
 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1(21) 

 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2016-08-15 
Reviderat 2017-08-03 
Diarienummer 1404/15 

Välfärd och utbildning  
Avdelningen Utbildning, barn unga, folkhälsa 
Jonas Askne 
Telefon 031-368 04 83 
E-post: jonas.askne@stadshuset.goteborg.se 

 

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
hur lärarnas administrativa uppgifter kan minska och förenklas 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

Stadsledningskontorets uppdrag från kommunfullmäktige 2014-11-27 § 13, om att ta 
fram en handlingsplan för hur lärarnas administrativa uppgifter kan minska och 
förenklas förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret fick 2016-10-19 § 621 återremiss från kommunstyrelsen att 
utreda och definiera skillnader mellan dokumentation och administration, sammanställa 
och analysera stadsdelarnas handlingsplaner och att utifrån analysen föreslå eventuella 
kommuncentrala åtgärder. 

Enligt Kommunfullmäktiges budget (2014-11-27 § 13) ska en handlingsplan tas fram 
för hur lärarnas administrativa uppgifter ska minska. Ett arbetssätt som uppfyller 
förväntningarna både i Göteborgs Stads budgethandling och i de Allmänna råden för 
undervisningens genomförande, kräver att lärarna i skolan har tillräckligt med tid till 
förberedelser och planering av lektioner, tid för samarbete med kollegor och tid för att 
skapa förtroendefulla relationer med sina elever. 

En enkätundersökning visar att lärarna i Göteborg upplever att arbetsbördan är för hög 
och att det inte finns tillräcklig möjlighet till återhämtning mellan lektioner eller 
perioder av hög belastning. En lärare måste ägna mycket tid åt att skapa relationer med 
sina elever, men också dokumentera sitt arbete och elevernas kunskapsutveckling. När 
arbetsbördan upplevs som hög kan det bero på stor en mängd arbetsuppgifter. Det kan 
även bero på brister i samverkan med kollegor, för mycket ensamarbete, oklarheter 
kring vad som ingår i uppdraget, otydligheter i det pedagogiska ledarskapet, brist på 
fungerande rutiner, avsaknad av fungerande IT-stöd för dokumentation eller något annat 
som försvårar arbetet.  

År 2013 lade de fackliga organisationerna inom utbildningsområdet i respektive 
stadsdel var sin så kallad 6.6a (begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt arbetsmiljölagen) 
med anledning av lärarnas arbetsmiljö. Varje stadsdel tog då i samverkan med fackliga 
företrädare fram en handlingsplan. I stadsdelarna pågår sedan dess ett arbete utifrån 
dessa handlingsplaner som till stor del svarar mot uppdraget att minska och förenkla 
lärarnas administrativa uppgifter. Ovan nämnda enkätundersökning är en del i 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2(21) 

uppföljningen av detta arbete. Utöver dessa åtgärder bör det fortsatta arbetet i frågan ha 
en särskild inriktning, vilken definieras i bilaga 5. 

Uppdragen som gavs i samband med återremissen redovisas i bilaga 4. 

Ekonomiska konsekvenser 
Många av de förslag som ingår i stadsdelarnas handlingsplaner, innebär ingen ny eller 
utökad kostnad för skolorna. Andra förslag innebär ökade kostnader och/eller kräver en 
omfördelning av resurser. 

Barnperspektivet 
Att lärare har tid och möjlighet att skapa goda relationer med sina elever, för- och 
efterarbeta undervisningen, samt dokumentera elevernas och sitt eget arbete, är av 
största vikt ur ett barnperspektiv. De uppgifter som definieras som administrativa 
uppfyller till viss del också dessa syften, men kan samtidigt ta tid från det som utgör 
undervisningens kärna. Ur ett barnperspektiv finns inget som hindrar att viss 
administration av skolvardagen läggs på en annan personalgrupp än lärarna. 

Jämställdhetsperspektivet 
Förbättrad arbetsmiljö är bra för alla lärare. En förenkling eller minskning av mängden 
administrativa arbetsuppgifter kan bidra till att fler lärare stannar kvar i yrket eller får en 
kortare väg tillbaka efter en längre tids sjukskrivning. Detta är särskilt angeläget med 
tanke på att en majoritet av lärarna är kvinnor och på de skillnader i inkomst som finns 
mellan kvinnor och män. 

Mångfaldsperspektivet 
Att lärare i högre grad får möjlighet att ägna sig åt undervisning bör ha stor betydelse ur 
ett mångfaldsperspektiv. Nyanlända elever är en särskilt utsatt grupp som får nytta av 
mer närvarande och fokuserade lärare. Införande av nya yrkeskategorier (t.ex. 
lärarassistenter) kan dessutom underlätta för personer med utländsk lärarutbildning att 
söka arbete i svensk skola. Dessa personer kan också användas till vissa pedagogiska 
uppgifter, som läxläsning och studiestöd på modersmål. 

Miljöperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Frågan om lärarnas arbetssituation är väsentlig i samtalet om kvaliteten i den svenska 
skolan. Den är viktig med tanke på framtida rekrytering av lärare och i försöken att öka 
antalet sökande till lärarutbildningarna, men även för att behålla de lärare som redan är 
yrkesverksamma. På senare tid har diskussionen om lärarassistenter blivit aktualiserad, 
både ur skolans/lärarnas perspektiv och som politiska förslag på nationell nivå. Denna 
form av arbete skulle kunna vara aktuell inte bara för personer med utländsk 
lärarutbildning (se ovan), utan även som introduktion för nya lärare och lärare på väg 
tillbaka in i yrket efter en längre tids sjukdom.  
 
 
Bilaga 1 Utdrag ur protokoll, Kommunstyrelsen 2016-10-19 
Bilaga 2 Yrkande från L, M och KD 2016-09-21 
Bilaga 3 Återremissyrkande från MP, S och V 2016-10-05 
Bilaga 4 PM från Stadsledningskontoret 2017-05-16  
Bilaga 5 PM från Stadsledningskontoret 2016-06-10 
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Ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges budget för 2015 (och 2016) ska en handlingsplan tas fram 
för hur lärarnas administrativa uppgifter kan minska och förenklas. 

Bakgrund 
Stadsledningskontoret fick 2016-10-19 § 621 återremiss av kommunstyrelsen för att 
utreda och definiera skillnaderna mellan dokumentation och administration, samt 
sammanställa och analysera stadsdelarnas handlingsplaner och utifrån analysen föreslå 
eventuella kommuncentrala åtgärder. Uppdragen som gavs i samband med återremissen 
redovisas i bilaga 4. Samverkan har skett på CSG 2016-09-08 och CSG 2017-08-17 
(återremissen). 

Genom ett antal skolreformer och under en längre tid har kraven ökat på att lärare ska 
dokumentera sitt eget och elevernas arbete. Många lärare upplever att yrket har blivit 
mer administrativt och att det finns allt mindre tid för undervisning och reflektion. 
Under senare år har nya reformer genomförts i syfte att återigen minska lärarnas 
administrativa börda, men effekterna av dessa märks inte alltid. 

Uppdraget från kommunfullmäktige innehåller två delar, dels att minska och dels att 
förenkla lärarna administrativa uppgifter. Det är viktigt att skilja på de uppgifter som är 
administrativa och de som handlar om dokumentation. Lärare upplever ofta (se bilaga 5) 
dokumentation som en administrativ arbetsuppgift, men att dokumentera sitt eget och 
elevernas arbete kan inte utföras av någon annan än läraren. Därför måste en definition 
göras av vad som är administration respektive dokumentation, därefter kan ställning tas 
till vad som kan förenklas och vad som kan minskas. 

