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Sammanfattning  

▪ 6 av 10 lärare anser att mindre administration (lägre krav på dokumentation) är 
den viktigaste åtgärden för att minska arbetsbelastningen. 
 

▪ Nära 4 av 10 lärare överväger att sluta som lärare på grund av 
dokumentationskraven. 

 
▪ Nära 6 av 10 lärare dokumenterar mer än de behöver på grund av risken att bli 

ifrågasatt av vårdnadshavare.  
 

▪ 6 av 10 lärare har mellan fyra till sex krav att uppfylla från sin arbetsplats. Det 
vanligaste kravet är att dokumentera extra anpassning.  
 

▪ Drygt 8 av 10 lärare instämmer i att dokumentationskraven gör dem stressade. 
 

▪ Nära 8 av 10 lärare anser att dokumentationskraven minskar deras arbetsglädje. 
 

▪ Om dokumentationskraven minskade skulle 9 av 10 lärare använda tiden till 
planering av undervisning. 
 

▪ Nära 6 av 10 lärare tycker att dokumentationen av elevers kunskapsutveckling i 
lärplattformen fungerar som ett stöd för elevers lärande i låg grad. 

  
▪ Nära 6 av 10 lärare svarar att de inte skulle använda lärplattformen om de inte var 

tvungna. 
 

 
             Undersökningen är framtagen av Novus på uppdrag av Lärarförbundet. 
 
 



 

  
 3 [19] 

 

 

 

 
 
 
 
Förord 
 
Den här rapporten visar att svensk skola genomsyras av en osund dokumentationskultur. 
Lärarförbundet har i samarbete med Novus frågat ett representativt urval av lärare hur de 
upplever dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling. Resultaten är uppendeväckande.   
 
En betydande del av lärarna ser minskade krav på dokumentation som den viktigaste åtgärden 
för att minska arbetslastningen. Många uppger till och med att de överväger att lämna yrket på 
grund av dokumentationsbördan. Så här kan det inte få fortgå. 
 
Vi lärare vill inget hellre än att använda tid som idag tas i anspråk av dokumentation till att få 
göra större skillnad för våra elever. Lärare måste få mer tid till att genomföra välplanerade 
lektioner, göra anpassningar till den aktuella gruppen och till de elever som behöver extra stöd. 
Det vinner eleverna på – och i förlängningen hela samhället. 
 
Lärarförbundet kräver förändring. Lärarprofessionens behov måste få forma system och rutiner, 
inte tvärtom. Det är hög tid för politiker på både nationell och kommunal nivå att börja rensa i 
den omfattande dokumentationsflora som idag är lärarnas vardag. 
 

 

Johanna Jaara Åstrand 

Förbundsordförande 
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Rapportens syfte 
Lärarförbundet genomför årligen enkäter som kartlägger lärares arbetsbelastning och 
arbetsmiljö. Kartläggningarna visar att kraven på dokumentation och administrativa 
uppgifter ökar. Dokumentationen har blivit en börda för lärare. Trenden är tydlig. 
Svensk skola genomsyras alltmer av en osund dokumentationskultur.  
 
Föreliggande huvudrapport tar ett helhetsgrepp om dokumentationsbördan. 1 Syftet är 
tredelat. Först och främst syftar rapporten till att ge en bild av dokumentationsbördans 
omfattning och konsekvenser. För det andra ges en analys av mekanismerna bakom 
dokumentationskraven. För det tredje innehåller rapporten förslag för att komma 
tillrätta med en ohälsosam dokumentationskultur som stjäl fokus från lärarnas 
huvuduppdrag: undervisningen.  
 
I rapporten fokuserar vi huvudsakligen på den dokumentation som rör elevernas 
kunskapsutveckling. Rapporten utgår från resultaten av två undersökningar som Novus 
tagit fram på uppdrag av Lärarförbundet. Resultaten är nedslående. 
 

- 6 av 10 lärare anser att en minskning av dokumentationskraven är en av de viktigaste 
åtgärderna för att minska arbetsbelastningen.   

 
- Bara drygt 1 av 10 lärare hinner följa upp och analysera dokumentationen av elevernas 

kunskapsutveckling alltid/ofta.   
 

- Nära 6 av 10 lärare dokumenterar mer än de behöver av rädsla för att bli ifrågasatt av 
elevernas föräldrar. 

 
- Nära 4 av 10 lärare överväger att sluta som lärare på grund av dokumentationskraven.  

 
Dokumentation ska vara en mycket begränsad syssla för en lärare, inte något som får 
lärare att vilja lämna yrket i en tid av stor lärarbrist. Läraryrkets karaktär förändras 
som en konsekvens av att man både från statligt och kommunalt håll vill kontrollera 
och detaljstyra lärares arbete. Professionens autonomi står på spel. Lärares 
professionella bedömningar får stå åt sidan till förmån för en mängd krav och 
fyrkantiga system. Dokumentationsarbetet stjäl samtidigt värdefull tid från planering 
av undervisningen. Dokumentationen har som vi ska se blivit ett allvarligt 
arbetsmiljöproblem. 
 
