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Sammanfattning 
 

9 av 10 lärare anger att dokumentationskraven gör dem stressade. 

9 av 10 lärare anger att dokumentationskraven minskar deras arbetsglädje. 

9 av 10 lärare anger att dokumentationskraven ökar deras 
arbetsbelastning. 

8 av 10 lärare anger att dokumentationskraven minskar deras lust att vara 
lärare.  

3 av 10 lärare i högstadiet måste skriva IUP:er (individuella 

utvecklingsplaner), trots att det inte finns krav i styrdokumenten att elever 
som får betyg ska ha IUP:er. 

5 av 10 lärare har inte tid att följa upp dokumentationen av elevernas 
kunskapsutveckling. 

8 av 10 lärare skulle lägga tiden som skulle frigöras om 

dokumentationskraven minskade, på att planera och följa upp sin 
undervisning. 

8 av 10 lärare för egen dokumentation av elevernas kunskapsutveckling, 
utöver den i lärplattformen. 

6 av 10 lärare tycker inte att dokumentationen av elevernas 

kunskapsutveckling i lärplattformen fungerar som ett stöd för elevernas 
lärare.  
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Inledning 

 
Dokumentationsbördan tränger undan lärares kärnuppdrag och hotar den 
professionella autonomin. Så lyder slutsatsen i den rapport du läser. Vi såg samma 
mönster i rapporten Dokumentationsbördan - ett arbetsmiljöproblem för lärare som 
publicerades våren 2019. Nämnda rapport blev mycket uppmärksammad och 
efterfrågad på både skol- och förvaltningsnivå. Föreliggande rapport syftar delvis till att 
följa upp vissa resultat som framkom i undersökningarna och analyserna från 2019 för 
att se hur situationen har utvecklats sedan dess.  
 
I årets rapport (2021) har vi kartlagt fler skolformer än vi gjorde tidigare. Vår 
enkätundersökning omfattar nu även förskollärare, lärare i fritidshem, lärare i 
förskoleklass och lärare inom vuxenutbildningen. I huvudfokus står dock grund- och 
gymnasieskolan, precis som i den tidigare rapporten. 
 
Vår nya undersökning vittnar om att läget förvärrats. Resultaten visar att hela 92 
procent av lärarna blir stressade av dokumentationskraven. I undersökningen från 
2019 var motsvarande siffra 82 procent. Upplevelsen av stress har alltså ökat ordentligt 
från redan höga nivåer. Dokumentationskraven leder nu i ännu högre till minskad 
arbetsglädje. Numera upplever hela 91 procent en minskad arbetsglädje på grund av 
dokumentationskraven. År 2019 var samma siffra 77 procent.  
 
Särskilt anmärkningsvärt är att en tydlig majoritet inte har tillräckligt med tid att följa 
upp dokumentationen. Om dokumentationskraven minskade skulle cirka 80 procent av 
lärarna använda tiden till att planera och följa upp undervisningen. Vi såg samma 
resultat i rapporten från 2019. Dokumentationen sker på bekostnad av planering och 
uppföljning - det vill säga sådant som är en del av lärares kärnuppdrag. Tid för 
planering möjliggör vidareutveckling och anpassning av undervisningen, som är 
avgörande för goda elevresultat. 
 
Det mest nedslående resultatet från vår nya undersökning är att nära 80 procent av 
lärarna inom grund- och gymnasieskolan svarar att dokumentationskraven ger dem 
minskad lust att vara lärare. Att dokumentation har blivit något som ger lärare minskad 
lust att fortsätta vara lärare är alarmerande. Den påtvingade och formaliserade 
dokumentationen har blivit ett allvarligt arbetsmiljöproblem. 
 
År 2019 samlade Lärarförbundet ca 32 400 namnunderskrifter mot 
dokumentationsbördan. Namnunderskrifterna överlämnades till utbildningsministern 
som gav löften om att agera för att ”all onödig dokumentation” skulle försvinna. 
Regeringen har uppenbarligen inte visat tillräcklig handlingskraft i frågan. Nu krävs ett 
genomgripande statligt helhetsgrepp. Staten måste ta huvudansvaret och leda ett 
omfattande förändringsarbete för att värna skolan och professionen från den osunda 
dokumentationskultur som uppstått ur en alltmer kontrollerande styrning av skolan på 
samtliga nivåer. Roten till problemen finns på systemnivå. Staten kan givetvis inte 
genomföra all nödvändig förändring på egen hand, men staten måste ta ett tydligt 
ledarskap och agera resolut.  
 
Kärnuppdraget måste ges prioritet och försvaras med hjälp av regleringar av 
planeringstiden, undervisningstiden och undervisningsgruppernas storlek. 
Professionens autonomi måste stärkas genom att beslutsfattare på alla nivåer tvingas 
rensa i dokumentationskraven och reducera kraven till ett absolut minimum. Lärares 
yrkesutövning ska formas av egna professionella bedömningar, inte styras av trubbiga 
dokumentationssystem. Skolsystemet måste präglas av tillit till professionen. Lärare 
vet vad lärare behöver.  
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“Vi har stränga direktiv om hur det ska dokumenteras, vilket skapar rädsla och 

hinder för att göra "fel". Vi blir inte lyssnade på.”1 

 

 
 

Ändamålsenlig dokumentation ska utgå från lärares 
professionella bedömning  
 

En meningsfull och rimlig mängd dokumentation kan utveckla undervisningen och 
stärka elevens lärande. Sådan dokumentation ger vägledning för framtiden och 
information om elevens kunskapsutveckling. Men dokumentation får aldrig bli ett 
självändamål. Professionella syften och avvägningar måste få styra. Lärare vill ha tid att 
planera och följa upp sina lektioner, fundera över nya lektionsupplägg och förkovra sig i 
sina ämnen. Lärare vill finna tid att kunna sitta ned med elever som behöver lite extra 
stöttning. Det är när lärare får använda tiden för att prioritera kärnuppdraget som 
undervisningen blir som allra bäst.  
 
