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Vidta åtgärder i skolan nu! 
Skolan, fritidshemmet och förskolan har varit i full gång under hela covidpandemin. 
Lärare har gjort storartade insatser och bedrivit undervisning i en mycket pressad 
situation. Redan i oktober angav 78 procent av lärarna att de hade en mycket hög 
arbetsbelastning. Sedan dess har situationen i skolan blivit än mer ansträngd. Lärare 
tvingas rycka in och vikariera för sjuka kollegor. Lärare får utföra städuppgifter när extra 
städpersonal inte tas in samtidigt som riktlinjerna som ska bidra till att minska smittan 
kräver att extra städning utförs. Lärare förväntas begränsa både smittspridningen och 
samtidigt ta ansvar för undervisningen, som om allt var som vanligt.  

Kraven på skolan kan inte vara desamma under pandemin. Pandemin får konsekvenser 
för vad som är möjligt att göra och inte. Extra personal måste tillskjutas för att lärare ska 
kunna vara lärare och inte smittskyddsvakter. Vikarier måste självklart tas in när lärare 
är förhindrade att undervisa, det görs i alldeles för liten utsträckning idag. Staten behöver 
markera mot arbetsgivarna att de måste ta sitt arbetsmiljöansvar. Det håller inte att köra 
slut på de friska lärare som finns genom att lägga på dem all extra undervisning som 
följer när kollegorna är sjuka.   

Under pandemin måste lärares kärnuppdrag, undervisningen, prioriteras och kraven på 
vad som ska åstadkommas måste minska. Därför kräver Lärarförbundet att det vidtas 
följande åtgärder: 

• Fokus på undervisningen. Under pandemin måste fokus ligga på 
undervisningen och elevernas kunskapsutveckling. Allt som ligger utanför och 
runt omkring undervisningen behöver pausas eller prioriteras bort. Det kan 
handla om föräldramöten, utvecklingsprojekt och samarbeten med andra 
aktörer.  

• Nationella prov. Vårens nationella prov behöver ställas in. Proven samlas i 
Skolverkets bedömningsportal för att lärare ska kunna använda proven som 
frivilligt bedömningsstöd. Om smittan har bromsats mot slutet av vårterminen, 
kan möjligen nationella prov genomföras enligt ordinarie plan i slutet av 
terminen.  

• Betygsinrapportering. Inrapportering måste kunna ske i terminens absoluta 
slutskede, inte tidigare. Den knappa undervisningstid som finns måste användas 
in i det sista för att kunna ge eleverna bästa möjliga förutsättningar. Många 
huvudmän begär idag betygen långt före skolans avslutning. Skollagens reglering 
av inrapportering av betygen behöver skärpas och justeras från “betyg ska sättas 
vid terminens slut” till “betyg ska sättas när terminen eller läsåret avslutas”.  

• Betyg i årskurs 6 till 8. Det bör bli möjligt att avstå från att sätta betyg i dessa 
årskurser. Betyg kan endast sättas när lärare har tillräckligt underlag, vilket är 
svårt att uppfylla om elever och lärare har varit frånvarande. Betygen i årskurs 9 
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är de enda med formell betydelse och därmed de enda som verkligen måste sättas 
under pandemin.  

• Utvecklingssamtal. Kravet på att genomföra utvecklingssamtal behöver tas tas 
bort under pandemin. Lärare måste själva kunna bestämma hur kommunikation 
med vårdnadshavare och elever ska genomföras. 

• Individuella utvecklingsplaner. Kravet i skollagen på att upprätta 
individuella utvecklingsplaner (IUP) tas bort under pandemin.  

• Bedömningsstöd i årskurs 1. Genomförande av bedömning utifrån det 
obligatoriska bedömningsstödet i matematik och svenska och svenska som 
andraspråk i årskurs 1 tas bort under pandemin. Låt lärare använda stödet 
utifrån behov och utifrån vad som är genomförbart.  

• Olika undervisningsformer. Regeringen måste tydliggöra att lärare bara ska 
ansvara för en undervisningsform åt gången, d v s antingen när- eller 
distans/fjärrundervisning. Två undervisningsformer ska inte äga rum parallellt. 

 
Det går inte att låtsas att det som skolan normalt genomför ska kunna genomföras i alla 
dess delar under en pandemi. Vi kan vara helt säkra på att undervisningstid har 
försvunnit under pandemin, både på grund av sjukdom hos elever och lärare och på 
grund av all den extra tid som går till att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Skolan 
är inte i samma läge som vanligt. Den arbetsbelastning som finns i hela 
utbildningsystemet måste minska. Arbetsuppgifter som kan tas bort måste verkligen tas 
bort. Staten måste ta sitt ansvar och lätta på kraven så att skolan, skolledare och lärare 
inte i efterhand får kritik för att uppdraget inte har genomförts enligt de uppställda 
kraven. Staten kan inte lämna huvudmän och skolor att själva lösa situationen utan 
måste kliva fram och vara extra tydlig i en krissituation.   

Staten behöver också ha en skarp dialog med alla huvudmän i landet om att de under 
pandemin inte kan begära in dokumentation i lärplattformar som inte är absolut 
nödvändig. Dagens lärplattformar ställer oändliga krav på lärare att rapportera in saker 
som ingen använder. Under pandemin bör all dokumentation i lärplattformar ta bort hos 
varje huvudman.  

Pandemin kräver också utökade lokalytor och mer personal i förskolor, skolor och 
fritidshem. Det är åtgärder som kostar pengar och som staten måste kompensera 
verksamheterna för. De ökade kostnaderna kan inte tas av ordinarie budget. Ingen rektor 
ska behöva mötas av beskedet om att pengarna är slut när smittskyddsåtgärder måste 
vidtas.   

Under pandemin behöver alla hjälpas åt. Lärare och skolledare gör långt mer än så. De 
genomför undervisning i en mycket pressad verksamhet i förskolan, fritidshemmet och 
skolan varje dag. Nu är det hög tid att anpassa kraven på skolan och lärarna utifrån 
pandemins förutsättningar. 

Med vänlig hälsning 

 

Johanna Jaara Åstrand 
Förbundsordförande Lärarförbundet  


