
Utbildningssektorns 
arbetslivsbarometer
Undervisningssektorns  
Fackorganisation OAJ har kartlagt 
 lärarnas och chefernas välbefinnande  
i arbetet, arbetsförhållanden och 
 trygghet. 1127 lärare och chefer  
deltog i undersökningen 2017. 

ARBETSGLÄDJEN, arbetsinspira
tionen och arbetstillfredsstäl lelsen 

stöder inte längre lärarnas och che
fernas välmående. Det finns för många 

belastnings faktorer och sam arbetet fungerar 
inte lika som förr. Arbetstiden räcker inte till för upp

gifterna. Man upplever att arbetsförmågan har försäm
rats och att en ojämn fördelning av arbetet är belastande. Inom 

utbildnings sektorn upplevs arbetsrelaterad stress som är skadlig för 
hälsan mera än i övriga arbetslivet och förändringar tycks öka stressen.

Sammanfattning

Alltför många lärare och chefer upplever osakligt bemötande och mobb
ning. Fortsättningsvis upplever ungefär var tionde våld. Sanitära olägen
heter och brister i arbetsförhållandena förorsakar frånvaro från arbetet.
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Arbetsmängden har ökat alarmerande
59 PROCENT AV SVARANDENA upplevde att det finns för 
myc ket arbete väldigt ofta eller rätt ofta. Sämst upplev
des situationen vara inom småbarnspedagogiken, i yrkes
högskolor och gymnasier. Även cheferna upplevde att ar
betsmängden hade ökat. 62 procent uppgav att det finns 
för mycket arbete väldigt eller rätt ofta. Den genomsnitt
liga arbets tiden är för chefer 43,7 timmar i veckan och för 
lärare 41,2 timmar i veckan.

Mer än hälften (55 procent) av lärarna och cheferna arbetar 
under veckoslut både lördag och söndag. Dessutom arbetar 
två tredjedelar (62 procent) i genomsnitt tre vardagskvällar. 
Lärarna arbetar i genomsnitt 18,5 timmar per vecka utanför 
lektionerna. Arbetet fördelas inte rättvist och utbildnings
sektorn uppvisar klart sämre resultat än det finländska ar
betslivet i genomsnitt. Endast två av fem (42 procent) an
ser att arbetet fördelas rättvist och jämnt. 

Nästan varannan mobbas
OMFATTNINGEN AV osakligt bemötande och mobbning är 
mycket oroväckande. En ökning har skett under de senaste 
två åren. 47 procent hade upplevt osakligt bemötande eller 
mobbning under de senaste 12 månaderna. Av kvinnorna 
hade 49 procent och av männen 39 procent upp levt osakligt 
bemötande eller mobbning under de  senaste 12 månader
na. 22 procent av svarandena hade upplevt all varliga och 
upprepade fall av osakligt bemötande eller mobbning. Näs
tan en tredjedel av svarandena inom småbarnspedagogiken 
och en fjärdedel i yrkeshögskolor och gymnasier upp levde 
allvarlig och återkommande mobbning. Mest mobbning 
förorsakade elever och studerande men osakligt bemö
tande är alltför vanligt också i arbets gemenskaper. Unge
fär en av tio svarande var förra året borta från arbetet till 
följd av osakligt bemötande och mobbning.

Allt fler upplever våld i arbetet
VÅLD HADE UPPLEVTS av nio procent av de svarande. Våld 
upplevs mest inom småbarnspedagogiken och i grund
skolan och våldet har fortsatt att öka. Mest våld upplevs av 
speciallärare, barnträdgårdslärare och förskollärare. Störs
ta delen av våldet var förorsakat av barnen och eleverna. 
Sjukfrånvaro på grund av våld hade minskat. Fem procent 
hade sjukfrånvaro på grund av våld. Här är också långa 
sjukfrånvaron medräknade. 

Allt fler lider av arbetsstress
ARBETSSTRESSEN INOM UTBILDNINGSSEKTORN är klart högre 
än i det finländska arbetslivet i genomsnitt. 43 procent av 
svarandena upplevde väldigt ofta eller rätt ofta arbetsstress. 
Andelen som upplevde arbetsstress sällan eller rätt sällan 
hade minskat till 21 procent. 40 procent upplevde att de 
var ovanligt trötta väldigt ofta eller rätt ofta.  

I yrkeshögskolor upplevde över hälften (53 procent) väldigt 
eller ganska mycket stress på grund av jobbet. För univer
sitet var motsvarande siffra 46 procent, för småbarnspeda
gogiken 45 procent och för gymnasier 44 procent. 

Arbetsstressen har ökat väldigt alarmerande i alla ålders
grupper. I den yngsta och äldsta åldersgruppen hade ar
betsstressen ökat märkbart jämfört med år 2015.