Stadsledningskontoret har utrett frågan genom att ta del av Skolverkets rapporter och 
utvärderingar. Särskilt Skolreformer i praktiken (rapport 418, Skolverket 2015) och 
Grundskollärares tidsanvändning (rapport 417, Skolverket 2015). Parallellt har 
remissvaret beretts på utredningen Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt 
nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25, dnr 0843/16). Utredningen 
innehåller förslag som påverkar lärarnas administrativa och dokumenterande 
arbetsuppgifter: minskat antal nationella prov, digitaliserad rättning av proven, samt ett 
nytt nationellt system för kunskapsuppföljning.  

Innehållet i detta tjänsteutlåtande med bilagor (PM) har tagits fram i samråd med SDF 
Askim - Frölunda - Högsbo, SDF Östra Göteborg och en arbetsgrupp bestående av de 
fackliga lärarorganisationernas huvudskyddsombud vilka fått möjlighet att uttrycka sina 
synpunkter. Slutligen har materialet vid flera tillfällen presenterats för och diskuterats 
med samtliga områdeschefer inom stadsdelssektorn. Frågeställningarna vid återremissen 
har dels utretts av Stadsledningskontoret och dels behandlats vid två olika workshopar 
tillsammans med fackliga företrädare respektive områdeschefer.  

Flera stadsdelsförvaltningar arbetar med att ta fram egna handlingsplaner för att minska 
och förenkla lärarnas administrativa arbetsuppgifter då de fått uppdraget från sin egen 
nämnd. I två stadsdelar (SDF Majorna-Linné och SDF Örgryte-Härlanda) har anmälan 
gjorts till Arbetsmiljöverket angående åtgärderna med anledning av den 6.6a som lades. 
Dessa stadsdelar arbetar därför med att ta fram särskilda handlingsplaner kring lärarnas 
arbetsmiljö. 

Stadsledningskontorets synpunkter 
Stadsledningskontoret bedömer att de handlingsplaner som stadsdelsförvaltningarna har 
tagit fram i samverkan med lärarnas fackliga organisationer (med anledning av 
arbetsmiljöåtgärd enligt arbetsmiljölagen, 6.6a) ligger i linje med uppdraget att minska 
och förenkla lärarnas administrativa arbetsuppgifter. Handlingsplanerna bör därför 
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verkställas i alla delar och följas upp i samråd mellan arbetsgivaren och lärarnas 
fackliga organisationer. Ett sådant arbete pågår redan både i stadsdelarna och centralt 
för hela staden. 

På senare tid har förändringar skett i de statliga styrdokumentens krav på 
dokumentation. En elev ska bara ha ett åtgärdsprogram när de extra anpassningar som 
görs inom ramen för den ordinarie undervisningen inte bedöms vara tillräckliga. Elever 
som får betyg ska inte längre också få ett skriftligt omdöme. Beslut om placering i 
särskild undervisningsgrupp behöver inte längre fattas för en nyanländ elev även om 
eleven får sin undervisning i en mindre grupp. Dessa förändringar har sammantaget 
förändrat mängden administrativa och dokumenterande arbetsuppgifter för rektorer och 
lärare. De framtida förändringar som föreslås kring nationella prov och bedömning av 
elevernas kunskaper kommer vid ett genomförande ytterligare att minska denna typ av 
arbetsuppgifter. 

Det fortsatta arbetet i förvaltningarna bör ha en inriktning enligt de förslag som 
presenteras i bifogat PM (bilaga 5). Stadsledningskontorets uppdrag att ta fram en 
handlingsplan förklaras därmed fullgjort.  

Uppdraget i återremissen var att utreda och definiera skillnaderna mellan dokumentation 
och administration. Många arbetsuppgifter som lärare har är visserligen administrativa, 
men ingår i lärarens yrkesutövning och är en del av den pedagogiska verksamheten. En 
indelning enbart i administrativa eller dokumenterande uppgifter tenderar att bli för 
endimensionell Det finns fördelar med att istället göra en tvådimensionell definition där 
arbetsuppgifter både kan definieras som dokumenterande respektive administrativa och 
samtidigt placeras in i någon av kategorierna måste inte, kan och kan enbart utföras av 
lärare (se bilaga 4). 

Stadsledningskontoret fick vid återremissen också i uppdrag att sammanställa och 
analysera stadsdelarnas handlingsplaner och att utifrån analysen föreslå eventuella 
kommuncentrala åtgärder. När en sådan analys genomförts kunde tre grupper av 
områden (frågor) identifieras. Kommunstyrelsen har i januari 2017 beslutat att införa 
centrala förvaltningar för förskolan och grundskolan som tar över ansvaret för dessa 
verksamheter. En ”central åtgärd” kan därmed tolkas som antingen något som bör 
samordnas mellan stadsdelarna före införandet av central förvaltning, eller som något en 
ny grundskoleförvaltning kan få i uppdrag att genomföra. De områden som i bifogat PM 
(bilaga 4) definieras som möjliga att föreslå som kommuncentrala åtgärder, bör hanteras 
både av stadsdelsförvaltningarna inom ramen för arbetet med förstärkningsområdena 
inför införandet av grundskoleförvaltning, och i den nya grundskoleförvaltningen. 

Stadsledningskontoret kommer i sin samordnande roll ge stöd i arbetet med förbättra 
lärarnas arbetsmiljö. Stöd kommer över tid att ges till nuvarande stadsdelar, till den så 
kallade genomförandeorganisationen inför införandet av nya förvaltningar och till den 
nya grundskoleförvaltningen. Detta sker genom att en kommunikationsplan och ett 
stödmaterial till rektorer för hur lärarnas administrativa arbetsuppgifter kan minskas och 
förenklas tas fram, samt genom stadsledningskontorets medverkan i det fortsatta arbetet 
med förstärkningsområdena i skolutredningen. 

Stadsledningskontorets uppdrag förklaras därmed fullgjort. 

 

Stadsledningskontoret 

 

Jonas Askne Carina Krantz Rönnqvist 

Planeringsledare Avdelningschef  
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Bilaga 1 

 

 
 
Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2016-10-19 

 
§ 621, Dnr 1404/15 
 
Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
hur lärarnas administrativa uppgifter kan minska och förenklas 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 september 2016, § 531 och den 5 oktober 2016, § 584. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 augusti 2016. 
Yrkande från L, M och KD den 21 september 2016. 
Återremissyrkande från MP, S och V den 5 oktober 2016. 

Beslut 
Enligt yrkande från MP, S och V: 

1. Handlingsplanen återremitteras till stadsledningskontoret för att utreda och definiera 
skillnader mellan dokumentation och administration, sammanställa och analysera 
stadsdelarnas handlingsplaner och att utifrån analysen föreslå eventuella 
kommuncentrala åtgärder. 

2. På förslag av Helene Odenjung (L): 

Yrkandet från L, M och KD från den 21 september 2016 bordläggs tillsvidare. 

__________    

Expedieras 
Stadsledningskontoret 

Vid protokollet 
Lina Isaksson 
 
2016-11-08 
 
  

Ordförande     Justerare 
Ann-Sofie Hermansson    Kristina Tharing 
  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 6(21) 

                       Bilaga 2 
 
 

 Yrkande (L) (M) KD)  
Kommunstyrelsen 2016-09-21  

Ärende 2.2.4 
  

 
Yttrande ang redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att ta 
fram en handlingsplan för hur lärarnas administrativa uppgifter kan 
minska och förenklas 
  
FÖRSLAG TILL BESLUT  
 
 
Att  stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en kommuncentral handlingsplan 

med inriktning på de förslag som lyfts i utredningen samt att kommunstyrelsen 
får en återkoppling kring lärarfackens 6.6a-anmälan 

  
Att  Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utreda rektors arbetsmiljö 
  
Att  Stadsledningskontorets uppdrag kommunfullmäktige 2014-  

11-27 §13, om att ta fram en handlingsplan för hur lärarnas administrativa 
uppgifter kan minska och förenklas förklaras fullgjort.  

