
Låt skolledare fokusera  
på att vara skolledare

EN RAPPORTSERIE OM SKOLLEDARYRKET DEL 2
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Alla som vill att Sverige ska nå bättre kunskapsresultat måste ställa sig frågan: 
Hur använder vi våra skolledare idag? Vilka förutsättningar ger vi skolledarna 
att fokusera på det som skolforskningen entydigt säger är viktigast – det peda-
gogiska ledarskapet?

Att lärare ligger i topp i olika mätningar vad gäller stress och arbetsbelastning 
är välkänt. Lärarnas chefer, skolledarna, har en lika tuff situation. Det visar 
Lärarförbundets enkät bland 2700 rektorer och förskolechefer.

Att jobba över är mer regel än undantag och två tredjedelar säger att de under 
sin karriär fått allt mindre tid för det pedagogiska ledarskapet. Samtidigt vet vi 
att skolledare som har tid att leda det pedagogiska arbetet är en av grundbul-
tarna i framgångsrika skolsystem världen över.

Utan satsningar på skolledarna kommer det inte att ske någon skolutveckling 
och resultatförbättring. Så länge budgetmålen tillåts gå före kunskapsmålen 
kommer inte alla barn få det stöd de har rätt till. Så länge nya arbetsuppgifter 
hamnar i skolan utan att personalstyrkan ökar kommer skolledare och lärare 
att slitas ut. 

Hälften av skolledarna har övervägt att lämna yrket det senaste året. Samtidigt 
står kåren inför stora pensionsavgångar. Det som avgör om svensk skola kan 
locka kompetenta ledare framöver är en rimligare arbetsbelastning tillsam-
mans med mer attraktiva löner. 

Elevresultaten fortsätter att försämras och ett gott pedagogiskt ledarskap 
behövs mer än någonsin. Det krävs också ett tydligt politiskt ledarskap. Det är 
politiker och arbetsgivare, på både nationell och lokal nivå, som har låtit skol-
ledares arbetssituation bli helt orimlig med ständigt nya arbetsuppgifter, stän-
digt mer att göra och ständigt sämre förutsättningar.

Nu är det dags att rensa på skolledares 
bord och skapa tid för det som gör skillnad, 
att leda det pedagogiska arbetet:

→ Regeringen måste snarast tillsätta 
den utredning av skolledarnas 
arbetssituation som aviserades i 
budgetpropositionen 2013. 

→ Varje reform och nytt uppdrag från staten och huvudmannen måste 
matchas med resurser i form av tid och pengar.

→ Öka antalet skolledare så att varje skolledare får ett rimligt antal 
medarbetare.

→ Sluta att flytta administrativa arbetsuppgifter från huvudkontoren till 
skolorna.

→ Skärp skollagen så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig 
om att rektorer och förskolechefer har tillräckliga resurser för att klara 
sina uppdrag.

Stockholm, februari 2014

» UTAN SATSNINGAR PÅ 
SKOLLEDARNA KOMMER 
DET INTE ATT SKE NÅGON 
SKOLUTVECKLING OCH 
RESULTATFÖRBÄTTRING«

Rensa och skapa tid för det  
pedagogiska ledarskapet

Agneta Cederbom  
Ordförande Lärarförbundets  
skolledarförening

Eva-Lis Sirén 
Ordförande Lärarförbundet  
Twitter: @evalissiren
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Sammanfattning
Lärarförbundets undersökning visar att arbetsbelastningen för 
landets viktigaste chefer, skolledarna, har ökat och tiden för det 
pedagogiska uppdraget minskat.  

I korthet visar undersökningen att:

→ Två tredjedelar har fått allt mindre tid för det pedagogiska ledarskapet

→ Nästan 8 av 10 upplever att arbetsbelastningen har ökat sedan de blev 
skolledare, förskolecheferna upplever detta i högst utsträckning

→ Sju av tio rektorer arbetar mer än 45 timmar i veckan

→ Det som ökat arbetsbelastningen mest är fler arbetsuppgifter från 
huvudmannen, följt av ansvar för mer personal/större organisation och 
sämre ekonomiska förutsättningar

→ Hela 97 procent trivs i grunden med skolledarjobbet

→ Trots det har 55 procent av rektorerna och 43 procent av 
förskolecheferna övervägt att lämna yrket det senaste året

Resultaten är alarmerande och måste leda till snabba insatser från staten,  
kommunerna och de fristående skolföretagen.

