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Konsekvensbeskrivning för grundskolan avseende stora 
effektiviseringskrav i VIP 2019-2021  

 

 

Vid stora effektiviseringskrav ökar stress, oro och arbetsbelastning för både rektorer 

och dess personal, vilket leder till en ökad risk för ohälsa.  

Med en ökad arbetsbelastning och en försämrad arbetsmiljö kommer en ökad 

personalomsättning ske. Stora förändringar i personalsammansättningen på en skola 

ger konsekvenser för eleverna och deras inlärning, stabiliteten rubbas, kunskap och 

kompetens på skolan försvinner. Kontinuiteten bland läraren som är viktig för 

elevens lärande går förlorad. Tryggheten runt eleven påverkas och det sker 

kunskapstapp.  

Vad ser vi då att stora besparingar som ger en ökad arbetsbelastning och en 

försämrad arbetsmiljö kan innebära? 

 Större undervisningsgrupper – fler elever/lärare – mindre tid/elev – stress – 

ökad ohälsa och sämre måluppfyllelse (skollagen 3 kap §3) 

 Större undervisningsgrupper – fler elever i lektionssalen – praktiska moment 

går inte att genomföra – kunskapskrav enligt läroplan går inte att bedöma – 

lägre måluppfyllelse. 

 Större undervisningsgrupper – fler elever/lärare – svårare individanpassa – 

svårare att göra särskilda anpassningar - stress ökad ohälsa och sämre 

måluppfyllelse (Skollagen 3 kap §5a) 

 Fler undervisningsgrupper – fler elever/lärare – ökad dokumentation – fler 

vårdnadshavare att ha kontakt med - ökad arbetsbelastning – ökad ohälsa. 

 Ökad undervisningstid för läraren – mindre tid till för och efterarbete – 

mindre tid för analys, bedömning, reflektion och utveckling - lägre kvalitét – 

stress – ohälsa och sämre måluppfyllelse 
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 Större/fler undervisningsgrupper och ökad undervisningstid – ökad 

arbetsbelastning – stress – ohälsa – lärare väljer att lämna sin arbetsplats eller 

sjukskrivning (Arbetsmiljölagen 3 Kap §2, 2 kap §1, AFS 2015:4 §9) 

 Avsaknad av specialkompetens – längre tid för utredning – elever får inte det 

stöd de har rätt till. (skollagen 3 kap §8).  

 Elever behöver kontinuerligt utveckla kunskaper om arbetslivet. Alla elever i 

grundskolan ska ha tillgång till vägledning inför framtida skolval. (En 

utvecklad studie- och yrkesvägledning, Dir. 2017:116, Skollagen 2 kap. §29) 

 Fler elever per Syv – elever får inte tillräcklig vägledning – stress – ökad 

ohälsa – fler felval (Vägledning: En förutsättning för att lyckas i skolan och  

livet. Lärarnas Riksförbund 2017).  

Större undervisningsgrupper ökar känslan av otillräcklighet då läraren inte hinner 

”se”, hjälpa och stötta varje elev under lektionen. Läraren får mindre tid till varje 

enskild elev. Praktiska moment i undervisningen riskerar att minska. 

Undervisningen tenderar att bli mer teoretisk, vilket skulle missgynna eleverna. I 

vissa ämnen kommer detta att innebära att man riskerar att inte kunna leva upp till 

de krav som ställs i läroplanen, eleverna riskerar att inte ges förutsättningar att visa 

de förmågor i praktiska moment som ska bedömas i kunskapskraven, ex de 

laborativa momenten i de olika naturvetenskapliga ämnena, yrkesämnena eller inom 

de estetiska ämnena.   

Individanpassningen i undervisningen riskerar att bli försämrad då det i större 

undervisningsgrupper blir svårare att upptäcka och tillgodose den enskilde elevens 

behov i tid, sätta in åtgärder och göra anpassningar. Det blir också svårare att 

tillgodose elever med särskilda behov i större undervisningsgrupper då tiden för 

varje enskild elev inte räcker till.  

Fler elever per lärare ger även läraren en ökad arbetsbelastning genom bl a en ökad 

dokumentation och fler anpassningar i en och samma elevgrupp och fler EHT-

konferenser att delta i.  

 

Fler undervisningsgrupper för läraren ger mindre tid för analys, bedömning, 

reflektion, utvärdering och utveckling av sin undervisning. När läraren får mindre tid 

till för- och efterarbete missgynnas varje enskild elevs kunskapsutveckling.  