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.”1 
 
Det finns inga regler i läroplanen för hur dokumentationen närmare ska vara utformad. 
I Skolverkets Allmänna råd om betyg och betygsättning (2018) får vi dock en tydlig 
bild av vad som kännetecknar ändamålsenlig dokumentation. Sådan dokumentation 
utgår från lärares professionella bedömningar 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.2 

 
Att samma uppgifter dokumenteras flera gånger i flera olika 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. Professionens egna behov och överväganden ska ligga till grund för 
dokumentationens form och karaktär. 
 
Allmänna råd beskriver hur man kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i 
en lag, förordning eller föreskrift. Råden i sig är inte bindande, men om man väljer att 
inte följa dem ska man kunna visa att samma resultat uppnås på annat sätt. Det kan 
mot den bakgrunden inte vara rimligt att som skolhuvudman beordra lärare att 

 

1 Citat från lärare i enkätundersökningens frisvar.  
2 Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Betyg och betygssättning, Skolverket, (2018). s. 20f 
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genomföra dokumentation som lärare inte anser vara ändamålsenlig, enligt vad som 
beskrivits ovan. Lärarförbundet anser att regeringen måste agera för att huvudmännen 
ska tillämpa de allmänna råden. 
 
 
 

“Jag tycker att det är extra jobbigt att vår kommun kräver att vi fyller i 

ämnesmatriser och gör skriftliga omdömen 2ggr/år istället för lagstadgade en.”3 

 
 
 

Lärares lagstadgade dokumentationskrav  
 

Utöver dokumentation av elevernas kunskapsutveckling finns det ett antal 
dokumentationskrav som är uttryckta i skollagen. 
 
Individuella utvecklingsplaner (IUP)  
Lärare ska upprätta IUP:er för elever i årskurs 1 till 5 i grundskolan och för elever som 
inte får betyg i grundsärskolan. IUP ska upprättas vid ett av läsårets två 
utvecklingssamtal. Det finns inga krav på IUP:er för elever som får betyg. Det finns 
heller inga krav på generell skriftlig information till hemmen om elevers 
kunskapsutveckling, utöver IUP:er och betyg. Lärarförbundet framhåller att muntlig 
information ska gälla som utgångspunkt för de utvecklingssamtal där IUP:er inte 
krävs. Självklart ska IUP:er inte heller upprättas för elever som får betyg.    
 
Extra anpassningar  
Det finns inga författningskrav på att lärare ska dokumentera extra anpassningar för 
elever med betyg. Extra anpassningar ska dock dokumenteras i IUP:n. Trots 
detta upplever flertalet lärare höga krav på dokumentation av extra anpassningar. Ofta 
gäller dessa krav även elever som får betyg. I Lärarförbundets undersökning 2019 
angav 85 procent av lärarna på högstadiet, att de var tvungna att dokumentera extra 
anpassningar. Lärarförbundet menar att nämnda krav behöver reduceras eller helt tas 
bort.  
 
Dokumentation/information till hemmen som andra kan göra  
För att lärare ska kunna fokusera på undervisning behöver de lämna ifrån sig sådan 
dokumentation/information till hemmen som andra kan göra. Det kan exempelvis gälla 
frånvaro eller sen ankomst. Det kan gälla kallelser/tider för utvecklingssamtal eller 
annan information som läraren kan överlåta åt andra att leverera.  
 
Undersökningen kommer tydligt visa att lärare dokumenterar väldigt mycket mer än 
vad som är lagstadgade dokumentationskrav. Man dokumenterar i system som är 
otillräckliga eller direkt ineffektiva. Lärare tvingas dubbeldokumentera och 
överdokumentera. Förenklade och automatiserade system, som beskrivs som olämpliga 
i de allmänna råden, tycks vara regel mer än undantag. Professionens egna behov och 
överväganden är inte heller vad som ligger till grund för dokumentationens form och 
karaktär. 
 
 
 
 

 

3 Citat från lärare i enkätundersökningens frisvar. 
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”Det är ett otroligt dokumenterande, många gånger känner jag mig mer som en 

sekreterare än en lärare. Jag skriver men ingen läser, vad är meningen med det. 

Jag vill ha friheten att bestämma över detta! Alla anpassningar vi gör måste vi 

skriva så ibland tänker man nästan att man i inte orkar pröva anpassningar för att 

slippa få till tid till att skriva och utvärdera.”4 
 

 
 

Undersökningens resultat 
 
 

Vad dokumenterar lärare? 
 

 
Diagram 1. Procentuell fördelning kring vilka krav som lärare svarar att det finns 
på deras arbetsplats uppdelat på skolform. Baserat på 990 svar. 

 
Lärare åläggs uppenbart dokumentationskrav utöver de som är lagstadgade. Så mycket 
som 45 procent av lärarna i åk 6, 30 procent i högstadiet och ca 15 procent i 
gymnasieskolan måste upprätta IUP:er trots att lagstadgade krav saknas. När det gäller 
extra anpassningar är det en majoritet av alla lärare i betygsättande årskurser som 
måste dokumentera anpassningarna. Även här saknas lagkrav på dokumentation. 
 
Diagrammet visar vidare på en rad dokumentationskrav som inte finns med i de 
nationella styrdokumenten överhuvudtaget och som lärare egentligen inte skulle 
behöva dokumentera. Skriftliga F-varningar och planeringar för elever som ska vara 
lediga är två tydliga exempel på sådana uppgifter. Att utarbeta åtgärdsprogram skulle 
inte lärare heller behöva göra. 
 
Att genomföra och dokumentera resultat från så kallade ”omprov” är olyckligtvis en 
utbredd företeelse inom gymnasieskolan. Omprov är egentligen inte något som lärare 
har någon skyldighet att genomföra överhuvudtaget. De högt ställda kraven på 
”genomströmning” och ”ökad måluppfyllelse” framtvingar dock ofta denna typ av 
arbetsuppgifter. 

