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Sammanfattning  

 

Dokumentation handlar om att skriftligt stödja eleverna i deras kunskapsutveckling samt sociala utveckling, 

då den bland annat synliggör styrkor och svagheter hos eleven (Skolverket, 2009). Denna studie kommer att 

behandla de problem som lärare och rektorer upplever i samband med dokumentation av elever.  

För att uppnå vårt syfte har vi valt att genomföra sex stycken enskilda intervjuer med lärare och rektorer 

ifrån en skola vardera i två kommuner. Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuguider med en 

kvalitativ ansats. Lärarna och rektorerna fick svara på frågor som berörde deras syn och inställning till 

dokumentationsarbetet av elever, vilka svårigheter som upplevs och hur de skulle vilja att arbetet såg ut. 

Resultatet visade att majoriteten av informanterna ställer sig positiva till funktionen som 

dokumentationsarbetet fyller. De anser att dokumentation, i teorin, behövs för att bland annat kunna 

uppfylla de krav som läroplanen ställer på lärarna, där ett av huvudkraven rör lärarens arbete med att 

anpassa undervisningen till varje individs förutsättningar och behov. Det är först när dokumentation ska 

utföras rent praktiskt som svårigheterna uppstår. Tiden räcker inte till för allt som ska dokumenteras. 

Lärarna upplever även att direktiven uppifrån är otydliga. Gemensamma mallar och rutiner för hur arbetet 

ska utföras saknas, och önskemål om bättre datasystem finns. För att arbetet kring dokumentation ska 

fungera rent praktiskt känner lärarna att något måste förändras. Rektorerna håller till viss del med i lärarnas 

resonemang, men anser ändå att lärare kan effektivisera sitt arbete ytterligare. 
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1. Inledning 

Den 1juli 2008 gjordes en förändring i Skollagen (2010), vilket påverkade lärarens arbete med den 

individuella utvecklingsplanen, IUP. Denna skulle nu även innehålla skriftliga omdömen som fick 

ha ett betygsliknande innehåll (Skolverket, 2010). Därmed fick lärarna en ny arbetsuppgift, som går 

att sortera under begreppet dokumentation. Enligt Parding (2010) har den här typen av uppgifter 

ökat, från början av 2000-talet och framåt. Samtidigt har arbetstiden för lärarna varit densamma. 

Hur kan denna ökning av administrativa uppgifter påverka lärarens arbete? 

 

Dokumentation inom läraryrket kan betyda olika saker. Lärare kan exempelvis föra anteckningar 

med avsikt att skriftligt dokumentera elevers kunskapsutveckling (Skolverket, 2009). Även elever 

kan själva dokumentera sitt arbete, för att utvecklas inom sitt eget lärande. Denna studie kommer 

enbart att lägga fokus på det förstnämnda, alltså lärarens dokumentation av elevers lärande och 

utveckling, och hur detta arbete genomförs och uppfattas. Läroplanen Lgr 11 (2011) framhåller att 

undervisningen ska: 

 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

(Skolverket, 2011, s. 8). 

 

Citatet visar på vilket uppdrag läraren har att förhålla sig till inom undervisningen. IUP som ingår i 

dokumentationsarbetet, går till exempel att koppla till undervisning just därför att den syftar till att 

främja elevernas fortsatta lärande. Dels beskriver IUP elevens nuvarande situation och kunskaper, 

dels omfattar den en plan för hur elev och även lärare ska arbeta, vilka mål som ska eftersträvas och 

vilka verktyg som behövs. Om eleven har svårigheter att uppnå målen, eller är i behov av extra stöd 

går det att tillsätta ett åtgärdsprogram som kan hjälpa eleven framåt. Därmed uppfylls läroplanens 

mål med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Vi kan alltså inte 

bortse från att dokumentation av elever fyller en viktig funktion i skolan och även svarar mot de 

mål, som Skolverket (2011) har satt upp. Däremot kan själva arbetet kring dokumentation 

ifrågasättas och problematiseras. 

 

För att samla in data till våra frågeställningar har vi valt att använda oss av intervjuer, som vi har 

riktat mot lärare men även rektorer. Dessa informanter har valts ifrån två olika kommuner. Vi har 

även valt ut två olika skolor, en i vardera kommun, för att vi i resultaten ska kunna jämföra deras 
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information med varandra. Sammanlagt har vi utfört sex stycken intervjuer, fyra med lärare och två 

med rektorer. Dessa har fått svara på frågor som berörde deras syn och inställning till 

dokumentationsarbetet av elever, vilka svårigheter som upplevs och hur de skulle vilja att arbetet 

såg ut. 

 

1.1 Bakgrund 

I tidningsartiklar, debattartiklar och rapporter beskrivs lärarens dokumentationsarbete, gällande 

skriftliga omdömen, IUP, åtgärdsprogram etcetera som ett omöjligt uppdrag. Svenska Dagbladets 

(2011) debattartikel Omöjligt uppdrag att vara lärare idag beskriver lärarens arbete kring 

dokumentation som enormt tidskrävande. Artikelns författare skriver även att lärarnas 

arbetsuppgifter ökar, samtidigt som ingen av de tidigare uppgifterna försvinner. Vi har märkt att 

lärarnas dokumentationsarbete omnämns på ett negativt sätt och vi finner det intressant att så många 

beskriver dokumentationsarbetet på liknande sätt. 

 

Vårt intresse för dokumentation av elever startade redan under första året på lärarprogrammet. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, hade vi turen att få delta i utvecklingssamtal med 

elever och deras vårdnadshavare, samt vid utformning av IUP. Vi fick även delta i förarbetet, inför 

samtalen, med formuleringar kring skriftliga omdömen. Våra VFU-platser hade olika rutiner för hur 

detta arbete skulle utformas och arkiveras, men vi har ändå kunnat se likheter i handledarnas och 

övriga lärares inställning till arbetet med just dokumentation. Inställningen har, av oss, upplevts 

som negativ och motsträvig. Vi har även upplevt dessa negativa inställningar hos handledare och 

lärare under senare VFU-tillfällen. 

 

Studier har visat att lärarna anser att de lägger alldeles för mycket tid på administrativt arbete, som 

leder dem bort från kärnverksamheten, själva undervisningen och kontakten med eleverna 

(Skolverket 2013a). Anledningen till detta beror på att lärarna är styrda uppifrån av bland annat 

styrdokument och skolledning. Lärarnas autonomi har minskat och en konsekvens av detta har 

blivit att lärare undervisar på rutin, istället för att utveckla sitt eget arbete (Skolverket, 2013a). Det 

finns alltså väldigt litet utrymme för innovation och kreativitet i yrket. Studier har också visat på att 

lärare använder kvällar och helger, alltså tid utanför arbetstid, till att dokumentera och utföra 

administrativt arbete (Skolverket, 2013a). Vid en jämförelse med den brittiska rapporten 

Teachers´workload diary survey 2010 (Deakin m.fl. 2010) som är en motsvarighet till ovanstående 

svenska rapport, svarade cirka en tredjedel av de medverkande lärarna att administrativt arbete inte 
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borde vara en del av deras arbetsuppgifter De anser att de istället borde lägga tiden, som går åt till 

administrativt arbete, på att planera lektioner och skapa viktiga relationer till eleverna. Därför anser 

vi att det är av stor vikt att se hur tiden används under arbetet med dokumentation och på vilket sätt 

detta kan spegla lärarens uppfattningar av yrket. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Flera rapporter beskriver dokumentationsarbetet som en överbelastning i lärarens yrke. Sirén (2012) 

anser bland annat att dessa arbetsuppgifter leder bort från kärnan i verksamheten, själva 

undervisningen. Syftet med arbetet är att studera lärares och rektorers uppfattningar kring 

dokumentation och hur de arbetar med detta uppdrag.  

 

För att kunna uppfylla detta syfte har vi skapat tre stycken frågeställningar. De lyder enligt följande: 

 På vilka sätt kan arbetet med dokumentation påverka lärarens sätt att se på sitt eget yrke? 

 Vilka svårigheter kan uppstå under lärarens arbete kring dokumentation? 

 På vilka sätt skulle det kunna gå att optimera dokumentationsarbetet? 

 

1.3 Avgränsningar 

I vår lärarutbildning har vi båda riktat in oss på grundskolans senare år, och vi har valt att göra en 

likadan avgränsning gällande vilka årskurser som ska ingå i vår studie. Gränsen drogs alltså vid 

årskurs 7-9. Då Skollagen (2010) inte har några krav på att gymnasiet och förskolan ska använda 

sig att individuella utvecklingsplaner, är dessa skolår inte intressanta för vår studie.  

 

Skolverket (2009) delar upp dokumentation i två delar. Dokumentation som görs av eleverna själva, 

i form av dagböcker, loggböcker, portfolios etcetera samt dokumentation som lärare gör om eleven i 

form av skriftliga omdömen, IUP och åtgärdsprogram. Den här studien kommer enbart förhålla sig 

till den senare delen. Litteraturen skiljer på frånvarorapportering och dokumentation och placerar 

den förstnämnda arbetsuppgiften under administrativt arbete (Skolverket, 2013a). Vi har dock valt 

att låta rapportering av elevers frånvaro vara en del av begreppet dokumentation. Ytterligare 

arbetsuppgifter som vi anser innefattar dokumentation är de karläggningar som görs om elever 

innan ett åtgärdsprogram sätts in.  
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  2.  Litteraturgenomgång 

 

2.1 En utveckling från kvartsamtal till individuella utvecklingsplaner 

Pihlgren (2011) skriver att innan 1960-talet var vårdnadshavare en ovanlig syn inom skolans 

väggar. De ansågs inte ha där att göra. Under 1960-talet förändrades denna syn och kvartssamtalet 

infördes. Nu kunde vårdnadshavare träffa sina barns lärare, under utsatt tid, och få information om 

hur det gick för deras barn i skolan. Vidare menar Pihlgren (ibid.) att läraren kunde begära av 

vårdnadshavaren att uppfylla vissa krav på att deras barn skulle få ordentligt med sömn och mat, så 

att barnets förutsättningar för lärande skulle vara optimal. Det var en envägskommunikation mellan 

vårdnadshavare och lärare. Läraren var informatör och vårdnadshavaren var mottagare. Eleven själv 

fick inte närvara. Under 1980-talet förändrades denna syn och kvartssamtalet övergick istället till att 

heta utvecklingssamtal (ibid.). Samtalet gick nu bland annat ut på att se till att elevens lärmiljö var 

inspirerad av trygghet.  