 
 
ÄRENDET  
 
Kommunfullmäktige har via budget beslutat att en handlingsplan ska tas fram för hur 
lärarnas administrativa uppgifter kan minska och förenklas. För tre år sedan lade de fackliga 
organisationerna en 6.6a för att få till stånd en förbättring. Sedan dess har stadsdelarna i 
samverkan arbetat fram lokala handlingsplaner, vilket är positivt. Stadsledningskontoret 
menar att det ligger i linje med det uppdrag som kontoret har fått.  
 
Diskussionen om lärarnas arbetsmiljö är inte ny och måste tas på största allvar. En bra 
arbetsmiljö är helt avgörande för att lyfta kvalitén av undervisningen i stadens skolor. Men 
det är också en viktig del i rekryteringen av nya lärare och en förutsättning för både behålla 
och locka tillbaka lärare som lämnat yrket.  
 
En enkätundersökning som är genomförd visar att lärarna i Göteborg upplever att 
arbetsbördan är för hög och att det saknas möjlighet till återhämtning. Medarbetarenkäten 
visar inte heller några förbättringar sedan begäran om arbetsmiljöåtgärderna vidtogs.  
 
I utredningen som är genomförd av Stadsledningskontoret lyfts förslag till inriktning för det 
fortsatta arbetet i respektive nämnd och förvaltning. Vi delar de förslag som lyfts fram i 
planen. Samtidigt menar vi att ett större centralt grepp behöver tas kring frågorna, då 
merparten av förslagen gäller för hela stadens skolväsende och inte skiljer sig nämnvärt 
mellan stadsdelarna. Därför bör en kommuncentral handlingsplan komma på plats och att 
kommunstyrelsen får en återkoppling kring arbetet som hittills har genomförts kring 
fackens begäran om arbetsmiljöåtgärder enligt arbetsmiljölagen. 
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Hälften av svenska rektorers arbetstid går till administration och bara en mindre del går till 
det pedagogiska uppdraget, enligt Skolverket och det finns inget som tyder på fallet inte 
skulle vara så i Göteborg. Det är en bidragande orsak till varför det pedagogiska ledarskapet 
är eftersatt.  
 
Forskning om framgångsrika skolor visar att rektorns roll är central. För att lyfta både 
arbetsmiljön och kunskapsresultaten i stadens skolor krävs satsningar på stadens rektorer 
och deras pedagogiska ledarskap. Vi menar att stadens rektorer måste ges både ökat ansvar 
och ökade befogenheter över såväl verksamhet som ekonomi. Som nästa steg i arbetet 
måste rektorernas arbetsmiljö utredas.  
 
Alliansregeringen genomförde flera åtgärder för att minska dem administrativa bördan och 
det arbetet behöver fortsätta på kommunal nivå. Göteborgs stad, som huvudman, har ett 
stort ansvar att underlätta den administrativa bördan för rektor och lärare. Det handlar 
exempelvis om egna lokala mål vid sidan av de som anges i de nationella styrdokumenten, 
lokalfrågor och ökat administrativt stöd. 
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     Bilaga 3 
 
 

 
 

Återremissyrkande MP, S, V  
Kommunstyrelsen 2016-10-05  

Ärende 2.2.11  
 
 
 
Yrkande angående redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram 
en handlingsplan för hur lärarnas administrativa uppgifter kan minska och 
förenklas 

 
 
 I den redovisade handlingsplanen lyfts några områden fram som angelägna att 
utreda, bland andra skillnaden mellan administration och dokumentation. Det är 
en viktig fråga att utreda och en avgörande faktor för att kunna stödja lärare i att 
utveckla sin profession och fokusera på att öka kvaliteten i undervisningen. Vår 
bedömning är att stadsledningskontoret inom handlingsplanens ram ska utreda 
och definiera skillnaderna mellan dokumentation och administration  
 
Mot bakgrund av att det i PM:t framgår att stadsdelarnas åtgärder vad gäller 
lärares arbetsmiljö inte varit tillräckliga, menar vi att stadsdelarnas arbete fortsatt 
behöver följas och analyseras. Det är givetvis angeläget att stadsdelarna fortsätter 
att arbeta med överenskomna åtgärder, men också att stadsledningskontoret 
återkommer med en sammanställning och analys av stadsdelarnas 
handlingsplaner. Om analysen visar att det föreligger behov av kommuncentrala 
samordnande åtgärder av något slag, ska stadsledningskontoret beskriva dessa i 
tjänsteutlåtandet.  
 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
  
att  återremittera handlingsplanen till stadsledningskontoret för att 

utreda och definiera skillnaderna mellan dokumentation och 
administration, sammanställa och analysera stadsdelarnas 
handlingsplaner och att utifrån analysen föreslå eventuella 
kommuncentrala åtgärder. 
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Bilaga 4 
2017-05-16                   
Jonas Askne (Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad)  
 
PM angående återremissen på uppdraget 

Lärarnas administrativa uppgifter ska minska och förenklas 
 

Inledning 
Detta PM har utarbetats med anledning av återremissen från kommunstyrelsen (2016-
10-19 § 621) på uppdraget i kommunfullmäktiges budget att ta fram en handlingsplan 
för hur lärarnas administrativa arbetsuppgifter kan minska och förenklas. 
Stadsledningskontoret fick i återremissen uppdrag att hantera två frågor: 

1. utreda och definiera skillnader mellan dokumentation och administration 
2. sammanställa och analysera stadsdelarnas handlingsplaner och utifrån analysen 

föreslå eventuella kommuncentrala åtgärder 

I arbetet med att utreda och definiera skillnaderna mellan dokumentation och 
administration har två workshopar genomförts, en med områdeschefer inom 
utbildningssektorn och en med företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.  
Resultatet av workshoparna har presenterats för och diskuterats med lokalombuden i de 
fackliga organisationerna var för sig.  

Sammanställningen och analysen av stadsdelarnas handlingsplaner har genomförts av 
Stadsledningskontoret, som också tagit fram förslag på kommuncentrala åtgärder. 
Förslagen har presenterats för en referensgrupp bestående av centrala skyddsombud. 
Detta PM har skickats på remiss till deltagarna i referensgruppen, som i sin tur haft 
möjlighet att inhämta synpunkter inom sina respektive organisationer. Innehållet har 
också presenterats muntligt för sektorschefer och områdeschefer. 

I detta PM ges ingen bakgrund. För förtydliganden kring vad som sägs i styrdokument 
och forskning, lärarnas arbetsmiljö eller planerade statliga satsningar inom området, 
hänvisas till det PM som skrevs 2016-06-10 (bilaga 5 till tjänsteutlåtandet). 

1.   Skillnaden mellan dokumentation och administration 
Att dokumentera sitt eget och sina elevers arbete är en administrativ uppgift som enbart 
kan utföras av lärare. I en skola finns dock även gott om administrativa arbetsuppgifter 
som inte nödvändigtvis måste utföras av en legitimerad lärare. Det kan vara sådant som 
berör själva undervisningen och kontakten med eleverna, men också sådant som berör 
andra delar av verksamheten. Enligt Skolverket kan det exempelvis handla om 
rapportering av elevernas närvaro, ansökningar om ledighet, hantering av nationella 
prov, klasskassor, kontakter med sociala myndigheter och annat (Skolreformer i 
praktiken: rapport 418, Skolverket 2015). 

