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Vad behöver göras i nästa steg med 
anledning av covid-19?  
6 april 2020 
Lärarförbundet följer noga utvecklingen av arbetet i skolväsendet under den rådande 
pandemin. Genom medlemmar som finns i alla skolformer och i alla delar av landet får 
Lärarförbundet en bra bild av hur allt fungerar. Det är oerhört tydligt hur en 
lösningsfokuserad lärarkår nu arbetar febrilt med undervisningen i förskolor, fritidshem 
och grundskolor och på distans i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Lärarkåren är 
mycket ansvarstagande och lösningsorienterad och lärare och skolledare gör en 
imponerande omställning i den rådande situationen.  

 
Men det är också ett pressat läge och ett oroligt läge med en hög arbetsbelastning för 
många lärare. Lärarförbundet ser därför behov av att det vidtas åtgärder inom följande 
områden: 
 

1. Kraven på lärarna 
Lärare i grundskolan tar ett mycket stort ansvar för undervisningen samtidigt 
som många kollegor och elever är sjuka eller frånvarande. Det gör att lärare får 
ännu mer att göra. Lärare ställs inför situationer där de utöver det vanliga arbetet 
också förväntas: 

o Täcka upp för sjuka kollegor 
o Förbereda sig för eventuell fjärr/distansundervisning om skolan skulle 

stänga 
o Stödja frånvarande elever som inte är sjuka men som är hemma för att 

de är i riskgrupp eller har små förkylningssymptom 

Lärare kan inte ansvara för att skolplikten ska upprätthållas. Det behöver 
tydliggöras att lärare inte kan förväntas ansvara för såväl den ordinarie 
undervisningen och dessutom förväntas genomföra distanslösningar för de elever 
som av olika anledningar inte finns på plats. En och samma lärare kan inte vara 
göra bägge delar. Just nu slår lärarna knut på sig själva och det blir ogörligt. 
Gränsen mellan vad som är närvaro respektive frånvaro måste förtydligas. 
 

2. Elever med särskilda behov 
Många lärare är med rätta nu oroliga för att tappa de elever som behöver skolan 
allra mest. De som redan har anpassningar, åtgärdsprogram eller de som har så 
tuffa hemförhållanden att hemstudier i praktiken är omöjligt. Det behövs 
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tydligare riktlinjer för hur skolor ska kunna upprätthålla det kompensatoriska 
ansvaret för dessa elever och förhindra att de tappas helt. 
 

3. Kraven på undervisning 
Allt som ska göras enligt styrdokumenten i grundskolan och gymnasieskolan 
kommer inte kunna genomföras under rådande omständigheter. Det måste göras 
tydligt för alla att kraven och förväntningarna på svensk skola inte kan vara lika 
höga som under normala förhållanden.  
 
Till exempel bör kravet på att genomföra utvecklingssamtal tas bort och kravet 
på att det ska genomföras en allsidig bedömning behöver minskas. Det bör också 
vara möjligt att i årskurs 6-8 kunna avstå från att sätta betyg i några ämnen om 
det saknas tillräckligt med bedömningsunderlag på grund av den rådande 
situationen. Den garanterade undervisningstiden kommer inte heller kunna 
uppfyllas och det måste vara möjligt att göra avsteg från den under 2020. 

4. Distans- och fjärrundervisning i gymnasieskolan 
En imponerande omställning har genomförts under enorm tidspress. Det 
fungerar olika bra beroende av vilken digital infrastruktur som skolan har, vilken 
vana eleverna har av digitala verktyg och vilka kurser och program som det 
gäller. Många skolor saknar digitala lösningar för att hålla lektioner i realtid.  
 
Här krävs satsningar på huvudmannanivå så att It-stödet förstärks men också 
tydligare stöd från Skolverket kring hur man kan arbeta med olika delar digitalt.  

