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Ett högt tempo i arbetet behöver inte vara ett problem. Det kan vara både 
stimulerande och roligt. Men när tiden inte räcker till för att göra jobbet så bra 
som man skulle vilja, när arbetsuppgifterna blir fler utan att något tas bort och 
när ens kompetens används till fel saker, blir arbetsbelastningen ett problem.

Så är det för många grundskollärare. Vi i Lärarförbundet har visat det gång på 
gång och vår nya undersökning bekräftar återigen bilden. Arbetsbelastningen 
är för hög, tiden till planering för liten och många arbetsuppgifter skulle 
kunna utföras av andra än lärare.

Efter att vi släppte vår senaste arbetsbelastningsrapport 2013 började staten 
rensa på lärarnas bord. Det blev färre individuella utvecklingsplaner, mins-
kade krav på åtgärdsprogram och frivilliga nationella prov för NO och SO i år 
6. Mycket av det vi i Lärarförbundet hade krävt blev därmed också genomfört. 

För tre år sedan visade vi att lärare hade i snitt en kvart per lektion till för- och 
efterarbete. Nu har tiden ökat med fyra minuter. Det är ett steg i rätt riktning 
och ett kvitto på att de åtgärder vi har jobbat för har spelat roll. Men 19 minuter 
är givetvis fortfarande på tok för lite för att lärare ska ha rimliga förutsätt-
ningar att jobba med sin undervisning.

Den slutsatsen bekräftas av att 8 av 10 lärare i vår undersökning fortfarande 
inte hinner planera och utveckla sin undervisning på det sätt de skulle vilja. 
Politikerna har goda skäl att vilja göra mer. För tänk om lärare skulle få tid för 
det självklara – sitt läraruppdrag – och vad det skulle kunna göra för kunskaps-
resultaten! 

Arbetsbelastningen är hög i ett läge när grundskolan är mitt i stora utma-
ningar, som dessutom växer framöver. Bara det senaste året har 70 000 barn 
och ungdomar kommit till Sverige. Lärarna är för få samtidigt som eleverna 
blir fler.  

Tänk om lärare fick tid 
att vara just lärare
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» POLITIKERNA 
HAR GODA  
SKÄL ATT VILJA 
GÖRA MER. «

Flera politiska reformer såsom mindre klasser, som-
marskola och fler undervisningstimmar i matematik 
ökar behovet av lärare och när reformer genomförs 
trots att lärare saknas finns i stället risken att arbets-
belastningen ökar.

Lärarna i vår undersökning är tydliga med vad 
som mest av allt behövs: administrationen måste minska. Lärare används som 
administratörer, vaktmästare och mycket mer – trots att lärarkompetensen är 
mer eftersökt än någonsin. Förutom att det är slöseri har det skapat en ohållbar 
arbetssituation på många håll.

Mycket mer måste hända här och nu för att lärare ska få vara just lärare. Sverige 
behöver snegla på andra länder. Satsa på att avlasta lärarna med lärarassisten-
ter, socialpedagoger och en väl utbyggd elevhälsa. Kommuner och fristående 
skolor måste ta ansvar för att inte lägga på arbetsuppgifter utan att också ta 
bort, och skapa tid för lärare att hinna med sin undervisning.

Sverige behöver en stark lärarkår med förtroendet och förutsättningarna att 
lösa kunskapsutmaningarna.

Stockholm, maj 2016 

Johanna Jaara Åstrand 
Ordförande i Lärarförbundet  
Twitter: @JohannaJAstrand
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Sammanfattning
Lärarförbundet har genomfört en enkätundersökning bland 
 grundskollärare om deras arbetssituation. Resultaten redovisas  
i denna rapport tillsammans med andra fakta:

→ Grundskollärares arbetsbelastning är fortsatt hög. 86 procent,  
nästan 9 av 10, uppger att de har för hög arbetsbelastning.

→ Arbetsbelastningen har främst ökat med extra anpassning av 
undervisningen och särskilt stöd samt mer administration/dokumentation.

→ 7 av 10 svarar nej på frågan om arbetsbelastningen har minskat på något 
område det senaste året.

→ Mest av allt vill grundskollärarna minska på administrationen. Även 
att vara rastvärd och elevgruppernas storlek ringas in som angelägna 
områden att se över.

→ 72 procent av lärarna i undersökningen arbetar på skolor som har 
tagit emot nyanlända elever under året, vilket har inneburit en högre 
arbetsbelastning för hälften av alla grundskollärare.

→ Svenska lärare arbetar mer deltid än lärare i andra länder. Var tredje av 
dessa gör det på grund av för hög arbetsbelastning.

→ Fler än 8 av 10 hinner inte för- och efterarbeta sin undervisning på det  
sätt de skulle vilja.

→ Jämfört med 2013 upplever något fler att de hinner med att planera sin 
undervisning – 17 i stället för nio procent. Tiden till för- och efterarbete  
har ökat med i snitt fyra minuter, från 15 till 19 minuter per lektion. 

→ Grundskollärarna vill gärna ha mer stöd av andra yrkesgrupper. Högst  
på önskelistan står fler speciallärare/specialpedagoger (91 procent), 
stärkt elevhälsa (89 procent) och lärarassistenter (87 procent).