Politiker på både nationell och kommunal nivå måste rensa ordentligt i den omfattande 
flora av dokumentationskrav som drabbar professionen. Skolinspektionen bör ges ett 
mer stödjande och utvecklande uppdrag. Krav på omfattande dokumentation, 
detaljstyrning och kontroll bidrar till att göra läraryrket oattraktivt. Skolan behöver en 
tillitsbaserad styrning med ett begränsat antal mål och krav. I annat fall riskerar den 
skriande lärarbristen att tillta ordentligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

1 I mars publicerades en delrapport med fokus på digitala lärplattformar Stör- eller stödfunktion – en 
rapport om lärplattformar. Delrapporten har inkorporerats i huvudrapporten. 
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Lärares behov av dokumentation ska styra 
Enligt läroplanen för grundskolan ska läraren: ”utifrån kursplanernas krav allsidigt 
utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för 
eleven och hemmen samt informera rektorn.”2 Det finns inga regler i läroplanen för hur 
dokumentationen närmare ska vara utformad.  
 
I Skolverkets allmänna råd om betyg och betygsättning får vi dock en tydlig bild av vad 
som kännetecknar ändamålsenlig dokumentation. Sådan dokumentation utgår från 
lärares professionella bedömning av hur man på bästa sätt stödjer elevernas 
kunskapsutveckling. Skolverket skriver:  
 
Formerna för dokumentationen ska underlätta för läraren att stödja elevernas kunskapsutveckling och sätta 
betyg. Det är till exempel inte ändamålsenligt att dokumentera samma uppgifter flera gånger i olika 
dokumentationssystem, till exempel både i en fysisk portfolio och i en digital plattform.3 

 
Att samma uppgifter dokumenteras flera gånger i flera system både fysiskt och digitalt 
är således inte att betrakta som ändamålsenligt. Den ”dubbeldokumentation”, som 
Skolverket beskriver, bidrar till en högre och helt onödig arbetsbelastning. Skolverket 
varnar också för att digitala dokumentationssystem kan innebära risk för 
överdokumentation. Lärare ska inte behöva dela information som de inte anser stöder 
elevers lärande.  
 
I de allmänna råden påpekas särskilt att det dessutom kan var direkt olämpligt med 
förenklade och automatiserade system. Ämnets karaktär, skolform eller årskurs är 
sådant den enskilde läraren måste få förhålla sig till när läraren utformar sitt sätt att 
dokumentera.4 Professionens egna behov och överväganden ska ligga till grund för 
dokumentationens form och karaktär.  
 
Resultaten i vår undersökning ger dock en helt annan bild av hur dokumentationen av 
elevernas kunskapsutveckling fungerar i praktiken. Bilden som framträder är mycket 
bekymmersam. Inte minst eftersom en mycket hög andel av lärarna uppger att de 
använder digitala dokumentationssystem som inte är funktionella. Vi måste skapa en 
ordning där professionens behov av dokumentation formar system och rutiner, inte 
tvärtom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket, (reviderad 2018), s. 16. 
3 Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Betyg och betygssättning, Skolverket, (2018). s. 20f. 
4 Ibid. 
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Lägre dokumentationskrav är viktigast för att minska arbetsbelastningen 
Mindre dokumentation skulle leda till mindre arbetsbelastning. Resultatet är tydligt. 6 
av 10 lärare anser att lägre dokumentationskrav är den viktigaste åtgärden för att 
minska arbetsbelastningen.  
 

 
Diagram 1. Procentuell fördelning av vad lärarna anser är de viktigaste åtgärderna är för att minska 
arbetsbelastningen.  

 

Nära 4 av 10 lärare överväger att sluta som lärare på grund av 
dokumentationskraven 
 

 
Diagram 2. Procentuell fördelning över de som instämmer helt eller i hög grad att dokumentationskraven 
gör att lärarna funderar på att sluta som lärare uppdelat på grundskollärare och gymnasielärare. 

 
Att nära 40 procent av lärarna – oavsett skolform - överväger att lämna yrket på grund 
av dokumentationskraven är anmärkningsvärt. Dokumentationen ska inte vara något 
som får lärare att vilja ge upp sin yrkesbana. Allvaret i situationen innebär att 
dokumentationen måste begränsas. Krav på dokumentation kan inte tillåtas vara något 
som bidrar ytterligare till lärarbristen. Att dokumentera elevernas lärande ska utgöra 
en mindre del av vad lärare använder sin arbetstid till. Makten över dokumentationen 
av elevernas kunskapsutveckling ska alltid ligga hos professionen.  
 

