
 

 

 

 

”Vi investerar kraftigt i skola och utbildning”, säger finansborgarråd Karin Wanngård 

den 13/9 i tidningen ”Mitt i” i en artikel med rubriken ”Så har Stockholm ändrats på 

två år”. Alltså sedan det val där det stora vallöftet till lärare och elever/barn, skola och 

allmänhet, var mindre klasser och en ökad lärartäthet om 3000 fler lärare i 

Stockholms stad. 3000 fler lärare, som förvisso ändrades till 3000 fler lärare och 

”pedagoger”, när valet började närma sig. Men ändå. Det viktiga tillskottet av lärare 

skvallrade om reella satsningar på att minska arbetsbelastningen för lärare avsevärt. 

Utöver ett väsentligt tillskott av den enskilt viktigaste faktorn för elevens lärande, 

d.v.s. lärare, lovades ytterligare åtgärder för att minska arbetsbelastningen för 

professionen – lärare och skolledare 

Lärarförbundet Stockholm organiserar drygt 17900 medlemmar varav 15650 

yrkesverksamma lärare, skolledare samt blivande lärare. Sedan valet 2014 har vi 

undersökt lärares arbetsbelastning i Stockholm. Hårda fakta som visar att de av 

finansborgarrådet nämnda kraftiga investeringar, om än i oprecisa ordalag, inte på 

något sätt haft effekt för att uppfylla inför valet avlagda löften. 

I Lärarförbundet Stockholms rapport ”Stockholm behöver fler lärare” från 2015 

framgår att 70 % av Stockholms lärare uppger att arbetsbelastningen ökat eller ökat 

kraftigt det senaste året. Där framkom även att 38 % av Stockholms lärare överväger 

att lämna yrket men att mer tid för högre kvalitet i undervisningen, högre lön samt 

bättre psykosocial arbetsmiljö skulle kunna få dem att stanna kvar. I Lärarförbundet 

Stockholms rapport ”Vi tar tempen på Stockholms lärare” från 2016 uppger 89 % av 

lärarna att arbetsbelastningen är för hög. En siffra som är högre än för riket i övrigt. 

Vidare framgår det i årets upplaga av ”Bästa skolkommun”, som är Lärarförbundets 

ranking över Sveriges 290 kommuner som huvudman för skolan, att Stockholms stad 

klättrar i förhållande till andra kommuner. Men det som påverkar lärares 

arbetsbelastning och arbetsmiljö ligger anmärkningsvärt lågt för Sveriges största 

arbetsgivare för lärare, Stockholm. I delmoment andelen pedagogiskt utbildade 

lärare, plats 238. Delmoment lärartäthet, plats 221. Resultatet av detta ses i 

delmoment andel friska lärare, plats 197.    

Dessa fakta kan inte vara annat än anmärkningsvärda i en kommun som under flera 

år talat om vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare för i synnerhet lärare. En 

kommun som säger sig ”investerar kraftigt i skola och utbildning” och som dessutom 

är Sveriges största arbetsgivare för lärare oavsett skolform. För det tål att upprepas; 

skolans och förskolans uppdrag är att ge elever kunskaper och förmågor. I elevens 

strävan och arbete att uppnå toppen av sin förmåga är läraren den enskilt viktigaste 

faktorn. Det är läraren som måste få bättre förutsättning att göra det hen vet och kan. 

Det är hit kraftfulla investeringar och prioriteringar måste riktas. Det krävs högre 



 

 

kvalitet i skola och förskola för att vända utvecklingen. Att satsa på kvalitet i skola 

och förskola är att satsa på det som sker mellan lärare och elev. Inget annat. 

Lärarbristen är här och det är det största hotet mot förskolors och skolors kvalitet och 

alla de lärare som idag utför mirakel varje dag i Stockholm stad. Det vore klädsamt 

om kommunstyrelsen i sitt budgetförslag visade lite mer historisk medvetenhet om 

grunden till lärarbristen än att lägga den största skulden på en underdimensionerad 

lärarutbildning och att bristen på lärare därmed är ett statligt ansvar. Lärarbristen 

har istället sin grund i att villkoren för att utöva yrket har varit mycket bristfälligt och 

fortfarande är. Lönen för låg och arbetsbelastningen för hög i kombination med 

mycket få utvecklingsmöjligheter i yrket. Söktrycket till lärarutbildningen har därför 

varit allt för lågt för att möjliggöra en utbyggd lärarutbildning med hög kvalitet. Detta 

har huvudmannen det huvudsakliga ansvaret för och inte minst den största av dem, 

Stockholms stad, som genom olika majoriteters budgetar försatt oss i denna 

situation. Det är också huvudmännen, inte minst Stockholms stad, som nu måste 

komplettera det statliga ansvar som tagits för den situation som huvudmännen 

försatt sig i genom en Lokal samling för läraryrket.  