Vid de workshopar som genomförts av Stadsledningskontoret tillsammans med 
områdeschefer och företrädare från lärarnas fackliga organisationer gjordes en 
sammanställning över sådana arbetsuppgifter som lärare ofta utför vilka helt eller till 
stor del är administrativa. Dessa definierades sedan som dokumenterande/pedagogiska, 
administrativa/praktiska, respektive sådana som har med själva anställningen eller 
arbetsplatsen att göra. Några av de senare är rent praktiska. Arbetsuppgifterna 
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sorterades dessutom in i tre olika kategorier: sådana som inte måste utföras av lärare, 
som kan utföras av lärare, respektive kan enbart utföras av lärare. 

Eftersom det kan konstateras att det förekommer ett antal administrativa arbetsuppgifter 
på en skola som inte måste utföras av en lärare, behöver uppgifterna även definieras 
utifrån vad som ingår i lärarnas profession. Lärare är legitimerade och anställda för att 
undervisa. De ska därför hantera den administration som berör undervisning, till 
exempel dokumentation av sitt eget och elevernas arbete och bedömning av elevernas 
kunskaper. Även sådant som berör planering och efterarbete av undervisning, eller som 
inträffar i samband med undervisningen (tillbud, anmälan av kränkande behandling till 
rektor, vissa arbetsmiljöfrågor, eller ämnesansvar och beställning av 
undervisningsmaterial) bör hamna på lärarnas bord. Allt detta är exempel så sådant som 
enbart kan utföras av lärare. 

Den andra kategorin är arbetsuppgifter som kan utföras av lärare, men det är inte 
nödvändigt. Andra yrkeskategorier inom skolan som istället är eller bör vara aktuella är 
elevhälsans professioner (specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och 
skolläkare), studie- och yrkesvägledare eller skolledningen. Exempel på arbetsuppgifter 
är: dokumentation av extra anpassningar, skrivande av åtgärdsprogram, 
konflikthantering, mobbingförebyggande arbete, mentorskap, individuell 
schemaläggning (för nyanlända) och vissa föräldrakontakter. En del av dessa 
arbetsuppgifter kräver att den som har ansvar för dem deltar i undervisningssituationen 
och/eller har en relation till eleverna. Det bör vara en person med pedagogisk 
kompetens, även om hen inte är legitimerad lärare eller har en svensk lärarutbildning. 

Exempel på arbetsuppgifter som inte måste utföras av en legitimerad lärare är: 
sammanställa statistik över närvaro, skriva protokoll vid möten, hantering av 
Västtrafikkort, ta fram olika handlingsplaner (t.ex. krisplan eller brandskyddsplan), samt 
hantering av nycklar och elevskåp. Till denna kategori hör även sådant som inte är 
tydligt administrativt men som lärare ofta förväntas utföra: städning av gemensamma 
utrymmen, beställning av förbrukningsmaterial, eller utreda kränkande behandling. 
Arbetsuppgiften ”rastvakt” (tillsyn av elever) får anses tillhöra denna kategori, men bör 
om/när den har en pedagogisk funktion istället placeras i någon av kategorierna kan 
eller kan enbart utföras av lärare. Hantering av vikarier bör hamna i denna kategori 
eftersom det är skolans ledning som har ansvar för personalfrågor, även om visst ansvar 
kan delegeras till enskilda lärare eller arbetslag. Vid workshoparna och i kontakterna 
med lärarnas fackliga organisationer har det framkommit att vikariefrågan både är svår 
och förknippad med en hel del administration, inte minst på grund av brister i de IT-
system som används.  

Definition av skillnaden mellan dokumentation och administration 
Syftet med detta PM är att tydligöra skillnaden mellan administration och 
dokumentation, för att ställning ska kunna tas till på vilka sätt lärarnas administrativa 
arbetsuppgifter kan minskas och förenklas. Många arbetsuppgifter som lärare har är 
visserligen administrativa, men ingår i lärarens yrkesutövning och är en del av den 
pedagogiska verksamheten. Därför blir en indelning enbart i administrativa eller 
dokumenterande uppgifter för endimensionell. Det finns fördelar med att istället göra en 
matris (se nedan) där arbetsuppgifter både kan definieras som dokumenterande 
respektive administrativa och samtidigt placeras in i någon av kategorierna måste inte, 
kan och kan enbart utföras av lärare.  

 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 11(21) 

 
Måste inte 
utföras av lärare 

Kan  
utföras av lärare 

Kan enbart 
utföras av lärare 

Dokumentation och andra pedagogiska uppgifter    

Administrativa och praktiska uppgifter    

Uppgifter som har med anställningen att göra    

 

När olika arbetsuppgifter placerades in i matrisen vid de workshopar som 
stadsledningskontoret genomfört framgick att en övervikt av uppgifter som berör 
dokumentation/pedagogik hamnar i kategorin kan enbart utföras av lärare. På 
motsvarande sätt hamnar en övervikt av de administrativa/praktiska uppgifterna i 
kategorin måste inte utföras av lärare. Det blev alltså synligt vilka arbetsuppgifter som 
ska prioriteras av/för lärare, utan att ställning behöver tas till om den är renodlat 
administrativ eller inte. 

När arbetsuppgifter som enbart kan utföras av lärare har definierats, kvarstår de 
uppgifter som kan eller ska utföras av någon annan yrkeskategori. Här finns två 
alternativ. Antingen överförs dessa arbetsuppgifter till andra professioner inom skolan, 
eller så skapas en ny yrkeskategori. Redan idag utförs uppgifter som indirekt berör 
undervisningen av andra professioner (exempelvis elevhälsan eller rektor), men dessa 
kan liksom lärarna vara hårt belastade vilket i praktiken innebär att ansvaret faller på 
lärarna i alla fall. Om antalet arbetsuppgifter som ingår i lärarrollen ska minska krävs 
antingen en förstärkning av övriga professioner och/eller införande av en ny profession 
(till exempel lärarassistent, mer om detta nedan). Om lärarnas arbetsuppgifter ska 
förenklas krävs (även) förbättrade rutiner och/eller IT-stöd. 

2.a   Sammanställning och analys av handlingsplanerna 
Stadsledningskontoret har gjort en sammanställning och analys av stadsdelarnas 
handlingsplaner för att förbättra lärarnas arbetsmiljö. Samtliga handlingsplaner har 
tagits fram med anledning av den 6.6a (begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt 
arbetsmiljölagen) som lades av lärarnas fackliga organisationer 2013. 
Handlingsplanerna berör aspekterna: 

• Svårigheter att återhämta sig under arbetsdagen, efter arbetsdagen och efter 
perioder av högre arbetsbelastning 

• Avsaknad av ett ramverk som definierar och prioriterar arbetsuppgifterna inom 
den reglerade arbetstiden 

Stadsdelarna arbetar med ett antal olika insatser vilka beskrivs i handlingsplanerna. Vid 
de workshopar som Stadsledningskontoret genomförde med områdeschefer och fackliga 
företrädare diskuterades även förslagen på kommuncentrala åtgärder. Ifrån den 
sammanvägda bild som träder fram ur det material som sammanställts kan nio olika 
områden definieras. Dessa kan relativt enkelt dessutom delas in tre grupper utifrån vad 
som är respektive inte är lämpligt att föreslå som kommuncentrala åtgärder. 

