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Budgetera arbetstid med Räknestickan  
  

Räknestickan ger en bild av dina möjligheter att skapa god kvalitet i 
undervisningen och att hinna med alla andra arbetsuppgifter inom din avtalade 
arbetstid. Här går vi igenom hur den funkar.  
  
Räknestickan finns i två varianter, för dig med ferietjänst, och för dig med semestertjänst  
  
  

  
Så funkar Räknestickan  
  

Räknestickan innehåller tre sidor. Du byter sida med de röda pilarna. Sandfärgade 
rutor kan du själv ändra i. Andra färgade rutor visar viktiga resultat.  
  
Steg 1 - kolla uppgifterna om din anställning.   

• Ändra ”tjänstgöringsgrad” om du arbetar deltid och antalet semesterdagar eller 
arbetstimmar om ditt avtal ger andra villkor.   

  
Steg 2 - fyll i alla arbetsuppgifter du har och hur lång tid de tar.  

• Gör en uppskattning av tiden det tar att utföra dem på ett bra sätt, en vanlig 
vecka eller under ett år.  
 

• Arbetsuppgifter du inte har kan du radera, byta ut eller strunta i.  
 

• Arbetar du deltid, tidsätt det uppdrag din deltid innebär, inte ett heltidsuppdrag.   
 

• Restid ska räknas med om du reser från en arbetsplats till en annan under dagen, 
det vill säga "i tjänsten". 
 

• Du kan välja mellan att fylla i minuter/vecka eller timmar/år och olika för varje 
arbetsuppgift, men fyll bara i en av dem per arbetsuppgift. Fyller du i antal 
minuter/vecka, räknar verktyget ut hur många timmar det blir på ett år.   
 

• Gör inte listan alltför detaljerad. Men du ska kunna tidsätta och beskriva det 
som står på varje rad.  
 

• Var realistisk. Att underdriva kan leda till en tuffare arbetssituation, att överdriva 
kan försvåra samtalet med din chef.  

 
Steg 3 - analysera resultatet.  

• hur många minuter/undervisningstimme som finns planerade för arbete som ger 
kvalitet i undervisningen  
  

• hur många timmar alla andra arbetsuppgifter tar och om de hinns med på din 
reglerade arbetstid      

https://res.cloudinary.com/lararforbundet/raw/upload/v1651051684/6abacf85c0f46563d68d7a0e8810e3cb/-Raknestickan__Ferier_1360_Last.xlsx
https://res.cloudinary.com/lararforbundet/raw/upload/v1651051684/6abacf85c0f46563d68d7a0e8810e3cb/-Raknestickan__Ferier_1360_Last.xlsx
https://res.cloudinary.com/lararforbundet/raw/upload/v1651051687/05eb7c5bf2f9974339c6816ae01c4538/-Raknestickan_Semester_Last.xlsx
https://res.cloudinary.com/lararforbundet/raw/upload/v1651051687/05eb7c5bf2f9974339c6816ae01c4538/-Raknestickan_Semester_Last.xlsx
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Använd Räknestickan i planering och inför samtal  
  

Om dina arbetsuppgifter inte ryms inom arbetstiden, visa din chef och begär förändring.  
  
Använd ”tiden för undervisningsanknutet arbete” som underlag för samtal om 
den kvalitet i undervisningen som planeringen ger utrymme för, vad som ska hinnas med 
och om balansen är rimlig.  
  
Var öppen för samtal utifrån underlaget. Menar din chef att arbetsuppgifter kan 
göras på kortare tid, beskriv vad du tror du hinner med på den tiden och var tydlig med 
att du i så fall inte kommer att lägga mer tid än så.  
  
Har gärna med dig datorn under samtalet, ändra siffror om det behövs och tala om 
hur resultatet ser ut utifrån vad ni kommer fram till.   
  
  
  

Ta ditt ansvar – inte arbetsgivarens  
  

Du och din arbetsgivare har ett avtal med en tydlig gräns. Det finns inga regler 
för hur mycket tid som ska ägnas åt vissa arbetsuppgifter men det är solklart att de ska 
rymmas inom arbetstiden.  
  
Ta ditt ansvar, låt arbetsgivaren ta sitt. Ryms inte allt arbete inom arbetstiden har 
din chef två alternativ, att prioritera bort arbetsgifter eller ge dem till någon annan.  
  
Säger din chef att ”good enough” och ”rimliga ambitioner” räcker? Kräv tydlighet om 
att detta är chefens beslut. Den är viktig om kvaliteten i verksamheten sen ifrågasätts 
eller påverkar din lön.  
  
Säg till när arbetsuppgifter inte hinns med, då hamnar ansvaret för 
prioriteringarna rätt. Dokumentera det. Lämnar du dem ogjorda i tysthet eller jobbar för 
mycket tar du onödiga risker och ansvar.  
  
Visar du på problem hjälper du din chef att ta sitt ansvar. Om hen inte har 
förutsättningar att organisera arbetet på ett rimligt sätt har ni ett gemensamt problem 
som behöver föras vidare till din chefs chef.   
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