→ Enligt Talis-undersökningen går det 10,5 lärare i Sverige per administrativ 
personal jämfört med det internationella genomsnittet som är 6,3 lärare.

→ Lärare i Sverige jobbar mer än lärare i andra länder. Enligt samma 
Talis-undersökning arbetar svenska lärare fler timmar i veckan än 
genomsnittet.
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Därför måste arbetsbelastningen 
minska 
Det finns många skäl till varför det är angeläget att minska 
 lärarnas arbetsbelastning. Bättre arbetsvillkor kan få fler att 
välja läraryrket, minska risken för sjukskrivningar och på sikt 
förbättra kunskapsresultaten. 

Är det så allvarligt att lärares arbetsbelastning är för hög? Ja, förutom att stressen 
i förlängningen är skadlig är det faktum att lärare toppar mätningar om hög 
arbetsbelastning förödande, i ett läge där läraryrket måste bli attraktivt för fler.

Läraryrket skulle bli mer attraktivt
 Statistiska centralbyrån, SCB, beräknar att Sverige år 2025 kommer att ha en 
brist på 65 000 lärare, och när nu antalet elever ökar efter den senaste tidens 
 flyktingmottagande späs lärarbristen på ytterligare. Framtidens lärare måste 
rekryteras nu – annars kommer lärarbristen förvärras.

Fler lärare behöver lockas till yrket samtidigt som fler som redan är lärare 
måste vilja fortsätta i yrket. Stora ansträngningar måste också göras för att  
få en del av de 40 000 som har lämnat yrket att komma tillbaka. 

Vi vet att läraryrket blir mer attraktivt om lärares möjligheter att fokusera  
på läraruppdraget ökar. 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 efter högre löner, som hade kunnat få dessa  
att bli lärare.1

Det gynnar kunskapsresultaten
Lärarnas arbetsmiljö och elevernas resultat hänger ihop. En granskning av 
lärarnas sjukfrånvaro och elevernas meritvärden2 visar ett samband mellan en 
bra arbetsmiljö och elevernas studieresultat. I kommuner där lärare är sjuka 
presterar eleverna sämre och tvärtom.

1 Lärarförbundets rapport ”Varifrån ska alla nya lärare komma?”, 2011.
2 ”En bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat”, Sveriges Elevkårer och Lärarförbundet, juni 2013.
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Färre sjukskrivningar tjänar alla på
Enligt professor Annika Härenstam3 var läraryrket tidigare ett exempel på 
ett yrke där de anställda hade ovanligt god psykisk hälsa, ett friskyrke. Detta 
har nu vänts till sin motsats. Antalet sjukfall i psykiska diagnoser (ofta stress-
relaterat) var 2014 betydligt högre bland grundskollärare än för arbetsmark-
naden i övrigt4. 

Arbetsmiljöverket har i flera rapporter konstaterat att villkoren för lärare i många 
fall är sådana som forskningen visar kan leda till ohälsa. Exempel på detta är en 
arbetssituation som utmärks av höga krav kombinerat med låg kontroll.

Färre sjukskrivningar är något alla tjänar på – läraren, eleverna och hela 
 samhället. 

Fler lärare kanske skulle jobba heltid
En ofta förbisedd effekt av alltför hög arbetsbelastning kan vara att den 
anställde går ner i (betald) arbetstid för att orka och hinna med. En internatio-
nell studie visar att det är färre lärare i Sverige som jobbar heltid jämfört med 
ett internationellt genomsnitt (78 procent jämfört med 82 procent). Det kan 
vara ett tecken på att svenska lärare tvingas använda deltid som en utväg för att 
minska sin arbetsbelastning i större utsträckning än lärare i andra länder.5 

Arbetsbelastningen är den vanligaste orsaken till deltid bland lärarna i vår 
undersökning, medan det för arbetsmarknaden totalt är den femte vanligaste 
anledningen6. 31 procent av lärarna svarade att det är på grund av den höga 
arbetsbelastningen de arbetar deltid. Det är till och med ett vanligare svar än 
ansvar för barn eller anhöriga. 

En uppskattning är att omkring 5 000 grundskollärare arbetar deltid på grund 
av arbetsbelastningen. Genom satsningar på en bättre arbetssituation skulle 
åtskilliga lärartimmar kunna komma tillbaka till skolan. En minst sagt smart 
politik i tider med stor lärarbrist!

 

3 https://www.suntarbetsliv.se/forskning/konflikter-och-kommunikation/mer-an-kafferumstrivsel---
arbetsrelationer-ar-bra-for-halsan/

4 ”Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser - En studie av Sveriges befolkning 16–64 år”.  
Socialförsäkringsrapport 2014:4.

5 ”Talis, The Teaching and Learning International Survey”, OECD, 2013. 
6 SCB, ”På tal om kvinnor och män”, Lathund om jämställdhet 2014.
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Hur har grundskollärarna  
det på jobbet?
Ett meningsfullt yrke, men med alldeles för hög arbetsbelast
ning. Det vittnar grundskollärarna om. Mest av allt vill de minska 
på administrationen och se fler yrkesgrupper i skolan, som till 
exempel lärarassistenter.

