrånvaro, ledighetsansökningar och kontakta sociala myndigheter.

• Sprida information via föräldramöten, öppet hus, etc.

Administrativt och 
praktiskt kringarbete

•Reflektera över undervisningen.

• Ta del av forskning och reformer.

•Delta i yrkesrelevanta föredrag, kurser, seminareier, etc.

Reflektion och 
kompetensutveckling

• Fikapaus och lunchrast utan elever.Återhämtning

• Till och från arbetsplatser utan elever under skoltid. Till exempel promenad mellan 
byggnader.Förflyttningar

•Arbetsmöten, likabehandlingsarbete. 
Övriga arbetsrelaterde 

aktiviteter
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5. Lärarens syn på arbetssituationen 
Som tidigare nämnts under avsnittet för metod har intervjuer genomförts för att belysa hur lärare 

används som resurs. Den trendmässiga informationen som utvanns från dessa intervjuer 

presenteras i detta avsnitt. Därför vill vi förtydliga att följande text helt och hållet grundas på svar 

som extraherades under intervjustudieden. I korthet går det att konstatera låg motivationsnivå hos 

elever, att möten är tidskrävande och att tid till återhämtning och reflektion saknas. Nedan beskrivs 

lärarnas svar mer ingående.   

 

5.1 Lärarens arbetsuppgifter 
Under intervjuerna har lärarna beskrivit sina arbetsuppgifter som överensstämmande med 

kategoriseringen av lärares arbetsuppgifter i Figur 2 ovan. Genomgående tycke lärarna att vissa av 

deras arbetsuppgifter hade tagit mer tid i anspråk än vad som var tänkt från början. Uppgifterna i 

fråga rörde oftast mentorskapet där dokumentation eller andra administrativa arbetsuppgifter var 

dominerande. Följden blir att för- och efterarbete till undervisningstimmarna blir lidande och att 

lärarna upplever situationen som påfrestande. 

 

5.2 Intervjustudiens vanligaste ämnen 
Nedanför kommer de områden som diskuterades mest frekvent i intervjuerna med lärarna att tas 

upp.  

 

ELEVERNAS MOTIVATION  
Genomgående under intervjuerna beskriver lärarna att elevernas studiemotivation generellt är för 

låg. Eleverna förstår inte varför de ska tillgodogöra sig kunskap från ämnet och vilken nytta de har 

av den. Viss del av den låga studiemotivationen kan hänföras till mognadsnivån hos eleverna. Att 

elever inte har mognat när de påbörjar sin gymnasieutbildning kan leda till att lärarna får agera 

övervakare. Det här betyder att en stor del av lärarens tid går åt till att leta rätt på elever, påminna 

om prov och se till att eleverna kommer på lektionerna. 

 

Ett tydligt tecken på att eleverna är omotiverade är att uppgifter inte lämnas in i tid. Lärarna har 

inget maktmedel att sätta emot i dessa lägen och därför åtgärdas inte problemet direkt. Andra 

situationer som beskrivs är att lärarna tvingas lämna ut material vid flera tillfällen då eleverna inte 

har med sig rätt material vid rätt tillfälle.   Lärarna upplever dock en progressiv mognad hos 

eleverna under gymnasiet vilket bidrar till att höja studiemotivationen. En direkt effekt av att 

elevernas motivationsnivå är för låg är att eleverna har svårare att ta till sig den undervisning som 

lärarna har förberett. Lärarna upplever därför att verkningsgraden av deras arbete blir låg.  

 

Ett problem som lärare härleder till elevers motivation i hög grad (beror även på kunskapsnivån 

hos eleverna) är vilken nivå undervisningen ska hålla. Oftast blir lösningen att tillgodose 

kunskapsbehovet för lågpresterande och omotiverade elever vilket lärarna tycker missgynnar de 

elever som anstränger sig i ämnet. Lärarna upplever att majoriteten av eleverna sällan repeterar 

matematik utanför skolans undervisningstimmar, vilket medför att undervisningstimmarnas nya 

moment blir ersatta av repetition. Arbetsgången blir därför långsam och vissa moment inom ämnet 

prioriteras bort i brist på tid. 

 

MENTORSKAPET  

Mentorskapet som det beskrevs i intervjuerna överensstämmer med punkten ”Återkoppling av 

kunskapsutveckling till elever eller föräldrar” under rubriken lärarnas arbetsuppgifter som är 

beskrivet tidigare i rapporten. Lärarna upplever att mentorskapet är den aktivitet som är mest 

energi- och tidskrävande av deras arbetsuppgifter. Åsikterna går isär när det gäller nyttan av att 

lärarna ägnar tid till att utföra mentorskapet. En del lärare anser att momentet inte ingår i deras 

huvudsakliga arbetsuppgift, att undervisa. Tiden som läggs på mentorskapet tar värdefull tid från 
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arbetsuppgifter som lärarna anser skulle vara mer värdeskapande för undervisningen och elevernas 

lärande. Samtidigt menar andra lärare att just helhetsbilden av eleven är viktig för att förstå deras 

behov och kunna hjälpa dem. Problemet med att delegera mentorskapet till någon annan part är att 

det är lärarna som märker vilka elever som har problem och behöver stöd.  