2 %

9 %

14 %

24 %

30 %

45 %

46 %

61 %

Vet ej

Annat

Fler kuratorer/psykologer/ skolläkare/skolsköterskor

Färre undervisningstimmar

Mer speciallärarstöd/ specialpedagogiskt stöd

Mindre klass-/barngrupp

Ökade stödfunktioner

Mindre administration (lägre krav på dokumentation)

Vad anser du är de viktigaste åtgärderna för att minska din arbetsbelastning?

37 %

38 %

Gymnasielärare

Grundskollärare

Dokumentationskraven gör att jag funderar på att sluta som lärare
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Få lärare hinner följa upp elevernas kunskapsutveckling  
Att dokumentera elevers kunskapsutveckling fyller fler syften än att bara producera ett 
skriftligt omdöme om elevers måluppfyllelse. Dokumentation ska också fungera som ett 
underlag för lärares egen verksamhetsutveckling, något som uttrycks i Skolverkets 
allmänna råd.5 När läraren följer upp och analyserar klassens dokumentation kan 
han/hon exempelvis få svar på frågor som: Har eleverna lärt sig tillräckligt inom de 
aktuella områdena? Ledde de valda arbetssätten till önskade resultat? Svaren på 
frågorna blir till god hjälp när lärare ska utveckla och förbättra sin egen undervisning.  
 

 
Diagram 3. Procentuell fördelning över hur ofta lärarna har tid att följa upp och analysera 
dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling. 

 
Då mer än 4 av 10 lärare sällan eller aldrig har tid att följa upp sin dokumentation och 
bara drygt 1 av 10 hinner göra det regelmässigt är det tydligt att dokumentationen 
generellt har begränsad betydelse när lärare utvecklar sin undervisning. För att det ska 
fungera krävs helt enkelt att lärare får mer tid till sitt förfogande. 

 
Nära 6 av 10 lärare dokumenterar mer än nödvändigt på grund 
av risken att bli ifrågasatt av vårdnadshavare 
Lärare hörs ofta säga ”jag dokumenterar för att hålla ryggen fri”. Innebörden av 
påståendet kan variera från lärare till lärare, men det handlar ofta om att de skriver 
mer än vad som behövs för elevers lärande. De skriver också för att gardera sig i sin 
yrkesutövning. Med det i åtanke har Lärarförbundet ställt frågan om de dokumenterar 
mer än de behöver på grund av risken att bli ifrågasatta av vårdnadshavare.  
 

                                                             

5 ”Läraren behöver även granska sin dokumentation av elevernas kunskaper, för att på ett 
mer övergripande plan bedöma om det är någon del av ämnets eller kursens syfte och 
centrala innehåll som i fortsättningen behöver fokuseras eller fördjupas i undervisningen.” 
(Allmänna råd om betyg och betygssättning, Skolverket 2018. s. 18) 

1 %

11 %

46 %

36 %

6 %

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

Har du tid att följa upp och analysera dokumentationen av elevernas 
kunskapsutveckling?
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Diagram 4. Procentuell fördelning av hur väl lärarna instämmer i att de dokumenterar mer än de behöver 
på grund av risken att bli ifrågasatt av vårdnadshavare.   

 
Nästan 6 av 10 lärare anger tydligt att de skriver mer än de behöver på grund av risken 
att bli ifrågasatta av föräldrar. Det är ett uppseendeväckande resultat. Lärarförbundet 
anser att det finns flera bakomliggande faktorer som samverkar i sammanhanget. 
Några av faktorerna redovisas nedan: 
 

• Det är väl belagt i forskning att relationen lärare-elev och föräldrars 
engagemang i lärandet spelar stor roll för elevers kunskapsresultat.6 Lärare är 
medvetna om betydelsen av detta. Om föräldrar och lärare hamnar i konflikt 
kan elevens motivation för lärarens lektioner minska och därmed ökar risken 
att kunskapsresultaten försämras. Lärare vill givetvis undvika ett sådant 
scenario. Att ha omfattande dokumentation som stöd för sina bedömningar är 
ett sätt att parera eventuella konflikter med vårdnadshavare.  
 

• Nuvarande betygssystem, med ett visst antal kunskapskrav som ska vara 
uppfyllda för ett visst betyg, leder ofta till att lärare dokumenterar kring varje 
sådant kunskapskrav. De känner sig tvungna att i detalj redovisa för föräldrar 
vad som är uppfyllt och inte uppfyllt. Denna typ av dokumentation blir mer 
omfattande än den behöver vara, för att vara funktionell för elevers lärande. 
 

• Lärare garderar sig mot föräldrars ifrågasättande genom dokumentation. 
Rubriker i massmedia om brister i skolan påverkar sannolikt föräldrarnas tillit 
till skolan. Det torde också ha betydelse för vårdnadshavares attityd att skolan 
befinner sig i en marknadsliknande situation med fritt skolval. Att föräldrar 
uppför sig mer ”kundlikt” är således begripligt. 