Lärarförbundet har ställt frågor till 800 grundskollärare om deras arbets-
situation och behov.7 

Det bästa: Se eleverna utvecklas
Vi ställde en öppen fråga om vad som är det bästa med att vara lärare.  
Väldigt många svarade att se eleverna utvecklas. 

7 Webbenkät till totalt 2 088 lärare som är medlemmar i Lärarförbundet, och resultaten i rapporten baseras på 
svar från 800 grundskollärare. Enkäten genomfördes i februari 2016 och svarsfrekvensen var 76 procent.

» Samspelet med eleverna och när man får kvitto på  
att det man lärt ut ger en aha-upplevelse! «

Lärare i årskurs 1–3

» Se vetskapen om den egna kunskapsutvecklingen 
tändas i elevernas ögon, att få dela resan med dem och 
att få uppleva deras nyfikenhet. «

Lärare i årskurs 4–6

» Mötet med eleverna, se och bidra till deras utveckling. 
Det kollegiala samarbetet, att utveckla verksamheten 
för elevernas bästa. «

Lärare i årskurs 7–9
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Lärarna sätter fingret på det centrala – att lärare vill utveckla både eleverna och 
sig själva tillsammans med kollegor. Men då gäller det att det finns förutsätt-
ningar för detta. Som den här rapporten kommer att visa är det alltför vanligt 
att så inte är fallet i dagens skola. 

Arbetsbelastningen sätter hinder i vägen
Lärarförbundet visade i en rapport från 20138 att lärares arbetsbelastning var 
hög och att utvecklingen gick åt fel håll. I vår nya enkät framkommer en bild 
av att grundskollärare har en fortsatt hög arbetsbelastning. Nästan 9 av 10 
grundskollärare, 86 procent, tycker att arbetsbelastningen är för hög. 

8 ”Låt lärare vara lärare”, februari 2013.

HUR UPPLEVER DU DIN ARBETSBELASTNING JUST NU?

LÅG 

LAGOM 

LITE FÖR HÖG 

FÖR HÖG 

MYCKET FÖR HÖG 

0%

14 %

35 % 

35 %

16 %
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9 Tidningen ”Du & jobbet”, april 2015.

Var sjätte lärare, 16 procent, upplever att arbetsbelastningen är väldigt  
mycket för hög. En sådan arbetsbelastning är en uppenbar riskfaktor för  
ohälsa som kan gå ut över kvaliteten på undervisningen och leda till att  
lärare lämnar yrket. 

Enligt undersökningen har mellanstadielärarna den högsta arbetsbelast-
ningen. Av dessa uppger 18 procent att arbetsbelastningen är väldigt mycket 
för hög. Motsvarande siffra bland låg- och högstadielärarna är 15 procent. 

Bilden bekräftas i andra undersökningar
Flera andra undersökningar och källor visar på samma mönster. I OECD:s 
undersökning Talis (2013) framkom att svenska lärare arbetar fler timmar i 
veckan än det internationella genomsnittet. 

Skolverkets fann i sin studie ”Lärares yrkesvardag” (2013) att en heltids-
arbetande grundskollärare en genomsnittlig arbetsdag ägnar 9 timmar och 
40 minuter åt arbetsrelaterade aktiviteter. Det motsvarar drygt 48 timmar 
per arbetsvecka. En stor andel svenska lärare arbetar alltså mer än vad de ska 
arbeta enligt sitt arbetskontrakt. 

Enligt undersökningen Kvinnors arbetsmiljö 2011–2014 (Arbetsmiljöverket 
2015) är kvinnliga grundskollärare den yrkeskategori som i högst grad  
(75 procent) av alla yrken anger att de måste arbeta över och ta med jobb hem. 

När SCB tog fram uppgifter om inom vilka yrken arbetsbelastningen ökat 
mest de senaste fem åren toppade grundskollärarna mätningen9. Skolan 
var också det område där arbetsbelastningen ökat i särklass mest. Bland 
grundskol lärarna som varit i yrket de senaste fem åren tycker 84 procent att 
arbets belastningen ökat. Av gymnasielärarna är det 74 procent och bland 
förskol lärarna och fritidspedagogerna 69 procent.
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Vad har arbetsbelastningen ökat med och varför? 
När grundskollärarna i vår enkät får uppge vilka områden den största ökningen 
av arbetsbelastningen varit inom är det två områden som sticker  
ut: extra anpassning av elevernas undervisning och hantering av särskilt  
stöd samt administration/dokumentation.

UPPLEVER DU ATT DIN ARBETSBELASTNING HAR ÖKAT PÅ NÅGOT OMRÅDE 
DE SENASTE TOLV MÅNADERNA? (FLER SVAR VAR MÖJLIGA)

Extra anpassning av elevernas under-
visning och hantering av särskilt stöd
Administration/dokumentation
Mer obligatoriskt deltagande i 
arbetsgrupper
Övriga föräldrakontakter

