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Minska lärares och skolledares administration –  
Förslag till hur lärares och skolledares administrativs börda kan minskas 

 

 

 

Inledning 

Regeringen har tillsatt en utredning1 som ska lämna förslag vilka ska syfta till att ge 

bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina 

uppdrag. Inom ramen för denna utredning ska utredaren föreslå hur lärares, rektorers 

och förskolechefers administrativa arbetsbörda ska kunna minskas. Denna skrivelse är 

ett bidrag från Lärarförbundet till utredningen, och särskilt till den del av uppdraget som 

gäller lärares och skolledares administration.  

 

Lärarförbundet vill i detta sammanhang betona att denna del av uppdraget med 

nödvändighet behöver omfatta lärare i hela skolväsendet, det vill säga även förskollärare 

och fritidspedagoger/lärare i fritidshem. Vi vill också betona att utredningen bör utgå 

från den totala arbetsbelastningen. 

 

Lärares och skolledares arbetsbelastning är stor och inte minst de arbetsuppgifter som 

faller utanför lärares kärnuppdrag upplevs som tunga.  Under våren 2017 presenterade 

Lärarförbundet siffror2 där 38 procent av lärarna uppger att de inte hinner med stora 

delar av sitt uppdrag under ordinarie arbetstid. Detta kan jämföras med övriga 

högskoleutbildade där motsvarande siffra är 15 procent.  Skolledare har det allra tuffast, 

här anger hela 48 procent att tiden inte räcker till.  

 

Det kommer också kontinuerligt data3 som visar att lärare sjukskrivs i stressrelaterade 

diagnoser i högre grad än många andra yrkesgrupper. I en rapport4 från Lärarförbundet 

och Sveriges elevkårer visas att det som stressar mest är den dokumentation som gäller 

elevers kunskapsutveckling och att ha för lite tid för att planera lektioner. I samma 

rapport visas samband mellan god arbetsmiljö och förbättrade elevresultat. Således finns 

mycket att vinna på att förbättra lärares och skolledares arbetsmiljö i allmänhet och att 

minska den administrativa bördan i synnerhet. 

 

Det behöver tidigt understrykas att det inte är någon enkel uppgift att minska lärares och 

skolledares administration, eller andra rutinartade uppgifter som kan utföras av personer 

                                                           
1 http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/09/dir.-201676/ 
2  https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/tiden-racker-inte-till-40-procent-av-lararna-
hinner-inte-med-sina-arbetsuppgifter 
3 https://www.lararforbundet.se/artiklar/larare-overrepresenterade-bland-sjukskrivna-
168ee1ca-fa13-4bd8-9c50-bebc616611b2 
4 https://www.lararforbundet.se/artiklar/larares-arbetsmiljo-paaverkar-elevers-kunskapsresultat 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/09/dir.-201676/
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/tiden-racker-inte-till-40-procent-av-lararna-hinner-inte-med-sina-arbetsuppgifter
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/tiden-racker-inte-till-40-procent-av-lararna-hinner-inte-med-sina-arbetsuppgifter
https://www.lararforbundet.se/artiklar/larare-overrepresenterade-bland-sjukskrivna-168ee1ca-fa13-4bd8-9c50-bebc616611b2
https://www.lararforbundet.se/artiklar/larare-overrepresenterade-bland-sjukskrivna-168ee1ca-fa13-4bd8-9c50-bebc616611b2
https://www.lararforbundet.se/artiklar/larares-arbetsmiljo-paaverkar-elevers-kunskapsresultat
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utan pedagogisk utbildning. Ett skäl är att det ser olika ut på olika skolor och förskolor 

och därigenom minskar utrymmet för att föreslå generella åtgärder på bred front.  

 

I arbetet med att minska lärares och skolledares administration krävs att varje huvudman 

noggrant och varsamt ser över vilken funktion inom organisationen som ska utföra de 

administrativa arbetsuppgifter som lärare och skolledare inte (längre) ska genomföra. 

Det är också av största vikt att varje huvudman har en gedigen kunskap om på vilken nivå 

i organisationen som beslut om administrativa pålagor kan och ska fattas. 

 

För att effektivt minska lärares och skolledares stora administration behövs också 

förståelse för de drivkrafter som ligger bakom. Detta kan exemplifieras med uttrycket 

”jag skriver för att hålla ryggen fri” som ofta hörs i personalrummen. Här handlar det 

många gånger om att lärare dokumenterar mer och annat än de behöver för barnens eller 

elevernas lärande. Istället skriver de för de fall där de skulle kunna bli ifrågasatta av 

skolledning, föräldrar, skolinspektion eller massmedia. Dessa ifrågasättanden inträffar 

naturligtvis sällan, men om de händer upplevs de som så obehagliga att lärare ändå 

känner sig nödgade att skriva långt mer och annat än vad de själva bedömer behövs för 

lärandet.  