 
Det bör emellertid betonas att dialogen lärare – vårdnadshavare i normalfallet fungerar 
bra. Dock förekommer tillräckligt många avvikelser för att lärare ska dokumentera mer 
än vad som behövs. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

6 Visible Learning (Hattie, 2009) 

14 % 27 % 35 % 21 % 2 %

Instämmer inte alls Instämmer i låg grad Instämmer i hög grad Instämmer helt Vet ej

I vilken grad instämmer du i följande påstående? 
Jag dokumenterar mer än vad jag annars skulle ha gjort på grund av risken 

att bli ifrågasatt av vårdnadshavare



 

  
 9 [19] 

 

 

 

Risken att bli anmäld till Skolinspektionen leder till mer dokumentation 
Antalet anmälningar till Skolinspektionen ökar i stadig takt.7 Även om långtifrån alla 
dessa var specifikt riktade mot lärare, säger siffrorna att anmälningar mot skolan ökar. 
Lärarförbundet har mot den bakgrunden ställt frågan om risken att bli anmäld 
påverkar lärare att dokumentera mer än de behöver. 43 procent av lärarna anger att de 
dokumenterar mer än vad som behövs på grund av risken att bli anmäld till 
Skolinspektionen. Rädslan för att bli anmäld till Skolinspektionen är särskilt stark 
bland grundskollärare.  
 

 
Diagram 5. Procentuell fördelning av hur väl lärarna instämmer i att de dokumenterar mer än de behöver 
på grund av risken att bli anmäld till Skolinspektionen. 

 
Att så många garderar sig mot eventuella anmälningar ska ses mot bakgrund av att det 
innebär ett mycket stort obehag att bli anmäld eller att bara vara en del i en anmälan 
som kanske primärt riktar sig mot skolan. Genom sina medlemmar vet Lärarförbundet 
att anmälningar ofta får lärare att överväga att lämna yrket. Det förekommer också att 
lärare slutar på grund av detta. 
 
Nyttan av anmälningar måste vägas mot dess nackdelar och här anser Lärarförbundet 
att något behöver göras. Dagens system drabbar skolan och dess personal alltför hårt. I 
ett första steg behöver anmälningssystemet ändras så att en anmälan alltid ska 
hanteras av huvudmannen först. Det är ju ändå huvudmannen som har ansvaret för 
verksamhetens utförande. Om anmälaren även efter detta inte är nöjd får anmälningen 
gå vidare till Skolinspektionen.  
 
 

Vad skulle läraren använda tiden till om dokumentationen minskade? 
Lärares arbetsuppgifter ska med få undantag vara genomförda vid en viss tid eller 
eventuellt omgående. Det gäller dokumentation men också lektioner, rastvakt/rastvärd, 
utvecklingssamtal, konfliktlösning, olika möten m.m. Planering och efterarbete av 
undervisningen avviker från detta då det är helt upp till läraren, när och hur mycket 
planering, som skall göras inför en lektion. Då de tidsbundna uppgifterna ökat i omfång 
har lärare tvingats dra ned på tiden till planering av lektioner och förlagt den till när 
inget annat behöver göras. I rapporter från Skolverket framgår det tydligt att många 
lärare använder helger till planering och efterarbete.8 
 

                                                             

7 https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
rapporter/Publikationer/Statistikrapport/Anmalningar/statistik-over-anmalningar-2018/ 
8 Lärares yrkesvardag (Skolverket, 2013) 

17 % 26 % 31 % 22 % 4 %
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I vilken grad instämmer du i följande påstående? 
Jag dokumenterar mer än vad jag annars skulle ha gjort på grund 

av risken att bli anmäld till Skolinspektionen
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Diagram 6. Procentuell fördelning av vad lärarna skulle använda tiden till om dokumentationskraven 
minskade. 

 
Utifrån vad som sagts ovan är det kanske inte förvånande att lärare vill använda mer tid 
till planering av lektioner. Det är dock anmärkningsvärt att en så massiv majoritet av 
lärarna anger att de skulle använda tid som tas från dokumentation till planering av 
undervisningen. 9 av 10 grundskollärare använde sig av det alternativet i enkäten. I 
årskurs F-3 var siffran hela 94 procent. Här döljer sig, anser Lärarförbundet, ett av 
lärarkårens stora arbetsmiljöproblem. Lärare finner tillfredsställelse i arbetet när de 
har förutsättningar att genomföra välplanerade lektioner med hög kvalitet. Omvänt 
gäller att lektioner som inte hunnit planeras ordentligt medför frustration, känsla av 
misslyckande och brist på kontroll. När läraren inte hunnit anpassa lektionen till den 
aktuella gruppen och till de elever som behöver extra stöd, infinner sig känslor av 
otillräcklighet och samvetsstress. Man vet vad man skulle kunna åstadkomma men får 
inte förutsättningar att göra det. Man upplever sig inte ha hunnit göra sitt bästa för 
dem man är till för. 
 

