
700 gymnasielärare  
om sin arbetssituation

EN UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARFÖRBUNDET
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» KÖRKORTET TILL ARBETSMARKNADEN 
ÄR EN GYMNASIEEXAMEN, OCH DEN 
GÅR MÅNGA MISTE OM. VI VILL ATT 
POLITIKERNA SKA HÖJA AMBITIONERNA 
OCH AVGE ETT GYMNASIELÖFTE: ALLA, 
OAVSETT VAR MAN ÄR FÖDD, SKA FÅ 
DE MÖJLIGHETER SOM EN AVKLARAD 
GYMNASIEUTBILDNING GER. NYCKELN 
ÄR ATT GE LÄRARNA DE ALLRA BÄSTA 
FÖRUTSÄTTNINGARNA.«
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» NÄR LÄRARBRISTEN  
SLÅR IGENOM PÅ  
LANDETS GYMNASIE- 
SKOLOR HOTAR DET 
KVALITETEN. «

Vi efterlyser ett gymnasielöfte!
Vår nya enkät bland 700 medlemmar som är lärare i gymnasieskolan visar att 
många gymnasielärare i grunden trivs med sitt arbete. Arbetet med eleverna  
och undervisningen känns meningsfullt. Men vår undersökning visar också  
att arbetsbelastningen och stressen fortsätter att öka. Högst på listan över vad  
som behöver minska står administrationen. 

Eleverna blir fler och många lärare jobbar på skolor som tagit emot nyanlända 
elever det senaste året. 1 av 3 lärare uppger att förutsättningarna för mottagandet  
inte varit de bästa. Samtidigt uppger 1 av 5 gymnasielärare att de under förra 
läsåret behövt sätta betyg åt obehöriga kollegor. När lärarbristen slår igenom  
på landets gymnasieskolor hotar det kvaliteten. 

Körkortet till arbetsmarknaden är en gymnasieexamen, och den går många 
miste om. Vi vill att politikerna ska höja ambitionerna och avge ett gymnasie-
löfte: Alla, oavsett var man är född, ska få de möjligheter som en avklarad gym-
nasieutbildning ger. Nyckeln är att ge lärarna de allra bästa förutsättningarna.
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Det handlar om satsningar på specialpedagoger, elevhälsan och modersmåls-
lärare. Och framför allt: Sverige behöver fler lärare. Yrket måste bli mer attrak-
tivt både för den som är gymnasielärare idag och den som funderar på att bli  
det. Minskad arbetsbelastning tillsammans med höjda löner är helt avgörande. 

De förutsättningar elever och lärare får idag avgör hur långt Sverige kan nå 
imorgon. Därför borde varje politiker ställa sig bakom gymnasielöftet! 

Stockholm, september 2016 

Johanna Jaara Åstrand 
Ordförande i Lärarförbundet  
Twitter: @JohannaJAstrand
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Sammanfattning
Lärarförbundet har ställt frågor till nästan 700 gymnasielärare  
om deras arbetssituation och behov:

→ 8 av 10 uppger att deras arbetsbelastning är för hög. 

→ För att minska arbetsbelastningen vill gymnasielärarna mest av allt att 
administrationen/dokumentationen ses över.

→ Gymnasielärarna vill gärna ha stöd av andra yrkesgrupper. Personal i 
elevhälsan (91 procent), socialpedagoger (87 procent) och lärarassistenter 
(85 procent) står högst upp på listan.

→ 78 procent arbetar på gymnasieskolor som tagit emot nyanlända elever, 
och en tredjedel av lärarna tycker att förutsättningarna för mottagandet 
varit goda. 

→ 1 av 5 har under förra läsåret satt betyg med obehörig kollega, och 1 av 3 
tycker att förutsättningarna för det har brustit.

→ 2 av 3 gymnasielärare har bytt chef de senaste tre åren.

→ Gymnasielärarna efterfrågar större fokus på kompetensutveckling som 
rör deras ämnen, jämfört med den kompetensutveckling de får idag.

Webbenkät till totalt 2 088 lärare varav 942 gymnasielärare som är medlemmar i Lärarförbundet, och resultaten 
i rapporten baseras på svar från 679 gymnasielärare. Enkäten genomfördes i februari 2016 och svarsfrekvensen
var 72 procent.
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Arbetsbelastningen  
är alldeles för hög 
8 av 10 uppger att deras arbetsbelastning är för hög. Var sjätte  
lärare, 16 procent, upplever att arbetsbelastningen är väldigt 
mycket för hög. 

