
ARBETSBELASTNING
Perspektiv på läraryrket

Vem hinner vara lärare  
i gymnasieskolan?
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Det råder ingen tvekan om att gymnasielärare trivs med stora delar av sitt 
arbete. Många lärare vittnar om att undervisningen och mötet med eleverna är 
det bästa med läraryrket.

Problemet är att tiden för det som är både viktigast och härligast har krympt. 
Det visar Lärarförbundets nya undersökning bland mer än 3 000 gymnasie
lärare. Endast 2 av 10 har tillräckligt med tid att planera och efterarbeta sina 
lektioner.

Precis som inom resten av skolan har arbetsbelastningen, framför allt den 
administrativa bördan, ökat dramatiskt. En ny gymnasiereform, nya ämnes
planer, ett nytt betygssystem, mer konkurrens om eleverna – allt detta har 
medfört merarbete. 

Lärarna tvingas ta tid från att planera undervisningen till att exempelvis arbeta 
med CSNrapportering. Istället för att jobba direkt med elever som behöver 
stöd, måste lärarna skriva åtgärdsprogram. Att administrationen ökat så 
 kraftigt är ett resultat av politiska beslut. Beslut som inte följts av mer resurser.

Naturligtvis ska lärare dokumentera elevernas framsteg och lärande, men i en 
tid då elevernas resultat behöver förbättras måste politikerna ställa sig frågan: 
Gynnar all administration verkligen elevernas kunskapsutveckling? 

Gymnasielärarna har allt mindre tid till undervisningen, trots att de arbetar 
allt mer – det blir tydligt i denna rapport. Det är dags för ett systemskifte. 
Undervisningen måste prioriteras och andra arbetsuppgifter tas bort. Lärare 
måste få vara just lärare.

Lärarkåren toppar listor över de yrkesgrupper som är värst ansatta av stress. 
Samtidigt är det alldeles för få unga som vill bli lärare. Att minska arbetsbe
lastningen är, tillsammans med högre lärarlöner, en nyckelfråga för att locka 
unga till läraryrket.

Låt lärare vara lärare!



3perspektiv på läraryrket – arBetsBelastNiNG

Efter krav från Lärarförbundet 
har regeringen avskaffat vabinty
gen och  beslutat om färre skrift
liga omdömen och individuella 
utvecklingsplaner inom grund
skolan. Nu är det dags att rensa 
på gymnasielärarnas bord!

Lärarförbundet ställer fem krav på politikerna för att skapa en bättre arbets
situation för landets gymnasielärare:

→ Minska antalet åtgärdsprogram och administrationen kring  
CSNrapportering och nationella prov.

→ Matcha varje ny reform med resurser i form av tid och pengar.

→ Anställ fler speciallärare/specialpedagoger för särskilt stöd, 
utredningar och åtgärdsprogram.

→ Avsätt mer resurser till ITstöd och administration.

→ Öka lärartätheten och behåll lärare när elevkullarna i 
gymnasieskolan sjunker.

 
Stockholm, september 2013

EvaLis Sirén 
Ordförande i Lärarförbundet  
Twitter: @evalissiren

»  Undervisningen måste 
prioriteras och andra 
arbetsUppgifter tas bort.«
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Sammanfattning
Lärarförbundets undersökning ger bilden av en alltför splittrad 
lärarroll där gymnasielärarna saknar möjlighet att fokusera på 
det som är själva kärnan i läraruppdraget – undervisningen. 

Förutom att arbetsbelastningen har ökat, har det skett en förskjutning av 
fokus från undervisning till en mängd uppdrag, där administration tar alltför 
mycket utrymme.

I korthet visar undersökningen bland landets gymnasielärare att:

→ 8 av 10 gymnasielärare inte hinner skapa en undervisning av hög kvalitet 
eftersom de saknar tid att för- och efterarbeta lektionerna på bästa sätt.

→ 90 procent upplever att arbetsbelastningen har ökat de senaste åren.

→ 84 procent anser att administration ökat arbetsbelastningen.

→ 63 procent uppger att hanteringen av åtgärdsprogram ökat 
arbetsbelastningen.

→ 69 procent anser att det finns arbetsuppgifter som skulle kunna tas bort.

Undersökningens resultat är oroväckande – gymnasielärarna jobbar allt mer 
samtidigt som tiden för det som är lärares kärnuppdrag har krympt. 
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Tiden till för- och efterarbetet  
har krympt 
Gymnasielärare har ålagts allt för många nya administrativa 
arbetsuppgifter de senaste åren. Dessa stjäl tid från för- och 
efterarbetet av lektionerna. Det är några fakta i Lärarförbundets 
nya undersökning.

