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Stressande arbete utgör lärares största risk för ohälsa. En del riskfaktorer hänger samman med hur arbetet 

organiseras. Vid planeringen ska därför risker undersökas och erfarenheter tas tillvara, så att problemen kan 

undvikas.    

   

Att göra en riskbedömning och en handlingsplan är inte bara ett formellt krav som arbetsgivaren måste leva 

upp till. Det är också ett gemensamt intresse för skolledare och anställda. Det bäddar för friskare lärare, en 

sundare arbetsplats och bättre resultat. Chef och skyddsombud ska komma överens om hur det ska göras i 

praktiken.    

   

På många grund- och gymnasieskolor talar lärarna om ”tjänstefördelning” vid planering av vem som ska ha 

vilka ämnen med vilka klasser. I andra verksamheter görs en planering med fokus på att få öppettider, 

bemanning och tjänstgöringsschema att gå ihop.  

En tjänsteplanering behöver göras inom alla skolformer, omfatta alla arbetsuppgifter samt en bedömning av 

bemanningen i förhållande till den planerade verksamheten, i sin helhet och för vars och ens uppdrag. Detta 

är ett tillfälle då risker kan undvikas. Ett andra tillfälle är vid den konkreta schemaläggningen, det vill säga 

när och i vilka lokaler arbetsuppgifterna ska utföras. Det kan också vara aktuellt att göra riskbedömningar 

vid andra tillfällen, exempelvis utökad elevgrupp, nya kollegor (ändrad kompetens att luta sig mot), beslut 

om VFU-uppdrag.   

Måste göras   

Föreskrifterna om ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:1, SAM) och ”Organisatorisk och social 

arbetsmiljö” (AFS 2015:4, OSA) är bindande föreskrifter där Arbetsmiljöverket preciserar kraven på att 

arbetsgivaren genomför och följer upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa förebyggs och att en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.    

   

Bland annat ska ”organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön” omfattas av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dit hör fördelning av arbetsuppgifter och beslut som påverkar 

individers och gruppers arbetsmängd. I kommentarerna till föreskrifterna sägs att arbetsmiljöfrågor i 

allmänhet och riskbedömning i synnerhet ska vara en del i alla beslutsprocesser där beslut fattas kring 

personalen. ”Många verksamhetsbeslut berör arbetsförhållandena. Följderna för arbetsmiljön behöver därför 

bedömas och beaktas innan besluten fattas” (3 §).   

   

Dessa beslut ska fattas på grundval av kunskap om de faktiska riskerna i arbetet. ”Arbetsgivaren behöver 

vara klar över vilka risker som finns så att ohälsa och olycksfall kan förebyggas” (kommentar till 8 §). Där 

sägs också att ”Arbetsgivaren bör vara uppmärksam på effekterna av till exempel övertid och hög 



arbetsbelastning” som även återfinns i 9 § i OSA ” Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och 

befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att 

resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.” Här är det viktigt att man redan vid tjänstefördelningen ser till 

att det finns balans mellan krav och resurser, genom att noggrant gå igenom alla moment som 

tjänstefördelningen inrymmer.   

   

Riskbedömningar måste också göras med hänsyn till vilka individer som ska göra jobbet. Det är kanske inte 

rimligt att en person som är obehörig i ett ämne ska hinna både inhämta kunskaper, ta stöd i kompetenta 

kollegor och hinna undervisa lika mycket som någon annan. Några har nationella prov, andra har 

institutioner/material som kräver mycket arbete, några är nya, några klasser har många krävande elever… 

För att fullgöra kravet på att ”bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa” måste 

riskbedömningen alltså göras per individ.     

   

Chef och skyddsombud ska komma överens både om metod och om bedömningar.    

  

Orsaker till stress   

Stress orsakas oftast av samverkande faktorer. När man granskar lärares stress så är det som är mest skadligt 

i utdragna, pressade situationer. Stressens orsaker kan brytas ner i några faktorer:    

- Obalans mellan krav och resurser/kontroll. Stort ansvar/höga krav är inget egentligt problem, men 

däremot är det en stor psykisk belastning att få krav ställda på sig utan möjlighet att möta upp mot 

kraven.   

- Brist på tid/för mycket att göra.    

- Samvetsstress:  handlar i första hand om situationer där man har ansvar för människor i 

beroendeställning och känner att man inte kan ta hand om situationer och inte heller kan lasta av 

vare sig känslan eller det faktiska ansvaret på någon.    

- Illegitima arbetsuppgifter handlar om att man blir tvungen att göra saker som man upplever som 

onödiga eller oskäliga och som inte är kopplat till mitt uppdrag som lärare.   

- Hindrad att göra arbetet: det kan handla om störda miljöer, t ex stökiga arbetsrum, eller tid som tas i 

anspråk till möten som inte gynnar arbetet.   