Övriga möten med personal

Rastvärd/matvärd

Större elevgrupper

Övriga elevkontakter

Undervisningstimmar

Mentorskap/klassföreståndarskap

Utvecklingssamtal

Annat

Marknadsföring

80 %
63 %
41%
39 %
39 %
38 %
29 %
21%
20 %
20 % 
17 %
15 %
1 %

Särskilt oroande är att administrationen ökar, med tanke på att ett antal refor-
mer syftat till att minska densamma. Det kan vara så att många huvudmän 
och skolledningar fortfarande har kvar samma former av dokumentation trots 
att kraven för dessa försvunnit. Ett exempel på det är när staten hösten 2013 
 minskade kraven på hur ofta individuella utvecklingsplaner, IUP:er, behöver 
göras. Lärarförbundet kunde visa att detta på många håll inte fått någon effekt.10 

10 Enkät bland Lärarförbundets avdelningar, oktober 2014.
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En annan förklaring skulle kunna vara att annan administration/dokumenta-
tion har ökat. Detta är problematiskt eftersom lärare utför alldeles för mycket 
administration. Enligt Skolverket använder lärarna 74 minuter per dag till 
administrativt och praktiskt kringarbete, utöver de 66 minuter som lades  
på bedömning och dokumentation.11 

Det finns givetvis dokumentation som lärare bör och ska ägna sig åt, 
dokumentation som är stöd för lärandet. I diskussionerna om lärares arbets-
uppgifter är det således viktigt att föra ett nyanserat resonemang.

Alltmer extra anpassning och särskilt stöd
Det är uppenbart att många lärare uppfattar att extra anpassning av elevernas 
undervisning ger ökad arbetsbelastning. Detta kan vara ett resultat av att 
lärare jobbar med nya metoder eller med nya mål. Men det kan också vara en 
konsekvens av förändrad elevsammansättning, där det tydligaste exemplet är 
den stora gruppen nyanlända. 

På längre sikt kan det också handla om den allt större elevgruppen med 
diagnos. Rimligen har den gruppen varit ungefär lika stor även före dia-
gnostiseringen men nu har den blivit synliggjord. Behovet av speciallärare 
och specialpedagoger är uppenbart. Det är därför positivt att Lärarförbundets 
påtryckningar lett till att den förra och den nuvarande regeringen byggt ut 
dessa utbildningar.

Föräldrakontakter något som ökar
Bland de arbetsområden som ökat mest i vår undersökning finns föräldra-
kontakter. Detta bekräftas i andra undersökningar. Arbetsmiljöverkets inspek-
tion av skolor i Stockholms län 2015 pekade på ett delvis nytt riskområde i det 
stora inflödet av mejl, sms och telefonsamtal, ofta i form av negativa synpunkter. 

Sådana erfarenheter kan vara anledningen till att relativt många lärare också 
anger att föräldrakontakterna ökar. Föräldrars engagemang är en viktig 
 återkoppling till lärare och skola, men kan också innebära ökad press och ett 
 ifrågasättande av lärarprofessionen.

11 Skolverkets undersökning ”Lärarnas yrkesvardag”, 2013.
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När det gäller föräldrakontakter är ett vanligt mönster att föräldrakontakterna är 
som minst för elever som skulle behöva sådana kontakter mest. Lärarna förvän-
tas ta ett stort socialt ansvar för eleverna, vilket ingår i professionens uppdrag. 
Men när trycket ökar bör skolorna anställa socialpedagoger och andra yrkes-
grupper som kan avlasta lärarna, till exempel lärarassistenter och skolvärdar. 

12 Lärarförbundets rapport ”Sverige behöver fler lärare”, april 2015.
13 Lärarförbundets enkät till mer än 1000 skolledarmedlemmar, september 2015.

Mycket dåliga förutsättningar

Ganska dåliga förutsättningar

Varken eller

Ganska goda förutsättningar

Mycket goda förutsättningar

13 %
28 %
26%
31%
2 %

ANSER DU ATT DIN SKOLA HAR DE FÖRUTSÄTTNINGAR SOM BEHÖVS 
FÖR ATT TA EMOT DE NYANLÄNDA ELEVERNA PÅ ETT BRA SÄTT?

Lärarbristen påverkar
Från redan alarmerande nivåer på 65 000 lärare som beräknas saknas 202512 
visar nya bedömningar från utbildningsdepartementet att det saknas 60 000 
lärare redan om tre år. Lärarbristen har tagit ett fast grepp om Skolsverige. 

Efter terminsstarten i höstas hade en tredjedel av landets skolledare fort-
farande vakanta lärartjänster.13 Både lärarnas arbetsbelastning och elevernas 
resultat riskeras när lärare saknas.

Bristen på lärare innebär också att det är en brist på lärarvikarier, och vikarier 
kan också vara en post att dra ner på i besparingstider. 45 procent av lärarna 
i Lärarförbundets undersökning uppger att skolan sällan eller aldrig tar in 
vikarie vid oplanerad kortare frånvaro. Även vid längre planerad frånvaro är det 
15 procent av lärarna som uppger att skolan sällan eller aldrig tar in en vikarie.   
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Skolorna har tagit emot nyanlända elever
2015 har 71 000 barn och unga kommit till Sverige på flykt från andra länder. 
Av dessa är nästan 30 000 i grundskoleåldern, störst är gruppen i årskurs 7–9. 
Det märks på skolorna: 72 procent av lärarna i undersökningen arbetar på 
 skolor som tagit emot nyanlända elever under det senaste året, och det har för 
65 procent av lärarna inneburit en högre arbetsbelastning. 