Skolledare hinner inte vara  
pedagogiska ledare 
Arbetssituationen för många skolledare är orimlig,  
det visar Lärarförbundets undersökning. Sämre ekonomiska 
förutsättningar, fler arbetsuppgifter och ansvar för mer personal 
tar tid från det som borde vara politiskt prioriterat: att leda 
och samordna den pedagogiska verksamheten mot bättre 
kunskapsresultat.

Av de 2 720 som har svarat på enkäten arbetar nästan en femtedel i privat sek-
tor och resten i kommunerna. De flesta, omkring 75 procent, är rektorer eller 
förskolechefer i ungefär lika stora proportioner. Cirka 13 procent är biträdande 
rektorer eller förskolechefer medan övriga är chefer i musik- och kulturskola, 
folkhögskola samt chefer på förvaltningsnivå. 

Tiden för det pedagogiska ledarskapet har krympt
Skolforskningen visar att den skolledare som ägnar tid och uppmärksamhet åt 
elevernas lärande och åt att leda lärarna mot en bättre undervisning, genererar 
bättre elevresultat i skolan.1 Vilka möjligheter ges svenska skolledare att uppnå 
detta? 

1 Framgår bl.a. av Monica Törnséns artikel s. 76 i Struktur, kultur, ledarskap – förutsättningar för framgångsrika 
skolor (red Jonas Höög, Olof Johansson 2011).
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Två tredjedelar upplever att de har fått allt mindre tid för att leda det pedago-
giska arbetet. Det är en allvarlig signal om att något gått snett i skolans organi-
sation. 

De som har lång yrkeserfarenhet och är kommunalt anställda upplever detta 
tydligast. 
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HAR DIN TID ATT LEDA DET PEDAGOGISKA ARBETET FÖRÄNDRATS? 

Nej Jag har  
mer tid

Jag har 
mindre tid Vet ej

Nästan 8 av 10 skolledare uppger att arbetsbelastningen har ökat. Ökningen 
upplevs allra tydligast i förskolan – 82 procent av förskolecheferna uppger att 
belastningen blivit större. 

Med tanke på att lärare toppar mätningar om stress är det inte särskilt förvå-
nande att lärarnas chefer, skolledarna, också har fått en ökad arbetsbelastning. 
Även Sveriges elever är stressade2, och det faller ett stort ansvar på stat och 
huvudmän att utreda och åtgärda brister i arbetsmiljön. 

Dryga arbetsveckor
De allra flesta skolledare jobbar alldeles för mycket, endast en av tio får plats 
med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid. Mer än hälften har en  
”normal” arbetsvecka på 45 timmar eller mer. 

I den privata sektorn finns en något större andel vars arbete ryms inom  
ordinarie arbetstid, men också en större andel som jobbar mer än 50 timmar.

Rektorerna jobbar över mest - sju av tio jobbar mer än 45 timmar per vecka, 
och var femte 50 timmar eller mer. Endast en av tjugo uppger att arbetet får 
plats inom 40 timmar. 

Arbetsbelastningen har ökat
Att lärarnas arbetsbörda har ökat de senaste åren är väl känt. Hur ser det ut 
för skolledarna? 
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HAR DIN ARBETSBELASTNING  
FÖRÄNDRATS UNDER DEN TID DU VARIT SKOLLEDARE? 

Nej Den har ökat Den har 
minskat Vet ej

2 Attityder till skolan 2012, Skolverket (2013).

» Att utveckla det pedagogiska ledarskapet 
i klassrummet är det som jag anser är 
mitt viktigaste uppdrag. Tyvärr får det 

alltför ofta stå tillbaka för administrativa 
uppdrag och akuta situationer. «
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Än värre är, att endast en femtedel av skolledarnas chefer regelbundet följer 
upp skolledarnas avvikelser från ordinarie arbetstid. Det är arbetsgivaren skyl-
dig att göra – alldeles oavsett om övertidsersättning har avtalats bort eller ej.

Det blir tydligt att huvudmännen har organiserat verksamheten på ett sätt 
som inte stämmer med gällande arbetstidslagsstiftning. Arbetsuppgifterna 
ska rymmas inom arbetstiden, och arbetsgivarna måste ge skolledarna bättre 
förutsättningar.

Vad beror den ökade arbetsbelastningen på?
Vi har bett de skolledare som svarat att arbetsbelastningen har ökat att ange 
högst tre orsaker till detta3. För gruppen skolledare som helhet handlar det 
oftast om att fler arbetsuppgifter flyttats från huvudmannen ut till verksamhe-
ten följt av ansvar för mer personal/större organisation och sämre ekonomiska 
förutsättningar.