 

I dagens skola finns utvecklingssamtalet fortfarande kvar, dock under andra förutsättningar. 

Skolverket (2013a) skriver att samtalet ska syfta till att synliggöra lärandet för elev, vårdnadshavare 

och lärare. Samtalet ska även utmynna i en individuell utvecklingsplan. I denna IUP ska 

kunskapsmål, utveckling och eventuella åtgärder finnas med. Det har även, enligt Lindström (2011), 

skett en förskjutning av vad som ska tas upp under utvecklingssamtalet, från summativ bedömning 

till formativ bedömning, dit också skriftliga omdömen räknas. Utvecklingssamtalet syftar därmed 

till att diskutera de processer som, för eleven, har lett fram till ett visst omdöme, snarare än 

provresultat och betyg. 

 

2.2 Styrdokumentens innehåll  

2.2.1 Skriftliga omdömen 

Genom Skollagen (2010) och Läroplanen Lgr 11 (2011) har dagens lärare ett krav på sig att, 

kontinuerligt, föra anteckningar om alla elever samt hålla ett utvecklingssamtal per termin för varje 

elev. För att leva upp till dessa krav måste läraren kunna basera utvecklingssamtalet på den 

dokumentation som gjorts tidigare under terminen. Dokumentationen innehåller bland annat ett 

skriftligt omdöme där läraren redovisar tankar om elevens utveckling. Lärarna kan även använda sig 

av matriser som bedömningsredskap. I de skriftliga omdömena, som har formativ karaktär, får 
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läraren utforma texten så att den får ett betygsliknande innehåll. Tanken är dock inte att omdömena 

ska vara betygsgrundande, utan enbart syfta till att stärka elevens utveckling (Skolverket, 2012).  

 

2.2.2 Individuella utvecklingsplaner 

Detta framhålls i 10 kap. 13§ i Skollagen om det individuella utvecklingssamtalet: 

 

Läraren ska vid utvecklingssamtalet i en skriftlig individuell utvecklingsplan: 

1.    ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får 

undervisning i, och 

2.   sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska uppnå kunskapskraven, och i övrigt utvecklas så 

långt som möjligt inom ramen för läroplanen. (Skollagen, 2010). 

Ovanstående citat visar att IUP ska ha en formativ karaktär, vilket innebär att läraren har följt och 

utvärderat varje enskild individ under terminen, för att sedan kunna ge ett omdöme om elevens 

utveckling. 

 

Skolverket (2009) framhåller att alla elever i grundskolan, tillsammans med lärare och 

vårdnadshavare, skriftligt ska utforma en IUP under det utvecklingssamtal som hålls en gång per 

termin. IUP ska syfta till att stödja elevens utveckling i skolarbetet samt elevens sociala förmåga. 

Till skillnad från det skriftliga omdömet ska IUP inte göras utifrån varje ämne för sig, utan ha en 

mer övergripande karaktär om elevens kunskapsutveckling. Båda dokumenten ska dock behandlas 

och sammanställas under utvecklingssamtalet. 

 

Vid utformningen av underlaget till IUP framhåller Lgr 11 (2011) att rektorn har ansvaret för att se 

till att det finns ett uppdaterat underlag för hur IUP ska se ut på dennes skola. Det är viktigt att 

skolan på förhand har utarbetat gemensamma rutiner för arbetet med IUP, då det minskar risken för 

missförstånd mellan lärare (Skolverket 2009). Om alla lärare är medvetna om hur IUP-processen 

går till på deras skola underlättar det även arbetet avsevärt. Det är rektorns uppgift att se till att 

lärarna får stöd och tid för samtal och diskussion i samband med detta arbete (Skolverket, 2012). I 

de allmänna råden står det även att i elevernas IUP bör läraren vara noggrann med de formuleringar 

som görs kring eleven gällande mål och utveckling. IUP är en allmän handling, och lärare bör 

därför se till att integritetskänsliga uppgifter inte förekommer i innehållet. Språket ska förstås av 
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alla berörda parter och bör därför innehålla generella och allmänna begrepp istället för ett rent 

fackspråk. De allmänna råden framhåller också att dokumentationen av elevernas utveckling bör 

ske regelbundet och att detta är en förutsättning för att eleverna ska kunna få det stöd som behövs 

gällande sitt eget lärande (ibid.).  

 

2.2.3 Åtgärdsprogram 

Skolverket (2013b) beskriver rutinerna gällande utformning av åtgärdsprogram. Rektorn ska se till 

att ett åtgärdsprogram upprättas då elever riskerar att inte nå kunskapskraven eller kanske känner ett 

obehag inför skolan. Det är dock lärarnas skyldighet att rapportera detta till rektorn (Skolverket, 

2012). Åtgärdsprogrammet går inte att likställa med IUP. Elever som befinner sig i behov av extra 

stöd kommer därför att ha ett dokument av varje (Skolverket, 2013b). 

 

Det som görs först, när ett åtgärdsprogram ska upprättas, är att kartlägga de eventuella problem som 

finns kring eleven. Åtgärdsprogrammet utformas sedan i nära dialog tillsammans med elev och 

vårdnadshavare. Andreasson (2007) poängterar att dialogen är viktig för att minska riskerna att 

varken elev eller vårdnadshavare ska känna sig kränkta eller förbisedda. I likhet med IUP är det 

också viktigt att det finns gemensamma rutiner i arbetet med åtgärdsprogram mellan personal och 

rektor som jobbar på skolan, då ansvaret delas av båda (Skolverket 2013b). 

 

Skolverket (2013b) påpekar att det finns en viktig skillnad mellan åtgärdsprogram och IUP gällande 

tidpunkten för utförandet. Skillnaden ligger i att en IUP enligt skollagen ska upprättas en gång per 

termin, medan åtgärdsprogram ska upprättas så fort det misstänks att en elev är i behov av extra 

stöd eller riskerar att inte uppnå ett godkänt betyg inom ett ämne. En annan skillnad utgörs av att 

åtgärdsprogram oftast är aktuella under en kortare period, och tas bort då eleven uppnått önskat mål 

(ibid.). 

 

2.2.4 Matriser 

Varken Skollagen (2010) eller Lgr 11 (2011) framhåller att matriser måste användas vid 

kunskapsbedömning eller omdömen i skolan. Däremot går det, i Skolverkets (2011) stödmaterial att 

hitta information där matriser beskrivs som ett alternativt bedömningsstöd. Matriser är alltså inte 

obligatoriska i grundskolan.  
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Matrisens främsta funktion är att hjälpa lärare och elever att synliggöra vilka kunskapskrav som 

eleverna uppnått och vilka hon eller han kan sträva efter att utveckla. På grund av matrisens 

utformning, med i förväg bestämda kunskapskrav, kan eleverna uppleva den som en begränsning 

(Skolverket, 2011). Eleverna kan alltså se matrisen som ett fastställt material, där det inte går att 

visa sin kunskap på andra sätt. Det är därför viktigt att läraren inte begränsar sig till det innehåll 

som matriserna beskriver, då matrisen inte är fullkomlig (ibid.). 

 

2.3 Skolverkets rapporter 

Skolverket skriver åtskilliga rapporter kring skolans arbete, så även angående dokumentationen i 

skolan. Dessa rapporter grundar sig bland annat i regeringsuppdrag gällande uppföljningar och 

utvärderingar. I en rapport från Skolverket (2010) står det att dokumentationsarbetet i skolan skulle 

kunna gå att utveckla till det bättre. Skolverket menar att ett större samspel mellan lärare inom 

samma skola behövs för att förbättra arbetet med IUP. De menar också att skolan saknar en del 

styrkor i arbetet med dokumentation. Följande citat återfinns i denna rapport där det står att det 

finns brister i skolans förmåga att: 

 

 formulera strikta mål och kunskapsrelaterade omdömen, 

 kunna visa vägen om hur en önskad utveckling ska se ut, 

 visa på vilka insatser som behövs för att stödja elevens fortsatta utveckling (Skolverket, 2010, s. 35). 

 

Ovanstående punkter visar alltså på de kunskaper som lärare behöver förbättra i arbetet med 

dokumentation. I en annan rapport av Skolverket (2013a) framhåller två av tre lärare att de känner 

sig stressade över dokumentation om elever och administrativt arbete. Enligt detta resultat använder 

lärare nästan en fjärdedel, 24 procent, av arbetsdagen till administrativt arbete, dokumentation och 

bedömning. Samma rapport beskriver lärarnas inställning till IUP som enskild funktion, där många 

lärare anser att IUP gör större nytta för de elever som har ett extra behov av hjälp än för de elever 

som anses högpresterande (Skolverket, 2013a). 

 

Deakin med flera (2010) framhåller att lärare över lag känner tveksamhet till om administrativt 

arbete borde ingå i deras arbetsuppgifter eller inte. Cirka en tredjedel av lärarna som ställde upp i 
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denna brittiska studie kände till exempel att de, på grund av den administrativa delen i arbetet, inte 

hade tid över till planering av lektioner och undervisning etcetera.  

 

En majoritet av de svenska lärarna är optimistiska till arbetet med dokumentation som ett redskap 

för elevers utveckling (Skolverket, 2010). De anser att dokumentationen fyller sin funktion i arbetet 

med att stötta eleverna i deras utveckling. Samtidigt finns det en negativ attityd, då de finner 

svårigheter att utforma skriftliga omdömen samt IUP (ibid.). 