Med bra förutsättningar går mottagandet av nyanlända elever bra, men hela  
40 procent av lärarna anser att de har ganska eller mycket dåliga förutsätt-
ningar att ta emot nyanlända elever. 

Nya arbetsuppgifter med anledning av legitimationsreformen
En ny arbetsuppgift för behöriga lärare, som tillkommit efter legitimations-
reformen, är att sätta betyg tillsammans med obehöriga lärare. I undersök-
ningen visar det sig att nio procent har eller kommer att sätta betyg med 
 olegitimerad lärare. Av dessa anser 40 procent att de fått dåliga eller mycket 
dåliga förutsättningar att göra detta. 

ARBETSBELASTNINGEN I SAMBAND MED MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA ELEVER

OFÖRÄNDRAD   

ARBETSBELASTNING 
35%  

ÖKAD  

ARBETSBELASTNING 

65%  

HAR TAGIT EMOT

72%  
HAR INTE  

TAGIT EMOT

28%  
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Har arbetsbelastningen minskat med något?
Vi har också omvänt frågat om arbetsbelastningen minskat och i så fall med 
vad. En rungande majoritet, 73 procent, uppger att den inte minskat. Och 
bland dem som uppger att den minskat är det inget arbetsområde som sticker 
ut. Bilden av att administrationen inte har minskat bekräftas av svaren på 
denna fråga.

Högst på listan: minska administrationen
I undersökningen frågade vi också inom vilka områden lärarna tyckte att det 
var viktigast att få en minskad arbetsbelastning. Det överlägset högst priori-
terade är minskad administration/dokumentation (74 procent). Även att vara 
rastvärd och elevgruppernas storlekar lyfts fram som angelägna områden  
att se över.

Trots att så många grundskollärare såg en ökning i arbetsbelastningen när  
det gällde extra anpassning av elevernas undervisning är det inte alls lika 
många som ser det som mest prioriterat vid en översyn. Förklaringen är 
antagligen att man ser detta som ett centralt inslag i yrket, till skillnad från 
administrationen. 

Lärare i årskurs 7–9 skiljer ut sig på vissa punkter. De ser mindre behov av 
att minska uppgifter som rastvärd eller matvärd och vill i betydligt högre grad 
än övriga få minskad arbetsbelastning när det gäller föräldrakontakter. Allt 
talar för att föräldrakontakterna ökat och att lärarna får ta ett socialt ansvar för 
 eleverna utöver vad som egentligen borde ingå i läraruppdraget.
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Många grundskollärare vill se över elevgruppernas storlekar. Skolverket14 
tog fram statistik för läsåret 2013/14 som visade att en svensk skolklass har 
i genomsnitt 19 elever. Klasstorlekarna hade i genomsnitt ökat med 2 elever 
i grundskolan sedan 2008. Sett till årskurs 7–9 var klasstorleken ganska 
 oförändrad över tid, omkring 21 elever per klass, medan klasstorleken hade 
ökat mer i de lägre årskurserna. Årskurs 1–3 hade ökat från omkring 15 elever 
per klass till 18.

Det är viktigt att klasstorlekarna är anpassade efter hur elevgruppen är och att 
lärares signaler om för stora elevgrupper tas på allvar. 

14 PM - Elever i grundskolan läsåret 2013/14, Skolverket 2014.

Administration/dokumentation
Extra anpassning av elevernas  under- 
 visning och hantering av särskilt stöd
Rastvärd/matvärd

Större elevgrupper

Mer obligatoriskt deltagande i 
arbetsgrupper
Undervisningstimmar

Övriga möten med personal

Mentorskap/klassföreståndarskap

Övriga föräldrakontakter

Annat

Utvecklingssamtal

Övriga elevkontakter

Marknadsföring

VILKA OMRÅDEN ÄR DET VIKTIGAST ATT SE ÖVER FÖR ATT MINSKA 
ARBETSBELASTNINGEN? (FLER SVAR VAR MÖJLIGA)

74%
44%
41%
35%
29%
25% 
15%
11%
11%

7%
5%
4%
4%
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Fler yrkeskategorier i skolan?  
Ja, tack.
Lärarna vill gärna se fler yrkeskategorier i grundskolan.  
Med tanke på den stora lärarbristen och lärares höga arbets
belastning behöver lärarkompetensen användas klokt. Det 
 handlar både om avlastning och om att se till att eleverna får  
det stöd de behöver.

En stor andel av de tillfrågade lärarna, 91 procent, är ganska eller mycket 
positiva till att få mer stöd av speciallärare/specialpedagoger och ungefär lika 
många är positiva till att få mer stöd av elevhälsan, som också har en viktig roll 
att spela när det gäller elever med särskilda behov.

Många lärare, 87 procent, är också intresserade av att få en administrativ 
avlastning i form av lärarassistenter. Att det finns ett sådant behov i  Sverige 
bekräftas av OECD:s undersökning Talis (2013) där det framgår att det 
 internationella genomsnittet är 6,3 lärare per administrativ personal jämfört 
med 10,5 lärare i Sverige. 