 

Om en elev behöver stöd eller någon form av åtgärdsprogram är det i de flesta fall lärarna som 

driver ärendet vidare genom att kontakta rektor, kurator och boka nödvändiga möten. Lärarna 

skulle hellre vilja se att det är rektorerna som tar ansvaret för att driva processen.  

 

Andra arbetsuppgifter som mentorskapet innefattar är typiskt administrativa eller organisatoriska. 

Exempel på sådana uppgifter kan vara att ordna med elevers busskort, in- och utskrivning av 

elever, val av kurser och ledighetsansökan.    

 

MÖTEN 

De tre formella typerna av möten som tar mest tid i anspråk är ämneslagsmöten, arbetslagsmöten 

och planeringsdagar. Ämneslagsmöten ägnas åt att diskutera nya rön inom ämnen, utveckling av 

undervisning samt att granska material och böcker. Arbetet inom arbetslaget innefattar att 

diskutera enskilda elevers studiegång, prata om utformandet av läroplaner och organisatoriska 

moment som besökskvällar. Diskussionerna kring enskilda elevers studiegång är väldigt specifik 

för den berörda läraren. Därför kan det uppstå situationer under mötena då lärare som inte är 

berörda blir passiva och känner att deras närvaro på mötet inte är nödvändig. Planeringsdagar är 

en övergripande aktivitet som berör hela skolans personal. Under dessa tillfällen hålls 

föreläsningar och ämnen diskuteras i ett större forum. 

 

Generellt anser lärarna att arbetslags- och ämneslagsmötena i viss mån är stimulerande och fyller 

en viktig funktion. Arbetslagsmötena leder till att eleverna blir sedda och att en helhetsbild av 

eleven kan skapas. Ämneslagsmöten bidrar till att hålla lärarna uppdaterade inom ämnet och 

säkerhetsställa hög nivå på undervisningen. Mötena skulle dock kunna användas på ett mer 

effektivt sätt då lärarna upplever att irrelevanta diskussioner tar för stort utrymme.  

Planeringsdagarna anser lärarna vara onödiga då aktiviteter som t.ex. föreläsningar inte riktar sig 

till en bred publik utan ofta en smal målgrupp. Diskussionerna som förs är ofta på en för generell 

nivå vilket medför att resultatet av diskussionerna är svåra att implementera.  

 

Majoriteten av lärarna har lika uppfattning om situationen kring mötena och det kan sammanfattas 

med ett citat från en av intervjuerna; ”Det känns som att det är möte på möte på möte”.  

 

Ovan nämnda skäl leder till att lärarna känner sig omotiverade efter mötena och att effektiviteten 

oftast minskar.  

 

ÅTERHÄMTNING OCH REFLEKTION 

Att genomföra lektioner är intensivt och krävande vilket innebär att det finns ett stort behov för 

lärarna att återhämta sig. Lärarna behöver återhämtning för att kunna genomföra lektioner med 

hög standard som uppnås genom att läraren är inspirerande, sinnesnärvarande och skärpt. I 

dagsläget känner lärarna att det inte finns tid för återhämtning då andra arbetsuppgifter tar upp all 

tillgänglig tid. En organisatorisk förändring som skulle kunna bidra till bättre återhämtning för 

lärare är en bättre schemaläggning där återhämtningstid finns mellan lektionerna. Det är lätt att 

försvara arbetstid som tydligt går att hänföra till resultat eller utförda uppgifter som t.ex. 

undervisning men svårare att få gehör för moment som långsiktigt bidrar till positiva resultat.   

 

På samma sätt som lärarna behöver återhämtning för att kunna genomföra sitt arbete med hög 

kvalité behöver eleverna återhämtning mellan lektionerna. Lärarna beskriver att elevernas 

återhämtning sker under lektionstid vilket medför att delar av lektionerna inte används. 
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Hemklassrum, vilket innebär att eleverna undervisas i ett och samma klassrum, skulle kunna bidra 

positivt till elevernas återhämtning men även bidra till stabilitet enligt lärarna.  

 

Reflektion är något som är väldigt viktigt för att lärarna ska kunna vara kreativa. Lärarna beskriver 

att tiden till att reflektera över undervisningen ofta förpassas till kvällar eller helger. En åtgärd som 

lärarna tycker vore lämplig är att utöka förtroendearbetstiden för att kunna ägna mer arbetstid åt 

reflektion. 

 

TIDIGARE FÖRSÖK MED LEAN 

Majoriteten av lärarna som intervjuades hade på något sätt kommit i kontakt med tänkandet kring 

lean. Vissa av lärarna hade ägnat omfattande tid att gå på kurser och utbildningsdagar. Dessa lärare 

tyckte att teorin kring lean och det praktiska tillämpningsområdet som tydligt går att koppla till 

industriella miljöer var lätt att förstå. Däremot tyckte lärarna att det var svårt att koppla 

förändringsarbetet till skolans miljö och läraryrket. Andra lärare hade varit med om försök att 

implementera lean men inte förstått bakgrunden eller motivet med förändringarna. Gemensamt för 

införandet av lean på de olika skolorna var att människorna som var involverade, från ledning till 

lärare, visade låg motivation och vilja att fullfölja överenskomna idéer. Ofta fungerade metoderna 

inom lean till en början för att med tiden plana ut och inte generera något positivt resultat.    

