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FFörr kunde man ibland få höra: ” Det finns tre goda skäl att bli lärare – JUNI, 
JULI, AUGUSTI”. Då som nu fanns det gott om tyckare beträ�ande skolan. 
Och många ondgjorde sig över att lärarna hade allt för mycket ledighet.
Lönen kom via postgiro. En kollega till mig gick till postkontoret i juli månad 
för att hämta ut sin lön. Bakom henne lyckades en man efter mycken möda 
se vad som stod på blanketten.

–Har i så möcke betalt? utbrast han. 
–Ja, svarade hon, så här mycket har jag när jag ingenting gör, då kan du för-
stå vad jag får när jag gör något.

Nu vill få bli lärare. Juni, juli och augusti tycks inte längre locka. Lärarna är 
hårt pressade. I det här numret kan vi läsa om lärarnas arbetstid i ett histo-
riskt perspektiv. Från politiskt håll ges ”medicin” i form av mer dokumenta-
tion och mer kontroll. I senaste numret av Pedagogiskt magasin finns flera 
utmärkta artiklar med budskapet ”lita på lärarna”.  
Förr använde många sommarferien till att gå kurs. 
Det fanns ett stort utbud. Sveriges Allmänna 
Folkskollärarförening gjorde en betydande insats 
beträ�ande fortbildning. Dess nuvarande ordfö-
rande Solweig Eklund intervjuas.

Under mars månad har lokalavdelningarna 
haft sina årsmöten. Det ska bli intressant 
att se om det har valts in några pensione-
rade medlemmar i styrelserna. Det finns 
erfarenhet och kunskap att ta till vara. 
Att delta i lokalavdelningsmöten fast 
man lämnat aktiv tjänst är ett bra sätt 
att hålla sig informerad om förbundets 
verksamhet. 
Efter en osedvanligt kall mars ser vi 
alla fram emot lite vårvärme och att få 
glädjas åt den spirande grönskan.

Alltid gott om tyckare 
när skolan är på tal
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PROFILEN

Stiftelsen SAF förvaltar Sveriges 
allmänna folkskollärarförenings 
tillgångar, en av föregångarna 
till Lärarförbundet. För många 
är Stiftelsen SAF bekant då den 

äger konst som hänger i Lärarnas Hus. Det 
handlar bland annat om friköpta illustration-
er till den första barntidningen, Jultomten, 
och originalen till välkända skolplanscher i 
serien Livet på landet och inte minst Saga-
biblioteket. 

Då och då utlyser Stiftelsen SAF även 
stipendium som i första hand beviljas till 
yrkesaktiva lärare. Pengarna ska gå till fort-
bildning och utvecklingsarbete. Men även 
pensionärer kan söka stipendium.

–Ansökningar från pensionärer prövas på 
samma villkor som alla andra, säger Solweig 
Eklund som är stiftelsens ordförande. 

Ansökningsformulären läggs ut på stift-
elsens webbsida, men det finns ingen regel-
bundenhet i utlysningarna. Det är styrelsen 
som bedömer hur ofta stipendium ska delas 
ut beroende på avkastning, uppger Solweig 
Eklund. 

Det är relativt små summor som kan be-
viljas. 

–Det beror på att kapitalet som ligger till 
grund för stipendiet är relativt litet, vilket 
gör att även avkastningen blir liten, säger 
Solweig Eklund. 

Pensionärer 
kan också söka 
stipendier

Under våren var det möjligt att söka sti-
pendium. Nästa chans kommer i september. 
I och med internet är det betydligt fler än 
tidigare som får nys om stipendierna. 

–Det gör att antalet ansökningar om medel 
från de stiftelser som Stiftelsen SAF förvaltar 
har rakat i höjden. 

Det hade kommit in över 180 ansökningar 
innan ansökningstiden gick ut i mars. Men 
det behöver inte vara kört, trots hård kon-
kurrens.

–Ansökan från pensionerad lärare med 
dålig pension prövas positivt, säger Solweig 
Eklund.

Hon berättar att det bland framför allt de 
äldre pensionärerna kan finnas dem med 
ganska dålig pension. På 1990-talet var det 
inte ovanligt bland småskollärarna. Samtidigt 
vill hon dämpa förhoppningarna.

