
Utbildningsmiljö
– ett nytt perspektiv på lärares arbetsmiljö



 Yrkesutövningen 
 som utgångspunkt 
Elevernas lärande är målet för lärares yrkesutöv-
ning. Kärnan i skolans arbete är den relation som 
skapas mellan läraren och eleven och den lärande-
situation som uppstår ur detta. Alla andra verksam-
heter som påverkar utbildningen ska stödja denna 
process. Om alla aktiviteter ordnades utifrån elever-
nas behov, som elever, lärare och skolledare gemen-
samt formulerar, skulle också arbetsmiljön radikalt 
förbättras – det som gynnar elevernas lärande gyn-
nar också lärarnas arbetsmiljö. 

För att lärares och skolledares arbetsmiljö ska 
kunna förbättras behöver vi alltså argumentera för 
de metoder och det arbetssätt som ger bästa möjliga 
resultat. Detta ställer krav på oss lärare att bli mer 
aktiva och att formulera oss utifrån det kunskaps-
område som vi tillägnat oss i utbildning och av erfa-
renhet. Det kräver också att vi gör våra röster hörda 
i den offentliga debatten och inte överlåter den till 
politiker och andra ”tyckare”.

Lärares professionella åsikt om lärandet måste 
vara vägledande för såväl den egna skolans arbete 
som för politikers, förvaltningstjänstemäns och för-
äldrars önskemål. 

Genom att resonera och formulera oss utifrån 
lärandet visar vi att vi är kompetenta och besitter 
sådana kunskaper som inte allmänheten eller 
någon annan yrkeskår har. Det är först när vi gör 
det som vi får ett verkligt infl ytande över vårt arbete 
och vår arbetsmiljö. 

 Ett nytt begrepp för
 lärares hela vardag
Hur får vi arbetsmiljöfrågorna att bli en angelägen-
het för fl er än myndigheter, skyddsombud och en-
staka lärare? Hur ökar vi medvetenheten om att ar-
betsmiljöfrågorna och  professionsfrågorna hänger 
så intimt ihop?  

Ett sätt kan vara att börja använda begreppet ut-

bildningsmiljö. Det kan leda tankarna till många fl er 
dimensioner av lärares vardag än begreppet arbets-
miljö. 

Utöver det vi vanligen betecknar som lärarnas 
arbetsmiljö kan begreppet utbildningsmiljö omfat-
ta samtliga förutsättningar för lärandet, det vill säga 
läraruppdraget, eleverna, lärandesituationen, 

En speciell 
arbetsplats 
Lärares arbetssituation skiljer sig
på många sätt från andra yrkes gruppers. 
Ändå är skolans1 arbetsmiljöarbete 
ganska likt andra branschers. Skulle 
det bli lättare att få bukt med höga 
sjuktal, stress och frustration hos lärare 
om vårt arbetsmiljöarbete mera kunde 
utgå från det som är specifi kt för 
skolan och läraryrket?

I så fall måste vi inbegripa den helhet 
och komplexitet som utgör lärarens 
vardag. Då behöver vi också nya begrepp 
som speglar det nya synsättet. Arbets-
miljöbegreppet känns för begränsat för 
att täcka in hela den dynamiska arbets-
plats som skolan utgör. Det associerar 
till regelverk, skyddsronder och yrkes-
inspektioner, och dessutom förknippas 
det ofta enbart med den fysiska arbets-
miljön. Inte heller ”psykosocial arbets-
miljö” för tankarna rätt. 

Frågan är om det går att hitta nya vägar 
som intensifi erar arbetsmiljöarbetet 
genom att belysa sambanden mellan 
professionens ansvar och skolans 
arbetsorganisation. Här utvecklar vi 
tankarna kring den frågan.

1 Med skola menar vi alla skolformer från förskola till 
högskola. På motsvarande sätt använder vi elever 
för barn, ungdomar och studerande.
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ledarskapet, planeringstiden, kompetensutveckling-
en, utvecklingsarbetet, studenterna i VFU:n, skyldig-
heten att vara uppdaterad vad gäller ny forskning, 
arbetsledningen, samverkan, etiken, administra-
tionen, dokumentationen, jämställdheten, refl ek-
tionen, de professionella kontakterna, lokalerna, 
lönesättningen, avtalet, lagarna och de lokala regel-
verken, Skolverkets föreskrifter etc. – alltså hela den 
dagliga miljö som lärare vistas i och påverkas av.