 

OUTNYTTJAD KREATIVITET 

Under samtalen med lärarna var det tydligt att det fanns förslag på lösningar på aktuella problem 

men som antingen inte togs till vara på eller inte fanns tid för att undersöka. Vissa av dessa idéer 

har nämnts ovan som förslaget på hemklassrum och att rektorer ska vara mer delaktiga i att driva 

åtgärdsprocesser. Lärarna ser sig själva som personer med stor inblick i organisationen och därför 

kan bidra till ett effektivt förändringsarbete. Ofta har enskilda lärare goda idéer och 

implementationen av en viss lösning kan ha visat sig väldigt positiv. Problemet som lärarna 

beskriver är att metoden inte sprids till andra kollegor och att den inte standardiseras. Andra förslag 

på förbättringar inom skolan som lärare har förespråkat beskrivs nedan.  

 

Tydligare koppling mellan undervisningen och det dagliga livet eller kommande yrkesliv 

genererar högre motivationsnivå hos eleverna. Det gör att eleverna har lättare att förstå varför de 

ska läsa ämnet och vara motiverade i skolan. Mentorskapet som har beskrivits tidigare är en av de 

tyngsta arbetsuppgifter som lärarna har. En åtgärd för att jämna ut arbetsbördan är att de två lärarna 

som har ansvar för hälften av klassen vardera tar ett gemensamt övergripande ansvar för alla elever 

i klassen. Det här förhållningssättet minskar inte arbetet kring utvecklingssamtal och 

dokumentation men bidrar till en mer rättvis uppdelning av elever som behöver extra insatser i 

form av åtgärdsprogram. Lärarna hjälps då åt att driva processen och kan samarbeta med varandra. 

Tekniska lösningar som att digitalisera genomgångar för att smidigt kunna återanvända material 

eller låta elever ta del av information i förhand eller efterhand är något som effektiviserar lärarens 

vardag. Överarbete kan minskas genom att bli medveten om vilken nyttig information som finns 

tillgänglig via portaler som t.ex. YOUTUBE. 
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6. Resultat från enkäter 
Svaren från enkäterna som har delats ut till elever på skolor i Stockholm, Västerås och Umeå 

presenteras i detta avsnitt genom cirkeldiagram. Elevernas svar har blivit behandlade som en grupp 

då det inte är relevant för rapportens syfte att åskådliggöra skillnader mellan skolorna i de tre 

städerna. Cirkeldiagram har valts som presentationsmedel för att det ger en överskådlig bild över 

resultatet. Fråga tre i enkäten, se Bilaga 3, ger möjlighet för eleven att utveckla sitt svar från fråga 

två via en kommentar. Elevernas kommentarer har i efterhand kategoriserats och de största 

kategorierna presenteras nedan i ett cirkeldiagram. För en mer utförlig bild av elevernas 

kommentarer på fråga tre se Bilaga 4.  

 

Som Figur 3 visar var det 53 % som har fokus på genomgångarna. Dessvärre var det 46 % av de 

tillfrågade i undersökningen som svarade att de har dåligt fokus under genomgångarna. För att få 

en djupare förståelse för varför en del elever lyssnar på genomgångarna medan andra inte gjorde 

det ställdes en följdfråga där eleverna fick utveckla sitt svar från fråga 2. Svaret från den frågan 

presenteras i Figur 4 och Figur 5. Cirkeldiagram för den andel elever som svarade ”Stämmer 

dåligt” utesluts på grund utav att den endast utgjordes av en elev. 

 

 
Figur 3 Cirkeldiagram över elevernas uppmärksamhet under genomgångarna. 

 
Figur 4 Cirkeldiagram över anledningar till att eleverna har fokus på genomgångarna 
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Figur 5 Cirkeldiagram över anledningar till att eleverna inte har fokus på genomgångarna. 

Som tidigare har nämnts i rapporten upplever lärarna att de har en stressig vardag och därför är det 

intressant att undersöka om denna brist på tid påverkar lärarnas förmåga att kunna genomföra 

genomgångar med hög kvalité. I Figur 6 ger eleverna sin syn på hur lärarna är förberedda inför 

lektioner. En övervägande majoritet av eleverna ansåg att lärarna var förberedda inför 

genomgångarna.  

 

 
Figur 6 Elevernas syn på hur väl förberedda lärarna är inför lektionerna. 
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Frågan om eleverna pluggar hemma är intressant i den bemärkelsen att den speglar hur motiverade 

eleverna är att på egen hand utveckla sin kunskap i matematik. Eleverna kunde svara på frågan i 

fri text och svaren har i efterhand kategoriserats för att tydligt kunna presenteras. Svaren, se Figur 

7, är relativt jämt uppdelade mellan fyra kategorier (pluggar hemma, pluggar inte hemma, endast 

inför prov och ibland/sällan) med en avvikelse där ett fåtal av eleverna inte svarade på frågan. 