–Behovet och intresset är mycket större 
än vad pengarna räcker till. Vid den sortens 
ansökningar tittar vi på årsinkomst, begär in 
personbevis och gör en prioritering. Vi kan 
inte hjälpa till i tillfälliga ekonomiska svackor, 
men man kan tänka sig att pensionärer som 
varaktigt lever under knappa ekonomiska 
förhållanden kan beviljas några tusenlappar. 

Ingen behöver vara rädd för att skylta med 
sitt namn i och med ansökan.

–Vi lägger inte ut protokoll med namn på 
sökande. 

Solweig Eklund var under många år vice 

ordförande i Lärarförbundet. Numera är hon 
pensionär, men när hon får frågan om hur det 
är att vara pensionär utbrister hon:

–Det där är en ickefråga när man väl är 
pensionär! Vi får rabatter och kanske syns 
åldrandet i det yttre, men det är ingen större 
skillnad. •

Det finns pengar att söka hos Stiftelsen SAF. Men söktrycket 
är stort och slantarna som kan fördelas är få. I första hand 
prioriteras sökande med mycket låg pension. 

Text & foto: Anna Norrby

Solweig Eklund är även aktiv i frågor  
om lärares villkor och engagerar sig i  
webbtidningen www.skolaochsamhalle.se

Stiftelsen SAF:s stipendier
w  Bygger på donationer av personer 
verksamma i SAF under tidigt 1900-
tal, bland andra makarna Hammar-
lund, Emil (ordf 1895–1906) och 
Amanda som svarade för utgivningen 
av böcker i Saga-biblioteket.

w  Utgivningen av böcker och skol-
planscher skapade också en grund  
för stipendier som t ex P A Norstedt 
& Söner.

w  Hjalmar Petré Stiftelsen förvaltas 
också av Stiftelsen SAF. Den avser 
ekonomisk hjälp för vila och rekrea-
tion samt till understöd åt tjänstgö-
rande eller pensionerade lärare.

w  Nästa ansökningsomgång är  
15 september – 30 oktober 2013.  
Webbsida: www.stiftelsensaf.se
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Den aktuella skoldebatten, där 
partierna tävlar i att lägga röst-
värvande förslag, innehåller 
också frågan om lärarnas ar-
betstid. Den växande tiden för 

administrativa uppgifter som lagts på lärarna, 
och som tar tid från den viktigaste uppgiften 
att undervisa och finnas med eleverna, har 
lett till flera förslag och utspel om nya prio-
riteringar.

Självklart återspeglar förändringar i 
skolans mål och verksamhet över tid också 
förändringar i kraven på lärarna och deras 
arbetsuppgifter. För att förstå varför denna 
fråga under så lång tid varit föremål för så 
stora förändringar och så stora motsättningar 
i förhandlingar och i den allmänpolitiska de-
batten, är det intressant att göra en historisk 
tillbakablick. Vi får börja redan på 1800-talet. 

Den grundläggande frågeställningen under 
hela perioden har handlat om omfattningen 
av undervisningsskyldigheten, och om 
fördelningen av tid för undervisning, förbe-
redelse och efterarbete till lektioner och för 
övriga arbetsuppgifter.

För gymnasiets lärare i teoretiska ämnen 
gällde i huvudsak samma tidsmått som fast-
ställdes i slutet av 1800-talet för lärarna vid 
de dåvarande läroverken. Antalet lektioner 
uppgick till cirka 18 per vecka, med ett högsta 
tal på 21. Det berodde på att läroverkens lärare 
förutsattes bedriva forskning vid universitet 
parallellt med lärartjänsten. Administrativt 
arbete vid domkapitlen kunde också före-
komma. Över åren upphörde de insatserna 

Lärarnas arbetstid
Aktuellt ämne i historiskt perspektiv
Lärarnas arbetstid har under de senaste 50 åren väckt starka känslor. 
Inte bara hos lärarna själva, utan också hos politiker och en bred allmänhet.

Text: Lars-Erik Klason, Fil Dr, f d kanslichef  Foto: Anna Norrby

i stort, men omfattningen av undervisnings-
skyldigheten gällde in på 1970-talet. 