Nära 4 av 10 lärare gör en IUP trots att de inte behöver  
På Lärarförbundets fråga svarar drygt 7 av 10 lärare att de ålagts att upprätta skriftlig 
dokumentation utöver betyg inför utvecklingssamtalen. Resultatet överraskar inte. 
Många lärare upprättar nämligen dokumentation i samband med utvecklingssamtal 
där de inte själva deltar. De skriver vanligen in sin dokumentation i en lärplattform, så 
att kollegor som håller utvecklingssamtalet kan läsa den. Via lärplattformen blir 
dokumentationen även tillgänglig för vårdnadshavare. 
 

 
Diagram 7. Procentuell fördelning över huruvida lärarna är tvungna att upprätta skriftlig dokumentation 
gällande elevernas kunskapsutveckling inför utvecklingssamtalen, att göra en individuell utvecklingsplan 
samt de som inte behöver upprätta denna dokumentation.  
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Det är mer förvånande att 36 procent av lärarna måste upprätta en individuell 
utvecklingsplan även för elever som får betyg. Det överraskar då lagkraven på att 
upprätta individuella utvecklingsplaner för elever som får betyg togs bort i samband 
med en statlig utredning från 2013. Utredningen hette Tid för undervisning (Ds 
2103:23). Som titeln antyder handlar utredningen om att lärare skulle få mer tid till sin 
undervisning genom att dokumentationskrav försvann. Ett av de krav som togs bort 
tidigt var just upprättandet av en skriftlig individuell utvecklingsplan för elever som får 
betyg. Det innebar då en avsevärd lättnad för lärare och en tydlig markering från staten 
till huvudmän och rektorer om att dra ned på dokumentationen. Det är inte otillåtet för 
huvudmän och rektorer att ställa högre krav på dokumentation än vad författningarna 
anger. Lärarförbundet menar dock att det generellt är olämpligt. Det torde vara mycket 
få lärare som har så hanterbar arbetsbelastning att de hinner dokumentera mer än vad 
som krävs i skolförfattningarna. Lärarförbundet och SKL är för övrigt överens om att 
försöka dra ned på denna typ av överdokumentation om arbetsbelastningen för lärare 
är hög, vilket den oftast är.9  
 

Ännu fler dokumentationskrav att hantera 
Att dokumentera elevers kunskapsutveckling är en omfattande arbetsuppgift för de 
allra flesta lärare. Det är dock långtifrån den enda dokumentation lärare avkrävs. 
Nedan redovisas andra dokumentationskrav och i vilken omfattning lärare behöver 
uppfylla dem. 
 

 
Diagram 8. Procentuell fördelning mellan grundskollärare och gymnasielärare som anger vilka krav som finns på deras 
arbetsplats.  

                                                             

9 https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/skol-osa. Skol-OSA är ett partsprojekt för att tolka och 
operationalisera Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö i skolmiljö I 
Skol-OSA står det: Parterna bakom Skol-OSA rekommenderar central ledning och skolledare att vid 
behov om möjligt först nedprioritera sådant som inte behövs i förhållande till skolförfattningarnas krav. 
Det är olika mellan verksamheter, men kan exempelvis gälla så kallade LPP:er, krav på mer än en IUP 
per läsår eller krav på IUP:er där betyg sätts, överambitiösa skolavslutningar, utflykter, 
föräldrainformation, temaarbeten. 
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Det är värt att påpeka att det inte finns några författningskrav på att dokumentera extra 
anpassningar för elever som får betyg. Lärarförbundets undersökning visar trots det att 
hela 85 procent av grundskollärarna på högstadiet måste dokumentera sådana 
anpassningar.  

 
Diagram 9. Procentuell fördelning av antalet krav bland lärare. 

 
Då mer än 8 av 10 lärare omfattas av 4 av dessa krav eller fler framtonar en 
sammantagen bild av en tung dokumentationsbörda i skolan. En börda som måste 
lättas. Lärarförbundet anser att bilderna ovan och det faktum att dokumentation som 
inte krävs av staten ändå genomförs, pekar mot att det råder en 
överdokumentationskultur i skolan. En kultur som fötts ur att kontroller, granskningar 
och anmälningar blivit vanligare. Kulturen behöver motverkas för elevers och lärares 
skull. Vår undersökning visar att med mindre påtvingad dokumentation så skulle 
lärarna använda sin tid till att planera, följa upp och ge stöd med mera, vilket skulle 
medföra en utbildning av högre kvalitet. 
 
 

8 av 10 lärare upplever att dokumentationskraven gör dem stressade 
 

 
Diagram 10. Andelen lärare som instämmer helt eller i hög grad på påståendena ”Dokumentationskraven 
gör mig stressad” och ”Dokumentationskraven minskar min arbetsglädje”.  