  

 
Figur 7 Cirkeldiagram över elevernas studievanor utanför skoltid. 
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7. Analys  
Tidigare i rapporten har en redogörelse för produktionsteorier gjorts samt lärarnas arbetssituation 

och dess utveckling beskrivits. Lärarnas svar från intervjustudien och resultat från elevenkäterna 

har presenterats under rapportens empiriska del. I det här avsnittet analyseras presenterat material 

och förslag till åtgärder ges. Utgångspunkten för analysen är att fokusera på användandet av läraren 

som en resurs. Först kommer kunskapen om lärarens situation som har hämtas från den empiriska 

studien att granskas med hjälp av verktyget de sju slöserierna och outnyttjad kreativitet. Efter 

granskningen kommer åtgärder för att använda läraren på ett mer resurseffektivt sätt att 

presenteras. Åtgärderna kommer antingen att grundas på en värdeflödesanalys eller leanverktyget 

5S.  

 

Då vi anser att svaren från intervjuerna har hög validitet, för att intervjustudien gemfördes med 

öppna frågor enligt ”Funnel model”, och entydighet kan vi även anta hög reliabilitet. Det medför 

att analysen kan göras på en generell nivå och appliceras på hela skolväsendet.   

 

7.1 Sju slöserier och outnyttjad kreativitet  
I det här avsnittet kommer sju slöserier och outnyttjad kreativitet att appliceras på intervjustudiens 

mest förekommande ämnen för att identifiera slöserier i lärarnas arbetsmoment.  

 

ELEVERNAS MOTIVATION 

Elevernas låga motivation eller bristande intresse för ämnet leder till att lärarna tvingas disponera 

sin tid på aktiviteter som ingår i de sju slöserierna. Överproduktion sker som tidigare har nämnts 

genom att lärare behöver lämna ut samma material vid flera tillfällen. Det här skapar irritation hos 

lärarna vilket tar bort fokus från kärnuppgiften – att undervisa. Överarbete infinner sig för att 

eleverna har för låg motivation till att vara närvarande och anstränga sig. Lärare som har ansträngt 

sig för att förbereda en undervisningstimme av hög kvalité kan få revidera sitt material för att 

anpassa nivån till gruppen av elever. Självklart kan detta bero på elevernas kunskapsnivå och går 

inte då att hänföra till elevernas motivation. Men som har visat sig tydligt under intervjuerna ligger 

den stora vinsten i att få eleverna motiverade. Enkäterna visar också att elevernas inställning till 

att anstränga sig under lektionerna är för låg. Elevernas svar på fråga 2 har presenterats ovan i 

Figur 3 och visar att endast 53 % av de tillfrågade eleverna lyssnar på lärarnas genomgångar (de 

som svarade ”stämmer bra” på fråga 2 i enkäten). Att hälften av eleverna lyssnar på lärarnas 

genomgångar visar tydligt på att det arbete som lärarna lägger ned på att förbereda lektionerna inte 

används fullt ut. Problemet är precis det som beskrivs av lärarna vid intervjuerna, att 

verkningsgraden blir för låg.  Av de elever som svarade ”stämmer sådär” på fråga två i enkäten 

uppgav 59 % att orsaken till att de inte lyssnade på genomgångarna var dåligt fokus, motivation, 

intresse eller koncentration och 14 % svarade att de redan förstod. Det betyder att den grupp av 

högpresterande elever som redan förstår momentet som lärarna går igenom prioriteras bort till 

förmån för eleverna med låg motivation. Då lärarna behöver dirigera om sin uppmärksamhet mot 

de lågpresterande eleverna medför det ett omarbete då den planerade undervisningsplanen måste 

frångås.  

 

Lärarna berättade under intervjuerna att eleverna sällan studerade utanför skolans schemalagda 

tid. Det här stöds även av enkäterna där endast 23 % av de tillfrågade eleverna uppger att de 

kontinuerligt studerar hemma, se Figur 7. Det ideala tillståndet hade varit att andelen elever som 

kontinuerligt studerar hemma, representeras av den blå sektionen i cirkeldiagrammet i Figur 7, 

ökar på bekostnaden av den orangea sektionen som inte studerar hemma. Elever som inte visar 

intresse för lärarnas försök att förmedla kunskap kommer inte att bidra till någon positiv dimension 

i undervisningen. Idealt bör kunskapsutbytet under genomgångarna berikas av frågor från åhörarna 

för att diskutera ämnet djupare.  
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Elevernas bristfälliga attityd till att respektera tider eller deadlines leder till att läraren behöver 

ägna tid åt att vänta. Om tiden utgörs av att vänta på att elever ska infinna sig vid lektionens start 

är det inte bara läraren som drabbas, utan också eleverna. Det här orsakar störningar i lektionen 

som drar ned koncentrationen och gör alla inblandade irriterade. Att vänta på att uppgifter ska 

lämnas in vid rätt tid påverkar lärarens förmåga att planera och leda sin egen arbetstid. 

 

Elevernas bristande intresse och engagemang för genomgångarna skulle kunna bero på att lärarna 

inte är förberedda till lektionerna. Det är logiskt att göra den kopplingen eftersom dålig 

förberedelse leder till låg kvalité på genomförandet av genomgången som genererar ett svagt 

intresse hos åhörarna. Från enkätens resultat, se Figur 6, framgår det att eleverna tycker att lärarna 

är förberedda inför lektionerna och därför är detta inte en bidragande orsak till elevernas låga 

motivation. 