Lärarförbundet har undersökt hur gymnasielärarna upplever sin arbets
situation. Drygt 3 000 gymnasielärare har svarat på enkäten, med en jämn 
fördelning bland olika ämnen och gymnasieprogram.

Undervisningen – det bästa med att vara gymnasielärare
När gymnasielärarna får frågan vad de anser är det bästa med att vara lärare, 
svarar de flesta undervisningen och kontakten med eleverna.
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För lite tid att planera och efterarbeta lektioner 
Den pedagogiska forskningen visar att en undervisning av hög kvalitet är helt 
avgörande för elevernas resultat. Men vilket utrymme ges gymnasielärarna att 
skapa en bra undervisning? Lärarförbundets undersökning visar att den viktig
aste förutsättningen saknas – tiden att planera och efterarbeta lektionerna. 

VAd äR dET BäSTA mEd ATT VARA LäRARE? 
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8 av 10 gymnasielärare uppger att de har svårt att hinna med, eller att de inte alls 
 hinner med att planera och efterarbeta lektionerna på bästa sätt. Det betyder att 
endast 2 av 10 anser sig ha tillräckligt med tid att skapa en bra undervisning.

8 av 10 gymnasielärare, 78 procent, anser att kvaliteten på undervisningen 
skulle bli bättre om de behövde ägna mindre tid åt uppgifter som ligger 
 utanför själva undervisningen. 

Arbetsbelastningen har ökat
Lärarförbundets undersökning visar att 90 procent av gymnasielärarna upple
ver att deras arbetsbelastning har ökat de senaste åren. 
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UPPLEVER dU ATT dIN ARBETSBELASTNING hAR ökAT dE SENASTE åREN?

Paradoxalt nog upplever alltså gymnasielärarna att de ägnar allt mindre tid åt 
undervisningen och elevernas lärande, trots att de arbetar allt mer. 
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Vad är det som har tillkommit för gymnasielärarna?
Lärarförbundet riktade en uppföljande fråga till dem som svarar att arbets
belastningen har ökat: Vad har den ökat med? 

Om du upplever att arbetsbelastningen har ökat – vad har den ökat med?
Andel som 
har svarat

administration/dokumentation 84 %
hantering av åtgärdsprogram och särskilt stöd 63 %
mer undervisning 34 %
mer obligatoriskt deltagande i arbetsgrupper 28 %
större elevgrupper 28 %
marknadsföring 28 %
fler särskilda prövningar 28 %
annat 8 %
flera svarsalternativ var möjliga, här presenteras resultaten i fallande ordning.

De flesta svarar att det handlar om administration och dokumentation, till
sammans med hantering av åtgärdsprogram och särskilt stöd. Vanliga svar är 
också mer undervisning, mer obligatoriskt deltagande i arbetsgrupper, större 
elevgrupper och marknadsföring av skolan.

Svaren ger bilden av en splittrad lärarroll där gymnasielärarna saknar möjlig
het att fokusera på det som är själva kärnan i läraruppdraget – undervisningen. 
Förutom att arbetsbelastningen har ökat, har det skett en förskjutning av fokus 
från undervisning till en mängd småuppdrag, där administration tar alltför 
mycket utrymme. 

» … att inte kunna göra uppgifter färdiga, att bli 
avbruten av elever eller kolleger. Rädsla för att ha glömt 
något, vi har så många olika typer av arbetsuppgifter så 
de är svåra att hålla isär och prioritera.«
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Vad skulle kunna tas bort?
För att ytterligare utreda frågan om ökningen i gymnasielärarnas arbets
belastning ställde Lärarförbundet frågan om lärarna anser att det finns arbets
uppgifter som skulle kunna tas bort – och i så fall vad.

69 procent anser att det finns arbetsuppgifter som skulle kunna tas bort.  
19 procent svarar nej och 12 procent har inte svarat.

Gymnasielärarna fick också möjlighet att i frisvar föreslå vilka arbetsuppgifter 
som skulle kunna tas bort. Svaren är intressanta, då de ger konkret informa
tion om hur gymnasielärarnas arbetssituation ser ut. 

Administration och dokumentation
I frisvaren blir det tydligt att många lärare bedömer att en del av den adminis
tration och dokumentation som utförs idag inte bidrar till elevernas lärande, 
och därför skulle kunna minskas eller tas bort. 