 
Dokumentationskraven gör uppenbarligen många lärare mycket stressade. Hela 82 
procent svarar att kraven gör dem stressade. Nära 8 av 10 (77 procent) anser även att 
kraven bidrar till att minska arbetsglädjen. Siffrorna är alarmerande i en tid av stor 
lärarbrist. 
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Dokumentation av elevers lärande i digital lärplattformar 
I takt med att dokumentationskraven i skolan har ökat har användandet av digitala 
lärplattformar blivit mycket utbrett. Mer än 8 av 10 lärare dokumenterar idag elevernas 
lärande i en lärplattform enligt vår undersökning. Lärplattformarna syftar till att 
förbättra elevernas lärande. Plattformarna innehåller nämligen funktioner som 
används av lärare för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling.  
 
Våra resultat fokusera enbart på nämnda funktion dvs. dokumentationen av elevernas 
kunskaper. Lärplattformarna ska bidra till en mer effektiv dokumentation och ge stöd i 
elevernas kunskapsutveckling. Men enligt lärarna är det uppenbart att de inte uppfyller 
sina syften.  
 
 

Lärplattformarna ger otillräckligt stöd för elevernas lärande  
Nära 6 av 10 lärare svarar att den digitala lärplattformen i låg grad fungerar som ett 
stöd för elevernas lärande. Lärplattformarna upplevs alltså inte vara effektiva för att 
främja elevernas kunskapsutveckling. 
 

 
Diagram 11. Procentuell fördelning över vilken grad lärarna tycker att dokumentationen av elevernas 
kunskapsutveckling i lärplattformen fungerar som ett stöd för elevernas lärande.  

 
Skolverket poängterar i sina allmänna råd för betyg och betygsättning att ”Formerna 
för dokumentationen ska underlätta för läraren att stödja elevernas 
kunskapsutveckling”.10 Det är alltså ett grundläggande syfte med dokumentationen, att 
den ska stödja och bidra till lärande. Resultatet ovan vittnar om raka motsatsen. 
 
 

Lärplattformarna motsvarar inte lärarnas behov 
Undersökningen klargör att de digitala lärplattformarna inte uppfyller lärarnas behov 
av att dokumentera elevernas lärande. Nära 9 av 10 lärare för nämligen egen 
dokumentation utöver den som finns i lärplattformarna.  
 
Skolverket definierar ändamålsenlig dokumentation som ”sådan som lärarna enligt sin 
professionella bedömning anser att de behöver för att kunna stödja elevernas 
kunskapsutveckling”.11 Ett ändamålsenligt digitalt hjälpmedel ska naturligtvis ersätta 
annan dokumentation som lärare gör. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att 
89 procent av lärarna fortfarande för egen dokumentation över elevernas 
kunskapsutveckling (utöver det som dokumenteras i plattformen). Det är värt att 
notera att för lärare i årskurs 7-9, är nämnda siffra ännu högre. Hela 95 procent av 

                                                             

10 Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Betyg och betygssättning, Skolverket, (2018). s. 20f. 
11 Ibid. 
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lärarna i grundskolans senare år har svarat ”Ja” på frågan ovan. Ett funktionellt digitalt 
hjälpmedel ska inte kräva dubbeldokumentation. 
 

 
Diagram 12. Procentuell fördelning över huruvida lärarna, utöver dokumentationen i lärplattformen, för 
egen dokumentation över elevernas kunskapsutveckling. 

 
Lärare, som redan har en extremt hög arbetsbelastning, måste alltså lägga tid och kraft 
på dokumentation i lärplattformen. Därutöver behöver läraren fortfarande 
dokumentera på egen hand för att på ett mer adekvat sätt fånga elevernas 
kunskapsutveckling. Resultatet (i diagram 3) är särskilt bekymmersamt då lärarna 
dessutom upplever att lärplattformen i låg grad bidrar till att stärka elevernas 
kunskaper. 
 
 

6 av 10 lärare skulle inte använda plattformarna om de inte var tvungna 
Hela 59 procent skulle inte använda lärplattformen för att dokumentera elevernas 
kunskapsutveckling, om de inte var tvungna. I årskurs 7-9 är andelen som inte skulle 
använda den hela 69 procent. 
 

 
Diagram 13. Procentuell fördelning över huruvida lärarna skulle använda lärplattformarna för att 
dokumentera elevernas kunskapsutveckling om de inte var tvungna. 