 

MENTORSKAPET 

Eftersom mentorskapet är en väldigt omfattande aktivitet med flera olika arbetsmoment är det svårt 

att på ett bra sätt applicera metoden sju slöserier och outnyttjad kreativitet. Därför kommer 

mentorskapet att behandlas under värdeflödesanalys då det verktyget passar bättre på områden 

som innehåller många mindre aktiviteter.  

 

MÖTEN 
Det störta slöseriet på möten som går att identifiera via intervjuer med lärarna är väntan i form av 

diskussioner som förs på en för generell nivå och moment som inte berör alla lärare. Den här 

väntan hade kunnat användas på ett bättre sätt genom att exempelvis förbereda lektioner eller 

dokumentera elevers resultat. I grund och botten har mötena ett tydligt och genomtänkt syfte som 

är beskrivet under empirin. Dessvärre uppnås inte syftet med mötena i önskvärd utsträckning. 

Mötena har en potential att leda till ett kontinuerligt förbättringsarbete och personlig utveckling 

för lärarna. Genom att minska tiden som går åt till att vänta är det troligt att motivationen hos 

mötesdeltagarna ökar vilket leder till att agendan hanteras på ett mer effektivt sätt. Det här skulle 

bidra till att syftet med mötena åstadkoms och minska frustrationen som lärarna känner inför 

möten.  

 

Ett problem som är väldigt tydligt är att möten schemaläggs i förhand och genomförs trots att det 

saknas relevanta ämnen att ta upp. Det här går att konstatera genom att lärarna under intervjuerna 

berättar att mötena tar upp för mycket tid och återkommer för ofta. Utgångspunkten för ett möte 

måste alltid vara att det ska vara relevant för att kunna bidra med en positiv förändring. Det här 

leder till att lärarna känner att tiden de lägger ned på möten är överflödig och genererar ett 

överarbete. 

 

Tiden som avsätts till att behandla agendan på mötena reflekterar inte alltid det faktiska behovet. 

Oftast tar det kortare tid än vad som är avsatt att gå igenom agendan och resterande tid av mötet 

gåt åt till att socialisera med kollegor. Socialisering är något som hör hemma på fika- och 

lunchraster. Om socialisering förkommer på inbokade möten innebär det ett överarbete för lärarna 

eftersom mer tid än nödvändigt används.  

 

ÅTERHÄMTNING OCH REFLEKTION 

Brist på tid för lärarna att reflektera över arbetsuppgifter leder till att slöserier uppkommer. 

Reflektionstiden är tänkt att användas till att förbättra moment i undervisningen, fundera över 

alternativa tillvägagångsätt att utföra arbetet och personlig utveckling. Det här är exempel på 

övningar som typiskt minskar slöserier på en arbetsplats. Då lärarna inte har tid att reflektera sker 

ingen förändring och risken är att lärarna fastnar i samma tankemönster och agerande. 

Forskningens slutsats, att reflektion är nödvändig för att lärarna ska klara av dagens 

undervisningsklimat och säkra kompetensutveckling, kan jämföras med data från den empiriska 
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undersökningen. Det som har framgått är att det snarare föreligger ett motsattsförhållande där 

lärarna upplever att de inte ägnar tillräckligt med tid åt reflektion eller att det arbetsmomentet 

utförs under kvällar eller helger. Ena aspekten av detta är att lärarna på sikt inte kommer att följa 

med i utvecklingen av undervisningen och att deras arbete kommer att stagnera. Den andra 

aspekten är att lärarnas fritid drabbas vilket kommer leda till ökad stress och trötthet. 

Reflektion är en värdeskapande aktivitet för lärarna som bidrar till deras innovationsförmåga och 

intresse för deras yrke. Därför är det en viktig aktivitet även för eleverna som direkt påverkas av 

detta.   

 

Återhämtning kan delas upp i två aspekter - lärare och elev. Bristande återhämtning för lärare 

innebär att arbetsuppgifter tar längre tid att utföra på grund av för lite energi och ork. Det 

representerar ett överarbete då för mycket tid än nödvändigt läggs på arbetsuppgiften. Som bekant 

sker många misstag just vid situationer då en person är stressad, trött eller okoncentrerad. Därför 

kan för lite återhämtning leda till att arbetsuppgifter utförs med för låg kvalité eller på fel sätt. Då 

behöver ett omarbete göras som hade kunnat förhindras via nödvändig återhämtning.  

 

Elevernas återhämtning är viktig för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Lärarnas 

förberedelse och genomförande av undervisningen kommer att få sämre genomslag om eleverna 

inte är alerta. Det här visar på ett slöseri i form av omarbete då arbetsuppgiften måste göras om 

eftersom den inte har blivit gjord på rätt sätt från början. Det innebär även ett överarbete då lärarna 

behöver lägga ned mer tid på momentet än vad som är utsatt i planeringen.  