 

För att skolor och förskolor ska bli mer attraktiva arbetsplatser behövs också att ett mer 

kraftfullt systematiskt arbetsmiljöarbete kommer till stånd. Det är ytterst huvudmannen 

och styrelsen för utbildningen som ansvarar för detta och Lärarförbundet anser att de 

tyvärr generellt inte lever upp till detta ansvar. Arbetsmiljöverkets rapport5 efter 

myndighetens stora inspektionsinsats i den svenska skolan, ger kraftfullt stöd för denna 

uppfattning. I detta sammanhang passar det bra att påpeka att det också finns positiva 

exempel. Lärarförbundet bifogar ett arbete från Göteborgs stad där huvudmän tagit 

initiativ till ett vittomfattande arbete för att förbättra arbetssituationen i staden skolor. 

 

Det räcker inte med några enkla lösningar för att göra yrket mer attraktivt och minska 

lärares och skolledares arbetsbörda. Det behövs en hel palett av förslag med olika 

inriktning och på olika nivåer för att måla upp en bild där skolans yrken blir attraktiva 

och där dokumentationen och administrationen upplevs som relevant, rimlig och 

meningsfull.  

 

Lärarförbundets förslag på åtgärder innebär: 

 

• Att Skolinspektionen endast bör hantera anmälningsärenden efter det att de 

initialt hanterats i huvudmännens system för klagomålshantering.  

• Att Skolinspektionens regelbundna tillsyn bör ersättas med en mer stödjande 

funktion. Denna ska i sin tur ha ett tydligt uppdrag att särskilt undvika att öka 

lärares och skolledares dokumentationsbörda.  

• Att de obligatoriska nationella proven blir färre, mindre omfattande och digitala.  

• Att nationella prov i större utsträckning tas fram i en provbank för att användas 

som frivilliga bedömningsstöd. 

• Att de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 bör bli frivilliga. 

                                                           
5 https://www.av.se/press/nio-av-tio-skolor-slarvar-med-arbetsmiljon/ 

https://www.av.se/press/nio-av-tio-skolor-slarvar-med-arbetsmiljon/
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• Att huvudmännen inte bör kunna ställa egna krav som innebär att lärares och 

skolledares arbetstid måste användas till mer administration och dokumentation 

än vad lagen kräver.  

• Att huvudmännens kunskaper och kapacitet att realisera de insatser som 

respektive skola eller förskola behöver bör kartläggas. 

• Att åtgärdsgarantin ska genomföras som en försöksverksamhet, där nyttan och 

effekten utvärderas innan beslut om obligatorium genomförs.  

• Att huvudmannens ansvar att varje rektor har tillgång till en tillräcklig elevhälsa 

tydliggörs.  

• Att skollagens formulering om krav på ”specialpedagogisk kompetens” ändras till 

krav på tillgång till specialpedagog eller speciallärare.  

• Att antagning till kommunal vuxenutbildning bör ske vid fasta tidpunkter och 

inte oftare än en gång i månaden.  

• Att varje huvudman bör ha APL-samordnare som sköter de delar av APL som 

inte nödvändigtvis behöver genomföras av lärare. 

• Att läroplaner och övriga styrdokument bör revideras respektive förtydligas så att 

rätt uppdrag prioriteras och lärares arbetstid och engagemang fokuseras till 

undervisning6 och det arbete som ökar kvaliteten i densamma.    

• Att rektorsutbildningen bör omfatta utbildning om lagar och regler för 

arbetsmiljö och arbetstid, samt även hur man i praktiken organiserar skolans och 

förskolans verksamhet utifrån dem.  

• Att skolförfattningarna behöver förtydligas ifråga om huvudmannens ansvar för 

att ge skolledare organisatoriska förutsättningar att vara pedagogiska ledare. 

• Att relationen mellan innehållet i kursplanerna och den garanterade 

undervisningstiden bör undersökas. 

• Att det bör undersökas huruvida undervisningen idag styrs av kursplanernas och 

ämnesplanernas syften och långsiktiga mål på det sätt som avsetts eller om 

kunskapskrav och s.k. kunskapsmatriser kommit att i för hög grad bli styrande 

• Att styrdokumenten tydligare behöver bidra till att alla huvudmän planerar och 

organiserar sin verksamhet på ett korrekt och hållbart sätt, så att det säkerställs 

att tillräckligt med tid finns för alla arbetsuppgifter, i synnerhet att det arbete 

som skapar kvalitet i undervisningen avsätts i varje lärares uppdrag i relation till 

undervisningens omfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 I förskolan och fritidshemmet ska undervisning enligt förarbetena till skollagen ges en 
vid tolkning, där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. 
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Anmälningar till Skolinspektionen 

Det totala antalet anmälningar till Skolinspektionen ökar kraftigt. Enligt Statskontoret, 

som publicerat grafen nedan, fördubblades antalet anmälningar nästan mellan 2010 och 

2015. År 2016 skedde en ökning på ytterligare 19 procent. 

 
Ur statskontorets rapport framgår också att effekterna av anmälningarna är oklara. Det 

går inte att konstatera att skolan blir bättre av detta. 

