
Koll på din arbetstid 

I en universitetslärares tjänstgöringsskyldighet ligger såväl 
undervisning som forskning, utvecklingsarbete och egen 
kompetensutveckling (FUK). I vissa fall blir FUK-tiden  
underdimensionerad till följd av för mycket utlagd under- 
visning eller andra uppgifter.

Syftet med denna folder är att informera om hur man kan 
kontrollera sitt tjänstgöringsschema för att bevaka att de 
olika delarna är rätt avvägda i förhållande till varandra.

Texten och förklaringarna grundar sig på VILLKORSAVTAL - 
SU som är vårt utmärkta lokala avtal med arbetsgivaren: Du 
kan hitta avtalet på SU:s hemsida under fliken medarbetare.

Läs avtalet noga, fundera på hur det ska tolkas och om  
tillämpningen på din institution överensstämmer med din 
tolkning av detsamma. Vid oklarheter kan du som medlem 
naturligtvis kontakta oss i Saco-S-rådet.

Undervisningstimmar, klocktimmar eller lektorstimmar
En undervisningstimme är normalt 45 minuter och 15 min rast. 
För beräkning av lärarens arbetsvolym ska timtalet multipliceras 
med olika faktorer, normalt 3x eller 4x, förutom när det gäller 
storföreläsningar då faktorn kan vara högre. Uppräkningen syftar till 
att kompensera för för- och efterarbete. Rutinuppgifter kan i vissa 
fall värderas lägre. Ett annat sätt att räkna är att rubricera under-
visningen som lektorstimmar och då som mest 200 lektorstimmar 
per termin. Då tilldelas en kurs ett visst antal lektorstimmar som 
läraren har med undervisningsgruppen och som då utgör xx/200-
delar av lärarens tjänst. Samma faktor används då åt andra hållet.

I undervisningstiden ingår också tid för vissa kursadministrativa 
uppgifter: betygsrapportering; schemaläggning för de egna grupperna 
etc. Innebörden är att om en lärare exempelvis i en kurs har 20 un-
dervisningstimmar och omräkningsfaktor 4 så tillgodoräknas läraren 
80 timmar.  Annat administrativt arbete som exempelvis arbete med 
nya kursplaner, arbete med ansökan om examensrätter eller liknande 
ska tidsbestämmas och kompenseras utöver denna tid. 

Bli medlem i Saco-S-förbund
För att kunna hjälpa eller bistå dig är det viktigt att du är medlem. 
Information om Saco-S-förbund hittar du på vår egen hemsida:

Undervisnings- respektive  
forskning och utvecklingstid för lärare 

www.saco.su.sewww.saco.su.se

VILLKORSAVTAL-SU 4 kap 5§: Riktlinjer för beräkning av undervisning-
sinsatser ska fastställas av arbetsgivaren efter samverkansförhandling-
ar eller andra överläggningar mellan arbetsgivaren och företrädare för 
de lokala arbetstagarorganisationerna.

VILLKORSAVTAL-SU 4 kap 3§: Samtliga förekommande arbetsuppgift-
er för en lärare ska rymmas inom årsarbetstiden.



Planerad arbetstid
Arbetstiden planeras och läggs ut i tjänstgöringsscheman eller i 
bemanningsplaner. Tjänstgöringsschema ska göras för varje enskild 
lärare och delges denne och personalorganisationen för synpunkter 
i god tid inför kommande termin. Se VILLKORSAVTAL-SU 4 kapitlet 
§§ 2-7.  

Inte så sällan visar det sig att anställda har ålagts för många arbets-
uppgifter och därmed utan kompensation arbetar på övertid.  Varje 
enskild anställd bör själv kunna kontrollera sitt tjänstgöringsschema. 
Ta dig tiden att läsa och begrunda avtalet. Det kommer att hjälpa 
dig att kunna bedöma om du har fått för många arbetsuppgifter och 
därmed kunna göra något åt detta. 

VILLKORSAVTAL-SU  med sina tämligen entydiga skrivningar utgör 
grunden även om det alltid kan finnas olika tolkningar.
Här följer Saco-S-rådets tolkning:

Antal undervisningstimmar per år
Vi utgår här från en anställd som har 35 semesterdagar (40 +) med 
årsarbetstid 1.700 timmar. För lektorer ska 30 % av denna tid utgöra 
forskning/utvecklingsarbete. 

Alla lärare som arbetar full tid inom SU med lektorsundervisning har 
510 timmar till FUK-tid årligen eller 255 timmar per termin. Kvar för 
undervisning blir 1.190 timmar. Om man pga externt uppdrag eller 
andra skäl inte arbetar 100 % vid SU ska FUK-tiden reduceras med 
motsvarande andel. Om du åläggs extra arbetsuppgifter som inte 
ingår i normal lärartjänst eller i de forskningsuppdrag du har,  
exempelvis att arbeta fram nya kursplaner, så bör du i förväg göra 
upp med din chef om vilken kompensation du får för detta. 

Lektorsstimmar
Grundprincipen är att om undervisning är av kvalificerat slag, kräver 
förberedelser, bedömning, feed-back till studenter och går utöver att 
bara sitta och bevaka studenternas eget arbete, så gäller lektorstim-
mar, oavsett om det är en adjunkt eller lektor som undervisar.
Lektorer och adjunkter ska alltid ha samma timberäkning när de 
arbetar med samma uppgifter och undervisning. Ibland kan det bli 
lite krångliga beräkningar och vi har därför lagt ut ett Excelark med 
inbakade formler på Saco-S/SU:s hemsida: www.saco.su.se, som du 
kan hämta hem och sedan lägga in dina uppgifter i. Om du inte får 
det att stämma – kontakta oss.

Beordrad övertid 
Övertid ska alltid vara beordrad för att ge kompensation. Det har 
hänt att lärare vägrats ersättning för övertidsundervisning med hän-
visning till att prefekten inte personligen beordrat densamma. Om 
en studierektor, eller motsvarande, lägger ut ett tjänstgöringsschema 
så bör detta betraktas som beordrat av prefekten. Om oklarheter 
uppstår i denna fråga bör det i första hand redas ut mellan prefekt 
och studierektor. Övertid ersätts med 1/94-del av månadslönen per 
timme. Den anställde har obetingad rätt att få ut övertiden i pengar 
vid årsskiftet och ska då själv skriva en övertidsräkning, som skrivs 
som enkel övertid. Blankett finns i blankett–arkivet SU- anställd. Om 
den anställde och arbetsgivaren är överens kan övertiden “skjutas 
över” till kommande år. Det har visat sig vara en komplicerad proce-
dur att i efterhand klara ut den rätta kompensationen när övertids-
berg har hopat sig. Se därför till att reglera övertid minst en gång per 
termin och att den antingen kompenseras nästa termin eller betalas 
ut som övertidsersättning.

Frånvaro pga vård av barn eller sjukdom
Vid frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn (VAB) 
ska årsarbetstiden reduceras med 8 timmar per frånvarodag, vilket 
innebär att årsarbetstiden minskas.

VILLKORSAVTAL-SU 4 kap 4§:  I samråd mellan arbetsgivaren och den 
enskilde läraren upprättas såväl kortsiktiga som långsiktiga planer för 
lärarens kompetensutveckling. 