En så hög arbetsbelastning som gymnasielärare har är en påtaglig riskfaktor 
för ohälsa. Det kan både gå ut över kvaliteten på undervisningen och leda till att 
lärare lämnar yrket. Och Sverige behöver fler lärare, inte färre!

Att arbetsbelastningen är hög bekräftas av andra fakta och undersökningar.  
När SCB undersökte inom vilka yrken arbetsbelastningen har ökat mest under 
de senaste fem åren så fanns gymnasielärarna i toppen med 74 procent. Den 
enda grupp som hade en ännu högre siffra var grundskollärarna med 84 procent. 
Genomsnittet för samtliga yrken på arbetsmarknaden är 47 procent. 

I Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsmiljön 2015” (juni 2016) uppger 73 procent av 
gymnasielärarna att de har alldeles för mycket att göra jämfört med 52 procent i 
genomsnitt bland alla yrken. Risken att drabbas av utbrändhet eller depression är 
enligt Försäkringskassan högre för lärare än för genomsnittet på arbetsmarknaden. 

HUR UPPLEVER DU DIN ARBETSBELASTNING JUST NU?
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Först och främst:  
Minska administrationen
Det som mest av allt behöver ses över för att minska arbetsbelast-
ningen är enligt landets gymnasielärare administration/dokumen-
tation. 

Lärares administrativa arbetsbörda har diskuterats mycket de senaste åren och 
det verkar finnas en politisk förståelse för nödvändigheten av att minska på 

Ordmolnet baseras på 500 unika svar på frågan vad som är det bästa med att vara lärare. Varje ords storlek avgörs 
av hur ofta det förekommer.

Ett meningsfullt arbete 
Mer än 95% av gymnasielärarna anser att deras arbete är  
meningsfullt.

Bilden beskriver vad lärarna i undersökningen tycker är det bästa med yrket. 
Men i vilken mån finns tiden för det som känns viktigast och mest utvecklande? 
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administrationen och ge lärare mer tid att vara lärare. Trots detta lyser politiska 
åtgärder med sin frånvaro och lärarna upplever inte någon minskning av den 
administrativa bördan i sin vardag. 

Viss dokumentation är givetvis nödvändig för att följa elevernas kunskaps-
utveckling, men dokumentationen ska vara ett stöd för lärandet – inte något  
som kommer i vägen.  Administration som inte spelar roll för lärandet måste 
andra yrkesgrupper avlasta lärarna med.  

Många lärare vill även se över arbetsbelastningen vad gäller hanteringen av sär-
skilt stöd och extra anpassningar av elevernas undervisning. Med exempelvis  
fler nyanlända elever och elever med olika typer av diagnoser finns ett större 
behov av stöd och anpassningar. Vi vet också att behovet av speciallärare och 
specialpedagoger är stort.  

VILKA OMRÅDEN ÄR DET VIKTIGAST ATT SE ÖVER FÖR ATT MINSKA  
ARBETSBELASTNINGEN?
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VAD ÄR DIN INSTÄLLNING TILL ATT DIN SKOLA I FRAMTIDEN SKULLE FÅ MER STÖD 
FRÅN FÖLJANDE YRKESGRUPPER? (ANDELEN POSITIVA ELLER GANSKA POSITIVA)

Fler yrkeskategorier i skolan?  
Ja, tack!
Bristen på lärare är stor och det viktigaste är att rekrytera fler till 
yrket och att behålla de lärare som finns genom bättre villkor. Men 
i ljuset av den enorma brist som är, blir det också nödvändigt att 
se över vilka andra yrkeskategorier som kan anställas i skolan för 
att avlasta lärarna. 

De gymnasielärare som vi har tillfrågat är positiva till i princip alla sorters sam- 
arbeten och stödfunktioner som kan avlasta och ge en minskad arbetsbelastning.

Nio av tio gymnasielärare är ganska eller mycket positiva till att skolan skulle få 
mer stöd från elevhälsans yrkesgrupper (skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, 
kurator), samt nästan lika många till socialpedagoger som kan fungera som en 
länk mellan lärare och elevhälsoteam, och ibland även till föräldrar och social-
tjänst.

Många är också intresserade av att få avlastning med administrativa uppgifter 
av en lärarassistent. Att det finns ett sådant behov i Sverige bekräftas av OECD:s 
undersökning TALIS där det framgår att det internationellt sett går en admini-
strativ personal per 6,3 lärare jämfört med en per 10,5 lärare i Sverige.