 

2.4 Hinder i arbetet med dokumentation  

Två rapporter som tar upp svårigheter med dokumentation i skolan är Skolverkets (2013a) rapport 

Lärarnas yrkesvardag, och Myndigheten för skolutvecklings (2004) text Individuell planering och 

dokumentation i grundskolan. Båda rapporterna tar bland annat upp tiden som ett bekymmer vid 

utformning av till exempel skriftliga omdömen. Förutom tidsbrist tar rapporterna också upp lärarens 

möda med att formulera mål om kunskapsutveckling på ett sätt som gör det möjligt för alla berörda 

parter att förstå (Myndigheten för skolutveckling, 2004; Skolverket, 2013a). Det finns även en etisk 

aspekt som läraren måste ta ställning till. Skriftliga omdömen, IUP och åtgärdsprogram är allmänna 

handlingar. Läraren måste därför tänka på vad som skrivs om varje elev, så att inte känslig 

information sprids och når obehöriga. Andreasson (2007) diskuterar den etiska aspekten ur ett 

maktperspektiv från lärarens sida. Hon menar att det skrivna ordet, i detta fall ett skriftligt omdöme 

eller en IUP, utövar en viss makt över eleverna som kan uppfatta innehållet som direkt nedsättande 

eller kränkande. Skolinspektionen (2013) framhåller att på grund av medias uppmärksamhet kring 

antalet skolrelaterade anmälningar, samt att det har blivit lättare att göra en anmälan, har antalet 

anmälningar därmed ökat. Skolinspektionen (ibid.) visar också statistik där det framgår att antalet 

anmälda skolor, rektorer och lärare har ökat mellan åren 2003 och 2012, med cirka 2000 nya 

anmälningar per år.    

 

Stenlås (2009) diskuterar konkurrensen mellan olika professioner inom skolan. I rapporten går det 

bland annat att utläsa att det finns ett glapp mellan lärare och rektorer, och deras gemensamma 

ansvar. Glappet grundar sig i att rektorer, under 2000-talet, inte har behövt en pedagogisk 

utbildning. Rektorsyrket har alltså gått från att vara en förlängning av läraryrket till att bli ett 

separat yrke, vilket kan skapa konflikter mellan de professionella lärarna och rektorn. Båda 
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yrkeskategorierna vidmakthåller sin kompetens och sina värderingar, och därmed skapas konflikter 

om vem som har rätt. Förutom konflikter kan det gå åt motsatt håll där lärare, istället för att hävda 

sin kompetens, sätter sig i underläge mot rektorn och inte vågar stå upp för sig själv (ibid.). 

 

2.5 Bilden av lärarens yrke 

Carlgren och Marton (2002) beskriver bland annat hur lärare uppfattas och hur de uppfattar sig 

själva. Enligt författarna ska lärare klara av flera saker samtidigt. Lärarna ska, förutom att 

förverkliga sina egna syften med undervisningen, kunna leva upp till de krav som ställs på dem 

utifrån olika betingelser, såsom att hålla ordning i klassrummet. Enligt Carlgren och Marton (ibid.) 

går det att urskilja de professionella lärarna från mängden genom att dessa klarar av att väva 

samman egna syften och betingelser, utan att det påverkar undervisningen negativt. 

 

Blossing (2008) skriver att läraryrket är både spännande och glädjefyllt, men att det samtidigt 

upplevs som styrt och kravfyllt. Som exempel på det sistnämnda kan vi hänvisa till Ballets, 

Kelchtermans och Loughrans (2006) artikel där det framhålls att lärarnas yrke alltmer styrs av 

”policy-makers”. Lärarna har fått mindre att säga till om och deras läraruppdrag har fyllts ut med 

arbetsuppgifter som de själva anser frångår kärnverksamheten. Carlgren och Marton (2002) 

beskriver lärarens uppdrag utifrån att lärare ständigt utsätts för nya reformer, och därför tvingas 

förändra sin roll som lärare. Lärare vill ha större autonomi, alltså frihet att kunna styra över sitt eget 

yrke, men känner att de istället styrs av olika krav från bland annat skolledning och styrdokument. 

Samtidigt menar Blossing (2008) att lärare ändå upplever ett visst självstyre gällande den praktiska 

undervisningen. Lärare kan själva bestämma vilka redskap och material de ska arbeta med och 

behandla i undervisningen, eftersom skolans läroplan numera innebär målstyrning snarare än 

regelstyrning (Carlgren & Marton, 2002). Mål ställer dock högre krav, än styrning och läraren får 

därmed ett större ansvar utanför undervisningen. Läraren ska nu själv kunna planera och organisera 

undervisningen och välja ut lämpliga läromedel som ska främja elevernas kunskapsinlärning och 

motivation (ibid.). 

 

Hultman och Wedin (2008) skriver att lärare strävar efter att skapa god kontakt med sina elever. De 

menar att lärare vill och har insett fördelarna med att skapa en god kontakt med eleverna. Om 

kontakten är god, det vill säga fördjupad, underlättas även undervisningen. Här menar Carlgren och 

Marton (2002) att lärare kämpar med att få elever att förstå att det är för deras egen skull som de 
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arbetar och inte för lärarens. En fördjupad kontakt med eleverna skulle alltså kunna ge eleverna en 

ökad förståelse för innehållet i undervisningen samt förståelse för hur deras egen kunskapsinlärning 

har utvecklats. Hultman och Wedin (2008) vill dock vara tydliga med att påpeka vikten av lärarens 

sätt att underhålla den relation som har skapats med eleverna. En relation som inte underhålls 

kontinuerligt dör till slut ut. 

 

Hargreaves (1998) skriver om att lärare ofta lider av dåligt samvete. Det dåliga samvetet beskrivs 

utifrån lärarens strävan att utöva sitt yrke på ett så professionellt sätt som möjligt. Lärare har en 

förmåga att pressa sig själva för att försöka leva upp till vad de själva tror är ett professionellt 

arbete. Detta fenomen uttrycker sig på så sätt att en del lärare engagerar sig i arbetet så pass mycket 

att de stannar kvar på skolan även efter arbetstid. De tar med sig arbete hem på kvällar och helger 

eller använder till och med egna medel för att införskaffa material och läromedel. Hargreaves (ibid.) 

benämner fenomenet ”missriktad professionalitet”, och att dessa lärare löper risk att bränna ut sig 

själva. Han anser dock att engagemanget och hängivenheten bör ses som positiva egenskaper hos 

lärare. Ballet, Kelchtermans och Loughran (2006) för fram en likartad uppfattning som Hargreaves 

- att lärare pressar sig själva i hopp om att upplevas som mer professionella. Även dessa författare 

använder begreppet ”missriktad professionalitet” för att benämna lärares överflödiga engagemang. 

 

Utöver lärares dåliga samvete har Hargreaves (1998) funnit att lärare ofta känner skuldkänslor för 

sitt arbete. De strävar efter att uppfylla krav från skolledningen, bland annat i form av goda 

provresultat hos eleverna. De försöker också hinna med att på ett djupare plan knyta an till sina 

elever. Då lärare upplever att de inte hinner med att uppfylla dessa förväntningar, eller att de missat 

att en elev inte hänger med i undervisningen, får de skuldkänslor, som även finns kvar efter 

arbetstid (ibid.). 

 

Ytterligare en aspekt som beskriver lärarens yrke är att tiden verkar aldrig vara tillräcklig 

Hargreaves, 1998). Hargreaves skriver att ”tiden är frihetens fiende” (ibid. s. 107). Med detta menar 

han att oavsett alla de sätt som tiden kan fördelas på, inom lärarens arbetstid, finner lärare att den 

sätter stopp för de intentioner och drömmar hon eller han har för att fullända undervisningen. Lärare 

vill med andra ord ha mer tid till att utföra sitt arbete med att undervisa, planera och dokumentera. 

Vidare skriver Hargreaves (ibid.) att det inte spelar någon roll att extra tid tillsätts inom olika 
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områden i skolans vardag. Känslan att tiden inte räcker till är såpass ingrodd hos lärarna att 

förändringar gällande tiden är svåra att genomföra med positiva resultat. Ett liknande resonemang 

förs av Parding (2010) som påpekar att lärarna vill ha mer tid, och skriver att lärare upplever tiden 

som knapp. Trots att lärarna, på senare tid, har fått fler arbetsuppgifter, till exempel gällande 

dokumentation och mentorskap, så har de inte fått mer tid till sitt förfogande. Ändå förväntas 

arbetsmomenten genomföras, med positiva resultat. Tidsbristen som lärarna upplever resulterar 

bland annat i att lärare undervisar på rutin, då de upplever att något utrymme för innovation och 

kreativitet i undervisningen inte finns (ibid.). Även Ballet, Kelchtermans och Loughran (2006) talar 

om lärares ”Growing work-load” och att tiden inte räcker till för det arbete som ska utföras. De 

beskriver hur lärare upplever denna situation där arbetsuppgifterna ökar utan att själva tiden för 

utförandet ökar. Lärarna känner sig frustrerade och kommenterar situationen med uttryck som 

hänvisar till tidsbrist och oavslutade arbeten. 

 

I Skolverkets (2013a) rapport behandlas ensamheten bland lärare. Rapporten visar att nio av tio 

lärare inom grundskolan arbetar ensamma i klassrummet, och att grundskollärare i allmänhet även 

arbetar ensamma vid planering, dokumentation och administrativt arbete. En likartad uppfattning 

behandlas av Hargreaves (1998) som menar att lärare kan upplevas som ensamma och isolerade. 

Han påpekar att lärare inte bara är skilda åt utav klassrummets väggar, de väljer även att isolera sig 

från kollegor. Denna isolering grundar sig främst i rädslan att bli kritiserad eller bli bedömd i sitt 

eget arbete. För att slippa utsättas för negativa upplevelser från kollegor, väljer de hellre att isolera 

sig. Vid isolering går läraren miste om värdefull feedback från andra vuxna inom samma yrke. 