Flera uttrycker att viss dokumentation av elevresultat, skolans åtgärder och 
kvalitetsuppföljningar snarare sker för att skolan ska ha ryggen fri inför 
 Skolinspektionen och kommunens utbildningsförvaltning. Lärarna anser att 
det skulle vara mer effektivt om de kunde använda den tiden till att arbeta med 
elevernas lärande.

»En stor del av arbetet handlar om att dokumentera 
för att bevisa att man utfört sitt arbete. Misstron mot 
lärarnas  kompetens är stor. Man dokumenterar för att 
ha ryggen fri, inte för att dokumentera den pedagogiska 
processen. Sorgligt. «

» För mycket pappershantering. Alla åtgärdsplaner och 
all  dokumentation för att kunna peka på papper om 
man ”tappat” en elev tar bort från den faktiska tiden att 
fånga upp elever istället. Kunskapsnivån sjunker för att vi 
försöker skriva bort problemen istället för att lösa dem. «
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I frisvaren framgår att den uppföljning av elevers frånvaro som skolan gör med 
syfte att rapportera till CSN är mycket tidskrävande för lärarna. Att det är just 
lärarna som är ansvariga för detta kan till och med motverka syftet, då lärarna 
får en kontrollfunktion som stör deras relationsskapande med eleverna. 

»Bland annat hanteringen av CSN-studiebidrag. 
Detta gör att man kommer på kant med elever för att 
de uppfattar mig som en fiende som vill dra in deras 
studiestöd. Man stöter bort eleven istället för att dra 
dem till sig. Då måste man lägga dubbelt med energi 
för att fånga eleverna. Detta bör ligga hos någon 
annan istället för läraren.«

Flera gymnasielärare svarar att det finns arbetsuppgifter som borde utföras av 
administrativ personal, som frånvarohantering, ledighetsansökningar, elevers 
kursval, nyckelutdelning och vissa ekonomiuppgifter. 

Enligt Skolverket1 ligger kostnaderna för administration kvar på samma nivå 
som det senaste decenniet. Detta tyder på att den administration som har 
 tillkommit i gymnasieskolan har gett lärarna mer pappersarbete. 

Vissa anser att en del administration som tillhör skolledningen har hamnat på lärar
nas bord, till exempel administration av kurser och timplaner i samband med Gy 11. 

Många gymnasielärare föreslår också att elevhälsan och specialpedagoger tar 
en större del av det administrativa arbetetet kring eleverna. Många skriver att 
upp gifter som idag bärs av mentorn skulle kunna utföras av andra än läraren. 
Dit hör skrivarbete som åtgärdsprogram och protokoll, kallelser till utvecklings
samtal och elevhälsokonferenser (eller motsvarande) samt viss föräldrakontakt.

Hantering av åtgärdsprogram och särskilt stöd
Hanteringen av åtgärdsprogram framstår som en tydlig aspekt där gymnasie
lärarnas arbetssituation har förändrats de senaste åren. Ur frisvaren framgår 
att problemet tycks ha två sidor. Dels upplever många att andelen elever med 
låg studiemotivation, sociala problem och behov av specialpedagogiskt stöd har 
ökat, samtidigt som gymnasielärarna själva saknar tid, resurser och kompetens 
att hjälpa eleverna. 

1  Lärarförbundets beräkningar utifrån skolverkets statistik över Kostnader för gymnasieskolan,  
kostnader per elev, 2004-2011
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Tid som tidigare har kunnat läggas på planering av lektioner läggs nu på 
att stötta elever och på föräldrasamtal. I svaren kan man utläsa att många 
 gymnasielärare känner sig frustrerade över att se elever som behöver hjälp, 
men saknar tid och resurser att ge det stödet. 

»Fler elever med särskilda behov, även sociala bekymmer 
i eller utanför hemmet. Det är viktigt att kunna erbjuda 
en trygg miljö med vuxna som ger sig tid att bry sig om 
och som inte ger upp. Ha tid för att skapa bra relationer 
är viktigt för att  undervisningen ska fungera bättre.«

 
Dels handlar det om den formella hanteringen av det särskilda stödet. Många 
uppfattar att hanteringen av åtgärdsprogram är krånglig, alltför omfattande 
och verkningslös. Konsekvensen blir att lärarna känner ansvar för att hjälpa 
elever i behov av stöd, men i stället tvingas ägna sin tid åt att hantera åtgärds
program. 

