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Dokumentationshetsen  
har gått för långt
Kraven, stressen och arbetsbelastningen ökar, och det är gemensamt för de 
allra flesta arbetsplatser i Sverige. Men lärarna står ut i varje mätning. Hur har 
det blivit så? En förklaring är att regeringen har lanserat reform efter reform 
utan att matcha med tillräckliga resurser. Nya arbetsuppgifter har lagts till i en 
redan överfull agenda, utan att något tagits bort. 

Situationen har blivit helt orimlig med för många och för omfattande 
arbetsuppgifter. Lärarna har tydliga problem att hinna med sitt kärnuppdrag, 
undervisningen.

Det visar inte minst Lärarförbundets nya undersökning bland grundskollärare 
som lanseras i denna rapport. Lärare har bara en kvart per lektionstimme 
till för- och efterarbete. Det räcker inte för att förbereda och efterarbeta bra 
lektioner – undervisningens kvalitet påverkas negativt och lärarna mår dåligt 
av stress.

Det är något som har gått hemskt fel. I den våg av dokumentationshets som 
dragit fram över skolan har mycket av det ursprungliga lärararbetet gått 
förlorat. Lärare ska naturligtvis dokumentera elevernas framsteg och lärande. 
Men idag ägnas för mycket tid till pappersarbete i stället för till undervisning. 
Pendeln har slagit över för långt.

Nyligen presenterade regeringen ett första steg på vägen mot att rensa på 
lärares bord. Skriftliga omdömen försvinner i årskurs 6–9 och de ska skrivas 
en gång om året i årskurs 1–5. Det är bra. De skriftliga omdömena gör ingen 
nytta för elevernas lärande. 

Tillsammans med avskaffandet av vab-intygen är det nu två frågor där Lärarför-
bundet kan se att regeringen radikalt förbättrat sin hållning. Men med tanke 
på hur läget är måste förbättringarna blir fler, och arbetsbördan lätta ännu 
mer. I den här rapporten visar vi varför och pekar på vad som måste hända.
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Ingen yrkeskår ska behöva ha så höga krav 
och så dålig uppbackning. Det är en allvarlig 
arbetsmiljöfråga. Att låta lärare vara just lärare 
är något som garanterat skapar en bättre skola. 
Alla insatser som inte tydligt leder till bättre 
resultat måste ifrågasättas. I denna diskussion 
bör ingenting vara heligt.

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

→ Det är överfullt på lärares bord – fler uppgifter måste tas bort.

→ Varje ny reform i skolan måste matchas med resurser i form av tid och 
pengar.

→ Minska administrationen. Ta bort formella krav på skriftliga omdömen i 
hela grundskolan och låt bli att införa nya nationella prov.

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

→ Ge mer resurser till IT-stöd, administration, rastvakt med mera.

Stockholm, februari 2013 

Eva-Lis Sirén

»

«

Att låtA lärAre 
vArA just lärAre 
är något som 
gArAnterAt skApAr 
en bättre skolA
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En kvart till för- och efterarbete  
räcker inte långt
Vad händer med själva kärnan i läraruppdraget, undervisningen, 
när arbetsbördan ökar? En ny undersökning bland grundskol-
lärare visar att planering och efterarbete av lektioner får stryka 
på foten. Annat arbete dominerar stort en vanlig skolvecka.

Arbetsuppgifterna i skolan har blivit fler och lärare hörs allt oftare säga ”den 
tid jag får över ägnar jag åt mina lektioner”. Lärarförbundet frågade därför 
hur mycket tid lärarna uppskattar att det finns för att planera och efterarbeta 
undervisningen en vanlig skolvecka. Svaren från de ca 2 800 lärarna som 
tjänstgör heltid i årskurs 1–9 är oroväckande.
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Genomsnittet är knappt fem timmar till planering, vilket innebär cirka en kvart 
per lektionstimme. Fem timmar på en vecka räcker inte långt för en lärare. Det 
räcker kanske till att göra ett nytt prov eller till att ta fram fungerande material 
och planera och följa upp en något mer avancerad NO-laboration. 