Elevhälsan 

Socialpedagog

Lärarassistent 

Speciallärare/specialpedagoger 

IT-stödpersonal 

Skolvärdar

IKT-pedagoger

91%

87%

85%

82%

80%

79%

64%
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Förutsättningarna för  
mottagandet behöver bli bättre
2015 kom 71 000 barn och unga till Sverige på flykt från andra  
länder. Av dessa är nästan 24 000 i gymnasieåldern, vilket 
motsvarar 7,7 procent av hela befolkningen i åldersgruppen  
16-18 år. De flesta av dessa ungdomar har kommit till Sverige  
som ensamkommande barn.

78 procent av gymnasielärarna i undersökningen arbetar på skolor som har 
tagit emot nyanlända elever under det senaste året. När vi frågar lärarna om de 
anser att deras gymnasieskola har de förutsättningar som behövs för att ta emot 
de nyanlända eleverna på ett bra sätt, så är bilden splittrad. Endast en tredjedel 
svarar att förutsättningarna är ganska eller mycket goda.

Samtidigt som vissa kommuner knappt har tagit emot några nyanlända elever 
så består gymnasieeleverna i ett tiotal kommuner av så mycket som en tredjedel 
nyanlända. I vår undersökning var det färre av lärarna som arbetar i fristående 
verksamhet som uppgav att deras gymnasieskola hade tagit emot nyanlända 
elever – endast 42 procent jämfört med 84 procent bland lärarna i de kommu-
nala skolorna. Samtidigt anser en större andel, 44 procent, av lärarna på dessa 
fristående skolor att det finns ganska eller mycket dåliga förutsättningar för  
mottagandet av de nyanlända eleverna. 

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

4%
Mycket goda

förutsättningar

30%
Ganska goda

förutsättningar

26%
Ganska dåliga
förutsättningar

7%
Mycket dåliga

förutsättningar
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Vad behövs för att mottagandet 
ska bli bättre?

Ordmolnet är baserat på 400 svar där gymnasielärarna med egna ord har angivit vad som skulle behövas för att 
deras skola ska kunna ta emot de nyanlända eleverna på ett bra sätt. Varje ords storlek avgörs av hur ofta det 
förekommer.
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Lärarna har svaren på vad som 
gör skillnad
Fler lärare, tid och satsningar på modersmål och svenska som 
andraspråk (SVA) slår igenom i svaren. Eller som några av  
lärarna formulerar det: 

Vi måste skapa en väg till gymnasieexamen som passar fler. Utbildning är en 
rättighet – dessutom en lönsam sådan. Politikerna måste lyssna på lärarna och 
satsa på det som gör skillnad. Att dela ansvaret för mottagandet av nyanlända 
elever mellan fler kommuner och skolor är en viktig del av detta.

» Mer personal med SVA-behörighet och att skolan  
aktivt arbetar för att alla lärare på skolan ska få utökad 
förståelse för de nyanländas situation och vad de 
behöver. «

» Att tid avsätts för lärare att genomföra kartläggnings-
samtal, samt planera för en växande organisation. Detta 
förmodas vi göra på vår planeringstid. «

» Fler lärare, fler skolor som tar emot och mer samarbete 
mellan skolorna. «
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1 av 5 sätter betyg för obehörig  
kollega
En arbetsuppgift för legitimerade lärare, som tillkommit efter 
legitimationsreformen, är att sätta betyg med obehöriga lärare. 
Undersökningen visar att 19 procent av de legitimerade gymnasie-
lärarna under läsåret 2015/2016 satte betyg tillsammans med en 
olegitimerad kollega. 

Av dessa anser endast 24 procent att de har fått ganska eller mycket goda förut-
sättningar att göra det. Bland lärarna i fristående gymnasieskolor är det något 
fler som behövde sätta betyg tillsammans med en olegitimerad lärare, 27 procent 
jämfört med 18 procent i kommunala gymnasieskolor. 

En lärare som ska sätta betyg tillsammans med en obehörig kollega behöver 
redan från terminsstart få tid för att samarbeta kring planeringen av undervis-
ning och bedömning. Det innebär i praktiken ofta ett slags handledarskap från 
den legitimerade läraren, särskilt om den olegitimerade läraren är oerfaren.

HAR DU UNDER HÖSTTERMINEN BEHÖVT, ELLER KOMMER DU UNDER VÅR- 
TERMINEN BEHÖVA, SÄTTA BETYG MED EN OLEGITIMERAD LÄRARE?

För mer information och tips om medbedömning:  
www.lararforbundet.se/artiklar/att-satta-betyg-med-en-larare-som-inte-har-legitimation
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Kortsiktigt med täta rektorsbyten
Hela två av tre gymnasielärare i undersökningen svarar att deras 
skola har bytt chef under de senaste tre åren. 27 procent uppger 
att de bytt chef flera gånger.