 

Utifrån den helhetsbild vi får via undersökningen är resultatet i diagram 4 inte särskilt 
överraskande. Lärarna anser inte att lärplattformarna fyller sin funktion. Företagen 
som konstruerar de digitala lärplattformarna, beskriver ofta sina produkter som att de 
är utvecklade för att både underlätta och effektivisera dokumentationen av elevernas 
kunskapsutveckling. För en huvudman låter det givetvis som en tilltalande lösning. 
Men mycket tyder alltså på att plattformarna inte är effektiva. För att minska 
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arbetsbelastning och stödja eleverna är det lärare själva som måste få avgöra vad som 
är ändamålsenlig dokumentation. Att inte lyssna till lärarna är kostsamt för en 
huvudman. Lärares arbetstid är skolans viktigaste resurs och får inte slösas bort på 
sådant som inte fungerar. 
 
 

Att dokumentera mer än vad som krävs  
Undersökningen visar flera exempel på att lärare dokumenterar mer än vad 
skolförfattningarna formellt sett kräver. Vilka är mekanismerna bakom? Det finns flera 
sådana och för att helt utreda frågan krävs långt mer utrymme än vad denna rapport 
medger. Lärarförbundet vill dock peka på några av de uppenbara mekanismerna.  
 
Skolinspektionen och skolans styrning 
Sveriges skolinspektion gör både skolledare och lärare nervösa och osäkra. De 
dokumenterar därför mer än vad som behövs för att ”hålla ryggen fri”. I 
Tillitsdelegationens betänkande (SOU 2018:47) konstateras också att styrning med 
fokus på granskningar, ekonomi samt mål och resultat leder till dokumentationskrav 
och administrativa tidstjuvar. För att komma tillrätta med detta anser Lärarförbundet 
att Skolinspektionen ska omorganiseras, regionaliseras och ges ett mer stödjande 
uppdrag. 
 
En infrastruktur för återkoppling och kommunikation mellan olika styrnivåer och 
professionen behöver skapas. En kontinuerlig dialog mellan politik och profession om 
gällande och kommande mål för verksamheten måste etableras. Ett 
professionsprogram för lärare och skolledare - som erbjuder lärare inflytande och 
kontroll - utgör en väsentlig komponent i den styrmodell Lärarförbundet vill se. 
 
Relationen ”lärare-elev-förälder” i ett system med skolval 
Lärare garderar sig mot föräldrars ifrågasättande genom dokumentation. De motiverar 
exempelvis sina kunskapsbedömningar långt utöver vad som krävs för att undvika att 
bli ifrågasatta i samband med betygssättning eller utvecklingssamtal. Via det fria 
skolvalet och möjligheten att anmäla till Skolinspektionen kan föräldrarna också sätta 
handling bakom orden. Anmälningar skadar läraren. Skolbyten skadar skolan 
ekonomiskt.  
 
Det är fortfarande en förhållandevis liten andel föräldrar som anmäler och byter skolor, 
men det krävs heller inte så många för att lärare ska bli oroliga och ändra sina 
beteenden. Lärarförbundet menar att något måste göras åt de ständigt ökande 
anmälningarna. Anmälningar bör alltid först hanteras av huvudmannen innan de går 
till Skolinspektionen. Skolvals- och skolpengssystem behöver också ses över så att de 
ekonomiska effekterna av skolbyten minskar. 
 
”Okunskap” och ineffektiva dokumentationssystem 
Det visar sig vara svårt att begränsa dokumentation genom att dra ned på 
författningskraven. Närmare 4 av 10 grundskollärare måste fortfarande upprätta en 
IUP för elever som får betyg, trots att lagkravet tagits bort i syfte att minska 
dokumentationsbördan.  
 
Lärares arbetstid är alldeles för dyrbar för att den ska användas till dokumentation som 
inte behövs och inte krävs. Lärarförbundet anser att skolmyndigheter ska agera och 
exempelvis använda allmänna råd - eller andra former av stödjande insatser till 
verksamheterna - för att starkt markera mot den dokumentation som inte längre krävs. 
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Lärplattformarna ger generellt sett inte tillräckligt stöd för elevers lärande. De innebär 
dessutom onödigt extraarbete istället för avlastning. Lärare behöver fortfarande i hög 
grad föra egen dokumentation och många skulle inte använda plattformarna om de inte 
var tvungna. Tid för planering av undervisningen reduceras som en konsekvens av 
detta. Lärplattformarna måste utformas och utvecklas utifrån lärares faktiska behov 
och bedömningar. 
 
 

Slutsats: dokumentationen är ett arbetsmiljöproblem  
Undersökningen visar tydligt att dokumentationskraven idag är ett 
arbetsmiljöproblem. Dokumentationen förstör arbetsglädjen och får lärare att känna 
sig stressade. Den medför till och med att lärare överväger att lämna yrket. Den stjäl tid 
från värdefull planering och uppföljning av undervisningen. Såsom den är utformad 
idag bidrar den till dubbeldokumentation och överdokumentation. 
 
En alltför kontrollerande styrning, ineffektiva system och lärplattformar, ohörsamhet 
mot professionella synpunkter, föräldrakrav med mera, har förvandlat lärares 
dokumentation till ett arbetsmiljöproblem. Lärare stressas av dokumentationen och ser 
den som något som måste göras, utan att den fyller någon större funktion. 
 