Det mest frekventa svaret (18 %) bland lärarna är två timmar till planering och 
efterarbete. Det är alarmerande siffror.

Lärarna hinner inte med
Hur upplever då lärarna situationen? I Lärarförbundets enkät svarar nästan 90 
procent att de inte alls hinner med eller har svårt att hinna med att planera och 
efterarbeta sina lektioner som de skulle vilja. Endast drygt en procent uppger 
att de får tid över. 
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UPPLEvER dU ATT dU hAR TILLRäckLIGT  
mEd TId föR ATT PLANERA och EfTERARBETA  

dINA EGNA LEkTIoNER På dET SäTT dU SkULLE vILJA?
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kvaliteten på min 
undervisning 
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vet ej / ej svar

0,8% 2,5%
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hUR TRoR dU ATT dIN UNdERvISNING SkULLE PåvERkAS  
om dU fIck mER TId TILL PLANERING och EfTERARBETE?

Mer tid skulle ge bättre kvalitet
Får detta någon påverkan på elevernas resultat? Nästan 93 % av lärarna anger 
att kvaliteten på deras undervisning skulle bli bättre om de hade mer tid till 
planering och efterarbete. 

Modern pedagogisk forskning är entydig – undervisningens kvalitet har stor 
påverkan på elevers kunskapsresultat. Skolverkets stora studie ”Vad påverkar 
resultaten i svensk grundskola” (2009) framhåller tydliga samband mellan 
lärarinsatser och elevers kunskapsresultat. Det är alltså högst sannolikt att 
eleverna skulle lära sig mer om lärarna hade mer tid att avsätta till att förbe-
reda sina lektioner. 
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Undervisning i elevgrupp inklusive klassråd och liknande. även 
andra elevkontakter som vägledande elevsamtal och mentorstid 
räknas här, liksom att vikariera för frånvarande kollegor.

21 timmar 10 min

Rastvärd/matsalsvärd/vakt eller motsvarande 1 timmar 50 min

Elevhälsoarbete inklusive arbete kring åtgärdsprogram, utred-
ningar, möten, samt kontakter med elever, föräldrar och elev-
hälsopersonal.

1 timme 45 min

Övriga möten med personal som inte avser planering/efterarbete 
av egna lektioner

3 timmar 10 min

Elevers frånvaro/ledighet inklusive att följa upp och dokumen-
tera frånvaro/ledighet samt att kontakta elever och föräldrar. 

50 min

Övriga föräldrakontakter som exempelvis loggböcker, veckobrev, 
lärarbloggar, föräldramöten och telefonsamtal.

1 timmar 10 min

Spilltid, tid för förflyttningar samt övrigt ickekvalificerande 
arbete, exempelvis att ordna med inventarier och apparater.

4 timmar 401 min

Totalt 34 timmar 35 min

siffrorna som redovisas ovan är medeltal utifrån enkätsvaren. stora variationer förekom. Detta är alltså inte en 
heltäckande arbetstidsundersökning utan en redovisning av vanliga läraruppgifter en vanlig lärarvecka.

Hur ser en arbetsvecka ut?
Lärarförbundet har också i enkäten frågat efter tidsåtgång för arbetsuppgifter 
som de allra flesta lärare har. Syftet med dessa frågor har varit att få en grov 
bild över hur en del av den genomsnittlige lärarens arbetsvecka kan se ut. Alla 
arbetsuppgifter som lärare har finns inte med. 

En vanlig undervisningsvecka är den genomsnittlige grundskolläraren i Lärar-
förbundets granskning intecknad ca 35 timmar av de arbetsuppgifter som 
finns i tabellen. Det är tid som läraren inte kan ägna åt att planera och efterar-
beta sina lektioner. 

Ovanpå på dessa 35 timmar kommer andra arbetsuppgifter som i princip ska 
slutföras under en begränsad tid, oftast inom några veckor. Hit hör skriftliga 
omdömen, utvecklingssamtal med IUP:er, nationella prov och betygssättning. 
Det blir betydande pålagor. 