 

4 Citat från lärare i enkätundersökningens frisvar. 
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Varje enskilt dokumentationskrav förutsätter en stor arbetsinsats. Lärare undervisar 
ofta i stora undervisningsgrupper. Lärare har dessutom ofta väldigt många olika 
undervisningsgrupper, i synnerhet inom grundskolans senare år och gymnasieskolan. 
Om man därtill beaktar att dokumentationskraven är väldigt många till antalet, så inser 
man att den totala mängden dokumentation per lärare kan bli mycket omfattande och 
tidskrävande. Förekomsten av både dubbeldokumentation och överdokumentation 
bidrar ytterligare till dokumentationsbördan. 

 
 

”Ja det är inte lätt att vara arbetstagare och vilja göra rätt, när förutsättningar 

kring dokumentation styrs uppifrån, lita på lärarna, er personal. Vi kan och vill göra 

det bästa för alla elever i skolan.”5 
 

 
 

En majoritet av lärarna hinner sällan/aldrig följa upp 
dokumentationen 
 

 
Diagram 2. Procentuell fördelning över hur ofta lärarna har tid att följa upp och analysera 
dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling uppdelat på var man arbetar. Baserat 
på 1504 svar. 

 
 

 

5 Citat från lärare i enkätundersökningens frisvar. 
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De rosa och lila staplarna ovan visar tydligt att en majoritet av lärarna sällan eller aldrig 
har tid att följa upp sin egen dokumentation. Med tanke på mängden 
dokumentationsuppgifter är detta resultat inte särskilt överraskande. Om man som 
lärare inte har tid att följa upp den och använda den som underlag för att utveckla och 
anpassa undervisningen för eleverna, saknar dokumentationen som regel syfte. 
Meningsfull dokumentation önskar man givetvis att lärare alltid eller oftast hade tid att 
följa upp. Vi vet dock att en del av dokumentationen tyvärr inte fyller någon egentlig 
funktion. Lärares dyrbara tid går alltså förlorad och förflyttar fokus från 
kärnuppdraget. 
 
 
 
 

”Dokumentationen tar för stor del av den pedagogiska verksamheten och är inte 

därför jag valt mitt yrke. Det tillförs hela tiden nya krav på dokumentation (som jag 

inte förstår syftet med eller får förklarat på hur och till vad den ska användas) som 

ska tas från tid i verksamheten.”6 
 

 

 

8 av 10 skulle fokusera på kärnuppdraget om 
dokumentationskraven minskade 

 

 
Diagram 3. Procentuell fördelning av vad lärarna skulle använda tiden till om 
dokumentationskraven minskade uppdelat på skolform. Baserat på 990 svar. 

 
Vad skulle läraren använda tiden till om kraven på dokumentation minskade? Det är en 
högst väsentlig fråga vars svar bör intressera och vägleda beslutsfattare på alla nivåer. 
En övervägande majoritet av lärarna inom samtliga av grundskolans stadier samt 
lärarna i gymnasieskolan skulle använda tiden som skulle frigöras om 
dokumentationskraven minskade, till planering och uppföljning av undervisningen. Vi 
såg exakt samma mönster i vår undersökning från 2019.  
 
 

 

6 Citat från lärare i enkätundersökningens frisvar. 
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Nämnda uppgifter ingår i en lärares kärnuppdrag. Tid för planering och uppföljning är 
sådant som måste finnas för att lärare ska kunna ta sitt yrkesansvar och utveckla 

yrkesutövningen. I rapporter från Skolverket framgår det tydligt att många lärare 

tvingas använda sin fritid till planering och efterarbete.7  
 
Här döljer sig ett stort arbetsmiljöproblem, enligt Lärarförbundet. När lärare inte 
hunnit anpassa en lektion till en specifik undervisningsgrupp och till elever som 
behöver extra stöd, infinner sig inte sällan känslan av att man som lärare är otillräcklig, 
vilket i sin tur leder till så kallad samvetsstress Att genomföra lektioner som inte hunnit 
planeras tillräckligt medför upplevelsen av misslyckande och brist på kontroll. Lärare 
vet vad man har potential att åstadkomma med sin undervisning, men man har inte i 
praktiken rätt förutsättningar att göra det.  
 
 
 
 

”Det är arbetet direkt med eleverna som leder till kunskapsutveckling, inte vad jag 

skriver med fina ord i en lärplattform.”8 
 

 

Digitala lärplattformar motsvarar inte lärares behov 
 
Förekomsten av digitala lärplattformar inom skolan är väldigt stor. Det bekräftades 
bland annat av vår undersökning 2019. Under pandemin har användning av digital 
teknik i undervisningen tilltagit. När man ska beskriva situationen gällande lärares 
dokumentation, måste man närmare analysera formerna för hur man rent praktiskt 
dokumenterar. Lärplattformarna syftar till att förbättra elevernas lärande. 
Plattformarna innehåller funktioner som används av lärare för att dokumentera 
elevernas kunskapsutveckling. Vår undersökning har därför även denna gång studerat 
upplevelsen av de digitala plattformarnas funktionalitet.  
 
Dokumentation av elevers lärande i digitala lärplattformar har ökat i takt med att 
dokumentationskraven i skolan blivit fler. Mer än 8 av 10 lärare dokumenterar idag 
elevernas lärande i en lärplattform enligt vår undersökning. Våra resultat fokuserar 
enbart på nämnda funktion dvs. dokumentationen av elevernas kunskaper. 
Lärplattformarna ska både bidra till effektiv dokumentation och ge stöd i elevernas 
kunskapsutveckling. Lärarna anser dock uppenbarligen att plattformarna inte uppfyller 
sina syften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Lärarnas yrkesvardag - En nationell kartläggning av grundskollärares tidsanvändning, Rapport 385, 
Skolverket, (2013). 
8 Citat från lärare i enkätundersökningens frisvar. 
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8 av 10 lärare för egen dokumentation av elevernas 

kunskapsutveckling, utöver den i lärplattformen. 
 