 

TIDIGARE FÖRSÖK AV LEAN 

Det två viktigaste orsakerna till att implementeringen av lean misslyckades enligt den empiriska 

undersökningen var bristande engagemang från ledningen och att de berörda individerna inte 

förstod varför förändringarna skulle göras. Lärarna hade svårt att förstå kopplingen mellan 

industrins användningsområden av lean och hur detta skulle appliceras på skolans miljö. Tidigare 

i rapporten har dessa problem beskrivits som avgörande för en lyckad implementation. Att 

ledningen inte visade engagemang och drivkraft kring införandet av lean var avgörande för att inte 

personalen tog sitt ansvar. Då införandet av lean misslyckades går det att se situationen som ett 

överarbete då den tid som lärarna la ned på diverse kurser och övningar inte kom till användning. 

 

OUTNYTTJAD KREATIVITET  

Outnyttjad kreativitet innebär att kunskap om förbättringar som medarbetarna har inte tas till vara 

på. Den empiriska undersökningen ger stöd för att det finns ett slöseri som överensstämmer med 

det. Då är det främst att individernas lösningar på problem inte sprids till andra kollegor i och 

utanför organisationen. Att andra lärare måste lösa ett problem på nytt leder till överproduktion då 

en återanvändning av lösningsmetoden hade kunnat användas. Problemet i fråga går att härleda till 

att det inte finns några standardiserade tillvägagångssätt för att ta hand om en ny idé. Läraren 

arbetar individuellt med en grupp elever och lösningarna kan därför upplevas som specifika för 

just deras grupp. Lösningarna kan diskuteras med kollegor och föras vidare inom skolan. Men 

nästa steg, att ta det utanför den aktuella skolans miljö, blir svårt då skolorna inte arbetar likt ett 

företag med flera instanser spridda i Sverige. Företag är ofta intresserade av att sprida ny kunskap 

inom hela koncernen för att effektivisera och bli konkurrenskraftiga. Det här tankesättet finns inte 

i skolan då organisationerna är decentraliserade och ansvaret för skolgången ligger hos 

kommunerna.   

 

7.2 Värdeflödesanalys  
Mentorskapet kommer behandlas ur ett helhetsperspektiv och därför kommer ingen fördjupning 

av enskilda aktiviteter inom mentorskapet att göras. 
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MENTORSKAPET 
Det är tydligt att mentorskapet är ett område där en värdeflödesanalys skulle lämpa sig väl. 

Uppgiften innehåller en rad olika moment som skiljer sig åt i karaktär, allt ifrån att dokumentera 

elevens studiegång, ta reda på resultat i alla ämnen till att i vissa fall konstruera åtgärdsplaner. Det 

är viktigt att identifiera för vem aktiviteten skapar värde. Lärarna som har intervjuats har svårt att 

enas om mentorskapet är en aktivitet som ska utföras av dem. Eftersom lärarna själva har svårt att 

avgöra om mentorskapet är värdeskapande och för att den innefattar en stor mängd aktiviteter 

borde en strukturering av tillhörande arbetsuppgifterna göras. Först då går det att överblicka vilka 

aktiviteter som faktiskt ingår i mentorskapet. Därefter ska onödiga aktiviteter, som inte skapar 

värde för någon part, elimineras och nödvändiga men icke värdeskapande aktiviteter minimeras 

enligt modellen som är beskriven under kapitlet för värdeflödesanalys under teoridelen. Då 

kommer tid att frigöras som läraren kan spendera på värdeskapande aktiviteter för dem själva och 

eleverna.  

 

7.3 5S 
Under den här rubriken kommer verktyget 5S att användas för att behandla och föreslå åtgärder 

på problem som har framkommit under analysen. 5S är inte tillämpbar på alla kategorier av 

arbetsuppgifter som har analyserats ovan.  

 

SORTERA 
Via en sortering skulle överflödiga arbetsuppgifter, t.ex. svara på onödiga mejl och dela ut enkäter 

från tredje part, kunna elimineras och bara de absolut viktigaste arbetsuppgifterna prioriteras. Det 

skapar utrymme för läraren att disponera sin tid på värdeskapande aktiviteter. Återhämtning och 

reflektion är en aktivitet som skulle få större utrymme om en lyckad sortering av arbetsuppgifter 

gjordes. Läraren skulle då stimuleras genom kompetensutveckling och bli mer kreativ enligt vad 

som har analyserats tidigare. Samtidigt skulle sorteringen innebära en högre grad av effektivitet 

då ett bättre fokus åstadkoms då tillvaron är sorterad. En sortering av material, dokument och 

skrivbordsutrymme är en generell åtgärd för administrativa miljöer som självklart också är 

användbar för lärare. Tidsbristen som lärarna berättade om i intervjuerna kan minskas eftersom en 

sortering skapar ett bättre fokus på gällande arbetsuppgift. 

 

SYSTEMATISERA 
Genom att systematisera upplägget på lektionerna och skapa en tydligare struktur och mening kan 

elevernas motivation höjas. Åtgärden kan vara att tydligt påvisa på orsak och verkan. Det här 

åstadkoms genom att pointera tyngden av att följa med och visa intresse under genomgångarna 

och räkna förutbestämda tal. En tabell skulle kunna användas där det finns olika aspekter av 

undervisningen som eleven måste uppfylla för att garantera tillräckliga kunskaper i ämnet. Det är 

upp till var och en av eleverna att dokumentera hur dem ligger till jämfört med tabellens planerade 

mål. På det här sättet visas det tydligt för eleven hur deras ansträngning har varit i ämnet och hur 

utsikterna ser ut inför framtida prov. Tabellen kan vara baserad på ett poängsystem som vid ett 

visst antal poäng visar att eleven är väl förberedd.  

