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ARBETSMILJÖ, FACKLIGT, UTBILDNINGSPOLITIK

Vi måste ha en bättre
arbetsmiljö – nu
29 april 2019 •
2
kommentarer

Gränsen är nådd! Det måste bli stopp på de huvudlösa och kortsiktiga
besparingarna på skolan som nu sker runt om i Sveriges kommuner. Jag kan
konstatera att missnöjet växer i lärarkåren och vägen framåt ligger inte i en
ökad arbetsbelastning för lärare. 

Över hela landet ser vi hur kommuner planerar för nedskärningar inom skolan
(ofta betecknat som effektiviseringar) när budgeterade kostnadsökningar inte
täcks inom ramarna. I stället för att satsa på arbetsmiljön och att eleverna ska
få en högkvalitativ undervisning och skolgång så prioriteras annat. Det riskerar
att gå så långt att skollagens krav om att skolan ska främja alla barns och
elevers utveckling och lärande äventyras. 

Jag vet att Sveriges lärare inte har tillräckligt med tid att förbereda och
efterarbeta sin undervisning. Det visar också den granskning som vårt
förbund har genomfört. 

I stället för att få bättre förutsättningar för att genomföra en bra och kvalificerad
undervisning så ökas arbetsbelastningen. Lärare tvingas vikariera mer och får
mindre tid till att planera sin undervisning då de i genomsnitt undervisar två
timmar mer i veckan än för 20 år sedan. 

Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare gör redan sitt yttersta. När vi
tvingas öka tempot och därmed sänka ambitionsnivån så drabbas eleverna.

För att uppmärksamma detta och påverka i rätt riktning har vi bland annat
dragit igång en kampanj, ”På lärarnas sida”. Här visar vi tydligt de problem
som finns och har samlat information och argument för lösningar för våra
medlemmar. Lärarnas Riksförbund står på lärarnas och studie- och
yrkesvägledarnas sida.

Det har tagits flera lokala initiativ där lärarna protesterar mot nedskärningarna
som riskerar landets framtid. Det är bra att vi tydligt visar, på alla nivåer, att
detta är en ödesfråga för vår yrkeskår och jag kommer personligen att delta i
manifestationerna. 

Med avtalet HÖK18 inom kommunal sektor ska nu alla skolor förstärka arbetet
med lärares arbetstid, arbetsbelastning och skolans organisation. Målet är att
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säkra kompetensförsörjningen genom ett aktivt arbetsmiljöarbete. 

Detta arbete måste ske på varje skola och ge effekt på varje arbetsplats för
varje lärare och studie- och yrkesvägledare. Det får inte riskera att bara bli en
process på en förvaltning någonstans. 

Arbetsbelastningsfrågan är akut och måste tas tag i.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Ledare i Skolvärlden #4 2019
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