Ledningen och chefen spelar en avgörande 
roll för välbefinnandet i arbetet

ENLIGT UNDERSÖKNINGEN har chefen och ledningen en oer
hört viktig betydelse för personalens välbefinnande i arbetet. 
Chefens agerande påverkar så gott som allt; hur man be
härskar arbetet, arbetstillfredsställelsen, arbetsinspirationen, 
arbetsglädjen och arbetsstressen. En god chef får arbetsen
heterna att fungera och samarbetet att löpa. Välbefinnan
det påverkas också av hur den högsta ledningen agerar. 

I undersökningen år 2017 fick chefernas handlande sämre 
betyg än år 2015. Bedömningen av chefernas arbete skiljer 
sig tydligt från det övriga arbetslivet i genomsnitt. Svaran
dena gav cheferna sämst betyg för jämlik behandling, stöd 
och hjälp i arbetsuppgifter, konstruktiv respons på hur man 
lyckats i arbetet. Cheferna i yrkesläroanstalter fick det klart 
sämsta betyget. Cheferna själva gav sina närmaste chefer 
klart bättre betyg än vad lärarna gav sina chefer.  

Två tredjedelar (64 procent) av svarandena uppgav att che
fen behandlar alla arbetstagare jämlikt väldigt ofta eller 
rätt ofta. Två tredjedelar (62 procent) av svarandena och 
fyra av fem under 31 år uppskattade att de vid behov får 
tillräckligt med stöd och hjälp av sina chefer för att sköta 
sina arbetsuppgifter. 

Arbetstillfredsställelsen  
minskar med fart

ARBETSGLÄDJEN HAR MINSKAT alarmerande under fyra år. 
 Arbetsförmågan har fortsatt att sjunka och är nu 7,8 på 
 skalan 0–10. Arbetstillfredsställelsen och fördjupningen 
i arbetet har sjunkit under medeltalet för det finländska 
 arbetslivet. Nu var bara 71 procent av svarandena väldigt 
nöjda eller rätt nöjda med sina nuvarande arbeten och 69 
procent uppgav att det är trevligt att fördjupa sig i sitt  arbete 
väldigt eller rätt ofta. Arbetsengagemanget är bättre än i 
det finländska arbetslivet i genomsnitt.
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Slutsatser och åtgärder

1 SLUTSATS  
Det har skett än förändring till det sämre beträf

fande orken i arbetet. Orken är sämst i läroanstalter 
som har drabbats av nedskärningar och där stora 
 för ändringarna har gjorts i arbetsinnehållet.

 ⊲ Grundfinansieringen för utbildning, fostran och forsk
ning måste vara tillräcklig för att de uppgifter som har 
ålagts ska kunna utföras. Finansieringen bör vara lång
siktig och kontinuerlig. Reformernas påverkan på eko
nomin och personalen måste utvärderas.

 ⊲ I Finland borde man övergå från projektfinansieringar 
till långvariga, parlamentariska program som sträcker sig 
över regeringsperioderna och som förändrar verksam
heten och förbättrar verksamhetens kvalitet. Man bör 
inte i onödan belasta anordnare av utbildning och fostran 
samt chefer och arbetsgemenskaper med projekt av en
gångsnatur.

2 SLUTSATS  
Negativa företeelser i skolor, daghem och 

läroanstalter visar att utbildning, fostran och forsk
ning inte är i skick vad gäller organisering och 
dimensionering. Inom utbildningssektorn borde 
arbetet fördelas jämnare och stressen och den skad
liga belastningen minskas. För barn och unga borde 
problemsituationer kunna skötas effektivare än för 
nuvarande.

Lagstiftningen behöver ändras: 
 ⊲ Dimensioneringen av lärareelever bör ingå i lagstift

ningen för utbildning, fostran och forskning. 
 ⊲ I lagarna om grundläggande utbildning, småbarnspe

dagogik, gymnasieutbildning och yrkesläroanstalter bör 
utbildningsanordnarna åläggas att i yrkesövergripande 
samarbete följa upp och utvärdera barnens och elever
nas förmåga till skolgång och studier.

 ⊲ I lagen om grundläggande utbildning borde rekto
rerna ges rätt att i syfte att trygga säkerheten förvägra 
en elev undervisning den aktuella dagen och även  nästa 
dag.

 ⊲ Lagen om elev och studerandevård borde ändras 
beträffande fall där en elev eller studerande förvägras 
undervisning. I dessa fall bör hälso och social vården ut
värdera elevens eller studerandens samt familjens väl
mående och behov av stöd. Det borde också föreskrivas 
hur barn och unga snabbare ska få mental vårdstjänster.

 ⊲ I lagen om grundläggande utbildning och om yrkes
utbildning behövs likadana bestämmelser om avstäng
ning som redan finns i gymnasielagen. Behovet av en 
lagändring gäller situationer där eleven eller stu
deranden är föremål för polisens brottsunder
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sökning och en avstängning är motiverad med hänsyn till 
det brott som hen misstänks för. 

 ⊲ I lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
behövs en bestämmelse som garanterar att all informati
on som behövs för att tryggt anordna utbildning och un
dervisning löper mellan myndigheterna utan förhinder av 
sekretessplikten.