Speciallärare/specialpedagoger

Elevhälsan

Lärarassistent

Skolvärdar

Socialpedagog

IT-stödpersonal

IKT-pedagog

VAD ÄR DIN INSTÄLLNING TILL ATT DIN SKOLA I FRAMTIDEN SKULLE FÅ MER 
STÖD FRÅN FÖLJANDE YRKESGRUPPER? ANDELEN MYCKET POSITIVA ELLER 
GANSKA POSITIVA.

91% 
89%
87%
86%
86%
83%
75% 
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Antalet anställda har blivit färre
Enligt riksdagens utredningstjänst arbetade ungefär 10 000 färre i skolan 2014 
än 2006. Lärartätheten var dock på ungefär samma nivå. Däremot har andra 
yrkesgrupper försvunnit från skolan.  

Det har för lärarnas del inneburit allt mer av att vara rastvärd, kopiering, 
kontakt med föräldrarna om elevernas frånvaro och liknande. Många lärare 
skulle önska att det fanns fler vuxna i skolan så att lärarna kan fokusera på 
under visningen.

Exempel på vad en lärarassistent kan göra:
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Tiden för planering och 
 uppföljning är för knapp
Fler än 8 av 10 tycker inte att de hinner att planera och efter
arbeta sin undervisning som de skulle vilja. Men samtidigt är 
det något fler som tycker de har den tid för planering som de 
 behöver idag jämfört med 2013. 

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. 

Lärarförbundets senaste undersökning 2013 visade att grundskollärare endast 
hade i snitt en kvart per lektion till planering och efterarbete. De lärare som 
svarat på samma fråga 2016 har nu i snitt fyra minuter mer, eller drygt 19 
minuter, till planering och efterarbete av varje lektion.15

Det är mycket som ska hinnas med under dessa nitton minuter. Skolverket 
beskriver det så här:16 

→ Ensam planera all form av undervisning: allt från läxa, lektion,  
prov, temadag/idrottsdag till terminsplanering. 

→ Tillsammans med kollega/or planera all form av undervisning:  
allt från läxa, lektion, prov, temadag/idrottsdag till terminsplanering 

→ Rättning och bedömning: av skriftliga och muntliga elevarbeten

→ Ensam analysera och dokumentera elevers utveckling:  
omdömen, betyg, IUP, åtgärdsprogram, jämföra bedömningar etc.

→ Tillsammans med kollega/or analysera och dokumentera elevers 
utveckling: omdömen, betyg,

→ IUP, åtgärdsprogram, jämföra bedömningar etc. 

15 Siffran bygger på genomsnittligt antal timmar per vecka till planering och genomsnittligt antal 
undervisningstimmar per vecka.

16 ”Lärares yrkesvardag” Skolverket 2013. 
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2013 2016

De flesta grundskollärare i vår enkät anser att tiden för planering är för knapp 
– 8 av 10 tycker inte att de hinner med. Men fler lärare än tidigare anser dock 
att de har precis lagom med tid för planering och efterarbete av sina lektioner. 
Andelen har nästan fördubblats, förvisso från en låg nivå – från 9 procent 2013 
till 17 procent 2016. Och andelen som inte alls hinner med har sjunkit från  
37 procent till 25 procent.

Åtgärder för att minska administrationen har haft viss effekt, men tiden till 
undervisning är fortfarande på tok för kort. Det är förtärande att inte hinna 
med sitt huvuduppdrag – elevernas lärande – på det sätt man skulle vilja. Och 
det är omöjligt att bedriva undervisning på vetenskaplig grund med så lite 
 planeringstid. 

UPPLEVER DU ATT DU HAR TILLRÄCKLIGT MED TID FÖR ATT PLANERA OCH 
EFTERARBETA DINA EGNA LEKTIONER PÅ DET SÄTT DU SKULLE VILJA?

Tiden räcker 
mer än väl för att 
göra det jag vill

Jag hinner och 
har lite tid över

Jag har precis 
lagom med tid

Jag har svårt att 
hinna med, tiden 

är för knapp

Jag hinner inte 
alls med att  

göra det jag vill
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HUR TROR DU ATT DIN UNDERVISNING SKULLE PÅVERKAS OM DU FICK  
MER TID TILL PLANERING OCH EFTERARBETE?

17 ”Grundskollärares tidsanvändning. En fördjupad analys av Lärarnas yrkesvardag”, Skolverket 2015.

Hela 92 procent av lärarna i denna undersökning uppger att kvaliteten på 
deras undervisning skulle bli bättre om de hade mer tid till planering och 
efterarbete.

Utveckling kräver tid
Det är inte enbart tid för planering som saknas i lärarnas arbetsdagar. Resultat 
från Skolverket17 visar att reflektion kring undervisning och läraruppdraget 
kommer näst högst på listan över de arbetsuppgifter som grundskollärarna 
anser att de använder för lite tid till. 

Det framgår dessutom att vissa lärare anser att de använder för lite tid till att 
delta i organiserad kompetensutveckling och fortbildning. Även enkätresultat 
i Talis ligger i linje med detta, på så vis att svenska lärare anger att de ägnar 
mindre tid till kompetensutvecklande aktiviteter än genomsnittet för lärarna i 
de deltagande länderna i studien.

Om lärarna fick mer tid skulle de ha möjlighet att utveckla sitt arbete enligt 
den omfattande forskning som bedrivits om undervisning. Men att utveckla 
arbetet med formativ bedömning och kollegialt lärande kräver tid, tid som ofta 
saknas i vardagen. 

