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Lärare ska vara lärare - fler stödfunktioner behövs i skolan 
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund ser behov av att lärares arbetsuppgifter renodlas och vill 

med detta inspel till regeringen förtydliga hur administrativa åtaganden kan genomföras av andra 

stödfunktioner. Detta inspel kompletterar det inspel som redan gjorts tillsammans med Sveriges 

kommuner och landsting, SKL – En stärkt lärarprofession genom renodling av lärares 

arbetsuppgifter. 

 

Lärarnas huvuduppdrag, oavsett skolform, är undervisningen och dess för- och efterarbete. För att det 

ska bli möjligt för lärarna att fokusera på sitt huvuduppdrag behövs administrativ och praktisk 
stödpersonal. Sådan personal kan bidra till att kvaliteten i undervisningen förbättras och 

kunskapsresultaten höjs, genom att lärarna får mer tid att planera, följa upp och utveckla 

undervisningen. Att anställa personal som kan avlasta lärarna kommer att minska lärarnas stress och 

de negativa bieffekter den medför, samt bidra till en bättre arbetsmiljö och rimligare arbetsbelastning. 

Detta kommer på sikt öka yrkets attraktivitet – en nödvändig förutsättning för att motverka 

lärarbristen.   

  

Utgångspunkten är att antalet anställda inom befintliga yrkeskategorier i skolan och förskolan, såsom 

administrativa assistenter, it-tekniker, elevhälsopersonal och vaktmästare kraftigt behöver utökas. 

Sådan personal har, och har haft, avgörande betydelse för att skolan ska fungera och för att elever och 

lärare ska kunna fokusera på skolans viktigaste uppgift – undervisning och lärande. På många skolor 

har dock resurserna för exempelvis vaktmästeriet dragits ner vilket har fört med sig att lärare åläggs 

även arbetsuppgifter som i normalfallet faller inom andra yrkeskategoriers arbete.  

  

I skolans styrdokument, såsom skollag, förordning och läroplaner, anger staten vilka uppgifter och 

vilket ansvar förskollärare och lärare har för att bidra till att barn och elever får en god utbildning och 

undervisning. Det gäller särskilt uppgifter som är kopplade till lärarnas undervisning och 

myndighetsutövning vid till exempel betygssättning. Sådana arbetsuppgifter varken kan eller ska 

kunna överlämnas till annan personal. Dessa måste istället, i den mån lärarnas arbetstid inte räcker till, 

hanteras genom att huvudmännen anställer fler förskollärare, lärare i fritidshem, grundskola, 

gymnasieskola och vuxenutbildning osv eller genom att staten reducerar de krav som ställs i 

författningarna om så är lämpligt.   

 

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet anser att det finns generella uppgifter som återfinns inom 

förskolan, fritidshemmen och inom skolan, men att fokus bör ligga på att finna fungerande lösningar 

för respektive arbetsplats. De stödresurser som sätts in ska kunna anpassas efter förskolans och 

skolans organisation och specifika behov. 

  
De befintliga yrkeskategorier som listas kan förstås i praktiken ha varierande benämningar och kan 

redan i dag utföra flera av de arbetsuppgifter som listats, beroende på hur olika huvudmän valt att 

rekrytera och beskriva deras uppdrag. Det ser olika ut i olika delar av landet. Vidare kan det 

förekomma att personer som anställs i den nya yrkeskategorin i kraft av tidigare utbildning eller 

yrkeserfarenhet kan vara lämpliga att utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter än de som listas nedan. 

 

En kompletterande yrkeskategori av administrativ och praktisk stödpersonal bör ta över de 

arbetsuppgifter som arbetsgivarna har lagt på förskollärare och lärare men som inte utgör en del av det 

som åläggs lärarna i styrdokumenten. Nedan följer några exempel på ett antal arbetsuppgifter som bör 

utföras av annan personal i förskola, fritidshem och i skolan. Listan baseras på uppgifter lärarna själva 

uppgett att de gör men anser att andra bör göra.  