 
5. Lärare ska vara lärare 

En del huvudmän omplacerar lärare och annan skolpersonal under pandemin. 
Det trots att undervisningen fortfarande pågår intensivt. Det skapar en ohållbar 
situation. Huvudmännen måste istället leta efter personal bland de som har 
permitterats inom näringslivet, inte dränera skolorna på personal och 
kompetens.  
 
Kommunsektorn bör tillföras ytterligare öronmärkta resurser för att kunna köpa 
varor och tjänster från de krisande företagen - och in i välfärden. Med statliga 
medel kan kommunerna i ökad utsträckning köpa in de varor och tjänster som 
nu saknas på grund av sjukfrånvaro och tuff arbetsbelastning i kommunsektorn, 
såsom bland annat städtjänster, it-tjänster, vaktmästeri, livsmedel och 
köksfunktioner. Detta skulle stärka välfärden, samtidigt som det räddar 
riskutsatta jobb i den privata sektorn.  

6. Permitterade och varslade legitimerade lärare behövs i skolan 
Det finns runt 38 000 lärare som arbetar inom andra sektorer, varav många 
befinner sig inom näringslivet. Sannolikt har också flera av dessa nu permitterats 
eller varslats. Där personalfrånvaron i förskola och skola är stor bör dessa 
permitterade/varslade legitimerade lärare kunna anställas i skolan och därmed 
stärka upp undervisningen. Staten bör uppmana den här lärargruppen att 
anmäla sig för att tjänstgöra i skolan via en nationell plattform som Sveriges 
kommuner och regioner tillsammans med Skolverket får ansvar för.   

 
7. Förkylda barn och elever ska vara hemma 

Dagligen möts förskollärare och lärare av barn och elever som enligt 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska vara hemma. Den som uppvisar 
förkylningssymptom ska stanna hemma minst två dagar efter att symptomen 
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försvunnit. Tyvärr efterlevs det inte av alla vårdnadshavare utan många lärare 
tvingas påtala detta för vårdnadshavare återkommande. För barns, elevers och 
lärares säkerhet behöver Folkhälsomyndigheten och staten regelbundet 
återupprepa sina rekommendationer med tydlighet och huvudmännen 
återkommande informera vårdnadshavare om vad som gäller. Det behöver också 
göras på flera olika språk. 
 

8. Förtydliga riktlinjer  
Skolverket måste ta ansvar för att förtydliga vad föreskrifter från ex 
Folkhälsomyndigheten innebär för skolan och förskolan, tex när det gäller att 
undvika närkontakt eller vid skolmåltider. Skolverket bör ta fram tydliga 
riktlinjer som gör att skolorna kan hantera den uppkomna situationen på bästa 
sätt.  

9. Säkra lärarstudenters VFU 
I dagsläget är det svårt för en del av de lärarstudenter som ska göra sin 
verksamhetsförlagda del av sin utbildning att kunna genomföra den på ett 
kvalitativt och bra sätt. För att underlätta för lärosätena och studenterna behöver 
det införas en generell dispens för lärosätena som möjliggör för studenterna att 
förlänga eller tidigarelägga terminerna för att kunna genomföra vfu. Till exempel 
kan vfu i förskola och fritidshem förläggas på sommaren och i grundskola och 
gymnasieskola kan den förläggas i samband med terminsstarter i augusti. Det 
kräver i sin tur att det blir möjligt för studenterna att få extra CSN-bidrag för vfu-
perioden.  
 

10. Inför en smittskyddspenning 
Det finns i alla yrken, så också i lärarkåren, människor som tillhör en riskgrupp 
för covid-19 och som måste undvika smitta. Den smittbärarpenning som finns 
gäller inte för friska personer, vilket gör att personer i riskgrupp står utan 
möjlighet att arbeta och utan rätt till ersättning från socialförsäkringen. Vi ser 
därför behov av att det införs en smittskyddspenning, som ger friska personer 
möjlighet att stanna hemma från arbetet för att undvika smitta.  

 

Med vänliga hälsningar  
 

 
 
Johanna Jaara Åstrand 
Ordförande Lärarförbundet 
 

 