Feedbacken kan hjälpa dem att utvecklas och bli mer professionella. I likhet med Hargreaves 

skriver Nias (1998) att lärare behöver feedback för att utvecklas. Hon beskriver vikten av samarbete 

mellan lärare genom att citera en rektor, som säger följande: ”If you find other teachers boring then 

you shouldn’t be in teaching” (ibid. s.1262). Nias menar att undervisningen har svårt att nå en 

professionell nivå om lärare inte lär sig att samarbeta och se varandra som tillgångar och inte som 

rivaler. Även Stenlås (2009) menar att lärare kan underlätta arbetet med dokumentation om de tar 

hjälp av varandra. 

 

Avslutningsvis vill vi belysa Pardings (2010) påstående om att lärare i allra högsta grad vill 

undervisa. Hon anser här att lärare protesterar mot att arbetsuppgifterna, som vi tidigare har nämnt, 

har ökat och att många av dessa uppgifter inte är kopplade till verksamhetens kärna, själva 

undervisningen. Parding (ibid.) förtydligar sitt påstående med att lärare vill skydda sin profession 

mot byråkratisk kontroll, alltså den yttre styrningen.  
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3 Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

Med utgång från våra frågeställningar där vi är intresserade av vad lärare och rektorer anser om och 

upplever i arbetet med dokumentation, har vi valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod. En 

kvalitativ metod är enligt Bryman (2002) induktiv och tolkande. Med induktiv menar Bryman att 

teorin uppkommer genom resultatet från den praktiska forskningen. Vid den tolkande delen i en 

kvalitativ metod menar Bryman att tolkningen görs på en viss typ av deltagare, i en viss miljö för att 

förstå deras tankar och tolkningar av verkligheten (ibid.). Våra frågeställningar är inriktade på 

informanternas egna upplevelser av arbetet med dokumentation. Genom att ställa öppna frågor får 

vi svar på detta. Vi ställer frågor i en skolmiljö, med lärare och rektorer som informanter, och 

undersöker informanternas egna tolkningar av sin verklighet gällande dokumentation av elever. 

 

Trost (2010) skriver att en kvalitativ metod ger ett material som är innehållsrikt och som kan 

innehålla många olika åsikter och mönster. Vårt insamlade material kan hjälpa oss att förstå hur 

lärare och rektorer tänker kring dokumentation. Genom att använda en metod som ger innehållsrika 

svar med olika åsikter kan detta hjälpa till att besvara frågeställningar i arbetet. Med en kvantitativ 

metod skulle det vara svårt att besvara den typ av frågor som vi har som frågeställningar. Forskare 

vill vid en kvantitativ metod ta reda på hur många som tycker något främst med 

 hjälp av fasta svarsalternativ (Bryman, 2002). 

 

3.2 Datainsamling 

Vi har valt en semi-strukturerad intervju som metod där vi utgått från Kvales (1996) sju steg för en 

intervjuundersökning. De sju stegen är att tematisera ändamålet eller syftet med undersökningen, 

designa intervjuguiden och ta hänsyn till moraliska dilemman, intervjua, transkribera, analysera, 

verifiera reliabiliteten och validiteten, och slutligen rapportera resultatet. I utförandet av 

datainsamlingen valde vi att använda semi-strukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2002) används 

en intervjuguide under semi-strukturerade intervjuer där forskaren utgår från olika teman eller 

frågeställningar. Informanten får alltså fritt associera kring frågorna. I vår undersökning om lärares 

och rektorers syn på dokumentation är det av stor vikt att informanterna får denna frihet eftersom vi 

är intresserade av vad dessa informanter har för tankar kring arbetet med dokumentation. Kvale 
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(1996) framhåller att under en semi-strukturerad intervju går det att frångå guiden om informanten 

säger något intressant och som då kan följas upp av andra frågor, än de som står i intervjuguiden. 

Intervjuguiden kan därför ses som en minneslista för att se att alla frågor eller teman tagits upp 

under intervjun. 

 

Vi valde att göra två intervjuguider (se bilaga 1 & 2), en till rektorer och en till lärare, eftersom vi 

ansåg att vissa frågor endast var riktade till lärare och vissa till rektorer. Några frågor är dock 

likadana eftersom vi är intresserade av om det finns olika åsikter mellan kategorierna rektorer och 

lärare men även inom de två olika kategorierna. Enligt Dalen (2008) är det lämpligt att använda 

olika grupper som belyser samma område eftersom de olika grupperna ofta har olika uppfattningar 

om ämnet. I detta specifika fall har vi en uppfattning om att åsikterna kan gå isär mellan rektorer 

och lärare eftersom dessa yrken har olika uppgifter och ingångar i ämnet dokumentation. Utförandet 

av våra intervjuguider har sitt ursprung i våra frågeställningar för arbetet. Bryman (2002) skriver att 

det är av stor vikt att utgå från arbetets frågeställningar, eftersom att intervjusvaren ska kunna 

besvara arbetets frågor. Bryman (2002) skriver vidare att det även är viktigt att ämnet känns 

intressant för informanten och att frågorna utgår från informantens perspektiv.  

 

Intervjuguiden formades efter Brymans (2002) grundläggande råd där vi lade stor tyngd på att skapa 

en tematisk ordning för att skapa struktur för informanten. Vi tänkte även på att inte använda 

ledande frågor, eller frågor som endast kan besvaras med ett ja eller nej. Dalen (2008) skriver vidare 

att de inledande frågorna kan hålla sig i periferin av ämnet för att senare gå djupare. Därmed 

minskar risken för att avskräcka informanten med djupa och svåra frågor i inledningen av intervjun. 

Vi vill alltså få informanten att känna sig avslappnad med lättare frågor i början av intervjun och 

ställa bredare och mer sammanfattande frågor vid slutet av intervjun. Informanten fick även 

möjlighet att lägga till information för att knyta ihop intervjun på slutet.  

 

På grund av att vi delade upp intervjuerna mellan oss valde vi att ställa konkreta frågor. Vi skulle 

kunnat använda oss av teman men då finns det en risk att tyngdpunkten läggs olika. Konkretisering 

av frågor skedde under arbetet med intervjuguiden och vi var därför extra noggranna med att 

avstämma, mellan varandra, att våra tolkningar av frågornas innebörd var desamma. Vi valde att 

dela upp informanterna mellan oss av två skäl. Det första skälet handlade om tidsperspektivet där vi 

kunde få fler intervjuer om vi delade upp oss. Det andra skälet var att vi ansåg att två intervjuare 

med en informant kan göra att informanten känner sig i underläge. Bryman (2002) skriver att när 

man använder flera intervjuare på fältet är semi-strukturerade intervjuer en bra metod eftersom det 
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går att jämföra dem sinsemellan, men ändå få informanterna att prata fritt. Det som kan vara en 

nackdel med att vi valde att dela upp informanterna mellan oss är att vi kan råka lägga 

tyngdpunkten på olika frågor och följa upp med olika följdfrågor. För att undvika detta i största mån 

diskuterade vi frågorna noggrant mellan oss innan intervjuerna ägde rum. 

 

3.3 Urval 

Urvalet till vår undersökning var ett bekvämlighetsurval. Bryman (2002) beskriver 

bekvämlighetsurval som ett urval av personer som finns där på rätt plats vid rätt tid. De personer 

som vi valde som informanter har vi tidigare haft kontakt med när vi har varit ute på skolfältet 

under olika tidpunkter. I detta arbete har vi inte som syfte att generalisera resultaten och därför är 

inte mängden av informanter lika viktig som innehållet vi får ut av informanterna. Kvale (1996) 

behandlar ämnet om hur många som ska intervjuas och skriver att: “Interview as many subjects as 

necessary to find out what you need to know” (ibid. s.101). Totalt har vi valt att intervjua sex 

informanter, två rektorer och fyra lärare från två högstadieskolor som ligger i olika kommuner. I 

tabellen nedan visas dispositionen på hur informanterna är fördelade. De beteckningar som 

skolorna, rektorerna och lärarna har i tabellen kommer vara bestående genom hela arbetet. Genom 

dessa sex informanter anser vi att vi får ut den information som behövs för att kunna jämföra de tre 

informanterna i ena kommunen mot de andra tre i den andra kommunen. Det som informanterna 

säger är deras åsikt och vi vill poängtera att vi inte generaliserar deras svar utan det är specifikt 

dessa sex informanter som uttrycker sina åsikter om dokumentation och skolans arbete med detta. 

 

 Rektor Lärare 

Skola 1 Rektor 1 har jobbat som rektor 

i 6,5 år och 30 år inom skolans 

värld, då även som lärare 

Lärare 1a har arbetat som 

lärare i 21 år, undervisar i 

textilslöjd och är mentor för en 

klass 

Lärare 1b har arbetat som 

lärare i sex år, undervisar i 

svenska och SO-ämnena och är 

mentor för en klass 

Skola 2 Rektor 2 har jobbat som rektor 

i tolv år och 33 år inom skolans 

värld, då även som lärare 

Lärare 2a har arbetat som 

lärare i fem år, undervisar i båda 

slöjdämnena och är mentor för 

en klass 

Lärare 2b har arbetat som 

lärare i 35 år, undervisar i 

engelska och matematik 

Är inte mentor för närvarande 
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Informanternas yrkeserfarenhet har en stor bredd från fem år till 35 år. Detta är något vi anser är bra 

eftersom vi kan se om det är någon skillnad i deras lärarutbildningar gällande dokumentation och 

om de har fått någon djupare kunskap genom sin tid i arbetet. Men även här gäller att urvalet är för 

litet för att vi ska kunna dra några slutsatser. 