Diagram 4. Procentuell fördelning över huruvida lärarna utöver dokumentationen i 
lärplattformen även för egen dokumentation över elevernas kunskapsutveckling uppdelat 
på var man arbetar. Baserat på 1498 svar. 

 

Resultaten stämmer väl överens med resultaten från 2019. Denna gång får vi dock en 
mer differentierad bild av hur det ser ut inom olika skolformer inklusive grundskolans 
olika stadier. Slutsatsen är entydig. Lärplattformarna är otillräckliga. Samma slutsats 
drogs i föregående rapport. I de skolformer där man dokumenterar elevernas 
kunskapsutveckling i mer snäv mening är mönstret särskilt evident.  
 
Skolverket definierar ändamålsenlig dokumentation som ”sådan som lärarna enligt sin 
professionella bedömning anser att de behöver för att kunna stödja elevernas 
kunskapsutveckling”.9 Ett ändamålsenligt digitalt hjälpmedel ska rimligen ersätta 
annan dokumentation som lärare utför. Ett funktionellt digitalt hjälpmedel ska givetvis 
inte förutsätta så kallad dubbeldokumentation. 
 
Läraren behöver alltså fortfarande dokumentera mycket på egen hand för att på ett mer 
användbart sätt fånga kunskapsutvecklingen hos eleverna. Resultatet ovan är särskilt 
beklämmande då lärarna dessutom upplever att lärplattformen i låg grad bidrar till att 
stärka elevernas kunskaper, vilket vi ser i diagrammet nedan. 

 
 
 
 
 
 
 

 

9 Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Betyg och betygssättning, Skolverket, (2018). s. 20f.  
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En majoritet av lärarna anser att lärplattformen inte fungerar 

som stöd för lärandet 
 

Diagram 5. Procentuell fördelning över vilken grad lärarna tycker att dokumentationen av 
elevernas kunskapsutveckling i lärplattformen fungerar som ett stöd för elevernas lärande 
uppdelat på skolform. Baserat på 984 svar. 

 
6 av 10 anser att lärplattformarna inte fungerar som ett stöd för elevernas lärande. 
Uppfattningen är utbredd och finns inom samtliga stadier och skolformer. Vår tidigare 
studie visar på precis samma bild av situationen. Lärplattformarna anses inte vara 
effektiva för att främja elevernas kunskapsutveckling.  
 
I sina allmänna råd för betyg och betygsättning påpekar Skolverket att ”Formerna för 
dokumentationen ska underlätta för läraren att stödja elevernas kunskapsutveckling”.10 
Det primära syftet med dokumentation är att den ska stödja och bidra till elevers 
lärande. Resultatet ovan och i vår tidigare kartläggning vittnar om den raka motsatsen. 
Lärplattformarna lanseras ofta som en adekvat helhetslösning som ska förenkla och 
spara tid. För huvudmännen låter det givetvis som en tilltalande lösning. Våra 
kartläggningar tyder på att plattformarna som regel inte fungerar tillfredsställande.  
 
Om man verkligen eftersträvar att minska arbetsbelastningen och stödja eleverna 
måste lärare själva få avgöra hur de vill dokumentera. Huvudmännen måste lyssna till 
lärarnas behov. Lärare är skolans viktigaste resurs. Deras värdefulla tid ska inte slösas 
bort på inmatning av uppgifter i icke ändamålsenliga system. Lärare vet själva hur man 
dokumenterar ändamålsenligt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Betyg och betygssättning, Skolverket, (2018). s. 20f. 
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”Alltid hängande över sig och konstant samvetsstress. Jag upplever att 

dokumentationen är till för att visa upp inför andra, inte för att eleverna ska 

utvecklas. Dokumentationen är bara en belastning i yrkesutövningen.”11 
 
 

9 av 10 lärare upplever stress och minskad arbetsglädje på 
grund av dokumentationskraven 
 

 
Diagram 6. Andelen lärare som helt eller delvis håller med i påståendena 
”Dokumentationskraven gör mig stressad” och ”Dokumentationskraven minskar min 
arbetsglädje” uppdelat på skolform. Baserat på 867 svar. 

 
Dokumentationskraven skapar minskad arbetsglädje och stress. Att över 90 procent av 
lärarna i grund- och gymnasieskolan upplever att dokumentationskraven gör så att 
deras arbetsglädje minskar är djupt problematiskt. Hur ska man som lärare bli 
motiverad att göra ett gott arbete utan arbetsglädje i sin yrkesutövning?  
 
När siffrorna om minskad arbetsglädje tolkas i kombination med att lärare i lika hög 
grad anger att de blir stressade av dokumentationskraven, så inser man hur belastande 
dokumentationsuppgifterna har blivit. Kraven på att rapportera en mängd uppgifter i 
digitala system som inte upplevs vara ändamålsenliga, tränger undan kärnuppdraget. 
Planering och utveckling skjuts på framtiden. Något som ska vara en i vissa delar helt 
nödvändig bisyssla har kommit att bli något som upptar alltför mycket av arbetstiden. 
Roten till problemen finns som tidigare nämnts på systemnivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 Citat från lärare i enkätundersökningens frisvar. 
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”All dokumentation håller på att knäcka mig. Det lägger en sådan tung filt över 

jobbet jag egentligen älskar.”12 
 

 

 
 

Minskad arbetsglädje och upplevelse av stress ökar  
 

 
Diagram 7. Jämförelse mellan 2019 och 2021. 