  

Anmälningar innebär att det finns utomstående granskare som bedömer på vilket sätt 

skolorna gör sitt jobb i förhållande till skolförfattningarna. Forskning kring utomstående 

granskningar (Människobehandlande organisationer, Lindegren, 2015) visar på att dessa 

kan ge oönskade effekter. Det kan medföra målförskjutning det vill säga att det som 

granskas blir gjort, inte sällan på bekostnad av annat. Det talas också om standardisering 

vilket kan innebära att verksamheterna söker standardlösningar som är säkrade av  

utomstående granskare, men kanske inte är lämpliga i alla sammanhang där de används. 

  

Lärarförbundet bedömer att effekterna gällande målförskjutning och standardisering 

redan är påtaglig verklighet i landets skolor. Lärare och skolledare dokumenterar ofta och 

mycket och uttrycket: ”jag skriver för att hålla ryggen fri” är vanligt förekommande. Vad 

gäller standardisering finns ett antal program på marknaden för att stödja arbetet med 

elevdokumentation. Många av dessa program upplevs så som att de blir mycket styrande 

för hur kommunikationen mellan lärare och elev och lärare och förälder utformas.    

  

Skolledare upplever idag en alltför omfattande och tungrodd administration kring ett 

anmälningsärende. Skolinspektionen begär in mycket dokumentation vid varje ärende. 

Ett tecken på detta är att många huvudmän har särskilda tjänstemän som på hel- eller 

deltid har i uppdrag att hantera anmälningsärenden och stötta skolledare i detta arbete. 

Skolledare upplever dessutom ofta att den fråga som en anmälan avser, borde ha kunnat 

hanteras på skolan eller hos huvudmannen. 

  

Lärarförbundet bedömer att många av de anmälningar Skolinspektionen hanterar idag, 

kunde omhändertas av huvudmannen likaväl och kanske till och med snabbare och 

enklare. I skollagen finns krav på att huvudmannen ska ha rutiner för att hantera 

klagomål. Det finns således redan nu beredskap för att hantera många av de ärenden som 

idag anmäls direkt till Skolinspektionen. Det är rimligt att tänka sig att den som närmast 
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ansvarar för utbildningen först ges en chans att åtgärda det som brister, innan en statlig 

granskningsmyndighet aktiveras. Lärarförbundet anser att det bör vara regel att 

huvudmannens klagomålshantering aktiveras innan ett anmälningsärende övertas av 

Skolinspektionen. Då undviks också mycket av den pappershantering och de 

dokumentationskrav som uppstår i samband med att Skolinspektionen begär in 

handlingar i ärendet av huvudmannen. 

  

Ett klagomål från en elev eller förälder ska inom given tid resultera i åtgärder och någon 

form av skriftligt utlåtande från huvudmannen. Om föräldern eller eleven fortsatt anser 

att de blivit felaktigt behandlade kan saken då anmälas till Skolinspektionen tillsammans 

med huvudmannens utlåtande. 

 

Det kan finnas situationer där Skolinspektionen direkt hanterar ett ärende, exempelvis 

då situationen bedöms allvarlig eller där huvudmannens förmåga att vidta åtgärder kan 

ifrågasättas. För sådana fall ska det finnas en direkt väg att anmäla till Skolinspektionen. 

För varje sådan anmälning ska då Skolinspektionen göra en bedömning om myndigheten 

ska agera direkt eller om ärendet ändå först ska hänvisas till huvudmannen. 
  

Lärarförbundets förslag gällande anmälningar till Skolinspektionen 

Lärarförbundet bedömer att dessa anmälningar bidrar starkt till att öka bördan av 

administration och dokumentation i skolorna. Det är därför angeläget att förändra 

anmälningssystemet. Lärarförbundet föreslår därför författningarna ändras så att 

anmälningar endast får hanteras av Skolinspektionen efter att de initialt hanterats av 

huvudmännens system för klagomålshantering. 

 

Skolinspektionens tillsyn 

Skolinspektionens regelbundna tillsyn avser idag en granskning av regelefterlevnad och 

endast avvikelser, det vill säga fel i förhållande till skolförfattningar, rapporteras. Alla 

skolor ska granskas regelbundet, men tillsynen planeras efter en så kallad risk- och 

väsentlighetsanalys så att vissa skolor får en större tillsynsinsats än andra. 

  

Det finns ingen empiri som stöder att skolinspektion leder till bättre elevresultat. I 

Sveriges fall kan vi tvärtom konstatera att de svenska resultaten i internationella 

kunskapsjämförelser fallit som mest under den tid som skolinspektion tagit fart och 

utvecklats. Under samma tid har, enligt Lärarförbundets uppfattning, också lärares och 

Skolledares dokumentationsbörda ökat. Lärarförbundet kan inte påvisa orsakssamband 

mellan dessa utvecklingstrender, men det är ändå en rimlig tanke att utvecklandet av 

lärares undervisning och skolledares pedagogiska ledarskap hålls tillbaka av att 

dokumentationsbördan växer. 