 

Alla informanter vi har intervjuat är kvinnor. Orsaken till att det endast är kvinnor är att vi gjorde ett 

bekvämlighetsurval och då var det kvinnor vi fick kontakt med. I detta arbete har vi inget intresse 

av att se informanternas åsikter ur ett genusperspektiv. Å andra sidan kan svaren på frågorna speglas 

i att det är kvinnor, då vi inte vet om män har andra tankar om dokumentation. Med tanke på att vi 

endast har kvinnor som informanter kan detta även spegla skolans värld, eftersom läraryrket är ett 

kvinnodominerat yrke. Skolverkets (2013c) promemoria om den pedagogiska personalen i skolan 

förstärker denna syn, att det i grundskolan är en ojämn könsfördelning där 76 procent är kvinnor 

och 24 procent män. Vi har inte lagt någon större tyngd på att få tag i manliga informanter, utan valt 

att använda de kvinnliga informanter som vi fick genom bekvämlighetsurvalet. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Enligt Johansson och Svedner (2006) är det viktigt att följa forskningsetiken, eftersom det visar 

respekt för de personer som har valt att ställa upp i intervjun. Vid arbetet med att samla in material 

och vid efterarbetet har vi följt Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet följdes genom att informera 

informanterna om syftet med vår undersökning där vi berättade att vi var intresserade av hur 

rektorer och lärare tänker kring dokumentation. Vi informerade även om att vi skrev för 

lärarutbildningen och var resultatet kan komma att publiceras. Samtyckeskravet följdes genom att vi 

informerade om att medverkan var valfri och informanten hade rätt att avbryta intervjun om den så 

ville, eller hoppa över frågor som ansågs vara känsliga. Genom att avidentifiera skolorna och 

personerna i undersökningen följer vi konfidentialitetskravet där kravet ligger på att alla uppgifter 

som gör att man kan identifiera personen tas bort. Det är av stor vikt att ingen utomstående kan få 

tag i anteckningar som kan identifiera informanterna i arbetet. Detta kan även kopplas till det sista 

kravet vilket är nyttjandekravet. Detta krav betyder att materialet endast får användas till 

forskningsändamål och inget annat så som kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Under analysen är det viktigt, enligt Kvale (1996), att tänka på hur informationen används så att 

inte informanternas svar omtolkas till något annat än vad informanterna har menat från början. En 

annan del som Kvale (1996) behandlar är etiska överväganden där forskaren informerar 

informanterna om hur arbetet blir publicerat, men även att konfidentialiteten består under 

publicering. 

 

3.5 Genomförande 

Genomförandet av intervjuerna skedde under en period av några veckor under våren 2013 där vi 

bokade enskilda möten med informanterna på deras arbetsplats. Tiden som var avsatt för intervjun 

var cirka en timme, för att informanterna inte skulle känna sig stressade. Efter informanternas 

godkännande spelades intervjun in. På grund av inspelningen var det av stor vikt att vi befann oss i 

en lokal där det var tyst och utan störningsmoment för att inspelningen skulle bli så tydlig som 

möjlig. Vikten av en lugn miljö under intervjun är något även Bryman (2002) skriver om som ett led 

i en bra inspelning och intervju. Kvale (1996) beskriver situationen innan själva intervjun som en 

”briefing” där kort information om själva intervjun tas upp och informanten får ställa frågor. Även 

efter intervjun får informanterna tillfälle att ställa frågor som har kommit upp under intervjun. Innan 

våra intervjuer startade informerades informanten om att hon inte behövde svara på de frågor som 

ansågs vara jobbiga och att deltagandet var frivilligt, men att vi var tacksamma för så berikande 

svar som möjligt. Det är viktigt som intervjuare att ta i beaktande att informanten ska känna sig 

såpass trygg i situationen så att hon eller han inte säger något som denne sedan ångrar och inte vill 

ska vara med i arbetet. Därför är det, enligt Kvale (1996), viktigt att ha detta i åtanke under 

intervjun och även efteråt vid analyseringen av data. Efter insamlingen av data hade informanterna 

alltså ett val att höra av sig efteråt om de ångrade, ville förtydliga något, eller hade frågor om 

intervjun. 

 

Efter att intervjun var färdig bearbetades materialet. Det transkriberades genom att vi lyssnade på 

intervjuerna ett flertal gånger och skrev ned vad som sades. Vi valde att endast transkribera det som 

sades och uteslöt att skriva ner när det var långa pauser och liknande. Detta eftersom vi var 

intresserade av informanternas svar och inte på vilket sätt de sa svaret. När detta var färdigt började 

vi med själva analysen som beskrivs nedan. 
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3.6 Kvalitativ innehållsanalys 

Under bearbetningen av vårt material använde vi oss av kvalitativ innehållsanalys, med ett induktivt 

angreppsätt. Detta betyder enligt Watt Boolsen (2007) att studera materialet genom att analysera 

och kodifiera materialet till kategorier eller teman. Elo och Kyngäs (2008) beskriver kvalitativ 

innehållsanalys som en metod att analysera skrivna och verbala meddelanden. Syftet med en 

kvalitativ innehållsanalys är att få en bred förklaring på ett specifikt fenomen genom att gruppera 

och kategorisera materialet. Fördelarna med denna analys är att den är flexibel och den kan 

användas för att identifiera flera olika processer enligt Elo och Kyngäs (ibid.). Vi valde denna 

metod för att vi var intresserade av likheter och skillnader hos informanterna. Därför är tematisering 

som analysmetod att föredra.  

 

Vid induktivt angreppsätt är analysen inte förutbestämd, utan genom kodningen av materialet 

framkommer olika teman (Watt Boolsen, 2007). Watt Boolsen (ibid.) föreslår att forskaren ska ställa 

frågor till materialet.  Detta gjorde vi genom att ställa frågor som Vilka teman behandlas? eller Vilka 

teman är intressanta? Elo och Kyngäs (2008) delar upp analysprocessen i olika delar där den första 

delen är att läsa igenom transkriberingarna flera gånger för att bli förtrogen med materialet. När 

detta var avklarat gick vi vidare till den andra delen, att koda materialet. Under denna del började vi 

att skriva anteckningar i marginalerna. I detta skede började vi leta efter olika teman som passade 

ihop eller var varandras motsatser. Vi fann fyra teman som vi sedan färgkodade i materialet för att 

se om de återfanns i alla sex intervjuer. Dessa teman presenteras i början på resultatdelen. 

 

Watt Boolsen (2007) behandlar kritiken kring kvalitativa analyser och tar bland annat upp att den 

enskilda forskaren har ett stort tolkningsansvar. Genom arbetet att koda och tematisera materialet är 

det forskaren själv som tar fram det som anses vara det viktigaste eller mest intressanta. Nackdelen 

med detta är att det är svårt att kopiera forskningen eller göra om den och få samma resultat. En 

annan nackdel som Elo och Kyngäs (2008) tar upp är att metoden anses vara lite för enkel och inte 

resulterar i en detaljerad analys av fenomenet.  
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3.7 Validitet, reliabilitet och tillförlitlighet 

Vår undersökning har en kvalitativ ansats och därför finns det en viss svårighet att använda 

begreppen validitet och reliabilitet, eftersom dessa begrepp har sitt ursprung i kvantitativa ansatser.  

 

Thornberg och Fejes (2009) förklarar begreppet validitet inom kvalitativ ansats som att de 

frågeställningar, som arbetet innehåller, verkligen har undersökts och att inget annat än det som är 

avsett undersöks. För att öka validiteten i en undersökning skriver Dalen (2008) att det är av stor 

vikt att tänka på sin egen forskarroll och om man upplever sig själv som subjektiv i ämnet. Vidare 

menar Dalen att i rapporten och under intervjuerna ska alla medverkande vara medvetna om på 

vilket sätt forskaren är insatt i denna problematik. Dalen (ibid.) kopplar även validiteten till 

insamlandet av material genom att inspelningarna som görs måste vara av hög kvalité så att de går 

att transkribera och frågorna måste vara utformade på ett sådant sätt så att materialet blir fylligt och 

användbart. Thornberg och Fejes (2009) rekommenderar ord som tillförlitlighet istället för validitet 

och menar att detta begrepp betyder att under hela arbetet har forskaren varit noggrann och 

systematisk för att få fram ett så tillförlitligt svar som möjligt. Vi tolkar detta som att det ska finnas 

en röd tråd genom arbetet och att val och begränsningar är synliga och väl avvägda. 

 

I kvalitativa studier handlar reliabiliteten framför allt om att informanterna säger det de själva 

tycker och inte blir vilseledda av intervjuaren (Kvale, 1996). Kvale (ibid.) beskriver reliabiliteten 

genom att inte ställa ledande frågor under intervjun. Johansson och Svedner (2006) beskriver 

reliabiliteten som att alla intervjuer har samlats in på samma sätt och samma frågor har ställts. I vår 

undersökning har vi valt en semi-strukturerad intervju där intervjuguiden ligger som grund och vi 

följer upp med följdfrågor när informanterna säger något intressant. Därmed kan reliabiliteten inte 

bli så hög, men eftersom vi inte är ute efter att generalisera så är vårt syfte heller inte att ha en hög 

reliabilitet. Å andra sidan skriver Kvale (1996) att reliabiliteten i en kvalitativ studie kan bli högre 

genom att undvika ledande frågor. Vi valde därför att inte ställa några ledande frågor.  

 

3.8 Metoddiskussion 

Genom att använda en semi-strukturerad intervju, hade vi en förhållandevis förutsättningslös 

inställning till vad innehållet skulle bli. Vi hade dock angivna ramar att utgå från, vilka bestod av 

våra frågeställningar. Genom att till exempel använda en strukturerad intervju istället skulle detta 
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kunna resultera i att informanten blir styrd i en viss riktning som inte stämmer överens med hennes 

eller hans ursprungliga åsikter (Bryman, 2002). Ett annat val av metod hade kunnat vara en dagbok 

som lärarna själva hade fått anteckna i. Denna dagbok hade lärarna kunnat skriva i vid de tillfällen 

när de dokumenterade. Nackdelen med detta är att vi inte kommer åt informanternas tankar utan 

endast vad och när de dokumenterar, vilket kan resultera i kvantitativa svar. En annan nackdel vi ser 

med denna metod är att lärarna kanske inte hade så mycket tid att lägga på vår undersökning. Ett 

annat alternativ kunde varit observation, att vi observerade lärarna under arbetet med 

dokumentation. Nackdelar vi kan se i detta är att vi inte kunde få ut lärarnas tankar genom denna 

metod utan endast se deras arbete med hur de går till väga i dokumentationen. Det tredje och sista 

alternativet vi kunde se som en användbar metod var enkät. Genom detta metodval hade vi fått ett 

större urval. Det är dock svårt att få in alla svar på utsatt datum, samt få svar som säger något om 

informanternas tankar om dokumentation utan att sätta orden i deras mun genom alternativsvar. 