Även för småskollärarna och folkskollä-
rarna fastställdes undervisningsskyldigheten 
i slutet av 1800-talet. Här gällde helt andra 
grunder. Antalet lektioner per vecka fastställ-
des efter antalet lektioner för eleverna enligt 
läroplan. Detta fortlevde till 1970-talet, då 
undervisningsskyldigheten för dessa lärare 
var 30 lektioner per vecka.

Hushållslärare, slöjdlärare och en 
del andra lärargrupper inom praktiskt- es-
tetiska ämnen fick sin arbetstidsreglering 
efter förslag från en statlig utredning på 
1930-talet. Utredningens resonemang tyder 
på stort bryderi inför frågan. Någon koppling 

till läroverkens lärare i teoretiska ämnen 
kunde det inte vara tal om. Ej heller kunde 
antalet undervisningstimmar för lärarna i 
praktiskt- estetiska ämnen jämställas med 
klasslärarnas. Dessutom ansåg utredningen 
att tiden för förberedelser och efterarbete 
för lärarna i praktiskt- estetiska ämnen var 
”betydligt lägre”. Det fick bli 32 lektioner 
per vecka, fastställde regeringen. På samma 
sätt spikades undervisningsskyldigheten 
för lärarna i musik, teckning och gymnastik. 

För yrkeslärarnas del utgick man från 
helt andra grunder. Vid deras intåg i skol-
systemet gällde 48 timmars arbetsvecka för 
industriarbetarna. Det fick bli mallen även 
för yrkeslärarna.

Trots stora förändringar i skolsys-
temen kom regleringarna att fortleva in på 
1970-talet. Frågan var uppe i alla förhandlingar 
före 1975, men resultaten var begränsade. Den 
enda, men betydelsefulla förändringen som 
skedde var att yrkeslärarna fick sin under-
visningsskyldighet successivt sänkt till 32 
timmar, delvis en följd av den allmänna ar-
betstidsförkortningen till 40 timmar per vecka.

De läroplansrevisioner som genomfördes 
i början av 1970-talet innebar förändrade 
arbetsformer och upplevdes av lärarna som 
en ökad total arbetsbelastning. 
Parterna kunde inte hitta några lösningar 
förrän i avtalsrörelsen 1978. Antalet under-
visningstimmar sänktes då med cirka en 
lektion per vecka. Dessutom infördes 4 tim-
mar för kollektivt arbete, K-tid, som skulle 

”Lärarna har  
det oförskämt 
bra med kortare 
arbetstid och 
bättre lön än 
andra arbetar-
grupper.

Lars-Erik Klason
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genomföras på bestämd tid och plats och vara 
beordrad eller i efterhand godkänd. Varken 
läraren enskilt eller i grupp kunde förfoga 
över den tiden. Avtalet fastslog även att lä-
rarnas årsarbetstid var densamma som för 
övriga statstjänstemän, 1780 timmar. Att få in 
det i kollektivavtalet var principiellt viktigt. 

En hård debatt uppstod om detta. Den 
främsta ifrågasättaren var skolstyrelseord-
föranden i Åstorps kommun, Gösta Brodin 
(S), som ansåg att lärarna inte fullgjorde full 
årsarbetstid. Han ansåg att skolstyrelsen fick 
öka lärarnas arbetsvolym via arbetsplikt på 
loven, samt att lärarna borde vara bundna till 
skolan 40 timmar per vecka. Detta skapade 
en stark press på lärarna i Åstorp, och många 
blev sjukskrivna.

Skolöverstyrelsen granskade förhål-
landena i Åstorp och slog fast att lärarnas 
ledighet på lov och ferier var hävdbunden 
praxis som inte kunde ändras av en lokal 
skolstyrelse. Åstorpsdebatten visade ändå 
på nödvändigheten att avtalsreglera villkoren 
för lov och ferier.