  

Har då Skolinspektionen bidragit till att lärares och skolledare dokumentationsbörda 

växt? Ja, Lärarförbundet menar att detta skett och sker på ett direkt och på ett indirekt 

sätt.  

  

Det sker på ett direkt sätt genom att varje tillsyn och granskning i sig innebär omfattande 

krav på skolors dokumentation och rapportering. (Myndighetsanalys av Statens 

Skolinspektion, Statskontoret 2017:3).  
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Det sker också på mer indirekta sätt. Ett sätt är de signaler som skickas ut när en statlig 

myndighet så tydligt fokuserar på dokumentation. Lärare och skolledare tar allvarligt på 

myndighetsbesök och Skolinspektionens intresse för olika dokument tolkas i många fall 

som att dokumenten är av stor betydelse och att upprättande av dokumenten ska 

prioriteras högt. Skolledarna hålls ansvariga för skolans dokumentation av inspektion 

och huvudman. Inte sällan resulterar detta i att skolledarna höjer kraven gentemot 

lärarna. Det sker alltså en målförskjutning mot mer dokumentation genom 

Skolinspektionens agerande. 

  
Lärarförbundets förslag 

Skolkommissionen förordar i sitt slutbetänkande (SOU 2017:35) att den nuvarande 

skolinspektionen ersätts med en mer stödjande funktion. Lärarförbundet instämmer helt 

i detta, men föreslår också att den dokumentation som den nya funktionen kommer att 

medföra för skolorna särskilt beaktas. Det ska vara ett tydligt uppdrag till den nya 

funktionen att särskilt undvika att öka lärares och skolledares dokumentationsbörda.  

  

Nationella prov   

De nationella provens syfte är att de ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till 

likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Proven genomförs i nuläget i 

matematik och svenska i årskurs 3, i matematik, svenska och engelska i årskurs 6 och i 

svenska, matematik, engelska, NO och SO i årskurs 9 i grundskolan. Sammanlagt är det 

ca 40 nationella delprov som en elev i grundskolan måste genomföra. I gymnasieskolan 

och den kommunala vuxenutbildningen genomförs nationella prov i vissa kurser inom 

ämnena engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk. Vilka prov 

eleven genomför i gymnasieskolan varierar beroende på vilket program eleven läser. 

 

De nationella proven tar mycket tid för eleverna att genomföra och har en stor påverkan 

på lärares arbetsbelastning. Nationella prov är obligatoriskt att genomföra och bedöma, 

vilket därför innebär att allt arbete kring dem ska rymmas inom lärares reglerade 

arbetstid. Lärarförbundet har genomfört en undersökning bland 800 lärare i 

grundskolan och endast 15 procent av lärarna anger att arbetet med de nationella proven 

ryms i deras reglerade arbetstid.  

 
Lärarförbundets förslag 

De nationella proven måste bli färre, mindre omfattande och digitala. De bör också i 

mycket hög utsträckning bytas ut mot frivilliga bedömningsstöd som lärare själva kan 

avgöra om och hur de ska användas. Dessa skulle stödja betygssättningen och även vara 

ett underlag för kollegialt lärande i bedömning. Frivilliga bedömningsstöd av hög kvalitet 

kan både bidra till en ökad likvärdighet i bedömningen samtidigt som det signalerar 

förtroende för lärarkåren som profession. 

 

Obligatoriska bedömningsstöd 

I årskurs 1 finns sedan höstterminen 2016 obligatoriska bedömningsstöd i matematik och 

svenska. Syftet med bedömningsstöden är att lärare lättare ska kunna följa upp elevers 

kunskaper i årskurs 1- 3. Läraren ska utifrån bedömningsstöden tidigt kunna identifiera 

elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter eller när en elev kommit längre i 

sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. 
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Lärarförbundet har i tidigare utredningar kring bl a kunskapskrav i årkurs 1, poängterat 

att det inte är kunskapskrav och/eller bedömningsstöd i sig som leder till ökade 

kunskaper hos eleverna, utan undervisningen och de insatser och åtgärder som sätts in 

utifrån elevernas behov.  

 

Lärare har idag inga svårigheter att upptäcka de elever som behöver mer stöd och 

stimulans, problemet ligger i bristen på bl. a tidsmässiga förutsättningar för analys av 

problemen. Tillgången på specialkompetens, anpassade insatser och extra stöd brister 

också ofta på skolorna. En lärare kan konstatera elevers behov, men om de bara förblir 

ikryssade matriser och skriftliga formuleringar, blir elevens lärande lidande och lärares 

frustration ökar, då det inte finns möjlighet att genomföra de åtgärder som eleven är i 

behov av.  

  

Lärarförbundet ställer sig även frågande till det omfattande innehåll bedömningsstödet 

utgörs av. Obligatoriet innebär att det tar mycket tid i anspråk för både genomförandet 

och uppföljningen, vilket måste ställas mot nyttan och effekten.  

