
Motioner om att minska arbetsbelastning för lärare inom grundskola genom minskad 

dokumentation   
 

Bakgrund 

Lärarförbundet nationellt arbetar för minskat dokumentationsarbete för lärare bl a genom 

en insamling av 32 485 underskrifter och berättelser från lärare som getts till 

skolminister Anna Ekström.  

Lärarförbundet lokalt i Malmö måste stötta sina medlemmar och göra ett arbete i Malmö 

Stads skolor med minskat arbete med dokumentation. För att få igång arbetet brett 

behöver alla ombud stöd att snarast komma igång med att arbeta med detta på 

arbetsplatsnivå. Många lärare på Malmös skolor upplever hög arbetsbelastning på grund 

av dokumentation. Detta bland annat på grund av att Grundskoleförvaltningens 

riktlinjerna för Infomentor ger utrymme för att rektorer kräver dubbel dokumentation när 

t ex bedömning görs genom läromedel men också ska göras i Infomentor. Om lärare 

använder färdiga diagnoser och matriser i läromedel, och för anteckningar över elevernas 

resultat på dessa, ska hen inte behöva skapa Uppgifter kopplade till 

Kunskapsrum/Pedagogiska planeringar i Infomentor som innehåller/motsvarar dessa 

diagnoser. Detta skapar dubbla arbetsuppgifter och merarbete av dokumentation för 

lärare och ökar arbetsbelastningen. Tilliten till professionen lärare behöver stärkas.  

Arbetsbelastningen ökar änven på grund av att vissa/alla skolor väljer att kräva mer 

dokumentation än Skolverkets riktlinjer t ex att IUP skrivs varje termin och hur 

Omdömesblanketten ska fyllas i. 

Det är viktigt att styrelsen följer upp att alla ombud verkligen jobbar med att stävja 

dokumentationsbördan på sin arbetsplats för alla sina medlemmar.  

 

*Yrkar att årsmötet ska ge styrelsen (och avdelningen) i uppdrag att arbeta med att 

minska lärares arbete med dokumentation genom att Grundskoleförvaltningens riktlinjer 

för Infomentor ändras alternativt förtydligas angående Uppgifter som ska kopplas till 

Kunskapsrum/Pedagogiska planeringar.  

 

*Yrkar att årsmötet ska ge styrelsen (och avdelningen) i uppdrag att ta fram 

stödmaterial som är särskilt inriktade på att minska dokumentationsarbetet (i 

Infomentor, årshjul, skolors egna ämnesmatriser, i arbetet med Varje elevs bästa skola) 

för att alla ombud på samtliga grundskoleenheter enkelt och snarast ska kunna arbeta 

med alla sina medlemmar och skolledning.  

 

Lotta Cederberg-Gedik 

 