Debatten om lärarnas arbetstid fortsatte 

sedan under hela 1980-talet. Lärarorganisa-
tionerna fick kämpa mot såväl den allmänna 
opinionen som de ekonomiska förutsättning-
arna i avtalsrörelserna. Opinionsläget kan 
nog sammanfattas av LO:s utredare Sven 
Nelander som i Aftonbladet påstod: ”Hur 
man än räknar, har lärarna kortare arbetstid 
än andra. Lärarna har det oförskämt bra med 
kortare arbetstid och bättre lön an andra 
arbetargrupper”.

Det skulle dröja till 1989 innan ett större 
genombrott kom. Då infördes genomsnittlig 
undervisningstid på 26 timmar för grundsko-
lans låg- och mellanstadium, 24 timmar för 
högstadiet och för gymnasieskolan 27 timmar 
per vecka. Därtill kom arbetsplatsförlagd tid 
på 5 timmar samt 8 dagars ferietjänstgöring 
per år.

Det kanske viktigaste inslaget var att lov 
och ferier skrevs in i kollektivavtalet. Tidigare 
var det endast inskrivet i förordningstext och 
vilade på gammal praxis, och hade enkelt 
kunnat ändras genom ett administrativt be-
slut av arbetsgivaren staten. Det skrevs även 

in att lärarnas årsarbetstid var 1780 timmar, 
som för övriga tjänstemän. Regleringen skulle 
öka möjligheten till lokal anpassning. 

Den centrala regleringen av undervis-
ningsskyldigheten upphörde på 1990-talet. 
Grundtanken var att lärarna själva skulle 
styra innehållet inom ramen för årsarbets-
tiden. Det har nog lyckats i varierande grad. 
Att arbetstidsfrågan fortsatt vara en het fråga 
i samtliga avtalsrörelser visar att det återstår 
arbete för att förbättra läget. Skolfrågorna 
är viktiga inför valet 2014. Förhoppningsvis 
kommer professionens röst att väga tungt i 
den fortsatta utvecklingen. •

Helgarbete. Lovisa Bonde, 
högstadielärare i svenska 
och engelska på Kulturamas 
grundskola i Sundbyberg, 
förbereder en lektion. 

Läs mer
Ett förbund på frammarsch
Svenska Facklärarförbundets historia 
1975–1990
Lars-Erik Klason
Lärarförbundets förlag
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AKTUELLT

Lärarförbundets pensionärer 
i Skaraborg har varit på besök på Ryttmäs-
tarbostället, som ligger vid Simsjöns strand 
på Billingen. Det är kavallerimajoren Bern-
hard Englund som har samlat några gamla 
knektars torp och uthus. Han berättade så 
inlevelsefullt om gamla knektar och befäl 
att även den måttligt historieintresserade 
rycktes med.

Uppslutningen var stor, ett nittiotal med-
lemmar deltog i utflykten som avslutades 
med lunch på Golfrestaurangen i Skövde. Ar-
rangemanget var ordnat av Lärarförbundets 
pensionärer i Skövde lokalavdelning.

Ing-Britt Mellgren, 
ordförande Skövde Pensionärsförening

pensionärer drog till 
Ryttmästarbostället

Som nybliven senior åkte jag till den 
årliga centrala pensionärskonferensen i Lä-
rarnas Hus på uppdrag av lokalavdelningen 
i Falköping. Det skulle bli intressant att få ta 
del av förbundets arbete för pensionärerna. 

Först gav biträdande kanslichef Sixten 
Frixon en bakgrund till det då nyss träffade 
löneavtalet. Det var fullt pådrag i huset och i 
en av korridorerna mötte jag vår ordförande 
Eva-Lis Sirén som var på väg till ett möte på 
någon av Stockholms skolor.

Därefter redogjorde pensionärskommit-
téns Sören von Knorring, Dalarna, för en 
utredning om hur man ska kunna använda 
pensionärerna som en resurs i framtiden. 
Det gäller för lokalavdelningarna att upp-
täcka den erfarenhet som finns i förbundets 
seniorer. Likaså måste pensionärerna upp-
täcka den möjlighet som finns för att kunna 
vara en del av det lokala fackliga arbetet. 

Sedan var det dags för deltagarna att jobba. 
Alla som arbetat fackligt vet hur viktigt ett 
erfarenhetsutbyte är. En guidad tur för att 
se konstskatterna i Lärarnas Hus gavs också.

