
Dokumentationsbördan

Ett hot mot lärares kärnuppdrag



Rapportens syfte

• Rapporten är en uppföljning av rapporten om 

dokumentationsbördan 2019. Den äldre rapporten visade att 

dokumentationsbördan utgör ett arbetsmiljöproblem. 

• Den nya rapporten bekräftar resultaten från 2019. Men den 

intresserar sig för det hela som ett problem på systemnivå som 

hotar både kärnuppdrag och autonomi. 

• Den nya rapporten innehåller fler lärarkategorier. Exempelvis 

förskollärare, förskoleklass och vuxenutbildning. Intressant att se 

om det finns skillnader. 

• Huvudfokus är dock precis som förra gången grundskolan och 

gymnasieskolan. 



Vad har undersökts?
• Undersökningarna genomfördes av Kantar Sifo i Lärarförbundets medlemspanel. 

• Fokus: lärares dokumentation av elevernas/barnens kunskapsutveckling. Alltså INTE

administration, som oftast kan utföras av någon annan än lärare.  

• Rapporten handlar om vem som har makten att bestämma vad som ska dokumenteras 

och hur.

• En meningsfull och rimlig mängd dokumentation kan utveckla undervisningen och stärka 

elevens lärande. Sådan dokumentation ger vägledning för framtiden och information om 

elevens kunskapsutveckling. 

• En viss mängd dokumentation kommer alltid att vara en del av lärares uppdrag. 

• Lärare kan och bör i mycket hög grad själva avgöra både vad och hur de vill 

dokumentera.

• Skolverkets allmänna råd om betyg och bedömning ger lärare ett stort mandat att själva 

bestämma, men huvudmän och beslutsfattare har dålig kännedom om detta eller bortser 

helt från lärares professionella autonomi.



Undersökningens resultat



Vad dokumenterar lärare?



En majoritet av lärarna hinner sällan/aldrig följa 
upp dokumentationen

• För vem dokumenterar man? Om 
man verkligen ska ha användning 
för dokumentationen bör den som 
regel också följas upp. 

• Detta förutsätter att man har tid, 
vilket bl a den totala mängden 
dokumentation tränger undan. 

• När mängden dokumentation är 

omfattande hotas kärnuppdraget. 
Uppföljning/utveckling en del av 
kärnuppdraget. 



8 av 10 skulle fokusera på kärnuppdraget om 
dokumentationskraven minskade

• Dokumentationen sker på 
bekostnad av uppföljning, 
planering, stöd till elever, 
kompetensutveckling etc.

• Slutsats: Lärare skulle fokusera 
på kärnuppdraget om de 
kunde.  



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

• Resultaten stämmer väl överens med 

resultaten från 2019. 

• Slutsatsen är entydig. Lärplattformarna är 

otillräckliga. Samma slutsats drogs i 

föregående rapport. 

• Skolverket definierar ändamålsenlig 

dokumentation som ”sådan som lärarna 

enligt sin professionella bedömning anser 

att de behöver för att kunna stödja 

elevernas kunskapsutveckling”. 

• Ett ändamålsenligt digitalt hjälpmedel ska 

rimligen ersätta annan dokumentation som 

lärare utför. Ett funktionellt digitalt 

hjälpmedel ska givetvis inte förutsätta så 

kallad dubbeldokumentation.



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

• 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. Vi 

ser ett arbetsmiljöproblem.

• Hur ska man som lärare bli 

motiverad att göra ett gott arbete 

utan arbetsglädje i sin 

yrkesutövning? 



Minskad arbetsglädje och upplevelse 

av stress ökar 

• Efter publiceringen av 

Lärarförbundets rapport 2019 fick 

vi löften från både regeringen och 

andra beslutsfattande makthavare 

om att utvecklingen skulle brytas. 

• Handlingskraft från politiska 

beslutsfattare för att radikalt 

minska dokumentationsbördan har 

helt saknats, trots våra 

namninsamlingar, samtal, möten 

med politiker. Som en konsekvens 

har situationen tillåtits att bli ännu 

värre.



Dokumentationskraven leder till ökad 
arbetsbelastning och minskad lust att vara lärare

• 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 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.



Dokumentationsbördans orsaker 



Flera olika mekanismer
Ineffektiva lärplattformar och ”okunskap”

Fyrkantiga system och okunskap hos huvudmannen om gällande regelverk gör att lärare dokumenterar mer än de behöver. De tvingas dubbeldokumentera och 
överdokumentera. 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. 

Skolans målstyrning

Styrning kännetecknas av en NPM-filosofi. Inte unikt för skolan. 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.

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. 

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.

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. 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. 



Slutsats:

• Dokumentationsbördan tränger undan lärares kärnuppdrag och hotar den 

professionella autonomin. Vi såg samma mönster i rapporten från 2019.

• Problem på systemnivå måste hanteras på systemnivå. Staten måste därför leda ett 

genomgripande förändringsarbete. Det finns naturligtvis även mycket att bidra med 

på den lokala nivån där implementeringen sker.

• Regeringen har avgivit löften som man inte har infriat. Över 32 000 namn samlades 

in av Lärarförbundet 2019 och överlämnades till utbildningsministern. Lovade att 

göra allt hon kunde ”för att ta bort all onödig dokumentation”.

• Istället tillfördes nya dokumentationsuppgifter i form av ”Läsa- skriva- räkna”-

garantin.  

• Behov av konsekvensanalys vid varje ny reform. Lärares dokumentationsbörda 

måste beaktas.



Lärarförbundets förslag
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.



Lärarförbundets förslag (forts.)

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.



Vad kan vi göra?





Ämne/Avsnitt



På APT, på möten, prata och konkretisera-

använd de Allmänna råden om betyg
•Finns dokumentationskravet i skolans styrdokument?

•Är dokumentationen ändamålsenlig, och bidrar till att 
främja elevens kunskapsutveckling?

•För vem genomför du dokumentationen?

•Följs dokumentationen upp och kommer till användning?

•Genomförs dokumentationen mest för att ”hålla ryggen fri”?

• Dubbeldokumenterar du – till exempel i flera olika digitala system?

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

•Är dokumentationen en uppgift som kräver lärarkompetens?



Ämne/Avsnitt



Ämne/Avsnitt



Ämne/Avsnitt



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.

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.

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/dokumentationsbordan-ett-hot-mot-

larares-karnuppdrag

Om undersökningarna

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/dokumentationsbordan-ett-hot-mot-larares-karnuppdrag


Tack!
Allt börjar med bra lärare