Svaren skiljer sig åt mellan kommunal och privat huvudman och mellan olika 
befattningar. 

3 Alternativen som gavs var;
– Implementering av utbildningspolitiska reformer
– Sämre ekonomiska förutsättningar till verksamheten
– Fler arbetsuppgifter flyttas från huvudmannen till 

verksamheten
– Otydligare ledning från huvudmannen
– Mer kontroll från Skolinspektionen eller 

huvudmannen
– Större krav på dokumentation kring barn/elever

– Större krav på pedagogisk ledning
– Ansvar för mer personal och/eller större 

organisation
– Fler barn/elever som behöver särskilt stöd
– Ökade krav från föräldrar
– Ökade krav på marknadsföring
– Rektorsutbildning
– Annat:    

Ansvar för mer personal  
och/eller större organisation

Fler arbetsuppgifter flyttas från 
huvudmannen till verksamheten

Sämre ekonomiska 
förutsättningar till verksamheten

Större krav på dokumentation 
kring barn/elever

Implementering av 
utbildningspolitiska reformer

Fler arbetsuppgifter flyttas från 
huvudmannen till verksamheten

Förskolechef

Förskolechef

Fler arbetsuppgifter flyttas från 
huvudmannen till verksamheten

Fler barn/elever som  
behöver särskilt stöd

Sämre ekonomiska  
förutsättningar till verksamheten

Fler barn/elever  
som behöver särskilt stöd

Implementering av 
utbildningspolitiska reformer

Större krav på dokumentation 
kring barn/elever

Rektor

Rektor

DE TRE VANLIGASTE ORSAKERNA TILL ATT BELASTNINGEN  
ÖKAT FÖR SKOLLEDARE I FRISTÅENDE VERKSAMHET

DE TRE VANLIGASTE ORSAKERNA TILL ATT BELASTNINGEN  
ÖKAT FÖR SKOLLEDARE I KOMMUNEN

1

1

2

2

3

3

» Låt oss vara skolledare och driva det  
pedagogiska utvecklingsarbetet. Nu ska vi göra 

ALLT! Vaktmästare, byggledare, psykologer, 
städkontrollanter, fixa larm och lås… «
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Huvudmännen flyttar administration till skolorna
Alltför ofta får budgetmålen gå före kunskapsmålen, och det skapar stress och 
ökad belastning för skolledarna. Många anger dessutom att arbetsuppgifter 
flyttas från huvudmännens kontor ut till skolorna. Vad handlar det om? Bland 
frisvaren nämns ofta ökad administration – allt ifrån fastighetsfrågor till perso-
nalärenden. Uppgifterna och kraven är många och av skiftande karaktär.

Nästan 70 procent av skolledarna uppger att de ekonomiska förutsättningarna 
förändrats till det sämre under deras tid som skolledare. En förklaring kan vara 
att besparingar sker indirekt genom att skolan får överta arbetsuppgifter från 
huvudmannen.  

Många lyfter också fram att den ökade arbetsbelastningen handlar om  
ansvar för fler medarbetare/större organisation. Redan 2009 visade TCO att 
skolledare oftare än andra chefer ansvarar för stora personalgrupper, se sid 15.

Privatanställda har mycket att göra med dokumentation och reformer
Bland privatanställda skolledare märks att det är större krav på elevdokumen-
tation och implementering av skolreformer som ökar arbetsbelastningen. 
Reformtempot för skolan har varit högt de senaste åren, och kraven på doku-
mentation har ökat.

» IT-relaterade uppgifter har ökat,  
ex uppgifter som förr g jordes av PA-avdelning, 

ekonomi, upphandling m.m. «

Flera av de privata verksamheterna är små och har ibland ingen central orga-
nisation motsvarande en förvaltning. De har kanske heller inte chefskollegor 
på andra skolor som stöd och bollplank i samband med att skolreformer ska 
genomföras.

Även i den privata sektorn flyttas arbetsuppgifter ut till verksamheterna, vilket 
leder till ökad arbetsbelastning. 

Rektorerna kämpar med särskilt stöd
Rektorer, oavsett om de jobbar kommunalt eller privat, väljer ”fler elever som 
behöver särskilt stöd” som ett av huvudskälen till ökad arbetsbelastning. Nya 
lagar ger fler elever tydligare rätt till åtgärdsprogram och särskilt stöd. Rekto-
rerna har ett särskilt ansvar för detta arbete och får alltför sällan de resurser 
som krävs för jobbet. 

