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Stärkt lärarprofession genom renodling av lärares arbets-

uppgifter  

Med utgångspunkt i utmaningar som har diskuterats inom ramen för regeringens 

initiativ ”Nationell samling för läraryrket” vill Sveriges Kommuner och Landsting, 

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund lämna detta inspel till regeringen. 

Olika yrkeskategorier i skolan till stöd för lärare 

För att lösa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt samt för att främja en god 

arbetsmiljö för lärare kan huvudmän och skolledare, utifrån lokala behov och förut-

sättningar, använda andra yrkeskategorier än lärare i skolan. Det kan handla om att 

förstärka elevhälsan, vaktmästeriet, IT-stöd etc. Det kan även innebära assisterande 

funktioner som beskrivs nedan. 

Det rådande och kommande behovet av lärare aktualiserar möjligheten att omfördela 

resurser genom att renodla lärarnas arbete med undervisningsrelaterade uppgifter. För 

att ge lärare möjlighet att fokusera på kärnuppdraget undervisning behöver såväl 

huvudman som stat se över hur man undviker administrativa krav som inte åter-

kopplas för att stärka undervisningen. Metoder som lyckas minska administrationen 

och öka tiden att skapa kvalitet i undervisningen bör spridas vidare. Det bör även 

erfarenheter från huvudmän som har organiserat arbetet så att arbetsmiljön stärkts och 

kompetensförsörjningen underlättats.  

Renodling av lärares arbetsuppgifter för att avlasta lärarna 

En renodling av lärares arbetsuppgifter i syfte att fokusera på kärnuppdraget 

undervisning kan underlättas av en rad olika yrkesgrupper. Även om vissa uppgifter 

berör förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen gemensamt finns även 

olika behov i olika skolformer. De resurser som används ska utgå från den enskilda 

arbetsplatsens förutsättningar och behov. 

På en del håll är det främst befintliga yrkeskategorier som stärks, på andra håll kan det 

handla om att anställa personer för att fylla nya funktioner. Vi ser att stöd kan behövas 

inom olika arbetsområden, där lärare idag utför arbetsuppgifter som andra personal-

grupper kan göra för att avlasta lärarna. Vidare specificeringar kan göras utifrån de 

lokala behoven.  

Det kan handla om att stärka omsorg och trygghet för barn och elever, stöd för 

nyanlända, administrativt stöd för lärarens planering och uppföljning av under-

visningen, information om skolan, inklusive kontakter med hemmet, administration 

kring utflykter och schemabrytande aktiviteter samt olika praktiska uppgifter i 

samband med måltider, vila (på förskolan), prov (övriga skolformer), inköp etc. 
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Skolan som en del av utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder 

Skolan är, liksom andra delar av arbetsmarknaden, en arena för arbetssökande som 

genom olika åtgärdsprogram etablerar sig på arbetsmarknaden, där det kan finnas 

arbetsuppgifter som lämpar sig för personer på väg in på arbetsmarknaden. I stor 

utsträckning handlar detta om traineejobb, extratjänster och instegsjobb, möjligen kan 

även utbildningskontrakt komma i fråga.  

De arbetssökande som kommer ifråga är personer som är lämpliga för att arbeta i en 

miljö med barn och unga. De arbetsuppgifter som är aktuella är inte sådana som 

åligger lärare enligt skolans styrdokument. Resurser för handledning ska följa den 

arbetssökande. Tid och resurser ska finnas för befintlig personal i skolan. Hand-

ledningen organiseras utifrån lokala behov och förutsättningar. De enskilda 

placeringarna sker i samverkan mellan huvudmännen och rektor/förskolechef och 

utgår från skolornas och förskolornas behov och förutsättningar.  

För vidare arbete på detta område kommer SKL att föra samtal även med andra 

aktörer.  

 

       
 

 