Genom att vi talar om utbildningsmiljö och ar-
gumenterar för lärandets förutsättningar samman-
faller lärares och skolledares intressen på ett tyd-
ligare sätt. På det sättet har vi större möjligheter att 
få gehör för våra åsikter. Det gäller också när vi 
vänder oss utåt – till föräldrar, politiker och besluts-
fattare.

Att börja använda begreppet utbildningsmiljö 
handlar inte om att ersätta arbetsmiljöbegreppet. 
Det är fortfarande användbart när man t.ex. 
talar om arbetsmiljölagen. I stället vill vi utöka ord-
förrådet med ett specifi kt ord för lärares hela arbets-
situation. Genom det lägger vi till en dimension så 
att fl er faktorer och intresseområden beaktas när 
lärare diskuterar sin arbetssituation.

 Lärares och
 skolledares ansvar
Professionella lärare eller skolledare kan inte från-
säga sig ansvaret för den miljö som man tillsam-
mans med kollegor och elever dagligen skapar. Det 
följer av våra yrkesetiska principer, som inte bara 
behandlar vårt förhållande till eleverna, utan ock-
så förhållandet till yrket, kollegorna och omvärlden. 
De är själva grunden för vårt arbete och för hur vi 
värderar det. 

Enligt skollagen ska var och en som verkar inom 
skolan främja aktning för den gemensamma mil-
jön.2 Lärare och skolledare har inte bara ett ansvar 
för att säga ifrån när elevernas miljö är ohållbar. De 
har samtidigt ett ansvar för att signalera när den eg-
na situationen försämras, och att markera en nedre 
gräns för vad som är ett värdigt arbete. Det handlar 
om att ta ett personligt ansvar för att se till att man 
inte belastas mer än man klarar av. 

Skolledaren har det övergripande ansvaret för 
verksamheten. Skolledaren ska bidra till att skapa 
en samarbetande kultur, som kännetecknas av att 
alla lärare är involverade i förbättringsarbetet, som 

en del i det dagliga arbetet. Lärandet står i fokus 
och arbetet organiseras så att det främjar kommu-
nikation, infl ytande och arbetsgemenskap.

Dessutom har skolledaren vanligen delegerats 
ett arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen. Men 
skolledaren kan inte ta sitt arbetsmiljöansvar utan 
lärarnas medverkan. Det ligger i skolledarnas och 
lärarnas intresse att se till att de får adekvat utbild-
ning och tillräckliga resurser för att klara att leva 
upp till sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen. 

En förutsättning för att lyckas skapa en god 
arbetsmiljö är också att skolledaren tar tillvara de 
kunskaper och erfarenheter som huvudskydds-
ombud och skyddsombud har.

 En vidgad dialog

En hög grad av samverkan mellan skolans olika per-
sonalgrupper är en förutsättning för att skapa bästa 
möjliga miljöer för elevers lärande. 

Lärarförbundets erfarenhet är att det har skett 
positiva förändringar på de arbetsplatser där de pro-
fessionella samtalen lärare emellan fungerat, och 
där dialogen med arbetsgivaren varit tillfredsstäl-
lande. Därför måste ett av målen vara att öka dia-
logen lärare emellan, men också mellan lärare och 
elev samt lärare, elev och skolledning. Dialogen ska 
handla om hur uppdraget kan realiseras.

För att dialogen mellan lärare och solledare ska 
fungera måste skolledaren dela lärarens vetenskap-
liga kunskapsbas och därmed ha möjlighet att se 
och bedöma lärarnas arbete. Ur den aspekten är det 
viktigt att skolledaren är tillgänglig för pedagogis-
ka samtal. 

 Samarbete
 med eleverna 
Om man utgår från lärandet blir det självklart att 
eleverna är i fokus och involveras i allt förbättrings-
arbete. Om man också lägger in perspektivet ut-
bildningsmiljö blir det naturligt att samarbeta med 
elever. 