När de får formulera fritt tar många skolledare upp sin oro för att lärarna är 
utarbetade, stressade och för få. Det gör det troligen svårt att delegera arbets-
uppgifter, och att exempelvis få arbetet med särskilt stöd att fungera på ett 
bra sätt.

»Ett rimligt personalansvar – det skulle räcka 
med 30 anställda att ansvara för. Idag har jag 
ansvar för 58 medarbetare. Arbetsveckorna blir 

mycket långa för att hinna med hela uppdraget.«

» Sjösätt inte fler reformer utan att säkerställa  
att de är rimliga och genomförbara.«

»Resurserna är för knappa till de  
elever som av någon anledning behöver särskilt 

stöd”…” När budgeten prioriteras av kommunen 
så krockar det med det statliga uppdraget i 

skollag och läroplan.«
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Förskolecheferna fyller på redan överfyllda barngrupper
De kommunala förskolecheferna väljer oftast alternativet ”ansvar för mer  
personal och/eller större organisation” som skäl till att arbetsbelastningen 
ökat. Det har kommit fler barn till förskolan under en längre tid och inte sällan 
hanteras denna ökning genom att de nya barnen placeras i redan befintliga för-
skolegrupper, som då växer. Bland frisvaren framkommer att förskolans chefer 
ofta önskar mindre antal barn i barngrupperna.

» Just nu “bär” jag mina trötta medarbetare. 
Barngrupperna måste minska i storlek. Vi har öppet 
tolv timmar per dag och 20 barn 1–5 år varav minst 

två per grupp behöver särskilda stödinsatser. «
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Andel som svarat Ja på frågan grupperade efter hur många timmar de jobbar

HAR DU NÅGON GÅNG UNDER DET SENASTE ÅRET  
ALLVARLIGT ÖVERVÄGT ATT LÄMNA DITT YRKE SOM SKOLLEDARE? 

40 timmar  
eller mindre

41–44 
timmar

45–49 
timmar

50 timmar  
eller mer

Rektorer överväger i högre utsträckning att lämna yrket – 55 procent jämfört 
med 43 procent av de skolledare som inte är rektorer. De jobbar också över 
mest vilket till viss del kan vara förklaringen. 

Endast sju procent av de rektorer som svarade på enkäten har mer än 20 års 
skolledarerfarenhet. Motsvarande siffra för förskolechefer är 24 procent. Detta 
tyder på att rektorerna försvinner ur yrket tidigt. 

Gillar yrket, men funderar på att sluta

Skolledaryrket är Sveriges viktigaste ledarjobb. 
I princip alla skolledare trivs i grund och botten 
med sitt yrkesval. 

Trots det har nästan hälften övervägt att lämna yrket bara det senaste året. Ju 
högre arbetsbörda, desto fler funderar på att sluta. Resultatet ligger i linje med 
vad forskning kring stress visar3. Hög arbetsbelastning med litet utrymme för 
återhämtning under längre tid, leder till negativa tankemönster. I en förlängning 
riskeras utmattningssymtom eller annan ohälsa.

TRIVS DU I ROLLEN SOM SKOLLEDARE?

Ja, 97%

Nej, 3%

»Det handlar om att få en rimlig arbetsmängd. 
Jag gillar mitt jobb, men det får inte ta all min 
kraft. Man måste få ha ett liv utanför arbetet.«

3 Kunskapsöversikt: Arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjukdom, Arbetsmiljöverket.
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Andra om skolledares  
arbetssituation
TCO, Arbetsmiljöverket, Utbildningsradion – det är fler än 
Lärarförbundets skolledarförening som visat på problemet med 
skolledarnas arbetssituation. Något måste göras, och det snart. 

TCO: Skolans chefer stressar mest 
År 2009 gav TCO ut rapporten ”Det moderna arbetslivets chefer” om arbets-
belastning och stress för chefer inom olika branscher. Skolans chefer ledde 
stressligan knappt före övriga sektorer. De tillhörde dem som var konstant hårt 
belastade i högst utsträckning och som oftare hade ansvar för stora personal-
grupper. Skolsektorn utmärkte sig också när det kom till ökad tidsåtgång för 
administration och krav på uppföljningar.