 

Gemensamt material bör sorteras genom att tilldelas förutbestämda platser för att minska tiden det 

tar för läraren att lokalisera dem. Det här skapar en skillnad mellan arbetsplats och förvaring vilket 

leder till en bättre arbetsmiljö. Det medför att läraren kan ägna mer tid åt värdeskapande 

arbetsuppgifter med ett större fokus.  

 

STÄDA 
Dokumentation kan underlättas genom att städa upp i den digitala arbetsmiljön. Det här skapar en 

smidigare arbetsgång och därför kan dokumentationen utföras effektiverare vilket befriar tid till 

andra aktiviteter med högre prioritering. En generell metod för att bibehålla och uppmuntra 

städning är att dokumentera idealtillståndet med en bild. Den här bilden ska tydligt visas i den 
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berörda arbetsytan. För lärarens arbetsrum skulle det här skapa en standard för hur arbetsmiljön 

ska upprätthållas och bidra till att lärarna får mer tid att fokusera på viktiga arbetsuppgifter. I ett 

klassrum skulle en bild över idealtillståndet bidra till en mer strukturerad arbetsmiljö för eleverna 

och höja deras koncentration. Verkningsgraden av lektioner skulle även öka då tid inte går åt till 

att möblera om eller städa klassrummen under lektionstid.   

 

STANDARDISERA 

Lärarna beskriver i den empiriska undersökningen metoder för att lösa problem eller utföra vissa 

arbetsuppgifter på lämpligast sätt. Genom att standardisera dessa idéer kommer undervisningen 

att hålla hög nivå vilket är fördelaktigt för både elever och lärare. Det här skapar även en trygghet 

hos eleverna då de känner igen mönstret av undervisning eller hur uppkomna problem på ett 

standardiserat sätt behandlas. En standardisering skapar därför en trygg miljö där tid kan läggas 

på värdeskapande aktiviteter. Den här metoden blir därför ett steg i rätt riktning för att bättre 

använda lärarens outnyttjade kreativitet. Ett standardiserat forum där lärare kan föreslå nya idéer 

eller tankar som behandlas och utvärderas är en åtgärd som skulle fungera väl.  

 

SKAPA VANA 

Tydligt från empirin var att tidigare försök av lean misslyckades för att det inte fanns en vana hur 

förändringsarbetet skulle utföras. Det här stöds också av teorin som berättar att det måste finnas 

en vana i hela organisationen hur arbetet med lean ska hanteras. Därför skulle problemet som 

lärarna beskriver med införandet av lean kunna åtgärdas genom att ledningen tillsammans med 

personal skapar en vana som konsekvent måste följas. Som teorin förespråkar skapas en vana 

genom att regler och standarder tydligt bestäms. Kontinuerliga och relevanta kortare möten där 

olika förbättringsåtgärder diskuteras är en väg att gå för att skapa vana. Om ledningen konsekvent 

tillämpar och förespråkar ett förändringsarbete kommer det sprida sig i hela organisationen.  

 

5S PÅ MÖTEN  

I empirin berättar lärarna om att möten tar upp en stor del av deras arbetstid och att tiden som 

ägnas åt relevanta ämnen är liten. För att kunna effektivisera möten går det att applicera hela 5S- 

verktygslådan. Genom att sortera de ämnen som är relevanta att ta upp på mötet kortas 

dagordningen ned. Ansvarig för mötet ser till att agendan bara innehåller ämnen som är relevanta 

för mötets syfte och samtliga deltagare. Genom att systematisera mötena framgår det tydligt vad 

som ska behandlas samt hur deltagarna kan förbereda sig. Det leder till att motivationen på mötena 

höjs för att deltagarna vet vad som krävs av dem. Städning kan appliceras på aktiviteten möte för 

att bidra till att allt fokus läggs på mötets syfte och inte till att ställa i ordning eller hämta 

nödvändigt material. Standardisering leder till ett bättre flöde under mötena genom att ämnen 

bearbetas snabbt och konsekvent. Det leder även till att vana skapas och tidigare nämnda 

procedurerna kommer kräva mindre tid. Resultatet blir att mötena kommer hålla hög kvalité 

samtidigt som lärarna inte blir stressade över att andra arbetsuppgifter försummas. En konsekvens 

av införandet av 5S på mötena blir att tid sparas och kan läggas på värdeskapande aktiviteter. 
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8. Slutsats 
Ur analysen konstaterar vi att det finns ett behov av att resurseffektivisera lärarens arbetsuppgifter 

för att kunna använda läraren på ett bättre sätt. Vi har lyckats att applicera produktionsteorier på 

varierande arbetsuppgifter som läraren utför genom att jämföra teori med den empiriska 

undersökningen. Nästa steg är att implementera åtgärderna som föreslås i praktiken för att kunna 

avgöra vad resultatet blir.  