»Exempelvis åtgärdsprogram som inte går att genomföra, 
syftet de fyller är att ledningen ska kunna visa att de 
finns då Skolinspektionen kommer. För att mycket av 
dessa ska kunna  genomföras krävs resurser.« 

Mer undervisning och större elevgrupper

34 procent av gymnasielärarna svarar att de har fått mer undervisning de 
senaste åren och 28 procent att elevgrupperna har blivit större. Mer under
visning innebär att få ansvar för ytterligare en kurs eller ytterligare en elev
grupp. Förutom själva genomförandet av lektionerna kräver detta mer tid till 
planering och efterarbete av lektionerna, bedömning av examinationer och 
nationella prov, uppföljning av elevers kunskapsutveckling eller frånvaro, och 
administration och dokumentation av kursen. 
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Det innebär också mer av det nödvändiga relationsskapandet med elever och 
kan betyda fler möten med kollegor. Bakom formuleringen ”mer undervis
ning” döljer sig ett helt paket arbetsuppgifter som ska rymmas inom arbets
tiden.

»Med mer undervisning följer mer för- och efterarbete.  
Mycket mer rättning! Formativ bedömning tar dessutom 
MYCKET mer tid.«

Arbetsgrupper och marknadsföring 
Deltagande i arbetsgrupper och projekt beskrivs som berikande och utveck
lande, men med den arbetssituation gymnasielärarna har upplevs det också 
som splittrande. Många uttrycker att mängder av möten hackar upp arbetsti
den och tar fokus från arbetet med elevernas lärande.

» Man ska springa på möten hit och dit om allt möjligt 
när man behöver tiden för planering och förbättring av 
 undervisningen[…] «

»”[…] Arbetsgrupper är ju en förutsättning för 
pedagogiska och didaktiska diskussioner men det bör 
vara så att allt inryms i arbetstiden.”«

 
Många lyfter fram deltagande i marknadsföring av skolan som betungande, 
och föreslår att denna arbetsuppgift lyfts från lärarna.

»Marknadsföring, det är inte lärarnas jobb egentligen.«
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Läget för gymnasieskolan 
Lärares arbetsbelastning har ökat mest av alla yrkesgruppers de 
senaste fem åren. Det visar undersökning efter undersökning. 
Samtidigt har gymnasieskolan varit föremål för ständiga 
reformer det senaste decenniet.  

Lärare toppar stressmätningar 
Stressen har ökat överlag på arbetsmarknaden. Nästan hälften av alla yrkes
grupper säger att arbetsbelastningen har ökat de senaste fem åren2. När 
tidningen Du och Jobbet har låtit SCB jämföra olika yrkesgrupper och deras 
arbetsbelastning sticker lärarna ut oavsett skolform. Bland grundskollärare 
tycker 84 procent att belastningen ökat, följt av förskollärare och lärare i 
 fritidshem på 77 procent samt gymnasielärare på 72 procent.

Yrken Procent
Grundskollärare 84
förskollärare o fritidspedagoger 77
Gymnasielärare m.fl. 72
barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 64
sjuksköterskor 63
hälso- och sjukvårdsspecialister 58
sjukgymnaster, tandhygienister 58
vård- och omsorgspersonal 56
chefer för särskilda funktioner 54
drift- och verksamhetschefer 50
städare m.fl. 47
redovisningsekonom, administrativa assistenter m.fl. 44
elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 44
företagsekonom, marknadsförare,personaltjänstemän 43
säljare, inköpare, mäklare m.fl. 43
Lager- och transportassistenter 43
Övriga 43
försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 42
civilingenjörer, arkitekter m.fl. 40
ingenjörer och tekniker 40
bokförings- och redovisningsassistenter 37
Källa: du och Jobbet, januari 2013

ANdEL I yRkET Som ANSER ATT BELASTNINGEN hAR ökAT

2 arbetsmiljöverkets undersökning ”arbetsmiljön 2011”
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… och lärare stressar mest och sover sämst
Även i TCO:s stressbarometer och i rapporten ”Att sova med jobbet – tjänste
männens arbetsvillkor” visar det sig att lärare är mycket utsatta i förhållande 
till andra yrkesgrupper. De har svårast att koppla av och är mest fysiskt 
ut tröttade. Det är alltför vanligt med sömnproblem och svårigheter med att 
hinna med ett socialt liv utanför skolan. 

SCB bekräftar bilden i sin statistik. Gymnasielärare har i mycket högre grad än 
andra yrkesgrupper svårt att sova och koppla bort tankar på jobbet på fritiden. 