Arbetsmiljöverket varnar för ohälsa
År 2011 inspekterade Arbetsmiljöverket 52 kommunala arbetsgivare i Väst-
sverige, utifrån rektorers arbetsmiljö. Vid granskningen framkom att tiden inte 
räckte till för det som rektorerna skulle göra. 

Det framkom också frustration över att ekonomi och administration styr verk-
samheten och att skolledarna inte kunde arbeta mer med det pedagogiska 
ledarskapet. Myndigheten skrev bland annat i sin rapport:

”Arbetsuppgifternas mängd och omfattning innebär i flertalet inspekterade kommu-
ner att rektorernas belastning är så hög att det finns risk för ohälsa. Det är Arbetsmil-
jöverkets uppfattning att man inte tillräckligt systematiskt uppmärksammat signaler 
om hög arbetsbelastning, ohälsa och stress bland rektorer.” 

Arbetsmiljöverket gav flertalet av de besökta arbetsgivarna krav på att förbättra 
sina rutiner för att systematiskt följa rektorernas arbetsbelastning och arbetstid. 

Analys och slutsatser 
Skolförfattningarna är mycket tydliga med att huvudmannen har ett ansvar 
för den enskilda skolans utveckling och att rektorn och förskolechefen ska 
utveckla utbildningen. Detta kan bara förverkligas om undervisningen och det 
pedagogiska arbetet prioriteras. 

Lärarförbundets undersökning visar dock att skolledarnas pedagogiska led-
nings- och utvecklingsuppdrag trängs undan av att de får överta andra arbets-
uppgifter från huvudmännens bord. 

Elevernas undervisning blir inte bättre, snarare sämre, när skolans ledare 
måste administrera mer. Undervisningen i  förskolan blir inte heller bättre av 
att förskolechefer ständigt tvingas  fylla på redan överfulla barngrupper. 

Sammantaget framkommer en bild där skolledarna har blivit problemlösare 
och administratörer åt huvudmännen, istället för tvärtom. Istället för att ta 
bort icke-pedagogiska uppgifter från skolledarnas bord, lägger huvudmännen 
dit sådana. Även staten har bidragit genom många stora reformer och långt-
gående dokumentationskrav under en alltför kort tid. Redan överlastade lärare 
och skolledare förväntas göra ännu mer utan att bli fler – i slutändan drabbas 
elevernas lärande.

Det är inte rimligt att någon yrkesgrupp ska behöva arbeta så mycket. Arbets-
miljöverket har varnat för ökad ohälsa hos skolledare om det inte sker föränd-
ringar. Vi vet enligt undersökningen att många överväger att lämna yrket. 
Detta tillsammans med att 42 procent av skolledarna kommer att gå i pension 
de närmaste tio åren4 ökar behovet av snabba insatser.

Viktiga förutsättningar för att målstyrning i en decentraliserad organisation 
ska fungera, är uppföljning och återkoppling. Det innebär att huvudmännen 
hela tiden behöver utvärdera, följa upp och vid behov göra korrigeringar. De 
måste helt enkelt se till att skolledarna har de förutsättningar som behövs för 
att klara sitt uppdrag . 

4 Lärarförbundets rapport ”Höj lönen – hejda lärarkrisen”, september 2013.
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Namn: Linda Forssén 

Jobbar som: förskolechef och rektor

Antal år i yrket: 1,5 år

Skola, ort: Nya skolan, Lilla Edet,  
fristående förskola och F-9-skola

Antal medarbetare: 19 

INTERVJUN

Att få leda genom andra och sätta 
prägel på en verksamhet, det är anled-
ningen till att Linda Forssén valde att 
gå vidare från att vara lärare till skol-
ledare. 

– Jag vill vara där, mitt i lärarnas vardag 
och vara ett stöd för dem. Dessvärre 
betyder det att jag får sitta på kvällarna 
med administrativa och ekonomiska 
arbetsuppgifter, säger Linda Forssén. 

För henne är det pedagogiska uppdra-
get viktigt, vilket gör att hon får skjuta 
på andra arbetsuppgifter, som att 
skriva underlag och kallelser, anställ-
ningsbevis samt attestera fakturor. 

– Vi har oreglerad arbetstid och uppdra-
get är väldigt komplext, det gör att det är 
svårt att inte arbeta övertid. 

Helst skulle hon vilja se mer stöd i de 
ekonomiska och administrativa syss-
lorna. 