I en Lokal samling för läraryrket är inte en mängd vackra ord det som ger 

resultat. Det som krävs är ett långsiktigt åtagande och löfte. Lärarbristen är ett 

alltför allvarligt hot mot det enda som kan göra skillnad för vår gemensamma 

framtid. Ansvarstagande politiker vet att denna så viktiga fråga inte kan vänta på att 

ett valår ska inträffa. 

En enhällig forskning visar på lärarens betydelse för en kvalitativ skola och förskola. 

Om läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevens resultat är läraren också den 

enskilt viktigaste faktorn för likvärdigheten, möjligheten och visionen. Visionen om 

ett bättre samhälle för alla. Där alla kan växa och bidra. Läraren är således den 

enskilt viktigaste faktorn för att motverka skillnadernas Stockholm. 

Det är allvar nu. Insikt om detta allvar återspeglas inte i vare sig budgettext och i 

synnerhet inte schablonhöjningar om 1.3% inom vilka åtgärder ska rymmas.  

Mot bakgrund av situationen vi befinner oss i är kommunstyrelsens krismedvetenhet, 

som tydliggörs i finansborgarrådets budgetförslag, besynnerligt låg och lämnar 

väldigt mycket övrigt att önska. 

Lärarförbundet Stockholm talar för drygt 17900 medlemmar inom den profession 

som på riktigt kan göra skillnad för eleven, samhälle och framtid. Det är grunden för 

ett Stockholm som håller samman och är absolut inget särintresse. Vi vill och är 

beredda att bidra med det vi kan. Ansvaret vilar dock på såväl nationell som lokal 

nivå. Det lokala ansvaret vilar på kommunstyrelsen som ger förutsättningarna för det 

som måste och ska ske.  Lärarförbundet tar nu därför initiativ till ett långsiktigt 

åtagande och löfte – Lokal samling för läraryrket.  

 



 

 

Följande behöver ingå som självklara delar i Lokal samling för läraryrket. 

- Lärares och skolledares löneutveckling som verktyg att behålla och attrahera 

lärare 

- Reella verktyg för att minska lärares och skolledares arbetsbelastning 

- På vilket sätt behöver politik och förvaltning agera och besluta för att lärare 

ska kunna fokusera på elevens lärande och utveckling av undervisning 

- På vilket sätt behöver politik och förvaltning agera och besluta för att stödja 

skolledare i att utforma en utvecklande pedagogisk organisation 

- Utveckling av program som gör att Stockholm stads lärare och skolledare 

upplever att det satsas på dem och ser Stockholms stad som en självklar och 

attraktiv arbetsgivare 

- Hur ska behörighetsgivande och kompletterande kompetensutveckling 

underlättas och vilket ansvar behöver tas på olika nivåer 

- Karriärtjänster i alla skolformer och hur de ska bidra till utveckling 

- Vilka åtgärder behövs för professionens utveckling 

- Hur ska forskning och inte minst praxisnära forskning kunna utvecklas för att 

stärka och utveckla professionen 

- Hur ska rörlighet inom Stockholm stads skolor och förskolor uppmuntras och 

underlättas 

- Att signalera höga förväntningar på professionen, att de kan vända 

utvecklingen och att de har den viktigaste roll att fylla 

 

Samt ytterligare delar som kan stärka professionen och dess effekter. 

 

Lärarförbundet Stockholm yrkar… 

- att kommunstyrelsen tar ansvar och ändrar riktning i budgettext och 

tilldelning av resurser och därmed visar det ansvarstagande som vilar på lokal 

nivå för läraryrket och vad professionen ska åstadkomma enligt skollagen. 

 

- att Lärarförbundet Stockholms initiativ till Lokal samling för läraryrket 

delas och hörsammas av kommunstyrelse och berörda nämnder. 

 

- att Kommunstyrelsen fattar ett akut beslut och skjuter till de medel som 

behövs för att utöka den statliga Lärarlönesatsningen så att samtliga lärare 

som uppfyller kvalifikationskrav och kriterier får ta del av löneökningen och 

som gör att de stannar kvar. 

 

Lärarförbundet Stockholm 

Johan Törnroth, ordförande 