Därför var det med fördel vi använde en semi-strukturerad intervju då denna kan utföras på plats 

under en kort och begränsad tidsperiod.  

 

Vi gjorde ett bekvämlighetsurval gällande vilka informanter som deltagit i studien. De nackdelar vi 

kan se med ett bekvämlighetsurval är att vi känner dessa personer sen tidigare och har en viss 

relation till dem. Eftersom vi har denna relation kan informanterna bli osäkra på hur mycket de 

vågar uttrycka sina åsikter. En annan nackdel är att vi har lyssnat till deras åsikter om detta ämne 

innan och kanske väger in vissa delar av detta i vår tolkning av resultatet. Vi anser att fördelarna 

väger tyngre eftersom tillgängligheten var hög och informanterna var intresserade av ämnet 

dokumentation. 

 

Vid insamling och analys av materialet har vi uppmärksammat de tre svårigheterna som Dalen 

(2008) nämner. Den första svårigheten är det ”Holistiska misstaget” där forskaren tror sig veta 

något i förväg om området och därmed tolkar svaren fel. För att minska risken för detta har vi båda 

läst igenom resultaten ett flertal gånger och diskuterat materialet noggrant. Den andra svårigheten är 

”Elitbias” där någon informant ägnas mer tyngd än övriga. Detta har vi försökt undvika genom att 

plocka ut det som är mest intressant från alla informanter. Den sista svårigheten är ”Going native”. 

Med detta menar Dalen (ibid.) att forskningsfältet har blivit så bekant för oss som intervjuar att vi 

inte kan urskilja särdragen. Om detta sker är det viktigt att ta ett steg tillbaka för att sedan se 

materialet ur en annan vinkel. Eftersom vi har varit två stycken som arbetat med studien har vi 

kunnat växla mellan materialen för att minska risken att vi blir blinda för innehållet. 
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Vi valde att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys vid bearbetningen av vårt insamlade 

material. Elo och Kyngäs (2008) skriver om tillförlitligheten med denna analysmetod och menar att 

det är viktigt att visa hela processen för läsaren för att styrka valen som har gjorts. Det är enligt 

författarna viktigt att de teman som har valts reflekterar materialet på rätt sätt. Eftersom vi har varit 

två som har analyserat temana har vi kunnat höja sannolikheten för att de teman som används 

överensstämmer med materialet. De nackdelar som Watt Boolsen (2007) behandlar inom kvalitativ 

analys är att analysen är för subjektiv och svår att replikera. Det kan även vara svårt att skilja på vad 

som har skett under materialinsamlingen och vad som är intolkat av forskaren. Bryman (2002) 

poängterar även svårigheten med att replikera själva intervjuerna på grund av att frågorna inte alltid 

är fasta och att det oftast är forskaren själv som är redskapet istället för intervjuguide eller liknande. 

Detta kan kopplas till reliabiliteten som enligt Trost (2010) är svår att uppfylla i en kvalitativ ansats 

där konstans inte kan upprätthållas eftersom att informanten kan ändra sin attityd över tid. För att 

öka reliabiliteten kan man enligt Elo och Kyngäs (2008) förtydliga kopplingen mellan resultat och 

insamlat material för läsaren. Därför har vi valt att beskriva en stor del av vårt material i arbetet, för 

att läsaren ska kunna se kopplingen till våra slutsatser. 
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4 Resultat 

Fyra teman kommer att aktualiseras i resultatet. Dessa består av, informanternas åsikter kring: 

 

 Vad dokumentation är 

 Inställningar och tankar kring arbetet med dokumentation 

 Information och fortbildning kring dokumentation 

 Svårigheter och möjliga lösningar med dokumentation 

 

Citaten citeras ordagrant på grund av att vi vill undvika felaktiga ändringar i citatens innebörd. 

 

4.1 Informanternas åsikter kring vad dokumentation är 

4.1.1 Rektorer - Ansvar och rättssäkerhet för eleverna 

Rektor 2 ser på dokumentation utifrån två olika nivåer och säger: 

 

Dokumentation i skolan för mig de e två saker på två nivåer den ena nivån är ju en elevs kunskapsinhämtning o 

sociala bit, alltså hur eleven mår /.../ Å sen är det de där som vi idag kallar IUP för att följa elevens 

kunskapsinhämtning och måluppfyllelse (Rektor 2)  

 

Hon ser alltså dokumentation dels utifrån hur eleven mår och hur det sociala fungerar i skolan och i 

klassrummet, dels utifrån IUP som är ett krav enligt Skollagen. Den sistnämnda nivån är mer 

inriktad på vad eleven uppfyller för kunskapsmål.  

 

Båda rektorerna har gemensamt att de ser dokumentation som en rättssäkerhet för eleven. Med detta 

menar rektorerna att beslut inte ska kunna fattas över elevens huvud utan att det är dokumenterat 

varför. Rektor 1 säger så här om dokumentation: 

 
dokumentera det som du känner att här luktar det lite illa här kan det komma bli lite problem när man har en 

känsla för det är helt omöjligt att dokumentera allting som händer det går inte så nån slags känsla i en eh rätt 

orimlig situation (Rektor 1) 

 

Citatet ovan hänvisar till dokumentation om enskilda elevärenden där det kanske kommer att krävas 

kartläggning av eleven. Rektor 1 påpekar flera gånger under intervjun att det är viktigt att 
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dokumentera där det verkar lite oroligt, så att skolan ska ha ryggen fri om det blir några följder. Om 

det blir följder ska allt finnas dokumenterat för att kunna visa på hur skolan har gått tillväga menar 

Rektor 1. Underlag till åtgärdsprogram och andra elevvårdsdokument är lärarnas dokumentation av 

eleven och är därför av stor vikt för rektorns arbete. Rektor 1 påpekar att ansvaret för att 

dokumentation finns ligger på henne som rektor. Om dokumentation saknas är det inte lärarna som 

blir personligt ansvariga utan hon som rektor. Rektor 2 anser att dokumentation som till exempel 

IUP är av stor vikt eftersom hon då kan få en bild av elevens skolgång. Att endast få muntlig 

information från lärare fungerar inte eftersom det blir för mycket att komma ihåg, enligt Rektor 2. 

 

Rektor 1 anser att dokumentation är att sätta ord på saker och ting. Hon säger att: 

 

tidigare så behövde man ju inte göra nånting egentligen man kunde sitta som lärare på utvecklingssamtal och 

säga ja du ligger här punkt slut men ja vad ska jag göra för att bli bättre ja men jobba mer alltså nu är det mer 

att man måste sätta ord på saker och ting och att man att eleven ska kunna följa sin egen utveckling så jag 

tycker i grund och botten att det är bra att att eh dokumentation striktars upp lite i skolan (Rektor 1) 

 

Rektor 1 anser att dagens dokumentation vad det gäller att skriva omdöme till elever är bra, därför 

att nu måste läraren inte bara kunna berätta varför eleven ligger på ett visst betyg utan även hur 

eleven ska kunna arbeta vidare. 

 

4.1.2 Lärare - Skyldighet och verktyg 

Lärarnas tankar kring vad dokumentation är grundar sig främst på deras eget ämne och då främst 

dokumentation av var eleven ligger betygsmässigt. Alla lärare som har intervjuats säger att 

dokumentationen är till för att se vad eleven behöver förbättra. Denna dokumentation leder på Skola 

1 till att fylla i matriser som sedan används vid utvecklingssamtal och vidare till IUP. Vid Skola 2 

dokumenterar Lärare 2b med hjälp utav dagbok för att se hur eleven arbetar under lektionen och vad 

eleven behöver träna på. Lärare 2a skriver anteckningar om varje elev hur den arbetar och vad 

eleven behöver förbättra. På denna skola är det inte obligatoriskt att använda matriser som det är på 

Skola 1, där alla lärare har som skyldighet att fylla i matriser för varje elev som de undervisar inför 

utvecklingssamtalen. 
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De lärare som är mentorer tar även upp åtgärdsprogram som en typ av dokumentation och det som 

rör elevvården mer än kunskapsbedömningen. Lärare 1a säger att hon känner att det har blivit ett 

större krav på att dokumentera och säger:  

 

skolan ska ha ryggen fri genom att det finns massa saker skrivna om vad som har gjorts för det är ju mycket 

våran rektor säger att ja ni måste dokumentera och skriva ner så vi har ryggen fri även om jag har en elev som 

inte dyker upp här i skolan och jag då ringer och jag då ringer och frågar var den är eleven är så vill dom ju att 

jag skriver upp att jag har gjort det (Lärare 1a)  

 

Denna logg som Lärare 1a beskriver antecknas i en pärm där datum och ärende skrivs upp. Även 

om vårdnadshavarna inte har svarat skrivs detta upp. Loggen är ett led i dokumentationen för att 

kunna ha bevismaterial om det skulle bli juridiska efterspel i något elevärende. Denna logg och all 

annan dokumentation i elevvårdsärenden är en skyldighet för lärarna att skriva så att rektorn kan 

använda sig av detta i olika efterspel kring eleverna, menar informanterna på Skola 1. 

 

4.1.3 Kommentarer 

Skillnaden mellan rektorerna och lärarna kan sammanfattas med att rektorerna ser det övergripande, 

främst åtgärdsprogram och liknande, som dokumentation. Lärarna däremot ser dokumentationen 

med utgångspunkt i sina egna ämnen och främst då genom att dokumentera omdömen och vad 

eleven behöver arbeta vidare med inom ett specifikt ämne. De lärare som är mentorer ser även 

åtgärdsprogram och elevvården som en del av dokumentationen. Åsikterna bland informanterna på 

de två olika skolorna är lika. Den enda skillnaden är att det finns olika bestämmelser som till 

exempel att skriva matriser på Skola 1 som det inte gör på Skola 2. Det som överensstämmer hos 

alla informanter är att dokumentationen är en rättssäkerhet för eleverna, att de får den hjälp som de 

har rätt till under skolgången. 