3 SLUTSATS  
Lärarnas och chefernas arbete och arbetsbelast

ning har förändrats betydligt. Arbetstiden räcker 
inte till för alla uppgifter. Lärarnas och chefernas 
kunnande och yrkesskicklighet måste utvecklas så 
att de kan hantera utmanande och svåra situationer 
i arbetet. 

 ⊲ Lärarnas fortbildning är splittrad och lösryckt från 
grundutbildningen. Fortbildningens verkningar borde 
 utvärderas. Lärarna behöver planenlig utbildning genom 
hela arbetskarriären. Fortbildningen bör utvecklas till 
 konsekventa helheter för de olika lärar och chefsgrup
perna till stöd för att klara av förändringar i arbetet. 

 ⊲ Lärarutbildningen och utbildningen för cheferna i 
branschen måste omfatta bestående helheter för trygg
het och välbefinnande.

 ⊲ Det behövs ett lärarregister i Finland där man bland 
annat samlar uppgifter om fortbildning. 

4 SLUTSATS  
För närvarande utreds och utvärderas belast

ningsfaktorerna inte på så sätt som avses i arbetar
skyddslagen. Man måste se till att cheferna och lärar
na har tillräckliga resurser, arbetsbelastningen måste 
följas upp och arbetsmängden vid behov begränsas.

 ⊲ Man måste i syfte att minska belastningsfaktorerna 
utveckla en utvärderingsmetod för sektorn för utbildning, 
fostran och forskning som skulle användas av arbetsgiva
ren tillsammans med personalen. OAJ föreslår att Under
visnings och kulturministeriet åtar sig att utarbeta en ut
värderingsmetod i brett samarbete. 

 ⊲ I arbets och tjänstekollektivavtalen  måste 
 finnas bestämmelser om arbetstidsplanering och 
arbetstidsupp följning för lärare och chefer.
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 ⊲ Speciallärare bör finnas i relationen 1:100, 
i förskol- och nybörjarundervisningen 1:50. 
Elevhandledare 1:200. 

 ⊲ Elever som får särskilt stöd räknas med 
koefficient 2, elever med främmande språk 
och elever som får effektiverat stöd med 1,5.

 ⊲ I sammansatta klasser och i särskilda 
grupper med tanke på arbetssäkerheten är 
relationstalet 1:16.

I specialundervisningen inom den grund-
läggande utbildningen följs nuvarande 
grupp storlekar (förordningen om grund-
läggande utbildning 2 § 2–3 mom.)

Gymnasium och 
yrkesskola

SMÅBARNSPEDAGOGIK

* Relationstalet gäller hela perso
nalen som arbetar med utbildning, 
fostran och vård. I varje grupp mås
te det finnas minst en lärare med 
barnträdgårdslärarutbildning från 
universitet.

0–3 åringar 1 : 4 *
3–5 åringar 1 : 7 *
En grupp kan bildas kring  
högst tre vuxna. 

FÖRSKOLUNDERVISNING 1 : 13 (deltagande i förskola)

1 : 7 * (deltagande i förskola + 
 småbarnspedagogik)

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING 1 : 18 i åk 1–2
1 : 20 i åk 3–9

ANDRA STADIET 1 : 20

Antalet lärare i förhållande till elever/studerande

1:20

1:18

1:13

1:7

1:4 1:7

Grundskola  
åk 1–2

Förskola 

3–5 åringar

Daghem 

Grundskola  
åk 3–9

0–3 åringar

1:20

Det måste finnas tillräckligt många lärare i förhållande till barn, 
elever och studerande så att behovet av stöd beaktas. Det här 
möjliggör en kvalitativ undervisning, nya undervisningsmetoder 
och individuella lärstigar. 

5 SLUTSATS  
Chefernas och ledningens agerande påverkar i 

hög grad lärarnas och arbetsgemenskapens välbe
finnande och arbetsförmåga. 

 ⊲ För cheferna måste tillräcklig tid reserveras för perso
nalledning och närvaro. Chefsarbetet måste dimensione
ras så att en chef har högst 20 underlydande. Tid måste 
också ordnas för chefsutbildning. 

 ⊲ Basuppgiften för daghem, skolor och läroanstalter 
måste förtydligas.

 ⊲ Ledning av säkerhet, välmående, gemenskap och 
 delaktighet bör ökas. 

 ⊲ Anvisningar för att leda hälsofrämjande arbete  måste 
fås.

6 SLUTSATS  
Osakligt bemötande, mobbning och våld förtär 

arbetsglädjen och påverkar arbetsgemenskapen 
negativt. 

 ⊲ Motsvarande nationella anvisningar som nyligen har 
getts för att motverka och förhindra sexuella  trakasserier 
behövs också för att motverka och förhindra mobbning, 
trakasserier och våld. Anvisningarna bör tas ibruk på alla 
arbetsplatser. Det här ska tryggas med tillräcklig utbild
ning. 