 
Lärarförbundets förslag 

Omfattningen och användningen av bedömningsstödet behöver sättas i ett sammanhang 

med den föreslagna åtgärdsgarantin och de nationella proven. Alla dessa delar måste ses 

över utifrån konsekvenserna av den totala ökade administrativa börda de kan innebära 

för lärare.  

 

Gör bedömningsstöden frivilliga för lärare att avgöra om, hur och när de ska användas. 

Åtgärdsgaranti 

Den föreslagna åtgärdsgarantin innebär en skyldighet att i förskoleklass, årskurs 1 och 3, 

genomföra en särskild analys av en elevs kunskapsutveckling om det finns en indikation 

på att eleven inte kommer att nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller 

matematik.  

 

Det är inte upptäckten av elevers svårigheter eller utmaningar som utgör svårigheter för 

lärare, som även påpekas i stycket ovan. Lärare behöver därför inte nya 

kartläggningsmaterial, utan tid att diskutera och utveckla undervisningen med andra 

lärare och specialpedagoger, samt tillgång till insatser från huvudman. Åtgärdsgarantin 

kan istället resultera i att ansvaret att se till att insatser kan genomföras hamnar i 

lärarnas knä som ett administrativt krav och därmed öka arbetsbelastningen ytterligare. 

 
Lärarförbundets förslag 

Kartlägg huvudmännens kunskaper och kapacitet att realisera de insatser som respektive 

skola behöver. 

 

Genomför åtgärdsgarantin som en försöksverksamhet och utvärdera nyttan och effekten 

av det innan beslut om obligatorium genomförs.  

Individuella utvecklingsplaner (IUP) 

Hösten 2013 ändrades bestämmelserna om den skriftliga individuella utvecklingsplanen i 

skollagen. Ändringarna innebar att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner 
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avskaffades i de årskurser där betyg sätts, d v s i årskurs 6 - 9, samt att de bara skulle 

upprättas en gång per läsår istället för varje termin i årskurs 1-5.   

 

Trots denna lagförändring har ett antal huvudmän krävt att lärare ska upprätta IUP:er 

varje termin i årskurs 1 - 5 och en del har även kvar IUP:er i årskurs 6-9, vilket innebär 

mer dokumentation och administration än vad lagen kräver.  

 
Lärarförbundets förslag 

Lärarförbundet efterlyser tydligare signaler till huvudmännen att inte ställa krav som 

innebär att lärares och skolledares arbetstid måste användas till mer administration och 

dokumentation än vad lagen kräver. Översynen som Göteborg genomfört är ett bra 

exempel att utgå från för huvudmännen.  

 

Behoven och nyttan av dokumentation måste utgå från professionens avgörande. 

Lärarförbundet vill framhålla att staten i framtida beslut behöver beakta att det således 

är enklare att besluta om fler dokumentationskrav, än att ta tillbaka dem.  

 

Kursplaner och kunskapskrav  

I grundskolans och gymnasieskolans läroplaner finns i varje kursplan och ämnesplan 

ämnets syfte eller långsiktiga mål formulerade i form av ämnesspecifika förmågor som 

eleven ska utveckla. Sedan finns kunskapskrav formulerade för de olika betygsstegen. I 

kravet att dokumentera elevernas kunskapsutveckling har en ökad uppdelad och 

formaliserad dokumentation i olika digitala matriser och program uppstått. 

 

Lärarförbundet ställde i maj 2017 frågor om läroplanen utifrån några olika perspektiv till 

ca 600 lärare i grundskolan.  

  

Andel lärare som svarar att undervisningstiden knappt eller mycket knappt 

räcker till för att täcka det: 

 

                                               Centrala innehållet                                Kunskapskravens 

utformning 

  

Svenska/SVA                                                        25%                                       40% 

Matematik                                                             34%                                       38% 

SO                                                                           68%                                        73% 

NO/Teknik                                                            49%                                       56% 

Eng/Mod. språk/Modersmål                            42%                                       39% 

Praktisk estetiska/Idrott                                    78%                                       75% 
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Andel lärare som svarar att kunskapskraven i mycket högre eller något 

högre grad än ämnenas syften och långsiktiga mål, styr utformningen av 

undervisningen? 

  

Svenska/SVA                                         37% 

Matematik                                              50% 

SO                                                            40% 

No/Teknik                                              59% 

Eng/Mod. språk/Modersmål             35% 

Praktiskt estetiska/idrott                    46% 

  

Utifrån den utbredda användningen av matriser där kunskapskraven delas upp i olika 

mindre delar och resultatet av ovanstående undersökning, instämmer Lärarförbundet i 

de farhågor som Skolkommissionen lyft i sitt slutbetänkande, att det är de uppdelade 

kunskapskraven och inte ämnesspecifika förmågor och långsiktiga mål som utgör 

grunden för undervisningen. Detta riskerar att innehåll, helhet och sammanhang står 

tillbaka för fragmentiserad undervisning.   