Kommuncentrala områden: 
1. Gemensam planering (årshjul med läsårstider och avstämningsperioder) 
2. Definition av lärarnas arbetsuppgifter 
3. Kompetensutveckling för lärare och rektorer kring skolans styrdokument 

Stadsdels- eller rektorsspecifika områden: 
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4. Förtydligad uppdragsdialog (gemensam form och rutin, riskbedömning av 
schema) 

5. Tjänstefördelning (är klar i god tid och tydliggör prioritering vid hög 
arbetsbelastning) 

6. Vikariehantering 

Områden som redan hanteras (lokalt/nationellt) eller bör hanteras i ny 
förvaltningsorganisation: 

7. Förenklade rutiner och IT-stöd för pedagogiskt arbete och dokumentation 
8. Digitalisering och central rättning av nationella prov 
9. Former för samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer 

Ny förvaltningsorganisation 
Kommunstyrelsen har i januari 2017 fattat beslut om att skapa nya förvaltningar för 
förskolan och grundskolan, som tar över stadsdelsförvaltningarna uppdrag. Vid 
återremissen av detta ärende fick Stadsdelningskontoret i uppdrag att föreslå eventuella 
kommuncentrala åtgärder. En ”central åtgärd” kan tolkas som antingen något som bör 
samordnas mellan stadsdelarna, eller som något en ny grundskoleförvaltning kan få i 
uppdrag att ta ansvar för. De områden som i detta PM definieras som möjliga att föreslå 
som kommuncentrala åtgärder (1-3 ovan) bör hanteras av stadsdelsförvaltningarna inom 
ramen för arbetet med förstärkningsområdena inför införandet av grundskoleförvaltning 
och av den nya grundskoleförvaltningen. 

Kommuncentrala områden 
Områden som kan vara lämpliga att hantera på central nivå och kan omformuleras till 
förslag på kommuncentrala åtgärder är sådana som berör politiska beslut och fördelning 
av resurser. Idag fattar respektive nämnd beslut om läsårstider och fastställer budget för 
sin verksamhet. Det ger möjlighet till en viss lokal frihet, men också svårigheter för 
enskilda skolor att göra kostnadskrävande satsningar. Vid stadsledningskontorets analys 
av handlingsplanerna framgår därför att det skulle vara lämpligt att göra gemensamma 
satsningar i staden i de områden som definierats ovan under denna rubrik (grupp). 

För att lärare ska kunna upprätthålla god kvalitet i undervisningen måste det finnas tid 
för förberedelse och efterarbete av undervisningen inom den givna arbetstiden. För att 
öka lärares möjlighet till framförhållning, planering, efterarbete och framförallt 
återhämtning krävs en tydlig planering över hela läsåret, ett årshjul. Ett sådant skulle 
utan problem kunna vara gemensamt i staden. Årshjulet ska innehålla gemensamma 
återkommande händelser över året som påverkar lärarnas arbete och/eller undervisning, 
exempelvis nationella prov och lokala eller nationella lovdagar. En förbättrad överblick 
över det kommande året eller terminen ger varje lärare möjlighet att fördela arbetstiden 
strategiskt, med hänsyn till lokala förhållanden, och därmed öka återhämtningstiden. 

Tidigare i detta PM görs en definition av skillnaden mellan administration och 
dokumentation, samt mellan de arbetsuppgifter som inte måste, kan och kan enbart 
utföras av legitimerade lärare. Definitionen är hämtad ur teori (styrdokument och 
forskning) och erfarenhet/praktik, samt framtagen i dialog mellan stadsledningskontoret, 
områdeschefer och fackliga organisationer. Om definitionen följs och lärare i framtiden 
fokuserar på de arbetsuppgifter som enbart kan utföras av lärare, uppstår frågan om vem 
eller vilka som ska utföra de arbetsuppgifter som lärarna inte (längre) ska utföra. För att 
ingen annan yrkesgrupp inom skolan ska belastas istället kan en ny yrkeskategori 
införas: lärarassistenter. Dessa kan ha någon form av pedagogisk utbildning, men det är 
inte nödvändigt. Aktuella för anställning som lärarassistent kan utöver personer utan 
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tidigare erfarenhet till exempel vara lärare med utländsk utbildning som ännu inte 
validerats, pedagoger som återgår i tjänst efter längre tids sjukdom, eller äldre 
pedagoger som önskar fortsätta arbeta men i lägre tempo. Statliga medel finns för 
anställning av lärarassistenter inom ramen för lågstadielyftet. 

Det tredje kommuncentrala området berör kompetensutveckling. Vid arbetet med 
återremissen och analysen av stadsdelarnas handlingsplaner har det framkommit ett 
behov av ökad kompetens hos lärare och rektorer kring skolans styrdokument. För att 
kunna avgöra vad som ingår eller inte ingår i en lärares arbetsuppgifter krävs god 
kännedom om både aktuell lagstiftning och om de reformer respektive förändringar i 
reformerna som genomförts på skolområdet de senaste åren. 

Stadsdels- eller rektorsspecifika områden 
Några av de områden som framkommit vid analysen av handlingsplanerna ligger under 
rektors ansvar och lämpar sig därför inte att föreslå som kommuncentrala åtgärder. Här 
hamnar personalfrågor och sådant som har med ledning och styrning av verksamheten 
att göra.  

Den så kallade uppdragsdialogen har sin grund i HÖK-05 och i det lokala 
skolutvecklingsavtalet (protokoll Rnr 126/06, Dnr 285/05). Dialogens utgångspunkt är 
att varje skolas särart och varje lärares individuella förutsättningar ska påverka hur 
uppdraget genomförs för att nå bästa möjliga måluppfyllelse. Vid workshoparna och i 
arbetet med analysen av handlingsplanerna har det framkommit argument för att 
formerna för uppdragsdialog bör vara lika i staden och att en tydligare central styrning 
bör ske, till exempel genom att gemensamma rutiner och blanketter används. Det finns 
ett stödmaterial till skolutvecklingsavtalet framtaget med ett sådant syfte. 
Stadsledningskontorets bedömning är dock att strukturen för uppdragsdialog ska 
utformas av rektor och lärare i samspel på respektive skola, men det finns naturligtvis 
inget som hindrar att skolor eller stadsdelar samverkar och att gemensamma modeller 
tas fram på lokal eller central nivå om parterna är överens om det. 

I en skolas tjänstefördelning ska varje lärares arbetsuppgifter vara tydliga och väl 
definierade, indelade i arbetsperioder, samt i förväg prioriterade så att åtgärder vid 
tillfälliga arbetstoppar förenklas. Prioriteringar ska fastställas av huvudmannen 
(Kammarrätten Mål nr 6878-14, 2015-10-07). För att rektor och lärare ska få överblick 
över verksamheten och en bra arbetssituation ska uppnås, är planering av arbetstid och 
arbetsuppgifter viktig. Rektor gör tjänstefördelning inför kommande läsår och en 
uppdragsdialog (se ovan) ska sedan ske i god tid innan läsåret börjar. Detta ingår i 
rektors ledning och styrning av den pedagogiska verksamheten och utförs på varje skola 
redan idag. Analysen av stadsdelarnas handlingsplaner visar dock att rutinerna kan 
förbättras och att information om prioritering av arbetsuppgifter vid tillfälliga 
arbetstoppar inte alltid finns. 