1 uppgiften är hämtad ur lärarförbundets undersökning ”kvalificerande arbete” (2006).
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Exempel:   Utvecklingssamtal
Lärarna uppger exempelvis att utvecklingssamtalen i genomsnitt tar ungefär 1 
timme 40 min per elev att förbereda, utföra och efterarbeta. För 25 elever i en 
klass går det då åt över 40 timmar. Låt oss säga att läraren väljer att lägga sina 
utvecklingssamtal under 4 veckor. Längre tid står sällan till buds då samtalen 
inte gärna kan läggas samtidigt som skriftliga omdömen, betygssättning och 
annat. Dessa fyra veckor innebär i så fall ytterligare tidsåtgång på 10 timmar/
vecka. Om den genomsnittlige läraren då vill använda 10 timmar2  till att för-
bereda och efterarbeta sina lektioner hamnar han/hon på ett tidsuttag på 55 
timmar den veckan. 

Exempel:   Nationella prov
Lärarna uppger att ett nationellt prov i snitt innebär omkring 25 timmar mer-
arbete. Ett nationellt prov ska vanligen utföras under en vecka och bör helst 
rättas och gås igenom med eleverna under en kortare tidsperiod för att de ska 
kunna tillföra lärandet något. Låt oss därför säga att de 25 extra arbetstim-
marna fördelas på 3 veckor. Det blir drygt 8 timmar per vecka. 

Vi har då tre veckor till där vår genomsnittslärare, som vill använda tio timmar 
till sina lektioner, befinner sig klart ovanför 50-timmarsstrecket. Det kommer 
dessutom att finnas lärare i årskurs 6 som ska genomföra 5 nationella prov per 
läsår när regeringen har infört de prov de beslutat om.

Exempel:   Betygssättning och skriftliga omdömen
På samma sätt fungerar betygssättning och skriftliga omdömen3. I Lärar-
förbundets så kallade Lärarpanel (Novus) har ett knappt 100-tal lärare i  
årskurs 7–9 tillfrågats om hur mycket tid de lade ned på att sätta betyg HT 
2012. Frågan avsåg den tid lärarna lade på att sammanställa elevernas resultat, 
värdera dessa samt att administrera betygssättningen. Mediansvaret var 28,8 
timmar. I betygssättningstider är 10 timmars ytterligare arbetsbelastning per 
vecka snarare regel än undantag för läraren.

2 10 timmar är den genomsnittliga veckotid läraren själv förfogar över enligt de kommunala lärarnas avtal.
3 I lärarförbundets så kallade lärarpanel (novus) har ett knappt 100-tal lärare i årskurs 7–9 tillfrågats om hur 

mycket tid de lade ned på skriftliga omdömen Ht 2012. mediansvaret var 26,7 timmar.
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Det är vanligt att en betygssättande grundskollärare sätter ett drygt 100-tal 
betyg. Det är dock långtifrån ovanligt att lärare sätter fler än 200. Det finns 
också lärare som sätter betydligt fler.

Vi har en situation där den genomsnittlige läraren en vanlig skolvecka har en 
genomsnittlig grundbelastning av arbetsuppgifter som tar runt 35 timmar i 
anspråk. Därutöver kommer betygssättning, skriftliga omdömen, utvecklings-
samtal och nationella prov under stora delar av terminen. Dessa arbetsuppgif-
ter kan lätt medföra extra tid om 10 timmar/vecka eller kanske mer.

Ovan finns ett konstruerat exempel som visar hur en hösttermin kan se ut. Sko-
lor organiserar sina arbeten på olika sätt och därför går det inte att ange hur en 
termin ser ut så att alla lärare känner igen sig i detalj. När för- och efterarbete av 
lektioner ska läggas på allt annat som ska göras, når läraren lätt en god bit över 
50 arbetstimmar i veckan. Det är en situation som är ohållbar i längden.
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Bristen på resurser och stöd gör att många lärare idag måste klara av och 
hinna med ”allt”. Det kan handla om att vara rastvärd på skolgården och sedan 
kontakta föräldrar till frånvarande elever. Det kan vara en elevkonflikt som 
uppstått i sociala medier som ska lösas. Det kan också röra sig om att hantera 
krånglande datorer i klassrummet eller onödigt svårarbetade dataprogram för 
elevadministration. Det kan vara en omfattande pedagogisk utredning för en 
elev som läraren är mentor för, men sällan undervisar. 