Samtidigt är en meningsfull och rimlig mängd dokumentation ett viktigt verktyg i 
lärandet. Sådan dokumentation kan sätta mål för lärandet, ge vägledning för framtiden 
och ge information om hur eleven ligger till i förhållande till nationella mål. 
Dokumentation får dock inte bli ett självändamål. Lärares behov och bedömningar 
måste få styra dokumentationsarbetet. 
 
Lärare finner mening i att planera sina lektioner, att sitta ned en stund extra med elever 
som behöver stöd, att göra extrauppgifter till dem som utvecklas av extra utmaningar, 
att fundera över nya lektionsupplägg med kollegor och att förkovra sig i sina 
undervisningsämnen. Det är också när lärare använder tiden på det sättet som 
undervisningen blir som bäst. Därför behöver lärare få mer tid till detta. De behöver 
mer tid som de själva styr över. Att ha kontroll över sin egen arbetstid minskar stress.  
 
Inom kontaktintensiva yrken kallas det ofta ”samvetsstress” när dåligt samvete uppstår 
i situationer där personal inte tillräckligt hinner med dem som de är till för, bland 
annat för att de måste utföra aktiviteter som känns meningslösa. De kan inte ägna sin 
energi åt det som ger mening. Inom vården är det en utbredd uppfattning att dessa 
typer av stress bidrar till utbrändhet och sjukskrivningar i psykiska diagnoser. 
Att ha egen tid att styra över motverkar stress och ökar det professionella 
handlingsutrymmet. Dokumentation binder upp lärares tid och skapar istället stress. 
Det är också lätt att se paralleller mellan samvetsstress och lärares situation när de 
tvingas till meningslös dokumentation. Lärarförbundet anser att professionsstyrd 
dokumentation är ett värdefullt verktyg för elevernas lärande och yrkets utveckling, 
men idag har den överdrivna påtvingade dokumentationsbördan blivit ett 
arbetsmiljöproblem som måste åtgärdas.  
 
Förbundet vill därför att styrande på alla nivåer, regering, myndigheter, huvudmän och 
rektorer vidtar genomgripande åtgärder för att rätta till felen. De behöver tänka i 
termer av tillit och förtroende till professionen. De behöver ge tillbaka kontroll och 
inflytandetill lärarna. På så sätt kan detta arbetsmiljöproblem åtgärdas och stressen 
minskas. Skolan behöver en tillitsbaserad styrning med ett begränsat antal mål och 
krav på återrapportering. 
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Nedan följer ett antal förslag med potential att bryta en osund dokumentationskultur 
och stävja ett allvarligt arbetsmiljöproblem. 
 
 

Lärarförbundet kräver: 
 

1. att regeringen tillsätter en utredning i syfte att rensa i skolans lagar och 
styrdokument så att kraven på dokumentation reduceras till ett minimum. Till 
exempel bör antalet obligatoriska utvecklingssamtal minska till en gång per 
läsår och i övrigt ge läraren rätten att bedöma om fler är nödvändiga. 
 

2. att anmälningssystemet till Skolinspektionen i ett första steg ändras, så att en 
anmälan alltid ska hanteras av huvudmannen först. Endast om anmälaren inte 
är nöjd får anmälningen därefter gå vidare till Skolinspektionen. I ett andra steg 
bör Skolinspektionens uppdrag ses över i grunden. Det uppdrag som idag gäller 
är för snävt inriktat på kontroll och regelefterlevnad. Med en mer tillitsbaserad 
styrning kan myndigheten få i uppdrag att peka på goda exempel och ha en mer 
stödjande roll i relationen till huvudmännen. Då blir det också ändamålsenligt 
med en regionaliserad myndighetsstruktur. 
 

3. att samtliga skolhuvudmän ser över de lokala dokumentationskraven i syfte att 
ta bort sådant som inte återfinns i statens regelverk. Skärp ansvarsfördelningen 
mellan staten och huvudmännen så att ingen huvudman får ställa ytterligare 
krav på dokumentation än den som föreskrivs i lagar och andra statliga 
författningar 
 

4. att alla huvudmän måste utvärdera lärplattformarnas effektivitet och 
funktionalitet. Utgångspunkten måste vara att lärarnas professionella behov 
måste styra användandet av lärplattformar i verksamheten. 
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Metod 
Rapporten bygger på två undersökningar genomförda av Novus på uppdrag av 
Lärarförbundet. Uppgifterna är insamlade via webbintervjuer under perioderna 28 
november – 7 december 2018 samt 25 - 31 januari 2019. Antal respondenter är 1475 
respektive 527 med svarsfrekvens 57 procent respektive 55 procent. Inget tyder på att 
bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt 
representativ för den grupp som skulle undersökas. 
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