Vikariehantering är skolledningens ansvar, om sådant ansvar istället läggs på enskilda 
lärare eller arbetslag ökar de administrativa uppgifterna. Ofta är detta en arbetsuppgift 
som sköts av skolans administratör om sådan finns. Analysen av handlingsplanerna 
visar att stadsdelarna använder befintliga IT-system, har en central bemanningsenhet 
eller köper tjänsten externt. Stadsledningskontorets slutsats är att vikarieanskaffning kan 
förenklas genom centrala enheter, köpta tjänster eller IT-system, men att det ändå är 
rektorn som måste säkerställa att vikarie vid behov finns på plats så att undervisningen 
kan genomföras. Rutiner och överenskommelser måste därför tas fram på skolenheten i 
samverkan och inom ramen för uppdragsdialogen. 
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Som framgår återfinns under denna rubrik några områden som ligger under rektors 
ansvar, som berör lärarnas arbetssituation och som innehåller administrativa inslag. Att 
som här förtydliga rektors ansvar är ingen lösning på själva problemet med de 
administrativa arbetsuppgifterna. Ansvaret ligger redan på rektorn och risken med ett 
förtydligande är att den administrativa bördan bara förskjuts från lärarna till rektorerna. 
Rektorer är precis som lärare en yrkeskategori som är tungt belastad och vars 
arbetsvardag innehåller en stor andel administration. Lärare och rektorer, men även 
förvaltningsledningar och huvudmän, måste ta ett gemensamt ansvar för att hitta 
lösningar som minskar och förenklar administrationen på dessa områden för alla 
yrkesroller. 

Områden som redan hanteras eller bör hanteras i ny förvaltningsorganisation 
På nationell nivå förekommer en del initiativ och förslag som påverkar lärarnas 
administrativa arbetsuppgifter, detta finns beskrivet i tidigare PM (bilaga 5). Regeringen 
fattade till exempel för cirka ett år sedan beslut om att åren 2016-2019 ge kommunerna 
extra pengar för att anställa särskilda lärarassistenter. Kommunerna får 300 miljoner 
kronor att dela på inom ramen för Lågstadielyftet. Ett annat exempel är de förslag på 
nytt system för kunskapsbedömning (införs enligt förslaget 2018-2022) som lagts fram 
av utredningen Likvärdigt, rättsäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för 
kunskapsbedömning (SOU 2016:25). Systemet ska innehålla nationella prov, nationella 
bedömningsstöd och nationell kunskapsutvärdering. Skolverket ska enligt förslaget få i 
uppdrag att utveckla och digitalisera nationella prov, bedömningsstöd och 
kunskapsutvärderingar, som ett samlat stöd till skolorna. Utredningen påpekar att 
huvudmännen inte behöver vänta till 2018 med att utveckla sina rutiner kring de 
nationella proven. Analysen av stadsdelarnas handlingsplaner visar också att flertalet 
påbörjat ett sådant arbete och tagit fram gemensamma rutiner i stadsdelen. 

I Göteborgs Stad genomför Intraservice under 2017 en förstudie kring Moderna 
lärmiljöer på uppdrag av förvaltningarna (ingår i utbildningssektorns Tjänsteplan). 
Kommunstyrelsen gav nyligen Stadsledningskontoret genom Center för skolutveckling i 
uppdrag att kartlägga skolans IKT-arbete. En stor upphandling pågår under 2016-2018 
av ett nytt administrativt IT-system för utbildningssektorn som ersätter nuvarande 
källsystem (Procapita och Gerda) och kommer att ge utökad möjlighet till förbättrade 
och förenklade e-tjänster.  

Sammantaget innebär dessa lokala och nationella initiativ att Göteborgs Stad bör 
avvakta med några områden som framkommer vid analysen av handlingsplanerna. Detta 
gäller särskilt sådant som berör förenklade rutiner och IT-stöd för pedagogiskt arbete 
och dokumentation, samt digitalisering och central rättning av nationella prov. 
Förändringsarbete på dessa områden pågår och därför läggs här inga förslag på 
kommuncentrala åtgärder som skulle kunna störa eller förhindra det arbete som inletts. 

Det tredje området under denna rubrik berör former för samverkan mellan arbetsgivare 
och fackliga organisationer. Inte heller här läggs förslag på kommuncentrala åtgärder. 
Dels är detta frågor som utbildningssektorn delar med övriga sektorer och inte ensamt 
kan avgöra, dels bör samverkansformer skapas inom den nya förvaltningsorganisation 
som kommunstyrelsen beslutat ska införas. 

2.b   Sammanfattning och förslag på kommuncentrala åtgärder 
Samtliga ovanstående områden är identifierade utifrån stadsdelarnas handlingsplaner 
och syftar till att stärka och förtydliga lärarnas professionella yrkesroll. Områdena ligger 
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även i linje med slutsatserna i Skolutredningen (dnr. 1111/15) och dess 
förstärkningsområden, men får här en mer praktisk inriktning. 

Analysen av stadsdelarnas handlingsplaner visar sammanfattningsvis att det på tre 
områden kan vara är lämpligt att lägga förslag på kommuncentrala åtgärder (vilka bör 
hanteras av en ny grundskoleförvaltning), övriga områden bör hanteras på annat sätt. 
Dessa tre är. 

• Gemensam planering (årshjul med läsårstider och avstämningsperioder) 
• Definition av lärarnas arbetsuppgifter 
• Kompetensutveckling för lärare och rektorer kring skolans styrdokument 
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Bilaga 5 
2016-06-10  
 
Jonas Askne (Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad)  
PM angående uppdraget 

Lärarnas administrativa uppgifter ska minska och förenklas 
 

Inledning 
Detta PM har utarbetats med anledning av uppdraget i kommunfullmäktiges budget, att 
ta fram en handlingsplan för hur lärarnas administrativa arbetsuppgifter kan minska och 
förenklas. Texten innehåller först en utredande del och sedan förslag till inriktning av 
det fortsatta arbetet med uppdraget (handlingsplan). 

Utredning 

Vad säger styrdokument och forskning? 
I de Allmänna råd för undervisningens genomförande (2011) konstateras att det för en 
lärare är viktigt att dokumentera de egna planeringarna som stöd för genomförandet av 
undervisningen. Att planeringarna dokumenteras är även viktigt för lärarnas arbete med 
att följa upp och utvärdera undervisningen och elevernas kunskaper och lärande. 
Dokumentationen ska enligt de Allmänna råden användas i kommunikationen med elev 
och vårdnadshavare kring elevens kunskapsutveckling: 

Lärares planeringar bör även kommuniceras med elever och vårdnadshavare så att de 
får god insyn i vilka mål och vilket innehåll undervisningen ska behandla och vad 
bedömningen kommer att inriktas mot samt hur undervisningen kommer att utformas. 
På så sätt kan elever och vårdnadshavare bli förtrogna med vilka krav som ställs i 
undervisningen och för att få olika betyg. På så vis ges elevernas vårdnadshavare 
möjlighet att följa och stödja sina barn i deras skolarbete. För att kunna stödja 
elevernas fortsatta kunskapsutveckling och lärande är det viktigt att läraren 
dokumenterar elevernas kunskaper på ett sakligt och tydligt sätt. 

I Göteborgs Stads budget 2015 betonas hur lärarna ska förhålla sig till sina elever: 

Det är avgörande för elevernas resultat att lärarna har höga förväntningar på alla 
elever och utgår från att alla vill och kan lära. Alla ska nå målen genom att 
undervisningen utgår ifrån en helhetssyn där elevernas inre motivation tas tillvara. 
Utbildningen ska uppmuntra till kreativitet, innovationsförmåga och ett kritiskt 
förhållningssätt. 

Skolforskaren John Hattie (2008, 2014) har visat att det finns samband mellan lärarens 
förväntningar på eleverna och måluppfyllelse (betygsresultat). Det är dock värt att 
påpeka att Hatties slutsatser i första hand berör det som händer i klassrummet och inte 
tar hänsyn till annat som också påverkar arbetet och möjligheterna att skapa relationer 
med eleverna. Effekter för måluppfyllelse som beror på skolpolitik, sociala problem, 
segregation, föräldrarnas utbildningsbakgrund och liknande, lyfts inte fram eller bedöms 
inte ha lika stor betydelse för lärandeprocessen. 