I skolorna finns lärare och annan personal med särskild utbildning för IT, rast-
verksamhet, pedagogiska utredningar med mera. De är dock alldeles för få och 
bristen på sådana resurser blir en belastning för flertalet lärare, som inte kan 
koncentrera sig på sin undervisning. Idag behövs helt enkelt mer resurser till 
stöd- och specialistfunktioner i skolan.

Sammanfattning
Denna undersökning gäller lärare i årskurs 1–9, men den ökande arbetsbe-
lastningen gäller alla lärare – även lärare i förskola, fritidshem och gymna-
sium. Det finns sammantaget för många och för omfattande arbetsuppgifter. 
Lärarna upplever stress och problem att hinna med sitt kärnuppdrag, under-
visningen. Det behöver tas bort uppgifter från lärarnas bord. 

→ En kvart per lektionstimme räcker ingenstans för en lärare som vill planera 
för att kunna tillgodose alla elevers behov. Ska lärare inte ges tillräcklig pla-
neringstid?

→ Lärare ska fungera som rastvakter, administratörer, IT-tekniker, utredare, 
kuratorer med mera, med mera. Ska de ha så många andra arbetsuppgifter 
att den egna undervisningen måste komma i andra hand? 

→ I princip alla lärare anser att de inte har förutsättningar för att göra lektio-
nerna så bra som de skulle kunna. När ska de bli lyssnade till?

Regeringen måste ge svar och komma med förslag till förändringar. Även 
huvudmännen måste ta sitt ansvar. Vi har inte längre råd att förlora kvalitet i 
undervisningen därför att lärare är stressade och upptagna med annat.  



11PersPektiv På läraryrket – arbetsbelastning

Lärarnas arbetsbelastning  
ökar och ökar
Att lärarnas arbetsbelastning har ökat de senaste åren råder  
det ingen tvekan om. Reformer har staplats på varandra och 
dokumentationskraven har ökat, utan att resurser skjutits till.  
I undersökning efter undersökning sticker lärares arbetsmiljö  
ut jämfört med andra yrkesgrupper.

Reformintensiva decennier
Reformtempot för den svenska skolan har varit högt. Många arbetsuppgifter 
har tillkommit sedan 90-talet. Tidigare hade lärarna mer tid att ägna åt att för-
bereda och efterarbeta lektioner. Det kan noteras att de svenska utbildningsre-
sultaten var mycket goda i internationella jämförelser under denna tid. 

Idag undervisar lärarna minst lika mycket som då, förmodligen betydligt 
mer. De har också fått en försvarlig mängd andra arbetsuppgifter på sitt bord, 
utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner, elevvård med skriftliga 
åtgärdsprogram och utredningar, skriftliga omdömen, frånvarohantering med 
mera. En stor del av detta är resultatet av statliga politiska beslut och har med-
fört ökad administration för lärarkåren.

Lärare kan inte välja bort dessa arbetsuppgifter och den enskilde har liten 
påverkan på hur omfattande arbetet ska vara. Det handlar ofta om att fylla i 
färdiga mallar för åtgärdsprogram, skriftliga omdömen, IUP:er, utredningar, 
frånvaro och liknande. Utöver dessa uppgifter kommer också möten, rastvak-
ter, föräldrakontakter och annat som idag hör yrket till. 
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8 av 10 har fått mer att göra senaste året
När Novus på uppdrag av Lärarförbundet frågat nära 800 lärare om arbetsbör-
dan svarar 8 av 10 att den ökat bara de senaste 12 månaderna. 

