
Sveriges lärare  
förtjänar bättre

lararforbundet.se lr.se

1 januari 2023 bildar Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund ett nytt fackförbund: Sveriges Lärare.  

Läs mer genom att skanna qr-koderna nedan.



Ett av de viktigaste  
samhällsuppdragen
Sveriges lärare har ett av de viktigaste samhällsuppdragen 
av alla: Att ge våra barn och elever en likvärdig utbildning  
av hög kvalitet. 

För att lyckas med vårt uppdrag måste vi ges rätt förutsättningar och 
resurserna måste stå i förhållande till de mål och de förutsättningar som 
verksamheten har. Det nya fackförbundet Sveriges Lärare kommer kraftfullt 
driva på för att få till nödvändiga förändringar. Därför driver vi följande:

Bättre arbetsmiljö och mindre arbetsbelastning

• Reglera tiden – undervisningstiden och planeringstiden måste  
regleras nationellt. 

• Reglera gruppstorlekarna – undervisnings- och barngruppernas storlek 
måste regleras nationellt. 

• Nolltolerans mot hot och våld – hot och våld ska inte accepteras  
någonstans i skolsystemet.

Bättre löner

• Lönerna måste bli bättre – lönen ska spegla läraryrkets stora ansvar och 
locka till att fler väljer läraryrket. 

• Lönestrukturen måste förbättras – erfarenhet, yrkesskicklighet och formella 
meriter måste spela roll för lönen.

• Att välja ett yrkesliv som lärare måste löna sig ur ett livslöneperspektiv – 
lärares löner måste därför fortsätta att öka under hela yrkeslivet. 

Statens ansvar

• Staten måste ta över huvudansvaret för finansiering, resursfördelning och 
likvärdighet i hela skolväsendet. Skolpengen måste ersättas med ett rätt- 
visare finansieringssystem.

• Vinst- och marknadsskola måste fasas ut. Skattepengar som går till skolan 
ska stanna i skolan. Skolvalet måste reformeras för att bryta segregationen.

• Staten måste ta över ansvaret för lärares fortbildning och utveckling i yrket. 

Förstärkt lärarutbildning och introduktion till yrket

• Alla vägar till läraryrket måste hålla samma kvalitet och ställa samma krav 
som den ordinarie utbildningen. Den lärarledda undervisningstiden i lärar-
utbildningen måste öka. Det ska vara tydligt vad som krävs för att bli lärare. 

• Den skolnära forskningen ska stärkas och lärare måste ges förutsättningar 
att verka utifrån de senaste vetenskapliga rönen.

• Introduktionsperioden för nyblivna lärare måste säkras och stärkas.  
Mentorerna måste få goda förutsättningar att introducera nya  
kollegor i lärarrollen.

Sveriges Lärare driver även många andra frågor. Mer information hittar du 
på lararforbundet.se och lr.se

Att välja ett yrkesliv som lärare  
måste löna sig ur ett livslöneperspektiv