Ett större undervisningsuttag för läraren ger mindre tid för reflektion, utvärdering 

och utveckling av sin undervisning. När läraren får mindre tid till för- och 

efterarbete missgynnas varje enskild elevs kunskapsutveckling. Mindre tid för 

kollegialt lärande där skolutveckling både för den enskilde läraren och hela enheten 

sker, vilket leder till att skolutvecklingen avstannar. 

 

Avsaknad av specialkompetens, s.k. nyckelkompetens inom t ex elevhälsan ger 

stora konsekvenser för elever med behov av anpassningar, åtgärdsprogram och 

särskilt stöd. När det uppstår svårigheter kring en elevs skolsituation ska detta 

utredas. Redan idag saknas tillräckliga resurser i form av t ex 
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speciallärare/specialpedagoger. Med de stora effektiviseringskraven kommer dessa 

resurser än mindre räcka till. Det genererar en ökad arbetsbelastning på elevhälsans 

personal. Risk finns att elever inte får det stöd de har rätt till.  

 

Fler elever per Syv innebär en risk att eleverna inte får vägledning de har rätt till. 

Eleverna saknar ofta tillräckliga kunskaper om arbetslivet och innebörden av de 

olika utbildningsalternativen, vilket riskerar att leda till felval och att eleven inte 

klarar av sin kommande gymnasieutbildning, byter program eller hoppar av. Redan 

idag är studie- och yrkesvägledningen ofta otillräcklig i grundskolan. Med de stora 

effektiviseringskraven kommer syv-resursen än mindre att räcka till.  

 

Effektiviseringarna kommer att öka risken för en försämrad måluppfyllelse, fler 

elever som inte når målen, fler elever som inte når de högre målen, fler elever som 

inte blir behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. En lägre måluppfyllelse på 

grundskolan skulle också i längden kunna innebära fler avhopp från 

gymnasieutbildningen.  

 

De av staten nya aviserade statsbidragen för stärkt likvärdighet och 

kunskapsutveckling i förskoleklassen och grundskolan, riskerar att inte komma 

Jönköpings kommun till del, då de är villkorade mot besparingar. Detta skulle 

innebära att den faktiska effektiviseringen för grundskolan blir betydligt större än 

enbart de föreslagna besparingarna.  

För de skolor som redan innan effektiviseringen enligt VIP 2019 har röda siffror i 

sin budget skulle ytterligare besparingskrav vara rent förödande. Då de redan innan 

VIP brottas med ovannämnda konsekvenser. Vi ser en mycket hög risk att dessa 

skolor kommer att dräneras på behöriga lärare som väljer att byta skola då 

arbetsbelastningen och arbetsmiljön blir ohållbar.  

 

Förutsättningar för lärare att nå målen 

Utifrån de risker som en stor effektivisering på en enskild skola skulle innebära 

frågar vi oss nu; hur ska lärarna i Jönköpings kommun få förutsättningar att kunna 

leva upp till följande: 

 Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 

 Individanpassning, variation och utmaningar  

 Tydlighet i mål, innehåll och struktur  

 Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet  

 Utveckling av sin egen, kollegors och yrkets praktik 
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Ovanstående punkter är hämtade från förvaltningens lönekriterier som vi ska bli 

bedömda utifrån, i den löneprocess som gäller för UBF i Jönköping. Om vi inte får 

rätt möjligheter och resurser att utföra vårt uppdrag, hur ska då Jönköpings kommun 

kunna vara en attraktiv arbetsgivare, behålla behöriga kompetenta lärare men också 

kunna rekrytera nya behöriga och kompetenta lärare när kommunen riskerar att inte 

kunna följa vare sig skollagen eller arbetsmiljölagen? Hur ska Jönköpings kommun 

kunna följa skollagen och garantera en likvärdig skola där eleverna ska kunna 

tillgodogöra sig undervisningen och nå målen utifrån sina förutsättningar? 

Hur ska skolorna i Jönköpings kommun kunna konkurrera om behöriga lärare då 

närliggande kommuner rekryterar lärare genom att locka med ex högre lön, mindre 

undervisningsgrupper, inget mentorskap, mindre undervisningstid till förmån för 

mer tid till planering, reflektioner och arbete kring skolutveckling?  

För att ge eleverna den bästa undervisningen behöver rektorer, lärare, studie- och 

yrkesvägledare och elevhälsa, ges rätt förutsättningar och en rimlig arbetsbelastning. 

Detta skapas inte genom stora effektiviseringskrav. Vi vet att lärarna i Jönköpings 

kommun är beredda att ta ett stort ansvar för skolans samhällsuppdrag, men vi vet 

också att de behöver rätt förutsättningar för att klara detta. 

 

Lärarnas Riksförbund anser att budgeten ska anpassas efter skollagen. All 

utbildningsverksamhet bör därför undantas från effektiviseringskraven. 
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