 

I diagrammet ovan kan vi konstatera att andelen lärare som menar att 
dokumentationskraven minskar arbetsglädjen och gör lärarna stressade har ökat 
markant. Det är en djupt oroande utveckling. Efter publiceringen av Lärarförbundets 
rapport 2019 fick vi, som nämndes i inledningen, löften från både regeringen och andra 
beslutsfattande makthavare om att utvecklingen skulle brytas. Handlingskraft för att 
radikalt minska dokumentationsbördan har emellertid helt saknats. Som en 
konsekvens har situationen tillåtits att bli ännu värre. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

12 Citat från lärare i enkätundersökningens frisvar. 
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”Har föräldrar med stora krav på dokumentation som ibland känns orimliga. Det är 

den del i min arbetsbelastning som är värst.”13 
 

 
 

 
Dokumentationskraven leder till ökad arbetsbelastning och 

minskad lust att vara lärare 
 

 
Diagram 8. Andelen lärare som helt eller delvis håller med i påståendena 
”Dokumentationskraven ökar min arbetsbelastning” och ”Dokumentationskraven minskar 
min lust att vara lärare” uppdelat på skolform. Baserat på 867 svar. 

 
Dokumentationskraven är alldeles uppenbart något som ökar lärares arbetsbelastning. 
Lärare är oavsett skolform eller stadie inom grundskolan överens om detta. 
Lärarförbundets arbetsplatsombud, skyddsombud, ledamöterna av våra 
referensorganen inom de olika skolformerna och medlemmar i största allmänhet 
bekräftar bilden ovan. Sveriges lärare är hårt pressade. 

 
Ett av denna undersöknings mest nedslående resultat är att dokumentationskraven 
minskar lärares lust att vara lärare. Att 80 procent av lärarna inom grundskolans åk 4-
6 och åk 7-9 samt 81 procent av lärarna inom gymnasieskolan upplever minskad lust 
att vara lärare är högst oroväckande. Något som man föreställer sig borde vara en liten 
och tämligen banal del av lärares yrkesutövning har tillåtits växa till en syssla som 
minskar lusten att vara lärare. I en tid av stor lärarbrist måste resultaten tas på största 
allvar, i annat fall är risken stor att vi får se en ökad flykt från yrket, vilket i sin tur 
skulle drabba Sverige som kunskapsnation allvarligt.  
 
 
 
 
 
 
 

 

13 Citat från lärare i enkätundersökningens frisvar. 
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Dokumentationsbördans orsaker 
 
Lärarförbundets två undersökningar bekräftar bilden av att svensk skola utmärks av en 
osund dokumentationskultur. Vad som driver dokumentationen är en komplex fråga, 
men vi ska ytligt beröra några av de mekanismer som sannolikt bidrar till att mängden 
dokumentation är omfattande och har ökat över tid. På ett övergripande plan ser vi att 
den New Public Management-doktrin som kännetecknat stora delar av svensk 
välfärdssektor och förvaltning kommit att sätta avtryck även inom skolväsendet.  
 
Ineffektiva lärplattformar och ”okunskap” 
För närvarande finns det enligt forskningen ungefär 25 000 olika företag som är 
verksamma på den svenska utbildningsmarknaden.14 Några av dessa är exempelvis 
Google och Apple. Genom sina olika plattformar har de successivt kommit att bli en 
integrerad del av hur många skolor arbetar. Verktygen är ibland funktionella, men 
enligt våra undersökningar finns det även mycket som brister.  
 
Fyrkantiga system och okunskap hos huvudmannen om gällande regelverk gör att 
lärare dokumenterar mer än de behöver. De tvingas dubbeldokumentera och 
överdokumentera. Närmare 4 av 10 grundskollärare inom åk 7-9 måste upprätta en 
IUP för elever som får betyg, trots att lagkravet tagits bort. Lagkraven togs bort i 
samband med utredningen Tid för undervisning (2013). Syftet med att ta bort kravet 
var att minska dokumentationsbördan. En majoritet av alla lärare i betygsättande 
årskurser dokumenterar extra anpassningar. Även här saknas, som redan nämnts, krav 
på dokumentation i skolförfattningarna. 
 
Matrisfilosofier kännetecknar ofta de digitala lärplattformarna, vilket lett till en 
omfattande styrning av lärares arbetsuppgifter. Kärnuppdraget - som lärare bäst själva 
ska styra över - har trängts undan. Autonomin – det professionella handlingsutrymmet 
- för professionen begränsas. Systemen signalerar en misstro mot professionen och 
riskerar att ha en avprofessionaliserande effekt. De digitala systemen ligger bortom 
lärares kontroll. I många kommuner runtom i Sverige har lärare dåliga erfarenheter av 
dyra lärplattformar som inte är ändamålsenliga. De motsvarar inte lärares eller elevers 
behov. Många lärare skulle inte använda lärplattformarna om de inte var tvungna till 
det.15 Vid upphandling av digitala lärplattformar måste lärare vara involverade. Man 
måste också som enskild lärare ha möjlighet att välja bort dokumentationsverktyg som 
man inte anser sig ha behov av. Skolverkets allmänna råd föreskriver att det är läraren 
själv som ska avgöra hur man vill dokumentera elevernas kunskapsutveckling. 
Lärarförbundet anser att skolmyndigheter ska agera för att skolor ska utgå från de 
allmänna råden.  

 

Skolans målstyrning  
Tillitsdelegationens betänkande (SOU 2018:47) konstaterar att en styrning med stark 
fokus på granskningar, ekonomi samt mål och resultat genererar dokumentationskrav 
och administration. Lärarförbundet anser att Skolinspektionen ska omorganiseras och 
regionaliseras. Inspektionen behövs på grund av hur vårt nuvarande skolsystem är 
utformat, men Skolinspektionen ska ha 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 rimliga mål 
för verksamheten måste etableras.  

