
Sparkrav på skolan oroar: 

”Förödande” 
Lärarnas riksförbund är oroliga för de effektiviseringskrav som ställs på 

gymnasieskolan i Jönköpings kommun i verksamhets- och investeringsplanen för år 

2020. De menar att undervisningen kommer att påverkas negativt och lyfter i en 

skrivelse till berörda politiker fram flera konsekvenser om effektiviseringskraven 

genomförs. 

 
Lärarnas riksförbund skriver att det innebär en ökad stress, oro och arbetsbelastning för 

både rektorer och dess personal när en skola står inför effektiviseringskrav. Dessa risker 

bedöms bli ännu större om skolan redan innan effektiviseringskraven har röda siffror i sin 

budget, något som exempelvis Bäckadalsgymnasiet har. 

”Ökad arbetsbelastning” 

”Med en ökad arbetsbelastning och en försämrad arbetsmiljö kommer en ökad 

personalomsättning ske. Stabiliteten i organisationen rubbas, kunskap och kompetens på 

skolan försvinner. Tryggheten runt eleven påverkas och det sker kunskapstapp”, skriver 

Lärarnas riksförbund i skrivelsen som har skickats till såväl utbildningsdirektör Göran 

Isberg och Carina Sjögren (S), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, som 

Tord Sundqvist (S), ordförande i kommunfullmäktige, och Ann-Marie Nilsson (C), 

ordförande i kommunstyrelsen. 

– Det här kan innebära en ökad arbetsbelastning på medarbetarna. Det kan alltid ge 

förödande konsekvenser och både medarbetare och elever kan bli lidande, säger Lisbeth 

Ritzman, ordförande i Lärarnas riksförbund Jönköpings kommunförening, till Jnytt. 

Undervisningen kan försämras 

Lärarnas riksförbund skriver att effektiviseringar som ger fler undervisningsgrupper ger 

läraren mindre tid för analys, bedömning, reflektion och utveckling av undervisningen. Det 

gör att varje enskild elevs individanpassning och kunskapsutveckling missgynnas. 

Effektiviseringar som minskar elevernas undervisningstid menar fackförbundet försämrar 

måluppfyllelsen och likvärdigheten mellan gymnasieskolorna, vilket påverkar elevernas 

möjlighet att nå examen inom tre år. Man ser en risk att kvaliteten på undervisningen 

försämras och att eleverna inte ska klara sina kurser. 

Risk för avhopp 

Att studie- och yrkesvägledaren också får fler elever befarar Lärarnas riksförbund kan göra 

att eleverna inte får den vägledning som de har rätt till. Att planera ett framtida yrkesliv 

menar de är mer komplext nu än tidigare och nu ser man risker med att eleverna inte 

kommer att få förutsättningarna som krävs för att göra underbyggda val både under 

gymnasietiden och i övergången mellan gymnasium och arbetstid eller högskolestudier. 



”Risken ökar för att fler elever måste göra omval eller kanske till och med hoppar av 

gymnasiet”, står det i skrivelsen. 

Det ifrågasätts hur Jönköpings kommun ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare om lärare 

och vägledare inte får möjligheter och resurser att utföra sitt uppdrag. Att ge eleverna bästa 

undervisning skapas inte genom effektiviseringskrav, fastslår Lärarnas riksförbund. 

Vill ha behöriga lärare 

Lärarförbundet aviserar i ytterligare en skrivelse alla nedskärningar som påverkar 

undervisningens kvalitet. Lärarförbundet föreslår en total översyn över de resurser som inte 

fördelas via elev- eller barnpengen. 

De vill se att det finns resurser som säkrar kvaliteten i undervisningen, att det finns resurser 

till att få friskare lärare och skolledare, att det i budgeten satsas på att öka andelen behöriga 

lärare och förskollärare och att det finns permanenta strukturer för kompetensutveckling och 

introduktion. 

 