Grundskollärare svarar ja i något högre utsträckning än gymnasielärare. 
Lärare i storstäder i högre utsträckning än lärare i övrigt. 

Läget blir alltmer akut och bilden bekräftas i en rad undersökningar.

Lärares arbetsbelastning har ökat mesta av alla…
Stressen har ökat överlag på arbetsmarknaden. Nästan hälften av alla yrkes-
grupper säger att arbetsbelastningen har ökat de senaste fem åren4. När 
tidningen Du och Jobbet har låtit SCB jämföra olika yrkesgrupper och deras 
arbetsbelastning står lärarna minst sagt ut, oavsett skolform, med en toppno-
tering för grundskollärare på 84 procent som tycker belastningen ökat, följt av 
förskollärare och fritidspedagoger på 77 procent samt gymnasielärare på 72 
procent.
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4 Arbetsmiljöverkets undersökning ”Arbetsmiljön 2011”
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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
storhushåll och restaurangpersonal 37
journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 36
byggnads- och anläggningsarbetare 36
byggnadshantverkare 36
maskin- och motorreparatörer 34
Dataspecialister 31
maskinförare 31
Fordonsförare 28
montörer 27

ANdEL I yRkET Som ANSER ATT BELASTNINGEN hAR ökAT

… och lärare stressar mest och sover sämst
Även i TCO:s stressbarometer och i rapporten ”Att sova med jobbet – tjäns-
temännens arbetsvillkor” hamnar lärarna i topp. Lärare är mycket utsatta i 
förhållande till andra yrkesgrupper. De har svårast att koppla av och är mest 
fysiskt uttröttade. Det är alltför vanligt med sömnproblem och svårigheter med 
att hinna med ett socialt liv utanför skolan. 

källa: Du och jobbet, januari 2013
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Svenskt kvalitetsindex bekräftar bilden
Även Svenskt kvalitetsindex som har följt lärarna sedan 2008 kan visa på en 
alarmerande utveckling. Grundskollärares nöjdhet med sina arbetsförhållan-
den har minskat från 69,6 procent till 52,2 procent under den perioden. Pro-
blemen med arbetsbelastning har i samma mätning nära nog fördubblats för 
lärare i gymnasieskolan sedan 2010 – alltså under två år. 

Vad säger lagen?
Enligt arbetsmiljölagen är det otillåtet att organisera arbete så att det äventyrar 
människors hälsa. Lärarnas arbetsgivare måste systematiskt undersöka om det 
finns hälsorisker och göra något åt problemen. Vidare kräver lagen att hälso-
risker ska undersökas och åtgärdas vid förändringar i arbetsmiljön. Ändrade 
arbetsuppgifter och ökad arbetsbörda är exempel på sådana förändringar. Dess-
utom ska arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar. 

Stress och sömnsvårigheter har samband med lågt immunförsvar, hjärt-kärl-
sjukdomar och cancer, och utgör därmed exempel på hälsorisker. Att dessa ris-
ker är vanliga bland lärarkåren finns dokumenterat i offentlig statistik. Att öka 
arbetsbördan för de som redan visar tecken på stress utan att vidta åtgärder, är 
inte att agera enligt lagen.
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källa: svenskt kvalitetsindex.
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Därför måste  
arbetsbelastningen minska
Det finns många skäl till varför det är angeläget att minska  
lärarnas arbetsbelastning. De senaste decennierna har  
kunskapsresultaten sjunkit samtidigt som arbetsbördan ökat, 
alltför få unga väljer läraryrket och alldeles för många lärare 
funderar på att lämna detsamma. 

Kunskapsresultatens utveckling
De svenska elevernas resultat har försämrats i internationella kunskapsmät-
ningar. Skolverket5 konstaterar att resultaten generellt var goda fram till mitten 
av 1990-talet. Efter 1995 har de försämrats, främst i naturvetenskap och mate-
matik.

Som exempel kan kunskapsmätningen TIMMS6 nämnas. Mellan år 1995–2011 
uppvisar de svenska eleverna i årskurs 8 den största nedgången i resultat i 
naturvetenskap av de deltagande länderna.