 

4.2 Inställning och tankar kring arbetet med dokumentation 

4.2.1 Rektorer - Felprioriteringar av lärarna 

Rektorerna tycker det är av stor vikt att det finns dokumentation som beskrivits ovan som en 

rättssäkerhet för eleverna. Å andra sidan hör rektorerna lärarnas kommentarer om dokumentations-

arbetet, vilka kan vara av blandad karaktär. Dels upplever rektorerna att lärarnas inställning till 

arbetet med dokumentation är väldigt negativ och dels att det är en del av lärarens arbete som blir 

mer och mer betungande.  
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Så här säger Rektor 2 om situationen: 

 
Negativ... inställning dom tycker att det är betunget-betungande uppdrag dom har å vilket ja inte håller med om 

/.../ såsom lärarna många gånger upplever de utan de e ju hur lärare hanterar de (Rektor 2) 

 

Rektor 2 menar att lärarna tycker att det är betungande att skriva omdömen under en kort period 

innan utvecklingssamtalen. Detta menar rektorn är en felprioritering eftersom dessa omdömen kan 

skrivas kontinuerligt under hela terminen. Vidare menar Rektor 2 att hon inte kan förstå vad det är 

som tar så mycket tid för lärarna i arbetet med dokumentationen. 

 

Rektor 1 delar upp arbetet med dokumentation i två delar, där dokumentation utgör den ena och 

administration utgör den andra. Med detta menar Rektor 1 att lärarna vill dokumentera var eleven 

befinner sig i kunskapsutvecklingen och vad eleven behöver träna mer på, men den administrativa 

biten där rapportering av frånvaro ingår är något som lärarna tycker är jobbigt. Även själva 

författandet i dokumentationen är betungande för lärarna och det är något lärarna ser negativt på. 

Rektor 1 säger: 

 

i grund och botten så tycker jag att det är lärarna att det är alldeles för mycket dokumentation och 

administration kanske inte för att man tycker det är fel att göra det men för att det tar av deras undervisning /.../ 

du måste dokumentera dom bedömningar du gör och e betyg är ju ett sätt att dokumentera också men när du 

slår ihop och kallar det administration då blir det för mycket (Rektor 1) 

 

Rektor 1 menar alltså att administration är en del av dokumentationen och att det är främst den som 

lärarna anser är betungande.  

 

4.2.2 Lärare - Planeringstid som försvinner och svårigheter med formuleringar 

Alla lärarna tycker att dokumentation till viss del är bra eftersom den sätter ord på vad eleven 

behöver arbeta med för att nå sina mål. Såhär uttrycker sig en av lärarna: 

 

Jag tycker det är jättebra att eleverna vet precis var dom ligger till så att det inte blir nån jätteöverraskning för 

dom.. öhh. att dom antingen har bättre eller sämre betyg än vad dom tror (Lärare 2a) 
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Dock påpekar de den negativa aspekten mer än den positiva där bland annat detta sägs: 

 
Ja det stora problemet e ju att det är att det är tar mycket tid tycker jag det tar väldigt mycket tid o det har det 

tar det har gått emot ta mer och mer tid känner jag på de här tjugo åren som jag har jobbat (Lärare 1a) 

 

Lärarnas gemensamma inställning är att arbetet med dokumentation tar tid och detta är något som 

återkommer i alla fyra lärarintervjuerna. I dessa finns även en antydan till frustration. En lärare 

säger att hon numera inte har tid till att planera nya arbetsområden utan hon använder sig av samma 

undervisningsmaterial varje år. Ett annat problem som några av lärarna tar upp på båda skolorna är 

att mycket som dokumenteras bara slängs, utan att det används. Vid sådana tillfällen menar dessa 

lärare att det känns som bortkastad tid att de har suttit och dokumenterat detta. Denna tid kunde ha 

använts till något viktigare. Ett annat problem som en lärare tar upp är att vårdnadshavarna inte 

läser omdömena och säger: 

 

För när vi kollade igenom innan samtal så är det ju kanske inte ens hälften som har läst igenom nånting av de 

som står å då kan man ju fundera lite på vad vitsen är att alla sitter o lägger tid på att göra det när föräldrarna 

inte läser det i alla fall. (Lärare 2a) 

 

På Skola 1 menar lärarna att de flesta vårdnadshavarna faktiskt läser omdömena, som är matriser på 

denna skola. Detta beror främst på att vårdnadshavarna läser matriserna i skolan tillsammans med 

eleven, för att sedan signera i IUP att de har läst dem. Därför anser dessa två lärarna på Skola 1 att 

det är bra med dokumentation i form av omdömen eftersom att de belyser Läroplanen mer än vad 

de gjorde förr. Nu synliggörs det både för elever och för vårdnadshavare vad eleven ska lära sig i 

skolan. Genom matriserna hittar läraren elevens styrkor och förmågor och även vad eleven behöver 

träna mer på. 

 

Alla lärare vi har intervjuat anser att det finns problem med dokumentationsarbetet kring omdömen. 

Dessa problem skiljer sig dock åt mellan skolorna. Detta beror främst på att de har olika system när 

de skriver omdömen. På Skola 1 skrivs matriser för hand för varje elev och ämne. Där tar det tid att 

skriva och att få in alla omdömen från de andra lärarna kring de elever som man är mentor för. På 

Skola 2 är problemet att de skriver omdömen på dator och genom programmet Fronter. Detta 

program har inte fungerat på ett tillfredsställande sätt och därför har mycket tid istället lagts på att 

skriva om omdömen som försvunnit och liknande.  
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Ja det jag tycker e jobbigast e ju datasystemet när det inte funkar (Lärare 2a) 

 

Läraren tycker att det har varit väldigt frustrerande och tagit tid från andra delar i yrkets uppdrag 

när inte datorprogrammet har fungerat. När det gäller vissa dokument menar läraren att det är 

viktigt att tänka på hur man formulerar sig för att rätt saker ska komma fram på rätt sätt. Läraren 

menar att det som dokumenteras för lärarens egen skull inte behöver vara lika välformulerat. 

Däremot när texten ska arkiveras eller skickas ut till vårdnadshavare blir formuleringen viktigare 

för att det inte ska bli missförstånd. 

 

När det gäller åtgärdsprogram är inställningen till detta, enligt Lärare 1b, att det tar lång tid 

eftersom att: 

 

gå runt till kolleger och samla in information om eleven det brukar ta längst tid /.../ tyvärr så tar det tid 

eftersom jag vet inte vad det är som gör att det tar tid men eh vi har ju alla väldigt mycket att göra (Lärare 1b)  

 

Lärare 1b menar alltså att det tar lång tid eftersom alla lärare har så mycket att göra. Ett annat 

problem är att åtgärdsprogram inte skrivs så ofta. Lärarna glömmer därför bort hur de ska skrivas då 

de inte är vana vid dem, säger Lärare 1a och 1b. På Skola 1 är ett problem att formulär och mallar 

ändras väldigt ofta, vilket gör det rörigt för lärarna när de ska skriva åtgärdsprogram, eftersom 

mallen då kan ha ändrats. Därför tar det tid att hitta mallen och sen ta reda på hur den ska skrivas 

med hjälp av kollegor och specialpedagoger, menar Lärare 1a. När mallarna ändras hela tiden och 

kontinuitet i arbetet med åtgärdsprogram inte består upplever lärarna en maktlöshet. Lärarna på 

Skola 1 efterfrågar en permanent mall, så att de kan lära sig hur denna ska fyllas i och på så sätt få 

en stabilitet i sina arbetsuppgifter vad gäller elevvården. 

 

4.2.3 Kommentarer 

Sammanfattningsvis kan inställningen hos lärarna till arbetet med dokumentation beskrivas som att 

det tar tid men ändå är viktigt för eleven och läraren själv. Funderingarna som lärarna och 

rektorerna har är vad det är som är viktigt i dokumentationen och vad som egentligen kan tas bort, 

eftersom mycket av den kastas när eleven har gått ur skolan. Skolorna skiljer sig åt i denna fråga 

eftersom direktiven från kommunerna är olika. Skola 1 får olika mallar hela tiden och därför blir en 

av tidstjuvarna att ta reda på vad som gäller vid just det tillfället då mallen ska användas, menar 

informanterna. En annan skillnad mellan rektorerna är att Rektor 2 menar att det är en 

felprioritering av lärarna, som väljer att skriva omdömen strax innan de ska vara klara. Rektor 1 ser 
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det istället som att det är administrationen som tar tid och att lärarna egentligen har en ganska 

positiv inställning till dokumentation, men att det har blivit för mycket som ska dokumenteras. 

Lärarnas syn stämmer ganska väl överens med varandra. De är positivt inställda till dokumentation 

och de anser att den är viktig, men att det tar för mycket tid beroende på bland annat datorproblem. 

Det skapas en frustration när det inte finns färdiga mallar eller datorprogram som fungerar. Denna 

frustration uppkommer eftersom lärarna känner att de själva inte kan styra över sitt arbete. 