92%

Kvaliteten 
skulle bli bättre
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Våra förslag för att lärare  
ska få vara lärare 
Lärarbristen är omfattande och vi märker att bristen i sig  
ökar arbetsbelastningen eftersom kollegor saknas. Det går ut 
över kvaliteten: tiden för planering och uppföljning av lektioner 
är för knapp. 

Behovet av avlastning för lärarna i grundskolan är stort. 
 Eleverna vinner på att lärare får tid att hinna med sin under
visning. Dessutom gör det yrket mer attraktivt – och fler  
lärare behövs!

Staten, kommunerna och de fristående skolarbetsgivarna  
har tagit vissa steg men måste göra mer här och nu för att 
 förbättra lärarnas arbetssituation. Här är våra förslag:

→  Matcha varje ny reform med resurser

Regering och riksdag behöver matcha varje ny reform med tillräckliga 
 resurser i form av tid och pengar så att de kan genomföras utan att 
 arbets bördan eller lärares administration ökar. 

På samma sätt som det inom näringspolitiken blivit norm att se över vad  
nya regler innebär för administrativ börda för företag bör det finnas en 
 konsekvensanalys av vilken innebörd olika förslag på skolans område har  
för  lärarnas arbetssituation. 

→  Följ beslut om att rensa på lärares bord

Kommuner och fristående skolor måste följa statliga beslut om att rensa på 
lärares bord, som till exempel minskat antal individuella utvecklingsplaner 
och förenklade åtgärdsprogram. Beslutade förändringar måste få genomslag 
i lärares vardag.
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→  Bygg ut elevhälsan

Det behövs fler skolsköterskor, psykologer och kuratorer i grundskolan.  
Alla kommuner bör dessutom utveckla samarbetet mellan olika delar av 
förvaltningen som rör skolan, genom till exempel centrala skolteam där  
skola och socialförvaltning samarbetar.

→  Investera i fler specialpedagoger och speciallärare 

Skolorna behöver fler specialpedagoger och speciallärare. Skollagen kräver inte 
att skolan ska ha en specialpedagog anställd, utan bara att den ska ha tillgång 
till personal med specialpedagogisk kompetens. Denna skrivning används som 
ett kryphål. Lärarförbundet vill att skollagen skärps så att det framgår att ”det 
ska finnas en lärare med specialpedagogisk examen i elevhälsan.”

→  Anställ administrativa lärarassistenter

Kommuner och fristående skolor bör göra det möjligt för skolledare att 
avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter. Dessa kan avlasta lärarna 
genom att ta hand om praktiska göromål som till exempel blankett- och 
 informationshantering, kopiering, iordningställande av teknik och finnas 
med i arbetet kring frilufts- och temadagar.

→  Satsa på fler socialpedagoger och skolvärdar

Socialpedagoger kan arbeta med elevernas sociala utveckling och spela en 
viktig roll i samarbetet mellan lärare och elevhälsoteam. Tillsammans med 
skolvärdar kan de finnas ute bland eleverna under raster och förebygga och 
följa upp situationer och konflikter. 

→  Minska bördan av nationella prov

Arbetsbelastningen för både lärare och elever i samband med de nationella 
proven måste minska, samtidigt som lärare behöver bättre verktyg för att följa 
elevernas kunskapsutveckling. Vi har föreslagit frivilliga bedömningsstöd i 
kombination med ett system för nationell kunskapsuppföljning. Förslagen 
från regeringens utredare om att minska antalet prov och digitalisera proven 
är viktiga steg och måste blir verklighet snarast. 
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INTERVJUN

Namn: Malin Sandström

Arbetsplats: Grundskollärare 1-6, Lillebyn F-5   
i Torslanda

Lärarbrist, dokumentation som äter arbetstid och arbetsuppgifter som 
bara tillåts bli fler. Så sammanfattar Malin Sandström, grundskollärare 
i Göteborg, vad som ökat arbetsbelastningen. – Om lärare fick avlast
ning skulle eleverna gynnas.

Malin Sandström jobbar med en klass 
i årskurs 1 och har varit grundskol-
lärare sedan 2007. De senaste åren 
har arbetsbelastningen ökat både för 
henne och kollegorna.

– Tiden för planering krymper och 
kvaliteten blir lidande. Stressen och 
sjukskrivningarna ökar. Det blir en 
ond cirkel!

Lärarbristen är en orsak till den höga 
arbetsbelastningen. 

– När en kollega är sjuk finns inga vika-
rier att få tag på. Det betyder att jag till 
exempel fått hoppa in som idrottslärare. 
Det kan också betyda att den där extra 
resursen i klassen behövs i den klass 
som inte har någon lärare.

En annan orsak är enligt Malin att 
kraven på dokumentationen gör den 

tidsomfattande – även om den är nöd-
vändig och bra. En tredje att uppgifter 
läggs på utan att något tas bort.

– Med tydliga arbetsbeskrivningar 
och dialoger om vårt uppdrag skulle 
arbetsmängden bli synlig och också 
vikten av att göra prioriteringar, tror 
Malin Sandström.