Sjuknärvaron, det vill säga att man går till jobbet trots att man är sjuk, är högre 
men det är också fler än snittet som upplever att de har ett meningsfullt jobb. 

Kan inte koppla av tankarna  
på j obbet under fritiden  
varje vecka

Svårt att sova på grund  
av tankar på jobbet håller  
en vaken varje vecka

Sjuknärvaro  
minst två gånger  
senaste 12 månaderna

Tvungen att dra in på luncher,  
arbeta över eller ta med jobb  
hem varje vecka

Upplever att (instämmer  
helt eller delvis), arbetet är  
psykiskt  påfrestande

dE VANLIGASTE PSykoSocIALA ARBETSmILjöfAkToRERNA
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Källa: scb, andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen efter arbetsmiljö, yrke och tid, 2011
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3 ”bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat”, Lärarförbundet och sveriges elevkårer, juli 2013

God arbetsmiljö ger bättre resultat
I kommuner där lärare är sjuka presterar eleverna sämre, det visade Lärar
förbundet tillsammans med Sveriges Elevkårer i en rapport tidigare i år3. I 
de kommuner som har högst sjuktal slutför nästan fyra procentenheter färre 
elever sin gymnasieutbildning och meritvärdet i grundskolan är nio och en 
halv poäng lägre än i de kommuner som har lägst sjuktal.

Reformintensivt för gymnasieskolan
Gymnasieskolan har under en relativt kort period varit föremål för ett intensivt 
reformarbete som inneburit att gymnasielärarna ägnat mycket tid åt att imple
mentera förändringar i stället för att undervisa. Dessutom har reformerna 
medfört att en rad arbetsuppgifter tillkommit, exempelvis kring hantering av 
åtgärdsprogram. 

Listan kan göras lång och beskriver uppgifter som den enskilde läraren inte 
kan välja bort. Resultatet är att lärarna har fått mindre och mindre tid över för 
att planera och efterarbeta lektioner.
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Har din arbetsbelastning ökat?

Ja, det kan man verkligen säga.

Vad handlar det om?

Framför allt handlar det om på det 
sätt elevernas kunskapsutveckling ska 
dokumenteras på datorn. All dokumen-
tation är inte av ondo, men det som är 
av ondo är när detta tar tid från mötet 
med eleverna. 

Det är många lärare som lyfter dis-
kussionen: ”Vem är det jag skriver 
för”? I grunden handlar det om synen 
på läraryrket – är lärandet en fråga 
om administration? Nej, vi skapar i 
stund en, i mötet med eleven, själva 
relationen är en förutsättning för läran-
det, kan jag inte utveckla den kan jag 
inte skapa en bra lärandemiljö.

Vad tycker du måste hända?

Politikerna ska ge gymnasierna eko-
nomiska möjligheter att ge tid åt någon 
annan att göra administrationen. Då ger 
de tid åt lärarna att utveckla relationen 
med eleverna. 

Här i Kungsbacka har frågan om 
lärarnas arbetsbelastning varit uppe i 
förvaltningsnämnden och det har även 
lokalt tagits beslut om att en del av 
administrationen tas över av adminis-
trativ personal, eftersom frågan är akut.

Vad är det bästa med att vara gymna-
sielärare?

Det är mötet med ungdomar och att 
leva upp till det ansvar det innebär att 
vägleda ungdomar in i vuxenlivet på ett 
både ödmjukt och handfast sätt.

namn: Peer Hovden

arbetsplats: Elof Lindälvs gymnasium, 
Kungsbacka

dokumentation tar tid  
från eleverna
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namn: Annica Wennergrund

arbetsplats: Hammarögymnasiet, Karlstad

intervJUn
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Har din arbetsbelastning ökat?

Ja, det har den, speciellt under de 
senaste 10 åren.

Vad handlar det om?

Det har skett en förskjutning från 
undervisningsuppdraget till de elev-
centrerade insatserna, som fört med 
sig både ökad administration och doku-
mentation. Som det är nu lägger jag 
minst fem timmar i veckan på  elever 
med särskilda behov.

Vad tycker du måste hända?

Jag tycker att det borde satsas på 
högre lärartäthet i gymnasiet. Då skulle 
tiden räcka till både för elever som 

har särskilda behov och de elever som 
vill ha mer stimulans, diskussion eller 
extrauppgifter. 

Det skulle vara bra om politiker kunde 
ta del av skolans arbete och få mer 
insyn i hur skolan fungerar. Varför inte 
vara fadder till en klass under deras 
gymnasiegång till exempel?

Vad är det bästa med att vara 
 gymnasielärare?