En sådan omsättning på skolledare tyder i sig på en ohälsosam organisation, 
men det får dessutom konsekvenser för lärarna och för möjligheterna att 
bedriva en långsiktig och väl fungerande verksamhet. 

OECD har pekat på att Sverige för att bryta sin nedåtgående resultattrend be-
höver anstränga sig för att attrahera och behålla högkvalitativa skolledare. Ett 
starkt och stabilt ledarskap är en väg till framgång. 

En närvarande rektor som har tid för sitt pedagogiska ledarskap är en förutsätt-
ning för en konstruktiv dialog med lärarna och för skolans utveckling. För att 
nå dit måste huvudmännen säkerställa administrativ avlastning och att skol-
ledarna har rätt förutsättningar för sitt uppdrag. 

HAR DIN SKOLA BYTT CHEF UNDER DE SENASTE TRE ÅREN?

Ja 

Ja, flera gånger Nej

Jag har inte varit här i tre år men 
under den tid jag har varit här har 
det inte skett.
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Det behövs mer av den  
kompetensutveckling som  
lärarna efterfrågar
Den kompetensutveckling gymnasielärarna i störst utsträckning 
har deltagit i är konferenser, studiebesök eller mässor, kollegialt 
lärande med fokus på pedagogiska perspektiv samt insatser om 
betygssättning och bedömning. 

Det som är mest efterfrågat är dock ämnesfördjupning och ny forskning, 
ämnesdidaktiska fortbildningskurser och kollegialt lärande med fokus på 
ämnesundervisning. 

Det finns alltså stora skillnader mellan vilken kompetensutveckling som  
gymnasielärarna får möjlighet att delta i, och vilken kompetensutveckling  
som efterfrågas. 

Denna bild bekräftas ytterligare i OECD:s undersökning TALIS. Svenska lärare 
deltar mer i konferenser jämfört med det internationella snittet, men i mindre 
utsträckning i kurser/workshops, forskning och kompetensutveckling genom 
externa organisationer. Den sammanlagda tiden för kompetensutveckling 
under ett år är lägre för svenska lärare. De upplever inte heller, i jämförelse 
med internationella lärare, att kompetensutvecklingen har lika stor positiv 
effekt på deras undervisning.
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HAR DU UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA DELTAGIT I KOMPETENS- 
UTVECKLING PÅ ARBETSTID?

Lärarlyftet – kurs för att få  
behörighet i ett nytt ämne

Ämnesdidaktisk fortbildningskurs

Andel som 
deltagit

Andel som 
efterfrågar

Fortbildningskurs i pedagogiska perspektiv

Kollegialt lärande med fokus  
på ämnesundervisning

Kollegialt lärande med fokus  
på pedagogiska perspektiv

Betygsättning och bedömning

Utbildning med fokus på viss roll/funktion

Konferens/studiebesök/mässa

Ämnesfördjupning och ny forskning

5% 18%

42%

33%

40%

35%

34%

18%

27%

56%

16%

31%

31%

51%

50%

26%

64%

28%
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Vi vill se ett  
gymnasielöfte!
Vi vill att politikerna ska höja ambitionerna och avge ett gymnasie-
löfte. Ett löfte till alla unga som bor i vårt land, oavsett var de är 
födda: Vi lovar att ge dig de allra bästa förutsättningarna för att  
klara en gymnasieexamen. Vi tror på dig och din förmåga. Vi nöjer 
oss inte med mindre än att vi gjort allt för att du ska klara av det. 

Gymnasielöftet är också ett löfte till alla lärare i utbildningssyste-
met: Du ska ha de bästa förutsättningarna för att ta alla unga i  
Sverige till en gymnasieexamen. Det handlar om:

→  Attrahera och behålla lärare genom att minska  
arbetsbelastningen med avlastning, höja lönerna och 
satsa på goda kompetensutvecklingsmöjligheter

→  Fler speciallärare/specialpedagoger och investeringar  
i elevhälsan

→  Utbyggt komvux med möjlighet att genomgå hel gymnasie- 
utbildning

→  Bättre möjligheter till modersmålsundervisning 
i gymnasieskolan

→  Satsningar på språkintroduktion med hög lärartäthet  
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GYMNASIELÖFTET
#skolanärnyckeln

Jag ställer mig bakom

Läs mer om Gymnasielöftet på  
lärarförbundet.se/gymnasielöftet

Ställ dig bakom Gymnasielöftet med en twibbon  
på din profilbild.

GYMNASIELÖFTET
#skolanärnyckeln

Jag ställer mig bakom
GYMNASIELÖFTET

#skolanärnyckeln

Jag ställer mig bakom
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