Ett arbetssätt som uppfyller förväntningarna både i Göteborgs Stads budgethandling och 
i de Allmänna råden för undervisningens genomförande kräver att lärarna i skolan har 
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tillräckligt med tid till förberedelser och planering av lektioner, tid för samarbete med 
kollegor och tid för att skapa förtroendefulla relationer med sina elever.  

Analys av en genomförd enkätundersökning (se nedan) visar att lärarna i Göteborg 
upplever att arbetsbördan är för hög och att det inte finns tillräcklig möjlighet till 
återhämtning mellan lektioner eller perioder av hög belastning. Detta kan vara ett 
uttryck för att mängden arbetsuppgifter har ökat, men det kan också vara tecken på att 
lärarnas arbetsvillkor har förändrats under senare år (Skolreformer i praktiken: rapport 
418, Skolverket 2015). En lärare måste ägna mycket tid åt att skapa relationer med sina 
elever, men idag också dokumentera sitt arbete och elevernas kunskapsutveckling på ett 
annat sätt än förut. När arbetsbördan upplevs som hög kan det bero på stor en mängd 
arbetsuppgifter. Det kan också bero på brister i samverkan med kollegor, för mycket 
ensamarbete, oklarheter kring vad som ingår i uppdraget, otydligheter i det pedagogiska 
ledarskapet, brist på fungerande rutiner, avsaknad av fungerande IT-stöd för 
dokumentation eller något annat som försvårar arbetet. De flesta av dessa orsaker löses 
inte nödvändigtvis genom minskning av mängden arbetsuppgifter, utan ibland bättre 
genom förenkling av arbetsuppgifterna. Sådan förenkling kan bestå av förändrade 
rutiner och arbetssätt, förbättrade IT-stöd, eller ökat stöd från huvudman, förvaltning 
och rektor. 

Administration och dokumentation 
För att kunna ta fram förslag på en handlingsplan för att minska och förenkla lärarnas 
administrativa uppgifter måste skillnaden mellan administration och dokumentation 
definieras. Att dokumentera sitt eget och elevernas arbete är en uppgift enbart en lärare 
kan utföra. Vissa administrativa uppgifter som idag ligger på läraren kan i framtiden 
kanske utföras av andra? Mycket av lärarnas arbetstid upptas idag av administration. 
Till de administrativa arbetsuppgifterna hör enligt Skolverket frågor som berör 
elevernas närvaro, ansökningar om ledighet, hantering av nationella prov, klasskassor, 
kontakter med sociala myndigheter och annat (Skolreformer i praktiken: rapport 418, 
Skolverket 2015) 

Under en lång tid har kraven på skriftlig dokumentation av elevernas kunskaper ökat. 
Redan 2006 kom kravet på skriftlig utvecklingsplan (IUP), från 2008 skulle IUP’n 
dessutom innehålla skriftliga omdömen. Regeringen tillsatte 2013 en utredning som i 
sitt betänkande Tid för undervisning (2013/14:UbU19) presenterade ett antal förslag 
med syfte att minska/förenkla lärarnas arbetsuppgifter och underlätta undervisningen. 
Förslagen trädde i kraft 1 juli 2014 och innebar bland annat att kravet på IUP med 
skriftliga omdömen avskaffades i årskurs sex till nio, det vill säga de årskurser där 
eleverna får betyg. I årskurs ett till fem finns IUP’n kvar, men den behöver bara göras 
en gång per år i stället för två som tidigare. Begreppet extra anpassningar infördes och 
reglerna om stöd och särskilt stöd blev tydligare: 

• Om det finns risk att en elev inte når upp till minimikunskapskraven ska eleven 
snabbt få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie 
undervisning. 

• Först när extra anpassningar har gjorts och eleven fortfarande riskerar att inte nå 
upp till kunskapskraven ska en anmälan göras till rektor. Om det finns särskilda 
skäl att anta att eleven inte kommer att nå kraven trots extra anpassningar inom 
ordinarie undervisning ska en anmälan till rektor göras direkt. 

• De behov som finns med i åtgärdsprogrammet ska vara de behov av särskilt stöd 
som eleven har. Åtgärdsprogrammet behöver inte heller (längre) innehålla 
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information hur uppföljning och utvärdering ska ske, det räcker att det står när 
det ska göras och vem som är ansvarig. 

• Om en lärare gör ett åtgärdsprogram för en elev behöver samma information inte 
tas med i den skriftliga individuella utvecklingsplanen. 

 
Även tidigare var det rektors ansvar att se till att elever i behov av stöd eller särskilt stöd 
fick ett åtgärdsprogram, men i praktiken var det som nu ofta lärarna (i samverkan med 
elevhälsan) som skrev dessa. Med de nya reglerna kan lärarna göra insatser direkt i 
klassrummet (extra anpassningar) och endast då de bedömer att detta inte är tillräckligt 
göra en anmälan till rektor. Förändringar i syfte att minskat lärarnas administrativa 
arbete avsevärt även om kravet på att dokumentera sitt eget arbete naturligtvis kvarstår. 

Efter att dessa regler trädde i kraft har antalet nyanlända elever ökat på skolorna, 
därmed har också denna typ av arbetsuppgifter blivit fler. Många av de nyanlända 
eleverna hade (fram till 1 januari 2016, se nedan) enligt lagens definition behov av 
särskilt stöd och skulle ha ett åtgärdsprogram. Om eleven fick sin undervisning i en 
mindre gruppering skulle rektor fatta beslut om placering i särskild undervisningsgrupp. 
Den 1 januari 2016 infördes begreppet förberedelseklass i skollagen. Om rektor efter 
detta datum fattar beslut om att ge en nyanländ elev undervisning i en mindre grupp 
(förberedelseklass) behövs inte längre något åtgärdsprogram, vilket på nytt bör 
underlätta dokumentation och administration på skolorna. 

Arbetsmiljö 
År 2013 lade de fackliga organisationerna inom utbildningsområdet i respektive 
stadsdel var sin så kallad 6.6a (begäran om arbetsmiljöåtgärd enligt arbetsmiljölagen) 
med anledning av lärarnas arbetsmiljö. Varje stadsdel tog då i samverkan med fackliga 
företrädare fram en handlingsplan, som besvarade de två aspekter/frågor som de 
fackliga organisationerna definierat: 

1. Svårigheter att återhämta sig under arbetsdagen, efter arbetsdagen och efter 
perioder av högre arbetsbelastning 

2. Avsaknad av ett ramverk som definierar och prioriterar arbetsuppgifterna inom 
den reglerade arbetstiden 

 
Förvaltningarna konstaterade att problemställningarna har sitt ursprung i brister i 
struktur och dialog mellan arbetsgivare och medarbetare och utformade handlingsplaner 
efter detta. Behov av en förbättrad ordning och framförhållning betonas särskilt. Här 
följer en sammanfattning av innehållet i handlingsplanerna: 

• Definition av vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget  
• Förbättrad uppdragsdialog och rollfördelning 
• Förtydliga/förenkla rutiner för skriftliga omdömen 
• Införande av förändrade krav på dokumentation 
• Rutiner för (gemensam) rättning av nationella prov 
• Årshjul ska tas fram och avstämningsperioderna definieras 
• Hjälp med prioritering av arbetsuppgifter vid arbetstoppar (klart i förväg) 
• Tjänstefördelning vara klar i god tid (helst innan vårterminens slut) 
• Riskbedömning av schema 
• Skolledningens ansvar för vikarieanskaffning 
• Former för samverkan (arbetsgivare/fackliga organisationer) 
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Några förvaltningar betonar även vikten av ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete, 
samt betydelsen av rektorns roll och det pedagogiska ledarskapet (gäller både rektor och 
lärare). Det finns ett stödmaterial framtaget för genomförande av uppdragsdialog (enligt 
HÖK-10), som flera förvaltningar använder. Även vikten av ett fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete betonas, inte minst när det gäller samverkan, former för dialog och 
möjlighet till inflytande över sin arbetssituation. Någon förvaltning lyfter dessutom 
fram betydelsen av att det på varje skola finns specialpedagogisk kompetens och ett 
fungerande arbete med elevhälsa. 