Det är så spännande att följa med 
eleverna just i denna intressanta ålder 
när de formas till vuxna. Att hjälpa och 
stödja dem att stå för vilka de är och 
kunna ta sitt ansvar.

det borde satsas på högre  
lärartäthet
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namn: Tobias Solem

arbetsplats: IT-gymnasiet, Örebro

Vad gör en gymnasielärare?
Planerar lektioner, Skapar uppgifter, Låser upp, Slänger skräp, Undervisar, 
Bedömer arbetet i klassrummet, Ger formativ feedback, Individanpassar 
information och kritik, Hämtar materiel från förrådsrummet, Antecknar och 
dokumenterar arbetet under lektionen, Svarar formativt på frågor, Proble
matiserar elevernas påståenden, Peppar elever som inte vet vad de ska göra, 
Lyssnar och förstår eleverna som haft en dålig dag, Håller koll på tiden, Kollar 
inlämningsmapparna efter nyinlämnade uppgifter, Rapporterar frånvaro och 
närvaro, Kontaktar vårdnadshavare vid hög frånvaro, låg frånvaro, när det går 
bra i kurserna eller dåligt, Läser på om diabetes för att flera elever har diabetes, 
Får information av sjuksköterskan rörande eleven som är allergiker, Informerar 
klasser om parfym och rökning, Minnesantecknar idéer inför kommande upp
gifter, Tar ett mentorsamtal med en elev som funderar på att hoppa av, Doku
menterar mentorsamtalet och vidarebefordrar informationen, Kollar mail, 
Bokar in ett elevbesök, Uppdaterar kalendern, Förbereder elevbesöket genom 
att hämta materiel som eleverna kan tänkas behöva, Svarar i telefon, Informe
rar föräldrar till en nyfiken 9:a om hur utbildningen ser ut, vad man lär sig, 
vilka kurser man går, hur en skoldag ser ut, etc., Gör en presentation i ...

bLogginL Ägget
fo

to
: p

ri
va

t

detta är ett utdrag från gymnasieläraren Tobias Solems blogg. han bestämde 
sig för att åskådliggöra hur många olika sysslor, stora och små, som en lärare 
har under en arbetsdag. 

du kan läsa blogginlägget i sin helhet på: http://tobiassolem.tumblr.com/
post/36802912126/vad-gor-en-gymnasielarare
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Bli medlem! Skicka sms  
med LÄRARE [mellanslag] 

förnamn efternamn till 72080

Perspektiv på läraryrket 
Fler rapporter från Lärarförbundet

i rapportserien perspektiv på läraryrket sätter Lärarförbundet fokus på vilka 
förutsättningar lärare behöver för att göra ett bra jobb. allt för att göra läraryrket 
mer attraktivt och förbättra skolresultaten. 

Läs mer på lararforbundet.se/lararyrket

Låt lärare vara lärare

arbETsbElasTning
perspektiv på läraryrket

Lyssna på lärarna 
– så kan alla elever nå målen

INFLYTANDE
Perspektiv på läraryrket

Höj lönen 
– hejda lärarkrisen

LÖN
Perspektiv på läraryrket

ARBETSBELASTNING
Perspektiv på läraryrket

Vem hinner vara lärare  
i gymnasieskolan?

ARBETSBELASTNING INfLyTANdE LöN ARBETSBELASTNING
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lararforbundet.se

Vem hinner vara lärare  
i gymnasieskolan?
Lärarförbundets undersökning visar att Sveriges gymnasielärare har en 
 alltför splittrad lärarroll och saknar möjlighet att fokusera på det som är 
själva kärnan i läraruppdraget – undervisningen och den pedagogiska 
utvecklingen. 

Att komma till rätta med den ökande arbetsbelastningen är viktigt för både 
dagens och morgondagens lärare. Tillsammans och den negativa löneut
vecklingen är det en nyckelfråga för att göra läraryrket mer attraktivt.

 

Lärarförbundet ställer fem krav på politikerna för att skapa en bättre 
 arbetssituation för landets gymnasielärare:

→ Minska antalet åtgärdsprogram och administrationen kring  
CSNrapportering och nationella prov.

→ Matcha varje ny reform med resurser i form av tid och pengar.

→ Anställ fler speciallärare/specialpedagoger för särskilt stöd, 
utredningar och åtgärdsprogram.

→ Avsätt mer resurser till ITstöd och administration.

→ Öka lärartätheten och behåll lärare när elevkullarna i 
gymnasieskolan sjunker.