Konferensens andra dag avslutades av före 
detta kulturministern Bengt Göransson som 
talade över det tänkvärda ämnet ”Upplevel-
seindustrin är viktigare i vårt samhälle än 
kulturlivet”. På väggen i kongressalen fanns 
orden: ”Att mötas är att utvecklas en smula”.

Denna känsla av samhörighet mellan oss 
Lärarförbundare manifesterades verkligen 
vid den middag som deltagarna gavs efter 
första dagen. Med roliga historier och truba-
duren Jan-Olof Anderssons finstämda visor 
skapades en fin gemenskap som vi alla tog 
med oss ut i vardagen. Tack för en lyckad 
konferens!
 

Jörgen Andersson, 
pensionärsombud i Falköping

Centrala pensionärskonferensen 
11–12 oktober 2012

”Att mötas är att 
utvecklas en smula”

Foto: Eddie Ekberg/Fastighetssverige
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Gunilla Jägemalm, Lars Hansson och Lena Rona 
var några av deltagarna i den centrala pensio-
närskonferensen.

Grupparbete. Fr v Birgitta Nordqvist, Birgitta Wen-
nerberg, Karin Erika Eriksson, Sören von Knorring, 
Jörgen Andersson och Gunnar Pettersson.
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2Nya böcker

Kaffe med rån

Författare: Catharina Ingelman-
Sundberg
Förlag: Forum

På servicehuset där Märta, Snillet, 
Stina och Anna-Greta bor har det bli-
vit sämre. Dålig mat, lite motion och 
ständigt nya besparingar. Märtha får 
en idé. De ska begå ett brott och se 
till att bli dömda, för efter vad de sett 
och läst skulle de ha det mycket bätt-
re i fängelset. Lite à la Robin Hood 
funderar de på. Göra en kupp och 
skänka bytet till fattiga och gamla. De 
måste tänka ut det perfekta brottet. 
Med rollatorerna i högsta hugg tar de 
in på ett lyxhotell. Där bör det fi nnas 
gott om förmöget folk.
En verkligt underhållande kriminal-
komedi.

Ved
Allt om huggning och torkning 
– och vedeldningens själ

Författare: Lars Mytting
Förlag: Natur & Kultur

Forskning har visat att unga män utan 
familj struntar blankt i ved, medan 
klimax för vedintresset infi nner sig i 
pensionsåldern. Här får vedbackens 
folk och alla andra som vill ha det 
varmt en spirituell genomgång av 
nordisk vedeldning genom tiderna. 
Ett sakligt resonemang om bränn-
värden, träslagens olika egenskaper 
och viktiga verktyg får också gott om 
plats. Härligt bränsle åt heta diskus-
sioner om veden i våra liv. Rynkar du 
på näsan åt granved?    

Hallå där, 
Ulla-Liss Lofjäll

Vad är du för slags lärare?
–Jag är folkskollärare från början och har 

jobbat på tre grundskolor i Örebro. Nu är jag 
pensionär sedan förra året.

Du har visst varit fackligt engagerad länge. 
–Jag började som arbetsplatsombud och 

Stavgång – ett trevligt sätt att um-
gås och få motion på köpet. Det har 
det här gänget pensionerade med-
lemmar i Uddevallaavdelningen tagit 
fasta på. Nästan varje vecka ses de 
och tar en sväng tillsammans. Vill 
du slå följe? Hör av dig till Gunvor 
Gullberg. Kontaktuppgifterna fi nns 
på avdelningens webbsida på 
lararforbundet.seFo
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Det är dags för barnen på förskolan 
att gå hem. Fröken hjälper Olle att ta 
på stövlarna.

–Det är fel fot, säger Olle.
Fröken tar med möda av stövlarna 

och sätter på dem rätt.
–De´ är inte mina stövlar.
Av med stövlarna igen.
–Det kunde du väl ha sagt innan jag 
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skyddsombud på slutet av 1970-talet och blev 
med tiden förhandlare i min stadsdel. Sedan 
Lärarförbundet grundades har jag haft 
fackliga uppdrag på deltid och även suttit i 
avdelningsstyrelsen. Mycket tid har gått till 
att vara kursledare och eftersom jag då lärde 
känna engagerade medlemmar passade det 
bra att jag även blev valberedare. 