För att följa upp om de i handlingsplanerna överenskomna åtgärderna har förbättrat 
lärarnas arbetssituation genomfördes under hösten (2015) en enkätundersökning i 
samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Enkäten ställdes till all 
pedagogisk personal inom grundskolan (lärare, förskollärare i förskoleklass och 
fritidspedagoger). Svaren har bearbetats av respektive förvaltning. En analys visar att 
det fortfarande finns ett missnöje med arbetssituationen och att en del arbete återstår att 
göra. 

Statliga satsningar från 2016 och framåt 
Regeringen fattade nyligen beslut om att åren 2016-2019 ge kommunerna extra pengar 
för att anställa särskilda lärarassistenter. Kommunerna får 300 miljoner kronor att dela 
på inom ramen för Lågstadielyftet, vilket beräknas räcka till 600 nya tjänster i hela 
landet. 

Utredningen Likvärdigt, rättsäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för 
kunskapsbedömning (SOU 2016:25) överlämnades den 31 mars 2016 till 
Utbildningsdepartementet. Utredningen innehåller förslag på ett nytt system för 
kunskapsbedömning i tre delar. Systemet ska innehålla nationella prov, nationella 
bedömningsstöd och nationell kunskapsutvärdering. Skolverket ska få ett uppdrag om 
att utveckla de nationella proven, bedömningsstöden och kunskapsutvärderingen, som 
ett samlat stöd till skolorna. Göteborgs Stad har fått utredningen på remiss och ombetts 
lämna sina synpunkter (dnr 0843/16). 

För Göteborgs Stad innebär dessa statliga beslut och förslag att några vägval behöver 
göras. Antingen kan Göteborg avvakta statliga beslut, eller välja att själv agera och i så 
fall tillföra de resurser som krävs. De statliga medlen till lärarassistenter kommer till 
exempel sannolikt inte att motsvara skolornas behov och frågan bör utredas ytterligare 
av stadsdelarna för eventuella beslut om lokal finansiering. På motsvarande sätt bör 
ställning tas till om att avvakta de föreslagna förändringarna kring rättningen av 
nationella prov eller redan nu ta fram och implementera egna rutiner. Utredningen 
påpekar att huvudmännen inte behöver vänta utan bör utveckla sina rutiner kring de 
nationella proven. Fram till dess att nationella system finns på plats för rättning och 
inrapportering av provresultaten (införs 2018-2022) kan administratörer eller assistenter 
sköta dessa arbetsuppgifter istället för lärarna menar utredarna. 

Förslag till inriktning för det fortsatta arbetet (handlingsplan) 
Med ovanstående som bakgrund presenteras här ett förslag till inriktning i det fortsatta 
arbetet i respektive nämnd/förvaltning för uppdraget att minska och förenkla lärarnas 
administrativa arbetsuppgifter. 

1. Saker som bör förbättras (enligt stadsdelarnas handlingsplaner): 

- Årshjul och definition av avstämningsperioderna 
- Tjänstefördelning och prioritering vid arbetstoppar 
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- Former för samverkan och uppdragsdialog 
- Riskbedömning av scheman (som en del av uppdragsdialogen) 
- Införande av nationella skolreformer 
- Rutiner för vikarieanskaffning 

2. Saker som behöver utredas ytterligare (i respektive förvaltning/staden): 

a. Definiera skillnaden mellan administration och dokumentation 
b. Bestäm vem/vilka som ska utföra administrativa uppgifter 
c. Förenkla rutiner och IT-stöd (för dokumentation, IUP och skiftliga omdömen) 
d. Lokalt införande av lärarassistenter och/eller särskilda mentorer 
e. Rutiner för rättning av nationella prov 

De punkter i förslaget till inriktning för det fortsatta arbetet som återfinns under 
rubriken ”Saker som bör förbättras” (punkt 1) berör alla frågor och förhållanden som 
rektor eller områdeschef har ansvar för. Stadsdelarna själva har i sina handlingsplaner 
utifrån arbetsmiljöåtgärd enligt arbetsmiljölagen (6.6a) definierat dessa punkter och 
tillsammans med de fackliga organisationerna påbörjat arbetet med att genomföra och 
följa upp dem. Det mesta handlar om rutiner och organisation, men punkten ”införande 
av nationella skolreformer” avviker något. För denna punkt krävs ett mer omfattande 
kartläggningsarbete, samt kunskapsutveckling och dialog mellan rektor och lärare på 
respektive skola. Särskilt viktigt är de förändringar kring dokumentation som infördes 
2014 (kraven på IUP togs bort i årskurser med betyg), samt de nya regler för nyanländas 
undervisning som trädde i kraft 1 januari 2016. Samtliga punkter ska hanteras i enlighet 
med Göteborgs Stads samverkansavtal och bör följas upp på en aggregerad nivå.  

Under rubriken ”Saker som behöver utredas ytterligare” (punkt 2) återfinns några saker 
som kräver en fördjupad diskussion. Samtal bör ske mellan rektorer och lärare, mellan 
arbetsgivare och fackliga företrädare på olika nivåer inom förvaltningarna kring dessa 
frågor.  

Det finns som redan konstaterats en skillnad mellan administration och dokumentation, 
men denna skillnad behöver definieras och förankras lokalt på varje skola och i 
respektive förvaltning. När detta är gjort kan beslut fattas kring vem eller vilka som ska 
utföra de arbetsuppgifter som lärarna inte (längre) ska ha ansvar för. Regeringen har 
beslutat att från och med läsåret 2016/17 och under tre år ge kommunerna pengar för att 
anställa lärarassistenter, vilka fördelas till stadsdelarna inom ramen för Lågstadielyftet 
och till viss del kan täcka behovet. 

Punkt 2 d och e är kursiva då dessa påverkas av olika kommande statliga satsningar 
eller förändringar. Dels ovan nämnda satsning på lärarassistenter och dels föreslagna 
förändringar kring nationella prov. I utredningen Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - 
ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016/25) läggs förslag kring 
central och digital rättning av nationella prov samt ny nationell kunskapsutvärdering 
(NKU), vilka föreslås träda i kraft 2018-2022. Huvudmännen ska (enligt utredarna) inte 
avvakta effekterna av dessa förslag/satsningar utan lokalt påbörja arbetet med att 
utveckla system och rutiner för till exempel rättning av de nationella proven. 

När det gäller frågor som berör förenklade rutiner och/eller förbättrade IT-stöd för 
dokumentation, IUP och skriftliga omdömen krävs ett mer omfattande arbete i staden. 
De arbetssätt som idag finns bör processkartläggas för att sedan en utvärdering av de 
befintliga rutinerna och IT-stöden ska kunna göras. Under hösten 2016 påbörjar 
Intraservice ett sådant arbete inför kravställning och upphandling av ett nytt 
administrativt IT-system för utbildningssektorn. Detta kommer inte att ersätta till 
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exempel Hjärntorget, men kan påverka och förhoppningsvis underlätta frågor som berör 
administration och dokumentation. De IT-system (källsystem) som Göteborgs Stad har 
idag är omoderna och ger begränsade möjligheter till förenklade och förbättrade e-
tjänster. 
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