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Checklista 
 

Det är innan du bestämmer dig för att ta en anställning alternativt anta ett 
nytt erbjudande på befintlig arbetsplats som du har störst möjlighet att 
påverka din arbetssituation. Det är viktigt att du tänker igenom ett antal 
frågor och ställer krav på rimliga förutsättningar. Här kommer en lista 
med frågor som kan hjälpa dig på traven: 

• Vilka arbetsuppgifter får du? (Se också faktaruta om arbetsskyldighet) 
 

• Vad kommer du att vara ansvarig för? Verksamheter, undervisningsämnen, antal 
elever, etc. (Se faktaruta om ansvar) 
 

• Hur mycket tid avsätts till för- och efterarbete till undervisningen 
i verksamheten? 

• Hur är din årsarbetstid förlagd? Helgarbete? Läger? Resor? 
 

• Hur planeras och organiseras verksamheten för att du ska ha möjlighet att hinna 
med alla dina arbetsuppgifter inom arbetstiden? 
 

• Finns det utrymme för rast, paus, och att hinna vara på plats i tid, förberedd utan 
stress? 
 

• Är lokalerna ändamålsenliga? Påverkar deras placering och funktionalitet dina 
förutsättningar att hinna genomföra och hantera uppdrag och ansvar som åligger 
dig? Krävs mer omställningstid av logistiska orsaker? 
 

• Finns det tydliga riktlinjer/ramar/avtal när det gäller arbetsinnehåll? 

• Finns det tydliga riktlinjer/ramar/avtal när det gäller undervisningstiden? Hur 
ser det i sådana fall ut? Skiljer det sig mellan undervisning enskilt, i par, i mindre 
grupp, i större grupp etc? Skiljer det sig mellan olika verksamheter (t 
ex. instrumental undervisning, musikal, teater m.fl.)? Annat? 
 

• Är verksamheten uppdelad mellan regelbunden undervisning som t.ex. följer 
grundskolans läsår och verksamhet som sker under loven? Hur ser den 
uppdelningen ut i sådana fall? 
 

• Hur organiseras löpande och specialdestinerad fortbildning, inom ramen för 
ditt uppdrag/din arbetstid? 
 

• Hur underlättas arbetet så att du får möjlighet att delta i nödvändiga möten och 
kollegialt samarbete? 
 

• Vilken lönenivå är aktuell för uppdraget och hur står den sig gentemot 
arbetsmarknaden? 

• Vilken är din huvudarbetsplats? 
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• Hur ska du resa mellan arbetsplatser? Egen bil? Kollektivt? Kommunbil? 
 

• Har du någon egen arbetsplats där du kan sitta och planera din undervisning? 
 

• Tillhandahåller arbetsgivaren den utrustning du behöver för att kunna utföra ditt 
uppdrag? 

När du har fått svar på de här och andra frågor du har, har du ett underlag 
för att ta ställning till vad som är viktigt för dig i det professionella 
läraruppdraget, för din hälsa och för din ekonomi. 

Har du funderingar? Tveka inte att ta kontakt med oss, vi finns alltid 
tillgängliga för att diskutera med dig! Hos vår medlemsservice 
Lärarförbundet Kontakt kan du få facklig vägledning och stöd i ditt 
arbetsliv men du kan också få tala med en lönecoach. 

Du når Lärarförbundet Kontakt på telefon: 0770-33 03 03 alternativt 
logga in på Min Sida på lararforbundet.se och använd dig av 
kontaktformuläret. 

 
  