Tillsammans med kollegorna identifie-
rar hon snabbt ett antal kringuppgifter 
som andra än lärare skulle kunna göra 
– till exempel kopiera, frånvarorappor-
tera, vara rastvakt, hantera vissa elev-
samtal och ansvara för lärplattformar.

– Om vi fick avlastning skulle vi kunna 
få andrum och tid till pedagogisk 
samplanering och att utveckla under-
visningen. Det skulle vara bra för oss 
som lärare, men inte minst skulle 
eleverna gynnas, säger hon.

Det finns arbetsuppgifter som 
andra än lärare skulle kunna göra
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som ledare då hon är kompetent, 
inkluderande, erfaren och vaken – 
och orädd för konflikter vilket jag 
menar är väldigt viktigt. Ser hon ett 
problem hittar hon alltid en lösning. 
Den tidigare rektorn var mycket bra 
han med och när han slutade ville vi 
fortsätta i samma anda.

 

INTERVJUN

Har ni vänt trenden på er skola?

– Vi organiserar arbetet så att det 
är möjligt att genomföra inom de 
ramar som tilldelats. Vi har extra 
personaltätt, och så har vi två mento-
rer per klass. I dag kan vi med våra 
ekonomiska resurser göra nödvändiga 
investeringar, även sådant sänker 
stressnivån. 

Fredrik Aronsson menar att rektorn 
på skolan är en nyckel till framgång.

– Vår rektor är en tidigare lärare på 
skolan. Vi ville verkligen ha henne 

Många lärare upplever att de har en för hög arbetsbelastning. På 
Blommensbergsskolan i Gröndal en bit utanför Stockholms innerstad 
håller personalen stressen i schack bland annat genom att ha möjlighet 
att kunna ha två mentorer per klass och tillgång till elevassistenter. 
Träslöjdsläraren Fredrik Aronsson framhåller att ett övergripande 
kompetent ledarskap är en viktig pusselbit.

Modigt ledarskap är 
framgångsfaktorn för 
Blommensbergsskolan

»  ETT ÖVER GRIPANDE 
KOMPETENT 
LEDARSKAP ÄR EN 
VIKTIG PUSSELBIT. «
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»  MAN SKA INTE SE 
SIG SOM ENSAM 
LÄRARE I SKOLAN 
UTAN SOM EN DEL 
AV ETT TEAM. «

Har ni fördelat arbetsbelastningen  
på något särskilt sätt?

– Vi är inkluderande på vår skola 
och kan hålla en hög personaltäthet. 
Vi har tre specialpedagoger, fjorton 
elevassistenter och dubblerar lärare 
på vissa lektioner så det är egentligen 
enkel matematik - vi har bra stöd i 
varandra. Men jag vet att det kräver 
att man har ekonomin också.

Vad har du för tips och idéer till andra 
arbetsplatser som vill komma tillrätta 
med det här?

– Grunden är att ha roligt på jobbet. 
Man ska trivas med kollegor som 
ledning och får söka sig till skolor 
där cheferna bryr sig och är erfarna. 
Det du som lärare kan göra är att vara 
en bra kollega och inse att mycket av 
stressen är strukturell och svår att 
komma åt, men du kan anpassa din 
undervisning efter de förutsättningar 
som ges.

INTERVJUN

Namn: Fredrik Aronsson är träslöjdlärare för 
årskurs 6–9

Arbetsplats: på Blommensbergsskolan i  Stockholm 
där han arbetat sedan 12 år tillbaka

Vad kan jag som enskild lärare göra  
för att få ett mer hållbart arbetsliv?

– Man är inte ensam som lärare utan 
är del av ett team och då ska man vara 
på en skola där det finns arbetslag som 
fungerar och är stödjande med samma 
elev- och människosyn som man själv 
har. Inse att du inte ska skuldbelägga 
dig själv för strukturella och politiska 
beslut.

Text: Anita Emthén



26 PERSPEKTIV PÅ LÄRARYRKET. GRUNDSKOLA OCH ARBETSBELASTNING.

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

Perspektiv på läraryrket

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

LÄRARBRIST
Perspektiv på läraryrket

Sverige behöver fl er lärare

LÄRARBRIST GRUNDSKOLA OCH 
ARBETSBELASTNING

GRUNDSKOLA OCH ARBETSBELASTNING
Perspektiv på läraryrket

Låt lärare vara lärare 
DEL 2
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Bli medlem! Skicka sms 
med LÄRARE förnamn 
efternamn till 72080
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Låt lärare vara lärare
Grundskollärarna i vår undersökning är tydliga med vad som mest av allt 
behövs: administrationen måste minska. Behovet av avlastning är stort. 

Eleverna vinner på att lärare får tid att hinna med sin undervisning. 
 Dessutom gör det yrket mer attraktivt – och fler lärare behövs!

Staten, kommunerna och de fristående skolarbetsgivarna måste göra mer här  
och nu för att förbättra lärarnas arbetssituation. Här är våra förslag:

→ Matcha varje ny reform med resurser

→ Följ beslut om att rensa på lärares bord

→ Bygg ut elevhälsan

→ Investera i fler specialpedagoger och speciallärare 

→ Anställ administrativa lärarassistenter

→ Satsa på fler socialpedagoger och skolvärdar

→ Minska bördan av nationella prov