- Brist på återhämtning. Återhämtning behövs både under arbetsdagen och en ostörd dygnsvila med 

utrymme både för avkoppling och sömn.      

Behöver inte vara svårt   

En tågordning kan vara att rektor/chef tar fram ett första underlag. Varje lärare tittar tillbaka på en 

standardvecka och ett arbetsår. Inventera situationer då arbetsbelastningen var hög, stresspåslagen stora, det 

var nära till konflikt mm. Har det funnits möjlighet att hinna med alla uppdrag? Under vilka perioder var 

arbetsbelastningen ovanligt hög? Varför? Finns det en tydlighet i hur arbetsuppgifter ska prioriteras när de 

inte hinns med? Vem läraren ska vända sig till om hjälp med prioritering behövs? Har förutsättningar 

saknats för att ge barn-/elever möjlighet att nå målen?    

   

Titta också på den föreslagna tjänsteplaneringen. Vad vet vi om barn-/elevgrupperna? Har det tillkommit 

något? Kommer belastande situationer som präglat det tidigare året att återkomma? För läraren själv eller 

någon annan?    

   



Notera situation och risk i tabellen. Notera för varje situation vad som kan vara en allvarlig risk (d v s det är 

både sannolikt att det inträffar och att det får hälsokonsekvenser) eller en mindre allvarlig risk (d v s om det 

inte är sannolikt eller att det inte ensamt får svåra konsekvenser).    

   

Följ sedan tabellraden och föreslå åtgärder och ansvarsfördelning. I vårt professionella ansvar ligger både att 

synliggöra problemen och att hjälpa till att hitta lösningar.    

   

Efter att skyddsombudet haft möjlighet att komplettera tar chefen över ansvaret för bedömning och 

handlingsplan.    

Attityd och delaktighet grundläggande   

Det kan vara värt att notera att mycket forskning visar att ledningens syn på anställdas hälsa, viljan att 

planera för en god miljö och att ta individuella hänsyn är avgörande – inte bara för hälsan. Flera 

undersökningar visar dessutom att friska lärare som kan kliva in i mötet med barnen/eleverna utan 

stresspåslag når bättre resultat.    

   

När det fungerar som bäst är både lärare och skolledning angelägna om att förutse och eliminera risker. De 

är dessutom trygga i att risker som man inte lyckats förutse men som ändå dyker upp tas på allvar och att det 

finns utrymme att planera om arbetet.    

 

Exemplet i tabellen nedan är för en lärare i grundskolan för att ge exempel på hur tabellen kan fyllas i. Vad 

som behöver lyftas fram i just din verksamhet vet du förstås bäst själv.   



Exempel på blankett för det systematiska arbetsmiljöarbetet   

   

RESULTAT AV RISKBEDÖMNING    HANDLINGSPLAN      

Riskkällor och risker   Allvarlig 

risk   
  Annan  

risk   
Åtgärder   Ansvarig   Klart 

när   
Uppföljning/ 

kontroll   

Tvåämnesundervisning HK-tyska. Långt mellan  

institutionerna och svårt att hinna för o 

efterarbete i HK-sal.    

   X   Schemat anpassas.    Schem 

aläggar-Mats  

20  

juni   

Oktober/   

Rektor   

Ulla   

Fyra paralleller i sv. Extrem stress vid nationella 

prov.    

X      Dagar friställs genom att undervisningen 

koncentreras till tiden före prov och 

mentorsuppgifter tas över av andra under 

berörda veckor.    

Schem 

aläggar-Mats  

10  

feb   

April/   

Rektor   

Ulla   

Samtliga uppdrag ryms med stor sannolikhet inte 

inom arbetstiden. Riskerar leda till stress p g a 

samvetsnöd samt kritik från elever och föräldrar.   

Stor risk för arbete utanför ordinarie arbetstid.   

X      Uppdragen begränsas eller några tas bort. 

Ev begränsningar i lärarens uppdrag 

tydliggörs för elever och föräldrar.   

Rektor Ulla   15 

maj   

Månadsvis 

avstämn/    

Rektor   

Ulla   

Svårt att hinna växla mellan uppdrag. Brist på 

återhämtning.    

X      Uppdrag av liknande karaktär samlas 

under arbetsdagen.    

Schem 

aläggar-Mats  

15  

maj   

Sept/    

Rektor   

Ulla   

Undervisning i ämnen för vilka jag ej är behörig. 

Stress pga illegitima, oskäliga arbetsuppgifter.    

X      Ämneshandledning med avsatt tid (för 

både mig och handledare).    

         

Flera nya elever med stort socialt stödbehov. Risk 

för samvetsstress och för hindrat arbete i 

klassrummet.    

   X   Handledning, stöd från elevvårdsteam.    Elevvården      Månadsvis 

under 

höst/ Bitr 

rektor  

Fatima   

   


