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En stor mängd undersökningar under en lång följd av år visar entydigt att läraryrket ofta innebär en alltför hög 

arbetsbelastning och stressnivå med risk för skador och sjukdom. Villkoren i lärararbetet är, när det gäller arbetsmiljön, 

ofta både otillfredsställande och oacceptabla. 

I Vänersborg ökar sjukskrivningarna liksom personalomsättningen. Många pedagoger söker nya jobb och det kan vara 

svårt för Vänersborg att rekrytera nya legitimerade pedagoger. Legitimerade pedagoger är en väsentlig förutsättning för 

elevers lärande. Lärarnas kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer som i högst grad 

påverkar elevers kunskapsresultat. 

Den här utvecklingen måste vändas. Pedagogerna måste fås att stanna kvar i läraryrket och fler studenter måste välja 

lärarbanan. Obehöriga och outbildade lärare måste uppmuntras att utbilda och vidareutbilda sig. Vänersborg måste bli en 

attraktiv kommun för pedagoger att jobba och verka i. Tillgången till legitimerade lärare i en kommun beror till stor del på 

den arbetsmiljö som kan erbjudas. 

Det finns många intressanta ideer och lösningar för att vända utvecklingen genom att förändra och förbättra 

skolpersonalens arbetsmiljö och minska arbetsbelastningen. 

I några skolor prövas ett tvålärarsystem med goda resultat. Det handlar om att det finns två legitimerade lärare i varje 

klass under alla lektioner. Lärarna planerar, undervisar och samarbetar och har gemensamt ansvar i och utanför 

klassrummet. 

I andra skolor anställs personal som sköter en del av de uppgifter som ligger utanför pedagogernas primära uppgift att 

undervisa. Det kan vara personal som tar hand om t ex föräldrakontakter, frånvaro, rastvakter och administrativa 

göromål. Pedagogerna är utbildade för att undervisa och det är i klassrummen som den huvudsakliga 

kunskapsinhämtningen och lärandet sker. Ju mer tid pedagogerna har för att planera, förbereda, genomföra och 

efterarbeta lektioner desto bättre blir förutsättningarna för elevernas inlärning. 

Även skolledarnas arbetsbelastning behöver minskas. Förslagsvis genom att särskild personal anställs för att ta hand om 

de uppgifter som inte har med skolledarnas uppdrag enligt Skollagen att göra. Det kan vara att ansvara för t ex fastighets-

och personalfrågor, föräldrakontakter, dokumentation, konflikthantering och utredningar. Syftet är att avlasta rektorer 

och förskolechefer men också att frigöra tid för cheferna att vara de pedagogiska ledare som skolans styrdokument 

förutsätter. Rektors pedagogiska ledarskap är en central del i arbetet med att skapa en skola med god kvalitet för alla, där 

de nationella målen uppfylls och där alla elever upplever skolan som meningsfull, stimulerande och trygg. 

Kunskapsförbundet Väst har idag en organisation med särskilt anställda chefer för att avlasta rektorerna. 

Det finns många tankar kring hur arbetsbelastningen i skolorna kan minska och arbetsmiljön förbättras. Jag har gett tre 

exempel. Det finns säkert fler. Jag skulle vilja att dessa möjligheter att minska skolpersonalens arbetsbelastning och 

förbättra arbetsmiljön utreds (hur ser det ut [sjukskrivningar, personalomsättning, antalet obehöriga]?; hur upplever 

personalen arbetsmiljön och arbetsbelastningen?). Utredningen bör mynna ut i konkreta förslag som visar vilka sätt att 

minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön som är lämpligast och vilka mål som ska nås. Förslagen bör också 

kostnadsberäknas. 

Yrkande 

Jag yrkar att det görs en utredning om hur skolpersonalens arbetsbelastning kan minska och arbetsmiljön förbättras. 

Vänersborg 21 juni 2017 

Stefan Kärv ing 

Vänsterpartiet 
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