 

Till detta kan även det omfattande centrala innehållet i många ämnen läggas. Att hinna 

med att gå igenom allt centralt innehåll framstår i relation till den garanterade 

undervisningstiden som i många fall en omöjlig uppgift. Detta medför stress och mer en 

strategi att hinna "bocka av", än att ha förutsättningar att fördjupa och bredda innehållet 

i undervisningen.  

  
Lärarförbundets förslag 

Lärarförbundet instämmer i Skolkommissionens förslag att det behöver undersökas hur 

undervisningen styrs av kursplanernas och ämnesplanernas syften eller långsiktiga mål 

på det sätt som avsetts eller om kunskapskrav och s.k. kunskapsmatriser kommit att i för 

hög grad bli styrande. Detta arbete anser Lärarförbundet vara mycket angeläget att inleda 

så fort som möjligt.  

 

Relationen mellan innehållet i kursplanerna och den garanterade undervisningstiden 

behöver också undersökas. 

 

Särskilt stöd och elevhälsa  

Tillgång till elevhälsa varierar stort mellan landets skolor. Lärares arbete med särskilt 

stöd och extra anpassningar är beroende av en fungerande och tillräcklig elevhälsa. 

Arbetet med elevers åtgärdsprogram, pedagogiska utredningar, dokumentation av extra 

anpassningar och individuella utvecklingsplaner blir betungande dokumentationskrav för 

lärare, om inte en systematiskt organiserad och ansvarstagande elevhälsa finns på plats.  

 
Lärarförbundets förslag 

Huvudmannen måste ansvara för att varje rektor har tillgång till en tillräcklig elevhälsa.  

Lärarförbundet vill att skollagen stärks så att formuleringen om krav på 

”specialpedagogisk kompetens” ändras till ett krav på tillgång till specialpedagog eller 

speciallärare. Det skulle betyda en ambitionshöjning för elevhälsoarbetet och stärka det 

förebyggande arbetet.  
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Kontinuerlig antagning av elever inom kommunal vuxenutbildning  

Ett av målen för kommunal vuxenutbildningen är att den ska vara flexibel utifrån 

elevernas behov. I många kommuner möts dessa krav bland annat genom en kontinuerlig 

antagning av elever. Detta innebär att eleverna kan påbörja sin kurs i princip när som 

helst. Det leder till ett ständigt inflöde av nya elever samtidigt som många elever slutar 

eller gör studieavbrott mitt i terminerna på grund av att de får jobb, praktikplats eller 

byter kommun. För varje elev som påbörjar eller avslutar en kurs hör ett stort antal 

administrativa uppgifter som oftast sköts av den enskilde läraren.  

 

I vår medlemsenkät med drygt 500 lärare inom kommunal vuxenutbildning uppger 

nästan 3 av 4 SFI-lärare att den kontinuerliga antagningen av elever är den största 

utmaningen för undervisningen. 85 procent av SFI-lärarna att de arbetar på en skola som 

tar emot nya elever en gång i månaden eller oftare. 4 av 10 SFI-lärare arbetar på en skola 

som tar emot nya elever ungefär en gång i veckan. 

 

Lärarförbundet anser att om antagningen till kommunal vuxenutbildning skedde vid 

fasta tidpunkter, exempelvis en gång i månaden, så skulle de administrativa uppgifterna 

som hör till antagning och kursstart bli mer synliga och gå att effektivisera. Omfattningen 

av de administrativa uppgifterna är idag, stor och sköts ofta av läraren själv. Skulle 

antagningen ske mer sällan och på fasta tidpunkter skulle dessa administrativa uppgifter 

koncentreras till ett kortare tidsintervall och omfattningen av dem skulle bli mer 

uppenbar. I och med att omfattningen av de administrativa delarna skulle bli mer 

uppenbar så skulle det också bli mer uppenbart att uppgifterna måste skötas av 

administrativ personal istället för lärare.  

 
Lärarförbundets förslag 

Lärarförbundet anser att antagningen till kommunal vuxenutbildning bör ske vid fasta 

tidpunkter och inte oftare än en gång i månaden.  

 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och yrkeslärare 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en central del av elevens gymnasieutbildning och 

innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. 

Huvudmannen för utbildningen ansvarar för att skaffa APL-plats och att de krav som 

finns på utbildningen uppfylls. Ofta faller dock det mesta av arbetet med APL direkt på 

undervisande lärare. Arbetet kring APL innehåller många delar som inte behöver 

genomföras av en lärare, exempelvis anskaffning av APL-plats. 

 
Lärarförbundets förslag 

Huvudmännen bör ha en APL-samordnare som sköter de delar av APL som inte behöver 

genomföras av lärare, exempelvis anskaffning av APL-platser, kontraktskrivande, 

uppföljning av närvaro och försäkringsinformation. Detta så att yrkesläraren kan 

fokusera på att planera APL-perioden, arbetsplatsbesök och följa upp kunskapsmål. 