Arbetsmiljölagen kräver att elever ska ges möj-
lighet att medverka i utformningen av den egna ar-
betssituationen. Också skollagen ger eleverna rätt 



till infl ytande över sin utbildning och skolmiljö, 
bland annat genom möjligheten att utse elevskydds-
ombud. Genom att involvera eleverna i arbetet för 
en värdig arbetsmiljö kan också lärare och skol-
ledare få större kännedom om hur hela arbetsplat-
sen fungerar, och vad som behöver göras. Därför 
bör också skyddsombuden samverka med elev-
skyddsombuden, dela med sig av sina kunskaper 
och engagera dem för en bättre utbildningsmiljö.

 Tid för utveckling

Grundläggande för en god utbildningsmiljö är att 
det fi nns tid för utveckling. Men undersökningar, 
som Lärarförbundet och andra har gjort, visar
att lärare sällan eller aldrig hinner arbeta med ut-
vecklingsfrågor inom ramen för sin arbetstid. 
Dokumentation, utvecklingsarbete, forskning, 
mentorskap, uppföljning och utvärdering, analys 
och kollegial samvaro är alltså moment i arbetet 
som man inte hinner med. Om inte lärarna har tid 
att utveckla skolan, vilka ska då göra det? 

För att skolutveckling ska komma till stånd 
måste lärare ta sig tid att utveckla lärandet och 
föra dialog med varandra. Tid för utveckling är den 
enskilt viktigaste arbetsmiljöfaktorn för lärarkollek-
tivet. Om vi lyckas komma till rätta med den frågan 
kommer lärare också att kunna lösa många andra 
problem i arbetet.

Hur bär man sig åt för att skapa den tid som 
behövs? Bra avtal om t.ex. planeringstid kan vara 
ett sätt, men det är inte alltid som avtal löser prob-
lemen. Det viktigaste är att vi förmår att prioritera 
bland arbetsuppgifterna och har makt att göra det. 
Även om det är svårt, så brukar det bli lättare när 
man ser vad man har att vinna. Lärare som startar 
meningsfulla utvecklingsarbeten brukar också 
hitta lösningar på tidsfrågan tillsammans. 

 En jämställd 
 utbildningsmiljö
Obalanser på arbetsplatsen skapar arbetsmiljö-
problem. Ett tecken på att arbetet med jämställd-
heten inte är tillfredsställande är det faktum att 
kvinnliga lärare i högre grad än män drabbas av 
psykosocialt relaterad ohälsa. 

Brist på jämställdhet påverkar i hög grad elev-
ernas lärande. De begränsningar som könsrollerna 
innebär för lärarna förs vidare till eleverna och bris-
tande jämställdhet bland lärarna påverkar elevernas 
attityder.

Genom att arbetsmiljöarbetet vidgas till att gälla
hela utbildningsmiljön kommer olika aspekter av 
jämställdhet att synliggöras. Då blir det t.ex. 
naturligt att diskutera vilka sysslor som på olika 
sätt könskodats eller hur arbetet kan anpassas till 
vars och ens förutsättningar. 

 Etik och kvalitet 
 – en del av 
 arbetsmiljöarbetet
Lärare måste vara beredda på att motivera sin 
profes sionella status genom att själva kvalitets säkra 
sitt arbete. För detta behövs en strukturerad och 
systematisk refl ektion genom självvärdering. En 
sådan fokuserar på frågor som lärare, skol ledare 
och elever anser angelägna. Samtidigt är det 
viktigt att skolan utvärderas utifrån. Det gynnar 
lärare att såväl myndigheter som föräldrar ser 
lärares och elevers arbete.

Lärare måste också omfattas av och tillämpa den 
egna etiken, precis som andra professionella yrkes-
kårer. Elevernas starka beroendeställning motiverar 
att lärarna praktiserar och vidareutvecklar etiken. 
Också en inre bevakning är nödvändig inom ramen 
för en självvärdering. 

Box 122 29, 102 26 Stockholm 
Telefon 08-737 65 00 
www.lararforbundet.se