Den svenska nedgången i kunskapsresultat sammanfaller tidsmässigt med att 
fler arbetsuppgifter börjar läggas på lärarnas bord. I TIMMS 2011 fick lärarna 
också frågor om sina arbetsvillkor. Här märks att de svenska lärarna är mest 
missnöjda med sin arbetssituation jämfört med kollegor inom EU/OECD.

För hög arbetsbelastning i en nationell lärarkris
Statistiska centralbyrån, SCB7 , slår fast att Sverige år 2020 kommer ha en 
brist på 43 600 examinerade från högskolan inom utbildningssektorn – bris-
ten på utbildade förskollärare, fritidspedagoger och lärare kommer att vara 
ännu större. 

5 vad påverkar resultaten i svensk grundskola (skolverket, 2009)
6 tImms  2011, (skolverket, 2012)
7 ”trender och prognoser”, januari 2012
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Fler lärare behöver lockas till yrket samtidigt som fler måste vilja fortsätta 
arbeta som lärare. Framtidens lärare måste rekryteras nu – annars kommer 
den nationella lärarkrisen att slå till med full kraft. 

Bättre arbetsmiljö = fler lärare
En av fyra högskolestudenter som har gjort ett annat utbildningsval än att bli 
lärare hade kunna tänka sig läraryrket. Det är en bättre arbetsmiljö, näst högre 
löner, som hade kunnat få dessa att bli lärare.   

Om lönen, karriärmöjligheterna och arbetsmiljön var bättre skulle lärarutbild-
ningen vara aktuell för många fler än den fjärdedel som uppgav det i den här 
undersökningen. Av alla som tillfrågats säger sju av tio att lärarutbildningen 
skulle ha varit ett möjligt utbildningsval om deras krav hade uppfyllts.

I rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola” (Skolverket, 2009) 
framgår att en möjlig förklaring till en stor del av resultatnedgången i naturve-
tenskap kan vara att andelen behöriga lärare minskat. Hur ser det då ut idag? 
Lärarförbundet kontaktade Sveriges lärarutbildningar efter vårterminen 2012. 
Det visade sig att sammanlagt endast ett 20-tal nya lärare i ämnena biologi, 
fysik och kemi utexaminerades för årskurs 7–9 i hela landet denna termin. 
Behovet av nya lärare är minst sagt stort.

Högre 
lön

bättre 
arbetsmiljö

bättre karriär-
möjligheter

Intressantare 
arbetsuppgifter

bättre 
arbetstider

Annat Ingenting

dETTA SkULLE hA fåTT STUdENTER ATT väLJA LäRARUTBILdNINGEN
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Administrativt arbete skäl till lärarflykt
Lärarförbundet gjorde 2011 en undersökning som visade att 4 av 10 lärare fun-
derar på att lämna läraryrket. Huvudskälet var lönen, följt av administrativt 
arbete (männen) och stora barn- och elevgrupper (kvinnorna). 

Redan idag har 37 500 lärare lämnat yrket enligt uppgifter som SCB har tagit 
fram på uppdrag av Lärarförbundet. Det innebär att en av sex utbildade lärare 
idag jobbar med något annat. Lärare som i stället skulle behövas i skolan.

Att minska lärares arbetsbelastning är något som skulle göra yrket mer attrak-
tivt, både bland unga som väljer högskoleutbildning och bland lärare som idag 
funderar på att lämna. 

Allt fler blir sjuka
År 2010 ökade mängden nya sjukskrivningar på över 90 dagar med 23 procent 
för lärare och skolledare8. Sjukskrivningar kan vara den yttersta konsekvensen 
av långvarig stress och ökningen är en allvarlig signal. Lärarnas arbetssitua-
tion måste förbättras, innan ännu fler blir sjukskrivna. 

Även för dem som inte blir sjukskrivna kan stress och sömnlöshet få svåra 
konsekvenser. Forskning9 visar att det kan leda till sänkt immunförsvar, spän-
ningsvärk, utmattningssyndrom och ökad risk för hjärtkärlsjukdom och cancer. 