 

Lärares uppdrag bör renodlas 

Under överskådlig tid kommer det att råda brist på examinerade/legitimerade lärare. För 

att ta tillvara de resurser som står till buds på bästa sätt behöver lärarnas uppdrag 

prioriteras och avgränsas, genom hög medvetenhet om situationen på alla nivåer. I 

läroplanerna finns idag skrivningar om vad läraren/förskolläraren/arbetslaget ska göra. 
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Några öppnar för ett ansvar som, utan avgränsning sällan ryms inom gränserna för det 

läraren har mandat att besluta om eller är realistiska att uppnå, andra beskriver ansvar 

som sannolikt inte bör prioriteras i varje lärares uppdrag 

• ”hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta 
respekt för elevens integritet” 

• ”bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar” 

• ”med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem 
om studieresultat och utvecklingsbehov” 

 

Lärarförbundets förslag 

Läroplaner och övriga styrdokument bör ses över och revideras respektive förtydligas så 

att rätt uppdrag prioriteras och lärares arbetstid och engagemang fokuseras till 

undervisning och det arbete som ökar kvaliteten i densamma.    

 

Arbetsmiljökunskap för högre kvalitet 

När Arbetsmiljöverket 2013-  2016 inspekterade närmare en tredjedel av landets grund- 

och gymnasieskolor, fann verket brister hos 90 % av skolorna. Organisering av arbetet 

och schemaläggningen på skolorna speglar enligt Lärarförbundet ofta bristande kunskap 

om vad lagar och avtal säger om arbetsmiljö och arbetstid.  

 

Tillsammans med brister i verksamhetens förutsättningar ser vi samband mellan ökande 

sjuktal bland lärare, minskad attraktivitet för läraryrket och skolans resultat. Ett 

fungerande arbetsmiljöarbete är viktigt för hög och stabil kvalitet i skolans verksamhet. 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och kanske särskilt arbete med organisatorisk och 

social arbetsmiljö (OSA, arbetsmiljöverkets förskrift 2015:4) ger god grund för 

verksamhetens planering och organisering. Genom att systematiskt hantera frågor om 

verksamhetens mål och behov utifrån lagar, regler och stöd för korrekt hanterad arbetstid 

och en god arbetsmiljö, tas lärares och skolledares kompetens och resurser tillvara på ett 

effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Inslagen av onödiga arbetsuppgifter kan minimeras 

och genom fokusering mot kärnuppdraget bidrar det till att göra läraryrket attraktivare.     

 

Lärarförbundets förslag 

Rektorsutbildningen bör omfatta utbildning om lagar och regler för arbetsmiljö och 

arbetstid samt hur man i praktiken organiserar skolans verksamhet utifrån dem.    

 

Tid för undervisning 

Att minska lärares och skolledares börda kring bland annat administration och 

dokumentation har flera syften, det huvudsakliga är att för såväl lärares som elevers skull 

ge förutsättningar till att genomföra undervisning av högsta möjliga kvalitet. Detta 

förutsätter att utbildade lärare kan rekryteras, att arbetet ryms inom arbetstiden och att 

tillräcklig tid ges för lärares centrala uppdrag, undervisning. Tid för undervisning avser, 

förutom själva mötet med barn och elever, det Lärarförbundet benämner "pedagogisk 

utvecklingstid", d v s tid för för- och efterarbete, reflektion och utveckling av 

undervisningen. 

 

Två undersökningar av lärares tidsanvändning har gjorts av Skolverket, 2013 och 2015. 

De visar bl a att de lärare som ingick i undersökningen 2013 hade en faktisk arbetstid på 
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över 50 h vecka och att listan över arbetsuppgifter som inte ges tillräcklig tid domineras 

av ”planera all form av undervisning” samt ”reflektera kring undervisning och 

läraruppdrag”. Lärarförbundets egna undersökningar pekar i samma riktning. 
 

 
    

Skolverkets undersökningar visar att lärares uppdrag inte ryms inom arbetstiden och att 

lärare anser att för lite tid används till det arbete som ger kvalitet i undervisningen. I 

rapporten från 2013 skriver Skolverket: 

 

”Tiden är en förutsättning för kvaliteten i undervisningen. Hur lärare fördelar sin tid 

till olika arbetsuppgifter skapar förutsättningar för lärarna att bedriva en 

undervisning med god kvalitet. De försämrade resultaten i internationella 

kunskapsmätningar understryker att lärarnas arbetstid måste användas på allra bästa 

sätt.” 

 
och  

 

"För att lärare ska kunna genomföra undervisning av god kvalitet, krävs att de har tid 

till planering av undervisningen. Det krävs också att de har tid att arbeta med rättning 

och bedömning av elevers arbete, analys och dokumentation av elevers utveckling samt 

återkoppling av elevernas kunskapsutveckling till elever och föräldrar. Läraren måste 

utvärdera hur väl den egna undervisningen tillgodoser elevernas behov och identifiera 

vilka anpassningar som behöver göras under arbetet.”  

 

I statistik över sjukfrånvaron p g a psykosociala orsaker i de stora lärargrupperna bland 

de högsta och fortsatte öka under 2016 trots att trenden för arbetsmarknaden i stort 

vände till en minskning av startade sjukskrivningar enligt Försäkringskassansstatistik. 