 

14 https://www.forskning.se/2020/11/25/kommersiella-aktorer-tjanar-pa-skola-i-kris/ 
15 ”Dokumentationsbördan – ett arbetsmiljöproblem för lärare” rapport Lärarförbundet (2019). 
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Något som också lett till ökad dokumentation är det lagstadgade kravet på att 
dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. Systematiskt kvalitetsarbete måste 
genomföras och dokumenteras både på huvudmannanivå och på skolnivå. Detta 
lagstadgade krav tillsammans med skolans målstyrning, gör att utformningen av det 
systematiska kvalitetsarbetet inte har några konkreta ramar. Antalet mätpunkter kan 
vara legio eller bara några enstaka utan att det ena är mer korrekt än det andra. Det har 
lett till att huvudmännen lagt på skolorna dokumentationskrav för att kontrollera eller 
mäta skolenheternas verksamhet med utgångspunkt i huvudmannens eget 
kvalitetsarbete. Skolorna har i sin tur egna dokumentationskrav för att genomföra sitt 
systematiska kvalitetsarbete.  
 

Konkurrensen om eleverna 
Konkurrensen om eleverna generar insamling av diverse uppgifter om skolorna. Ett 
målstyrt skolsystem med marknadsinslag där skolor konkurrerar om elever gör det 
angeläget för huvudmän och skolor att ständigt vårda och putsa på sitt ”varumärke”. 
Skolorna behöver i sin marknadsföring en mängd uppgifter om skolkvalitet etc för att 
kunna appellera till potentiella elever. Dokumentationen blir värdefull som ett kvitto på 
att en skola är attraktiv och levererar goda resultat. Skolvalet kräver insamling av data 
som förutsätter mycket dokumentation. Lärares dokumentation lägger grunden för 
dataunderlaget om respektive skolenhet. 
 
Betygsinflationen är delvis ett resultat av konkurrensen om eleverna. Skolans 
utvecklings- och kvalitetsarbete mäts som regel till syvende och sist i betyg. Begreppet 
”ökad måluppfyllelse” konkretiseras i betygsutveckling. ”Ökad genomströmning” och 
”ökad behörighet” utgör uppställda utbildningspolitiska mål som till sist handlar om 
elevernas betyg. Som ett resultat av detta har vi även fått betygsinflation - både inom 
grund- och gymnasieskolan. Ett skolsystem med skolval och konkurrerande skolaktörer 
i kombination med ett målrelaterat betygssystem utan tydliga inflationshämnande 
mekanismer - som håller tillbaka betygen och skapar likvärdighet - driver upp 
betygen.16 Att kontinuerligt kunna dokumentera elevernas kunskapsutveckling, ofta i 
stora digitala plattformar, ger instrument för styrning och kontroll. 
Dokumentationsbördan växer. 

 

Relationen ”lärare-elev-förälder”  
Lärare motiverar ofta sina kunskapsbedömningar långt utöver vad som egentligen 
krävs. Man söker undvika att bli ifrågasatt och parera potentiella konflikter med 
vårdnadshavare när det är tid för utvecklingssamtal och betygssättning. 
Betygssystemet, med kunskapskrav som ska vara uppfyllda för ett visst betyg, leder ofta 
till att lärare dokumenterar kring varje enskilt kunskapskrav. Man känner sig tvungen 
att på detaljnivå kunna redovisa för vårdnadshavare vad som uppnåtts 
kunskapsmässigt.  
 
Forskningen visar att relationen mellan lärare och elev samt föräldrars engagemang i 
lärandet spelar en betydande roll för kunskapsresultaten. Professionen är väl medveten 
om detta. En konflikt mellan vårdnadshavare och lärare riskerar att påverka elevens 
motivation i undervisningen. Det kan i sin tur försämra kunskapsresultaten, något 
lärare givetvis vill undvika. Att vårdnadshavare ibland uppför sig ”kundlikt” är 
förståeligt mot bakgrund av att skolsystemet kännetecknas av vissa marknadsinslag, 
som redan nämnts. Det ska dock betonas att dialogen och relationen lärare - 
vårdnadshavare oftast fungerar väl, men avvikelserna är tillräckligt många för att lärare 
ska dokumentera mer än nödvändigt.  

 

16 Se bland annat http://www.konkurrensverket.se/globalassets/aktuellt/nyheter/betygets-varde.pdf 
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Samtidigt är det viktigt att nämna att många föräldrar inte är det minsta intresserade 
av all den information som lärare förmedlar via digitala plattformar. Våra medlemmar 
upplever ofta att de inrapporterar uppgifter i system som ingen har någon nytta av. 
Många föräldrar är nöjda med att med viss regelbundet få en övergripande bild av 
kunskapsutvecklingen via utvecklingssamtal eller betyg. När allvarligare bekymmer 
uppstår för en enskild elev kan kontakten med hemmen fördjupas. Behoven bör få 
forma premisserna för överförandet av relevant information om en elevs 
kunskapsutveckling.  

 

 
 

”Jag fyller i dokumentationskraven som vi har på skolan. Hade utvecklingssamtal 

med eleverna och deras vårdnadshavare och ingen hade varit inne och kollat av 

dokumentationen.”17 
 

 

Professionellt handlingsutrymme kännetecknar en god 
arbetsmiljö 
 
Lärarförbundets två rapporter om dokumentationsbördan bekräftar tydligt att 
dokumentationen utvecklats till ett stort arbetsmiljöproblem. En allvarlig aspekt på 
detta är att ökade dokumentationskrav fört bort fokus från lärares kärnuppdrag och 
begränsat den professionella autonomin. Det är väsentligt att inse att det inte bara 
handlar om att det signalerar bristande professionell tillit – vilket i sig är ytterst 
bekymmersamt. Att lärare inte har kontroll över sitt arbete riskerar nämligen även att 
leda till arbetsrelaterad ohälsa.  
 