Forskning10 visar också att en viktig del i att komma tillrätta med dessa pro-
blem är att chefer visar tillit och ser som en prioriterad uppgift att undersöka 
vilket stöd som kan ges till dem som ska göra jobbet

Låg lön

Stora barn- och 
elevgrupper

dålig psykosocial 
arbetsmiljö

kvinnor

Låg lön

många administrativa 
arbetsuppgifter

Brister i arbetsledning/
arbetsorganisation

män

dE TRE vANLIGASTE 
oRSAkERNA TILL ATT 
LäRARE övERväGER 
ATT LämNA yRkET*

1

2

3

* källa: lärarförbundet, februari 2011 

8 Arbetsskaderapport 2012, AFA försäkring
9 kunskapsöversikt: Arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjukdom, Arbetsmiljöverket
10 Hälsa och framtid delrapport två - tydliga strategier för delaktiga medarbetare i friska företag, 

karolinska institutet
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mer och mer läggs på lärarna, men  
inget tas bort. Så sammanfattar Anette 
Petersson, högstadielärare från malmö, 
lärarnas situation. – om vi hade mindre tid 
att lägga på administration är jag säker på 
att vi skulle nå en ökad måluppfyllelse. då 
skulle vi ha tid att ge rätt stöd till de elever 
som behöver det, säger hon.

Anette Petersson har arbetat som lärare 
sedan 2008 och tycker att arbetsbelast-
ningen hela tiden har ökat. 

– Undervisningstiden, konferenstiden, 
arbetsuppgifterna – allt utökas ständigt. 
Men ingenting annat tas bort, säger hon.

Det kan bland annat handla om nya rutiner 
för åtgärdsprogram som kräver mer för- 
och efterarbete.

– Allt kommer också ovanifrån, det här 
är inget som vi lärare förfogar över. Vi vill 

rationalisera och slippa göra dubbelarbete, 
men den möjligheten finns inte i dag.

Förutom att Anette Petersson lägger 
mycket av sin fritid på att jobba – kvällar 
och söndagar varje vecka är inget undantag 
– så finns det en del uppgifter som inte ens 
hinns med.

– Att följa upp frånvaro är inget som jag 
hinner med dagligen. Ibland måste jag 
skicka sms och sedan ringa upp föräld-
rarna en eller två dagar senare, säger 
Anette Petersson.

Hon är också säker på att undervisningen 
skulle bli mycket bättre om det fanns mer 
tid för planering.

– Då skulle vi få en mer kreativ undervisning 
som i sin tur skulle leda till att undervis-
ningen blev mer anpassad efter elevernas 
behov. Jag är helt säker på att det skulle ge 
en ökad måluppfyllelse, säger hon.

namn: Anette Petersson

Arbetsplats: Lindängeskolan 7-9 i Malmö

Lärare i svenska som andraspråk och SO

mer och mer läggs på  
lärarna, men inget tas bort

Intervjun
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Låt lärare vara lärare 
Att lärares arbetsbelastning är för hög råder det ingen tvekan om. Lärare 
ligger i topp i flera stressundersökningar och antalet administrativa 
arbetsuppgifter har ökat dramatiskt de senaste åren. Lärarförbundets nya 
rapport visar att detta går ut över kvaliteten. Lärare har endast 15 minuter 
per lektion till för- och efterarbete.

Det finns många vinster med att minska lärares arbetsbelastning – yrket 
skulle bli mer attraktivt och lärare skulle ha en chans att hinna med 
undervisningen. Lärare som får vara just lärare skapar en bättre skola. 

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

→ Det är överfullt på lärares bord – fler uppgifter måste tas bort.

→ Varje ny reform i skolan måste matchas med resurser i form av tid  
och pengar.

→ Minska administrationen. Ta bort formella krav på skriftliga omdömen 
i hela grundskolan och låt bli att införa nya nationella prov.

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

→ Ge mer resurser till IT-stöd, administration, rastvakt med mera.