Vilka frågor ligger dig varmt om hjärtat?
–Många medlemmar är pensionärer eller 

studerande och då är det viktigt att även de 
får inbjudan till alla aktiviteter. Frågan är 
då vad pensionärerna vill ha, och det har vi 
undersökt här i Örebro. Många ville inte ha 
något alls, men var fjärde ville ha exempelvis 
information, studiecirklar eller träffar. Män-
niskor är olika, en del vill ha kvar kontakten 
med skolan, medan andra känner att ”nu 
räcker det”. 

Vad har ni på gång i Örebro?
–Just nu sitter jag på Lärarförbundets 

expedition och planerar en utflykt till Julita 
i Sörmland. Vi åker dit i juni, hoppas att 
pionerna blommar! Pensionärsmedlemmar i 
Örebroavdelningen kan anmäla sig fram till 
sista maj. Inbjudan kommer snart.   

Anna Norrby

Ledamot i pensionärskommittén

tog dem på dig.
–De´ är brorsans stövlar, men 

mamma tycker jag ska ha dom.
Kämpande med tårarna tvingar 

fröken på stövlarna för tredje 
gången.

–Nu är du klar och nu fattas 
bara vantarna. Var har du dom?

–Dom la jag i stövlarna.
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Följ med till Kroatien i april 2014
Programmet är under utarbetande, men kom-
mer bland annat att innehålla besök på ett par 
av Kroatiens 1185 öar. Vi besöker även Krka 
nationalpark med sina mäktiga vattenfall, 
varav det största är 45 meter högt och har 
17 avsatser. Staden Split, som anlades av ro-
marna och Trogir, vars stadskärna är införd 
i UNESCOS lista över skyddade kulturarv, 
står också på programmet.

Resan är 8 dagar lång och kostar ca 12 600 kr 
inkl ett fullständigt program med svenskta-
lande lokal guide och boende på 4-stjärnigt 
hotell. Mat och dryck ingår alla kvällar.

Arrangör: Specialresor Birgitta Johnson 
AB i Karlstad

HELA PROGRAMMET kommer att läggas ut på 
lararforbundet.se/pensionar

Intresseanmälan skickas till 
marianne.stensson@telia.com

Har du fl yttat?
w  Lärarförbundet behöver rätt kontaktupp-
gifter till dig. Du kan enkelt kontrollera och 
vid behov ändra adress, telefonnummer 
och e-postadress på ”Mina sidor” på 
lararforbundet.se Det går också bra att 
ändra uppgifterna genom att ringa till med-
lemsservice på telefon 0770-33 03 03.

Fo
to

n:
 O

SJ

Har du valt ämnestidning?
w  Förutom Lärarnas tidning och Pedago-
giska magasinet kan du även prenumerera 
på en ämnes- eller skolformstidning för 
19 kr/månad. 
Om du inte redan har valt en tidning kan 
du göra det på lararforbundet.se 
Klicka på Medlemskap och Lärarförbun-
dets tidningar. 

Semester i Sverige
w  Som medlem i Lärarförbundet har du 
rabatt på logi på flera hotell i Sverige. För 
dig som vill resa till fjällen har vi erbjudan-
den på Fjällgården i Åre och på Björklidens 
fjällby, 25 mil norr om polcirkeln. Förmån-
liga priser även på bland annat Kville Hotel 
i Göteborg och hotellet Foresta som ligger 
på Lidingö utanför Stockholm.

LÄRARFÖRBUNDET INFORMERAR
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n:
 O

SJ

Platser kvar 
till Normandie! 
Än så länge har vi platser kvar på resan till Normandie den 19–23 augusti 2013. 
I programmet ingår ett besök på Omaha Beach, Bayeux med den berömda tapeten, 
pittoreska städer utmed kusten, såväl ost- som calvadosprovning och sist men inte 
minst ett besök i Giverny och Monets trädgård.  

HELA PROGRAMMET finns på lararforbundet.se/pensionar
Intresseanmälan skickas till marianne.stensson@telia.com
Sista anmälningsdag är 31 maj.

Sista chansen!