Flera studier har tittat närmare på vad som gör att medarbetare mår bra samt vad som 
gör att sjukfrånvaron är låg på en arbetsplats.18 Forskare har kunnat konstatera att 
välmående arbetsplatser kännetecknas av flera olika så kallade ”friskfaktorer”. En 
central friskfaktor är ”Delaktighet och möjlighet att påverka beslut”. Medarbetare 
måste kunna dela med sig av erfarenheter och idéer till förbättring. Forumen för det 
kan vara mer eller mindre formella, men möjlighet att forma och påverka 
arbetssituationen måste finnas där. Ibland kan mer formella system för att föra fram 
synpunkter inom en organisation vara att föredra. Friska arbetsplatser präglas av 
attityden att delaktighet faktiskt kan bidra till att förbättra verksamheten. 
Medarbetarna får vara delaktiga i både verksamhetsutvecklingen och sådant som rör 
den egna arbetssituationen. Ju starkare känslan av möjlighet till påverkan är, desto mer 
tillfredsställda är medarbetarna.19  
 
Beskrivningen av en viktig friskfaktor ovan står i skarp kontrast till lärares faktiska 
verklighet idag. Dokumentationsbördan som blivit ett arbetsmiljöproblem ger en 
utmärkt illustration av detta. Att lärarplattformarna inte matchar lärares behov är ett 
väldigt konkret exempel på att professionen inte har hörsammats tillräckligt. 
Funktionerna och systemen för dokumentation har inte konstruerats utifrån deras 
egenidentifierade behov. Styrningen av professionen har fått företräde.  
 
 

 

17 Citat från lärare i enkätundersökningens frisvar. 
18 Bland annat forskningsprojektet Hälsa och framtid. 
19 https://www.suntarbetsliv.se/suntarbetslivs-resursteam/om-friskfaktorerna 
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Alla medarbetare har rätt att vara delaktiga i sin arbetsmiljö. Medarbetare ska få 
möjlighet att delta i förberedelsearbetet när en ny digital plattform ska köpas in. När 
väl undersökningen om vad som behövs är gjord ska en riskbedömning genomföras. I 
riskbedömningen identifieras hur allvarliga arbetsmiljöproblem som det nya systemet 
riskerar att medföra samt sannolikheten för att de identifierade problemen uppstår. 
Riskerna ska därefter undanröjas. Flera arbetsmiljöstudier visar att 
användarvänligheten i de nya systemen ofta helt glöms bort.  
 
Skolverkets allmänna råd om betyg och bedömning föreskriver, som nämnts flera 
gånger tidigare, att: ”Läraren avgör vilken dokumentation som behövs för att stödja 
elevernas kunskapsutveckling och för att säkerställa ett brett och varierat underlag 
inför betygssättningen.”20 Möjligheten att göra dessa professionella bedömningar 
saknas idag på många skolor. Istället tvingas man genomföra dokumentation utifrån en 
matris/mall som läraren inte alls valt själv eller har haft möjlighet att påverka. Reell 
påverkan av något så grundläggande som dokumentation av elevers 
kunskapsutveckling saknas och makten över yrkesvardagen finns inte hos läraren 
längre.  
 
Lärarförbundet har sammanställt åtta punkter som syftar till att återerövra 
professionens makt över dokumentationen. Följande åtta frågor bör vara utgångspunkt 
för ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete:  

1. Finns dokumentationskravet i skolans styrdokument? 

2. Är dokumentationen ändamålsenlig, och bidrar till att främja elevens 

kunskapsutveckling? 

3. För vem genomför du dokumentationen? 

4. Följs dokumentationen upp och kommer till användning? 

5. Genomförs dokumentationen mest för att ”hålla ryggen fri”? 

6. Dubbeldokumenterar du – till exempel i flera olika digitala system? 

7. Är den digitala plattformen otillräcklig, och hur skulle den kunna förbättras? 

8. Är dokumentationen en uppgift som kräver lärarkompetens? 

Frågorna kan ställas individuellt, inom arbetslaget eller vid en arbetsplatsträff. De ger 
ett verktyg att skapa delaktighet och påverka arbetssituationen. Tillsammans med de 
allmänna råden kan man på den enskilda skolenheten ta ett första steg i rätt riktning. 
Men ett nationellt och genomgripande helhetsgrepp krävs för att helt få bort den 
dokumentationsbörda som påtvingats lärare.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Betyg och betygssättning, Skolverket, (2018). s. 20f. 
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Slutsats: Staten måste ta huvudansvaret och minska 
dokumentationsbördan  
 
Dokumentationsbördan tränger undan lärares kärnuppdrag och hotar den 
professionella autonomin. Den konklusionen är tydlig i vår analys av våra 
enkätundersökningar. Dokumentationsbördan är därutöver ett stort 
arbetsmiljöproblem som begränsar det professionella handlingsutrymmet, förstör 
arbetsglädjen, leder till stress och medför till och med att lärare överväger att lämna 
yrket. Den stjäl tid från värdefull planering och uppföljning av undervisningen.21 En 
jämförelse med resultaten från Lärarförbundets tidigare undersökning visar att läget 
har försämrats radikalt på vissa områden. När det gäller andra enkätresultat är läget 
oförändrat och precis lika dystert som 2019.  
 
En osund dokumentationskultur har successivt etablerats inom svensk skola. Det är en 
kultur som uppstått ur en kontrollerande styrning, en målstyrning utan ramar, en 
mäthysteri, en hårdnande skolkonkurrens, en ohörsamhet mot professionens behov 
etc. Dokumentationsbördans ursprung finns på systemnivå och hänger samman med 
den NPM-doktrin som genomsyrar betydande delar av offentlig sektor. Endast staten 
kan leda det arbete som krävs för att få bort den osunda dokumentationen och rensa i 
dokumentationskraven på alla nivåer. Det är staten som har det yttersta ansvaret för 
regelverken som styr skolan. När allvarliga strukturella problem uppstår inom 
skolväsendet måste staten vidta skarpa åtgärder för att stävja den negativa 
utvecklingen. 
 
Skolan måste ges förutsättningar att få fokusera på undervisningen - utifrån de mål 
som återfinns i de nationella styrdokumenten. Få och tydliga nationella mål ska forma 
skolans arbete. Det systematiska kvalitetsarbetet måste ges ramar och inte generera 
mängder av dokumentationsuppgifter som i sig försämrar kvalitén. Påtvingade 
dokumentationskrav ska reduceras till ett absolut minimum. Skolverkets allmänna råd 
om betyg och bedömning ska utgöra en grundbult i arbetet med att förbättra 
dokumentationskulturen. 
 