– Jag blev rektor för att jag har en vilja 
att vara pedagogisk ledare. Då skulle 
det vara skönt att slippa en del av allt det 
administrativa. Jag har gärna det ekono-
miska ansvaret men vissa uppgifter, till 
exempel attestera fakturor tar väldigt 
mycket tid. 

”Det är svårt att inte arbeta övertid”

Utbildningsradion: Rektorerna ägnar 
mest tid åt administration
Rektorerna i Utbildningsradions rektorsbarometer (2013) har bland annat sva-
rat på hur de fördelar sin arbetstid. De ägnar mest tid åt administration/eko-
nomi, följt av elevärenden och personalfrågor. Först på fjärde plats kommer det 
som är centralt i rektors uppdrag: det pedagogiska ledarskapet.
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I ”En rapportserie om skolledaryrket” sätter 
Lärarförbundets skolledarförening ljuset på 
viktiga frågor för landets skolledare. Läs och 
beställ rapporterna på lararforbundet.se/
skolledarrapport

Ansvar  som en vd  
– men lönen då?

En rapportsEriE om skollEdaryrkEt  del 1

Låt skolledare fokusera 
på att vara skolledare

EN RAPPORTSERIE OM SKOLLEDARYRKET DEL 2

DEL 1 DEL 2

Bli medlem! Skicka sms  
med SKOLLEDARE [mellanslag] 
förnamn efternamn till 72080

INTERVJUN

När rektorn inte hinner med allt 
den borde blir det mindre tid till 
skolutveckling. Istället går allt mer 
tid åt till administration och annat. Det 
berättar Peter Westergård, rektor 
på Rinnebäcksskolan i Kävlinge. Han 
tycker att det bästa med att  
vara rektor är att få arbeta med 
skolutveckling.

– Jag vill göra en bättre skola för 
eleverna, genom att göra den mer 
modern och meningsfull.

Peter har en hög arbetsbelastning, men 
undviker att jobba på kvällar.

– Jag har valt att inte längre jobba över, 
efter arbetstiden. I tanken gör jag det, 
men inte fysiskt.

De arbetsuppgifter som har ökat mest 
är att ta hand om anmälningar från 

föräldrar och att skriva olika typer av 
rapporter till kommunen.

– Jag har tvingats släppa att vara ute i 
verksamheten.

Han berättar att han skulle vilja hinna 
få lärare att arbeta mer tillsammans. 
Istället för att lärare enbart ska 
behöva förbereda lektioner ensamma 
i hemmet.

– Idag konserverar vi verksamheten 
istället för att utveckla den.

För att förbättra situationen det måste 
det bli färre personer att ha personal-
ansvar för.

– Idag är det en alldeles för stor 
verksamhet att ansvara över. Till 
exempel skulle varje rektor behöva 
ansvara för max 25 lärare för att hinna 
göra ett bra jobb.

”Jag vill hinna vara mer i verksamheten”

Namn: Peter Westergård 

Jobbar som: Rektor

Antal år i yrket: 6 år

Skola, ort: Rinnebäcksskolan, Kävlinge

Antal medarbetare: 55 

En rapportserie om skolledaryrket 

Lärarförbundet är det största förbundet 
för skolledare och organiserar all personal 
inom utbildningsområdet som har 
ledarbefattningar. Skolledarföreningen växer 
och har drygt 6 400 yrkesaktiva medlemmar. 
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Låt skolledare fokusera på att 
vara skolledare
Politiker och arbetsgivare har låtit skolledares arbetssituation bli helt  
orimlig med ständigt nya arbetsuppgifter, ständigt mer att göra och ständigt 
sämre förutsättningar. Tiden för det mest centrala i skolledares uppdrag, det 
pedagogiska ledarskapet, har krympt – det visar vår nya rapport.

Det är dags att ge skolledare förutsättningar  
att leda det pedagogiska arbetet mot bättre resultat:

→ Regeringen måste snarast tillsätta den utredning av skolledarnas 
arbetssituation som aviserades i budgetpropositionen 2013. 

→ Varje reform och nytt uppdrag från staten och huvudmannen 
måste matchas med resurser i form av tid och pengar.

→ Öka antalet skolledare så att varje skolledare får ett rimligt antal 
medarbetare.

→ Sluta att flytta administrativa arbetsuppgifter från huvudkontoren 
till skolorna.

→ Skärp skollagen så att huvudmännen regelbundet måste förvissa 
sig om att rektorer och förskolechefer har tillräckliga resurser för 
att klara sina uppdrag.