Förskollärare och fritidspedagoger utmärker sig särskilt i dessa sammanhang. För dessa 

lärargrupper har sjuktalen ökat i en hastig takt.  

 

Lärarförbundet är Sveriges största organisation för lärare och skolledare. Förbundets 

medlemmar och förtroendevalda beskriver förutsättningarna i den egna yrkesvardagen 

på ett sätt som stämmer väl överens med Skolverkets och Försäkringskassans uppgifter 

som har redovisats här. De uttrycker stor oro för sin egen arbetsmiljö och för att barn och 

elever inte ges de möjligheter till utveckling som skollag och läroplaner stipulerar.  

 



 

  21 september 2017 13 [14] 

Skrivelse 
 

 

 

 

Lärares arbetstid är kanske den enskilt viktigaste resursen i skolans och förskolans 

verksamhet. Att den planeras och prioriteras med omsorg för att användas på bästa sätt 

är avgörande för barnens och elevernas utvecklingsmöjligheter, för att färre lärare ska 

drabbas av arbetsrelaterad ohälsa, för att göra läraryrket attraktivare och därmed på sikt 

säkra tillgången på utbildade lärare.    

 

Arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och 

organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) ger bra verktyg och stöd i arbetet men alltför 

ofta hanteras verksamhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor som separata frågor. Därför är det 

angeläget att samtal och beslut om skolans verksamhet på alla nivåer, från nationella 

styrdokument till planering av undervisning, i praktiken förs utifrån de förutsättningar 

och ramar som ges av arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal.    

 

Lärarförbundet vill peka på ett partsgemensamt arbete i Göteborg som ett gott exempel. 
 
Lärarförbundets förslag 

Tiden för att skapa kvalitet i undervisningen är avgörande för elevernas möjligheter till 

utveckling och skolans resultat. Det handlar om att varje huvudman behöver säkerställa 

att tillräckligt med sådan tid avsätts i varje lärares uppdrag, att tiden avsätts i relation till 

undervisningens omfattning och att varje lärare är delaktig i den årliga planeringen av 

verksamheten. Genom såväl större tydlighet om detta i statliga beslut och uppdrag som 

genom särskilda stödinsatser kan staten bidra till att alla huvudmän planerar och 

organiserar sin verksamhet på ett effektivt, korrekt och hållbart sätt.  

 

Skolledares administration 

Skolledares arbetssituation är svårfångad och mångfacetterad. Skolledare har ofta en stor 

administrativ belastning, men det är svårt att fånga in exakt vad denna belastning består 

i. Utredningen ”Rektorn och styrkedjan” (SOU 2015:22) är ett bra exempel på detta. 

Utredningen gör ett ambitiöst försök att ge en bild av rektorers arbetssituation och här 

visas också att rektorer har en stor administrativ börda. När det sedan gäller att beskriva 

vad denna börda består i och ge förslag på hur den ska minskas blir det dock besvärligare. 

I huvudsak beror detta på att rektorers och övriga skolledares arbetssituation ser mycket 

olika ut och deras organisatoriska förutsättningar skiljer sig åt. Dessutom är begreppet 

administration vitt. Det som kallas administration av den ene, kanske inte gör det av den 

andre. 

  

Lärarförbundet menar därför att det är en svårframkomlig väg att ge generella förslag 

som tar sikte på att minska delar i skolledares administration. Istället bör vi se till vad 

som är målet med att minska administrationen, nämligen att frigöra tid och kraft till 

pedagogiskt ledarskap. Hur detta sedan ska göras organisatoriskt, måste nog lämnas åt 

de enskilda huvudmännen och skolledarna. Insatser från huvudmannen som ger större 

utrymme för ett pedagogiskt ledarskap och som samtidigt minskar skolledarnas börda 

kan ju vara så vitt spridda som utökad chefstäthet, utökat HR-stöd, 

kompetensutveckling, fler administratörer och/eller mer ekonomiska resurser. 

  

Staten behöver ge tydliga signaler till huvudmännen vad gäller att sörja för skolledares 

förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet. Skolverket har i ”Allmänna råd om 

måluppfyllelse i förskolan” skrivit myndigheten att ”Huvudmannen bör ge förskolechefen 
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organisatoriska förutsättningar att vara pedagogisk ledare på varje förskoleenhet som 

hon eller han ansvarar för.” Sålunda tolkar Skolverket skolförfattningarna på detta sätt 

och tydliggör här huvudmannens ansvar. Lärarförbundet menar dock att dagens 

författningar och de allmänna råden inte har tillräcklig styrkraft för att ge genomslag i 

denna fråga utan att staten behöver bli ännu tydligare. Detta behöver därför lyftas fram 

ännu mer. 

  

Lärarförbundets förslag 

Skolförfattningarna behöver förtydligas ifråga om huvudmannens ansvar för att ge 

skolledare organisatoriska förutsättningar att vara pedagogiska ledare. 
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