 

Framtida studier i linje med ämnet borde inrikta sig på att undersöka mentorskapet ur ett 

värdeflödeanalytiskt perspektiv. Det är en omfattande arbetsuppgift som innehåller många 

aspekter att ta hänsyn till. Arbetsuppgiften har en social inriktning då den behandlar elever och 

lärare. Därför krävs kunskap från ett flertal yrkeskategorier för att säkerhetsställa kvalitén på 

värdeflödesanalysen. Vi har därför inte haft möjlighet att utföra en analys av det slaget trots att det 

skulle ha varit av intresse för syftet med den här rapporten.  

 

Det hade även varit intressant att genomföra en studie av gymnasielärares tidsanvändning, likt den 

studie som skolverket genomförde av grundskolelärare. En sådan undersökning kräver dock stor 

kunskap och betydande resurser. 

 

Vid en implementation av lean i en organisation är det viktigt att inte enbart titta på att motverka 

slöseri som inte ger eleverna något värde utan att titta på vad som är värdeskapande för lärarna 

också. Det som händer om fokus enbart läggs på att eliminera slöseri och hänsyn inte tas till 

individernas behov är att syftet med lean faller bort. Lean handlar om att systematiskt jobba för att 

öka kvalitén och produktiviteten. För att lean ska fungerar gäller det att både ledningen i skolan, 

lärarna och eleverna aktivt jobbar för att förbättra kvalitén. Det finns inga genvägar. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Nedanstående punkter är hämtade från webbsidan lärarens historia (Salin, 2010).  

 
• Gymnasieskolan organiseras i ett antal treåriga nationella program,  

specialutformade program och individuella program, och komvux sammanförs med  

gymnasieskolan  

• Läroplanen (Lpf 94) och kursplanerna innehåller endast mål och riktlinjer, och  

organisation och innehåll bestäms lokalt  

• Ett antal gemensamma ämnen, kärnämnen, införs i alla nationella och  

specialutformade program  

• Gymnasieskolan blir kursutformad, och i stället för timplaner införs ett  

poängsystem med ett fastställt antal poäng för varje kurs, oavsett hur många timmar  

som används  

• Ett nytt mål- och kursrelaterat betygsystem införs med centralt fastställda  

betygskriterier.  
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Bilaga 2 
 

1. Vilka arbetsuppgifter har du?  

 

2. Upplever du att någon av dina arbetsuppgifter som du precis nämnde är överflödiga? 

Dvs. att om dem togs bort skulle det inte påverka lärandet för eleverna?  

 

3. Vilken av dina arbetsuppgifter tror du är viktigast för elevens lärande? 

  

4. Hur ser din arbetsdag ut om man tittar på tidsperspektivet, vilka aktiviteter lägger du 

mest tid på? 

 

5. Har ni tillämpat lean eller någon annan modell för effektivisering av ert arbete? 

 

6. Känner du att du skulle kunna bidra till ett effektivare sätt att utföra dina arbetsuppgifter, 

om du fick bestämma helt själv? 

 

7. Tror du att ditt arbete skulle kunna effektiviseras om justeringar inom organisationen 

gjordes?  

 

8. Vilket upplägg på undervisningstimmarna har du?  

  



24 
 

Bilaga 3 
 

1. Hur vill du att undervisningen ska vara upplagd?  

 

A) Enbart genomgång 

 

B) Genomgång och eget räknade 

 

C) Enbart eget räknade 

 

D)Annat,_____________________________________________________________ 

 

2. När läraren har genomgång vid tavlan, lyssnar du och tar till dig det som sägs? 

 

 

Stämmer bra                     Stämmer sådär                      Stämmer inte alls 

 

 

3. Kommentera ditt svar från fråga 2. Tips på ord; förstår inte/förstår, kan det redan, för 

komplicerat/lätt, saknar intresse.  

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

4. Tycker du att mattelärarna är förberedda inför lektionerna? 

 

 

Stämmer bra                     Stämmer sådär                      Stämmer inte alls 

 

 

5. Matematik är som vilket språk som helst (t.ex. svenska, engelska och tyska) och för 

att lära sig ett nytt språk gäller det att man repeterar och övar. Räknar du hemma 

för att kunna öka din förmåga att förstå matematiken eller förlitar du dig på de 

undervisningstimmar som är lagda? 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Får du som elev vara med att påverka uppläget av lektionerna? 

 

 

JA   NEJ 
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7. Om JA, vad för förändring gjordes och blev det bättre enligt dig? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid och svarade! 

 

/Markus och Erik 
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Bilaga 4 
 

 Stämmer bra Stämmer sådär Stämmer 

inte alls 

Dålig förklaring  I II  

Dåligt 

fokus/motivation/intresse/koncentration 

hos elev 

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

Ingen kommentar IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII  

Lär mig om jag lyssnar, bra, intressant IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II  

Förstår redan innan I IIIIIIIIII  

Pauser mellan prat och anteckningar är 

bra 

I   

Mer genomgång I I  

Föredrar eget arbete via matteboken  II  

Vet inte varför  I  

Skillnad mellan lärare II   

Läraren svävar iväg med annat än 

ämnet 

 I  

Tydligt vad som är viktigt II   

Lätt ibland svårt ibland II   

För långa genomgångar I II  

Förstår inte  III I 

Mer genomgång på svåra uppgifter  I  

Om det är en relevant genomgång I   

 

 

 

 

 

 

 