  

Exempel på yrkesgrupper där det behöver ske en förstärkning 
 
Elevhälsopersonal såsom kurator, skolsköterska m.m. 

 Socialt och medicinskt stöd 

 Kontakter med sociala myndigheter 

 Dokumentera händelser vid kränkande behandling 

 
It-tekniker 

 Fixa datorer och annan digital utrustning 

 Övrig praktisk hantering kring It 

 
Vaktmästare 

 Öppna, stänga samt låsa och larma skolan/förskolan 

 Iordningsställa och underhålla lokaler och utrustning 

 Sandning, skottning och sopning 

 Flytt av möbler och material 

 

Exempel på arbetsuppgifter som kan genomföras av administrativ och praktisk 

stödpersonal 
 
Förskola  

Exempel på arbetsuppgifter som kan genomföras av annan än förskollärare och som inte heller bör 

genomföras av annan övrig pedagogisk personal då det påverkar personaltätheten i barngruppen.   

 Sammanställa mail- och telefonlistor till vårdnadshavare  

 Administration kring föräldramöten  

 Administration kring aktiviteter, t.ex. studiebesök och utflykter  

 Beställning och administration av undervisnings-, kontors- och hygienmaterial  

 Administration kring ledighetsansökningar, utvecklingssamtal (t.ex. tidsbokning)  

 Vikarieanskaffning  

 Lägga ut viss information på förskolans webbsida/andra kommunikationsforum  

 Iordningsställa inför och efter måltider  

 Iordningsställa inför och efter undervisning  

 Kopiering  

 Samla in dokumentation kring barnen  

 Göra scheman  

 Planera och genomföra inköp  

 Inventera och vårda material  

 Kontroll enligt hygien- och säkerhetsrutiner  

 Inrapportering av tillbud, säkerhetsrisker m.m.  

 Matbeställning, specialkost m.m.  

 Närvaromätningar/närvarohantering   

 Iordningställa inför och efter vila/sovstund  

  



Grundskola och fritidshem  

Exempel på arbetsuppgifter som kan genomföras av annan än lärare:  

 Sammanställa mail- och telefonlistor till vårdnadshavare  

 Administration kring föräldramöten  

 Administration kring schemabrytande aktiviteter, t.ex. studiebesök, friluftsdagar, resor  

 Göra klass-/grupplistor i t.ex. ”skolportal”  

 Beställning och administration av kontorsmaterial  

 Administration kring ledighetsansökningar, utvecklingssamtal (t.ex. tidsbokning)  

 Vikarieanskaffning  

 Lägga ut viss information på skolans webbsida eller andra kommunikationskanaler 

 Matvakt  

 Iordningsställa klassrum inför och efter undervisning  

 Kopiering  

 Samla in all dokumentation kring eleven (sker oftast i början av terminen)  

 Viss dokumentation kring händelser i skolan, t.ex. kränkande behandling  

 Administration kring nationella prov och andra prov  

 Administration kring läromedel  

 Fördelning av elevskåp och busskort  

 Provvakt   

 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

Exempel på arbetsuppgifter som kan genomföras av annan än lärare:  

 Sammanställa mail- och telefonlistor till vårdnadshavare  

 Administration kring föräldramöten  

 Administration kring schemabrytande aktiviteter, t.ex. studiebesök, friluftsdagar, resor  

 Fördelning av elevskåp och busskort  

 Göra klass-/grupplistor i t.ex. ”skolportal”  

 Beställning och administration av kontorsmaterial  

 Administration kring ledighetsansökningar, utvecklingssamtal (t.ex. tidsbokning)  

 Vikarieanskaffning  

 Lägga ut viss information på skolans webbsida  

 Iordningsställa klassrum inför och efter undervisning  

 Provvakt  

 Kopiering  

 Samla in all dokumentation kring eleven/den studerande (sker oftast i början av terminen)  

 Viss dokumentation kring händelser i skolan, t.ex. kränkande behandling  

 Administration kring nationella prov och andra prov  

 Administration kring läromedel  

 Administration kring frånvaro och rapportering till CSN  

 


