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Minska lärares och skolledares administration  
 
Åtta av tio lärare upplever att mängden uppgifter utifrån och mängden administrativa 
uppgifter har ökat de senaste fem åren, medan friheten att styra tiden har minskat. 59 
procent upplever att de administrativa uppgifterna ökat kraftigt och ytterligare 27 
procent upplever att de har ökat något.  
 
55 procent av lärarna upplever att mängden arbetsuppgifter från skolledning, huvudman 
eller staten har ökat kraftigt under motsvarande period. Ytterligare 32 procent uppger att 
mängden sådana uppgifter ökat något. 
 
33 procent av lärarna anser att friheten att lägga upp sin undervisning minskat de senaste 
fem åren och 58 procent upplever att friheten att styra sin tid minskat.  
 
Lärarförbundet ser allvarligt på situationen och kräver förändring. Lärare måste få vara 
lärare och tillräcklig tid för planering och för- och efterarbete av undervisningen måste 
säkras. 
 
Lärarförbundet skickade tidigare under hösten 2017 in en skrivelse till Nationella 
samlingsutredningen med 18 förslag som syftar till att minska lärares och skolledares 
administrativa börda. Samma skrivelse bifogas som bilaga till denna skrivelse. 
 
Utöver det som står i den skrivelsen anser Lärarförbundet att det krävs ytterligare 
åtgärder från statlig nivå.  
 

Lagstifta om huvudmannens ansvar 

Lärarförbundet har vid flera tillfällen påtalat att lärare inte upplever problem med att 
upptäcka vilka elever som behöver extra stöd. Däremot saknas alltför ofta tillgång till de 
åtgärder som bedöms nödvändiga, tid för att planera och anpassa undervisningen och 
specialpedagogiskt stöd utifrån varje elevs behov.  
 
I de Allmänna råden för Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram, står det följande: 
 

”Huvudmannen bör  
1. regelbundet förvissa sig om att rektorn för en skolenhet har tillräckliga resurser för att 
leva upp till skollagens bestämmelser om extra anpassningar och särskilt stöd, samt 
 2. skapa rutiner för att undersöka att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 
fungerar på skolenheterna och i förekommande fall vidta nödvändiga åtgärder. ” 
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I två olika undersökningar som Lärarförbundet har genomfört, svarar nästan 80 procent 
av rektorerna att huvudmannen inte förvissar sig om att rektor har tillräckliga resurser 
för att leva upp till skollagens bestämmelser. Detta visar tydligt att de allmänna råden 
inte har tillräcklig styrkraft för att det ska efterlevas.  
 
Lärarförbundet vill därför att det lagstiftas om att ”huvudmannen återkommande ska 
förvissa sig om att rektor har tillräckliga resurser för att leva upp till skollagens och 
läroplanens bestämmelser”. Lärarförbundet anser också att skolinspektionens uppdrag 
behöver vridas så att fokus i inspektionen i högre grad belyser i vilken utsträckning 
huvudmännen ger skolledarna och verksamheterna förutsättningar för att klara sitt 
uppdrag. 
 
Utöver detta hänvisar Lärarförbundet till de förslag som bifogad skrivelse redogör för. 
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