För att freda lärares kärnuppdrag måste vi även hitta system för en central reglering av 
lärares planeringstid, undervisningstid och elevgruppernas storlek. Vissa ramvillkor 
måste finnas för att trycka tillbaka dokumentationsbördan och arbetsbelastningen i 
stort. Kärnuppdraget måste ges prioritet för att lärare ska få vara just lärare och för att 
lärare ska vilja fortsätta att arbeta som lärare. Professionen måste få det inflytande och 
delaktighet som krävs för att slå vakt om sin arbetsmiljö. Autonomin måste värnas. 

 
 

Regeringen måste agera  
 
Sedan många år har Lärarförbundet krävt att regeringen ska tillsätta en utredning i 
syfte att rensa i skolans lagar och styrdokument, så att kraven på dokumentation 
reduceras till ett minimum. Men väldigt lite har hänt trots politiska löften om 
motsatsen. År 2019 överlämnade Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand 
ca 32 400 underskrifter mot dokumentationsbördan till utbildningsministern. 
Statsrådet gav löften om att hon skulle göra “allt hon kunde för att ta bort all onödig 

 

21 Det är viktig att återigen betona att en meningsfull mindre mängd dokumentation som lärare själva 
utformar kan stärka elevens lärande. Dokumentation får dock aldrig bli ett självändamål som är påtvingad 
ovanifrån. Den får inte kräva orimligt mycket tid och ligga bortom professionens kontroll. 
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dokumentation” och “skälla på alla som lägger på onödiga arbetsuppgifter på lärare”. 
Rapporten visar att regeringen behöver visa mycket mer handlingskraft för att få bukt 
med dokumentationen.  
 
Det finns goda skäl att misstänka att regeringen genom reformer som ”Läsa-skriva-
räkna”-garantin bidragit ytterligare till att dokumentationsmängden växer.22 Förbundet 
har också farhågor kring regeringens uppdrag till Skolverket och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten om att bedriva kvalitetsdialoger med skolhuvudmännen. Det är en 
reform som riskerar att generera mer dokumentation. Innan reformer implementeras 
måste regeringen analysera konsekvenserna för lärarnas arbetsbelastning samt 
analysera hur tilliten till lärare riskerar att påverkas.  

 
Det är dags för nya skolministern Lina Axelsson Kihlblom att agera. Lärarförbundet 
kräver att regeringen agerar och att man skyndsamt tillsätter den utredning med mål 
att reducera dokumentationskraven till minimum som förbundet länge krävt. Staten 
måste ta huvudansvaret och leda ett genomgripande förändringsarbete för att värna 
skolan och professionen från den skenande dokumentationsbördan. Huvudmännen 
behöver en skarp vägledning från staten. Lärare måste också i mycket hög grad kunna 
avgöra själva hur de väljer att dokumentera. Samtliga krav nedan syftar till att skapa 
ökad tillit till professionen. Lärare vet vad lärare behöver för att främja elevernas 
kunskapsutveckling.  
 
 
 
 

Lärarförbundet kräver: 

 

1. att staten ska ha huvudansvaret för skolväsendet, så att staten på allvar kan ta kontroll 

över den skenande dokumentationsbördan.  

2. att regeringen tillsätter en utredning i syfte att rensa i dokumentationskraven på 

samtliga nivåer och reducera dokumentationen för lärare till ett minimum. 

3. att lagstiftningen ändras så att ingen huvudman får ställa ytterligare krav på 

dokumentation för lärare, än de krav som finns i lagar och andra statliga författningar.       

Arbetsgivare ska t ex inte kunna kräva att lärare ska skriva IUP :er eller dokumentera  

extra anpassningar för elever i årskurser med betyg, då det inte är lagstadgade krav. 

4. att regeringen ger Skolverket ett särskilt uppdrag att informera huvudmännen om 

betydelsen av att implementera de allmänna råden om betyg och bedömning. 

5. att antalet obligatoriska utvecklingssamtal reduceras till ett samtal per läsår och i övrigt 

ges läraren rätten att bedöma om fler utvecklingssamtal är nödvändiga. 

6. att lärares undervisningstid regleras för att återta kontrollen över lärares kärnuppdrag.  

7. att lärares planeringstid regleras i syfte att freda tiden för planering, så att inte nya 

påtvingade dokumentationsuppgifter tillkommer. 

8. att undervisningsgruppernas storlek regleras så att den totala mängden meningsfull 

dokumentation minskar som en konsekvens av att läraren får färre elever att undervisa. 

9. att alla huvudmän ska utvärdera lärplattformarnas effektivitet och funktionalitet. 

 
 
 
 
 

 

22 Kartläggningarna av eleverna, som garantin bland annat innebär, är obligatoriska och de ska 
dokumenteras och följas upp av lärare.  
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Om undersökningarna 
 

Undersökningarna genomfördes av Kantar Sifo i Lärarförbundets medlemspanel. Den 
första genomfördes under perioden 7 till 15 december 2020 och hade en svarsfrekvens 
på 49 procent. Den andra genomfördes under perioden 24 maj till 2 juni och hade en 
svarsfrekvens på 42 procent. 
 
Personal från förskola till högskola svarade på enkäten.  Denna rapport består av svar 
från 480 lärare som arbetar inom grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan eller 
vuxenutbildning. 
 
Lärarförbundets panel drivs av Kantar Sifo. Den består av knappt 5000 slumpmässigt 
utvalda medlemmar som är indelade i stratum för att det ska vara möjligt att 
representativt uttala sig om både större och mindre lärargrupper. I totalresultatet är de 
olika lärargrupperna viktade för att motsvara Lärarförbundets samlade medlemskår. 
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