 

4.3 Information och fortbildning kring dokumentation 

4.3.1 Rektorer – ”Learning by doing” 

Rektorerna på Skola 1 och 2 menar att de inte har någon kontinuerlig fortbildning om 

dokumentation på skolan. På frågan om en nyutexaminerad lärare får någon fortbildning inom 

dokumentation vid anställning svarar Rektor 2 att den nya läraren får svar på de frågor som hon 

eller han har för stunden men att ingen särskild fortbildning eller information delas ut. Rektor 1 

säger:  

 

Eh inte någonting vi har ingen punkt som heter dokumentation när vi får nya ny personal det kanske vi borde 

ha men jag vi tänker så här att man kan inte slänga ut allting på en gång man kommer in i ett annat arbetslag 

man lär sig hur hur funkar det här va e det jag ska göra (Rektor 1) 

 

Rektor 1 menar alltså att det är viktigare att läraren kommer igång med undervisningen och arbetet i 

arbetslaget snarare än att lära sig hur dokumentationen går till på skolan. Det som Rektor 1 tycker är 

viktigt är närvaro- och frånvarorapportering av elever och att den övriga dokumentationsprocessen 

kommer i efterhand. Hon menar vidare att någon fortbildning inte finns men kanske hade varit bra 

att ha och framhåller att det finns andra delar i läraryrket som är viktigare i början. Vidare säger 

Rektor 1: 

 

… sen får man ju lära sig vart efter när situationen sker – ’Learning by doing’ (Rektor 1) 

 

Rektor 2 säger att när IUP blev en del av Skollagen arbetade skolan mycket kring denna nya del och 

hur den skulle skrivas. Följande citat visar på hur Rektor 2 resonerar: 

 
Då har all personal fått utbildning o vi har gått på föreläsningar o vi har haft studiedagar hur vi ska de-

dokumentera på rätt sätt å så vidare så den de har vi avklarat (Rektor 2) 
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Alltså menar Rektor 2 att lärarna har fått en viss fortbildning i hur IUP ska skrivas och att detta ska 

redan vara avklarat. Därefter har de inte haft någon mer fortbildning kring detta ämne. 

 
Rektor 1 menar att hon ska kunna känna sig säker på att lärarna dokumenterar där det verkar 

behövas och att hon ibland går ut i arbetslaget och påminner om vissa enskilda ärenden där det är 

särskilt viktigt med dokumentation. Hon menar vidare att hon måste förutsätta att de har gjort den 

dokumentation som är viktig, men någon fortbildning i hur denna dokumentation ska se ut ges inte 

på skolan. 

 

4.3.2 Lärare - Efterfrågan på fortbildning, information och direktiv 

På Skola 2 menar lärarna att de inte har fått någon direkt fortbildning, något som motsäger Rektor 2 

som menar att de har haft föreläsningar och studiedagar om IUP. Lärare 2b diskuterar huruvida hon 

har tillräckligt med kunskap i att skriva omdömen och säger: 

 

Nä jag känner nog inte att jag saknar kunskap direkt, eftersom jag har jobbat så länge så eh har jag lite i huvet 

också... vad jag ska titta på (Lärare 2b)  

 

Om Lärare 2b är osäker på hur ett omdöme ska skrivas tar hon hjälp av en kollega som är verksam 

inom samma ämne. Lärare 2a har erfarenheten av att dokumentationen ser olika ut på olika skolor 

och att det ibland är svårt att veta hur man ska gå tillväga. Hon säger: 

 
Å alla skolor jag har vart på har jag gjort olika med så att det är väl nånting man bar får.. mhh.. fråga folk om 

lite här o var o sen så märker man om dom reagerar på nåt som inte ser bra ut så får man göra om det till nästa 

gång. Så ja... jag har aldrig fått nån rak... kommentar om hur jag faktiskt ska fylla i då ordentligt (Lärare 2a) 

 

Lärare 2a tillägger att det kunde varit bra att ha ett officiellt dokument på skolan hur lärarna ska gå 

tillväga i olika situationer vad gäller dokumentation, just därför att dokumentationen skiljer sig åt 

mellan skolorna. Genom att ha detta gemensamma dokument på skolan menar Lärare 2a att 

osäkerheten, som annars uppstår vid skrivandet av dokument, kan undvikas. Det uppstår även ett 

dubbelarbete då lärare tvingas skriva om ett dokument då det inte överensstämmer med skolans 

oskrivna regel om hur det ska se ut. Den information eller hjälp som Lärare 2a ändå känner att hon 

får är en särskild bok med olika formuleringar och förslag vid skrivandet av omdömen till eleven.  
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Denna bok anser hon är bra och om alla i arbetslaget använder den kan alla skapa liknande 

formuleringar som alla förstår. Tiden som det annars tar att komma på formuleringar kan då läggas 

på något annat. 

 
På Skola 1 saknar Lärare 1a direktiv av rektorn för hur arbetet med de olika delarna i 

dokumentationen ska se ut. Hon vill att rektorn ska: 

 

sätter ner foten lite mer och bestämmer att så här ska det se ut på våran skola det här har jag beslutat (Lärare 

1a)  

 

Lärare 1b tar även hon upp detta med efterfrågan på tydligare styrning. Styrningen uppifrån kan 

hjälpa dem med dokumentationen genom att de vet klart och tydligt hur de ska gå tillväga, menar 

lärarna på Skola 1. I det nuvarande systemet vet inte lärarna hur de ska gå tillväga och därför finns 

en osäkerhet kring arbetet. Lärare 1a efterfrågar en gemensam mall för hur matriserna till 

omdömena inom varje ämne ska se ut för att få en helhet på skolan där alla förstår varandras 

matriser.  

 
Den fortbildning som Lärare 1a har fått handlade om elevledda utvecklingssamtal och matriser och 

detta gavs som en fortbildningskurs. Någon vidare fortbildning gällande åtgärdsprogram och 

liknande har informanterna på Skola 1 inte fått, men detta efterfrågas av både Lärare 1a och 1b. 

Lärare 1b säger att det beror på hur arbetet med åtgärdsprogram kommer se ut i framtiden och 

säger: 

 
det beror ju sig helt på ska vi fortsätta som vi har det att man ska fylla i det själv som det är nu då vill jag ha 

mer utbildning men om det kommer gå emot att någon annan kommer fylla i det så känner jag att jag inte 

behöver ha mer utbildning (Lärare 1b) 

 

Lärare 1b menar alltså om det inte blir några förändringar inom systemet skulle fortbildning i denna 

fråga vara relevant. Skola 1 har anställt en specialpedagog som hjälper elever som är i behov av 

stöd och även hjälper lärare kring dokumentation om elevvård. Lärare 1b tar hjälp av 

specialpedagogen och får då information om elevdokumentation. Lärare 1a menar att denna 

information kommer från elevlänkar. Elevlänkar är kolleger som har ett elevvårdsansvar och som 

sitter ner med specialpedagogen och diskuterar elevvårdsärenden. 

 



30 

 

4.3.3 Kommentarer 

Rektorerna är eniga om att dokumentation inte är av högsta prioritet när en nyanställd lärare börjar 

sitt arbete. Däremot tycker Rektor 2 att fortbildning ges på hennes skola, något som inte verkar vara 

så högt prioriterat på Skola 1. På Skola 1 anser Rektor 1 att ’Learning by doing’ är det bästa när 

dokumentationsarbete ska genomföras. 

  

Skillnaden mellan lärarna på de två skolorna är att lärarna på Skola 1 efterfrågar mer fortbildning än 

lärarna på Skola 2. En skillnad kan även ses mellan lärare med lång arbetslivserfarenhet och de med 

kortare erfarenhet. Där Lärare 2b säger att hon har den kunskap som behövs på grund av sin långa 

yrkesverksamma tid. Lärare 1a menar att hon inte har den kunskap som krävs eftersom det var 

något som inte fanns i hennes lärarutbildning. Jämförelsen haltar dock eftersom Lärare 2b främst 

inriktar sig på omdömen i sin utsago medan Lärare 1a mer diskuterar elevvård, i form av 

åtgärdsprogram och liknande.  

 

Sammanfattningsvis menar informanterna att fortbildning i dokumentation är bra men att det finns 

andra aspekter som är viktigare. En sådan aspekt är tydliga direktiv för hur arbetet kring 

dokumentation ska se ut och en gemensam grund i arbetslaget där all offentlig dokumentation ska 

skrivas på samma sätt. Lärarna på Skola 1 ser en positiv aspekt med fortbildning eftersom det i 

dagsläget tar tid att få reda på hur man ska gå tillväga med bland annat åtgärdsprogram. Detta är 

något som inte tas upp på Skola 2 men en hjälp som Lärare 2a tycker att hon får är den bok 

innehållande olika formuleringar som hon använder sig av när omdömen ska skrivas.  

 

4.4 Svårigheter och möjliga lösningar gällande dokumentation 

4.4.1 Rektorer - Direktiv som motsäger varandra 

Rektor 1 tycker att en svårighet vad gäller dokumentation är att direktiven uppifrån är svåra att 

applicera och tillämpa i den enskilda skolan. Hon säger:  

 

vi kan dokumentera vi ska dokumentera hur mycket som helst och allting har kommit i och med den nya 

skollagen känns det som att det har dragits åt väldigt mycket men det skulle va fullständigt omöjligt att släppa 

ut allting till lärarna nu ska dokumentera det här det här det här det här så att jag har nog tänket att vi får 

försöka se se nån viktighetsordning i det här och vad ska man börja med för kastar man ut allting då blir det 

total kaos så lite i taget och vad är viktigast? (Rektor 2) 

 



31 

 

Många av direktiven har kommit ungefär samtidigt, främst efter förändringar i 2008 års Skollag. 

Därför anser Rektor 1 att det är svårt att se hur alla dessa direktiv om dokumentation ska rymmas 

inom lärarens arbetstid. Rektor 1 menar att fler direktiv läggs på lärarna, medan arbetstiden och 

nuvarande arbetsuppgifter består. Enligt Rektor 1 är det en orimlig situation eftersom lärarna inte 

har tid att dokumentera allt som kommunledning och Skollag har bestämt. Det finns även en 

ovisshet i hur alla direktiv ska tillämpas i skolans värld på ett så effektivt sätt som möjligt. 

 
Rektor 2 menar att svårigheterna med dokumentationen är att det är alldeles för mycket som ska 

dokumenteras. Några delar som hon inte anser är så viktiga är den dokumentation som görs av de 

elever som klarar av skolan utan några problem. Hon menar att mer tid ska läggas på 

dokumentationen av de elever som har svårigheter att klara av skolgången. Hon säger: 

 

E att vi inte behöver dokumentera alla elever /.../ bättre att vi lägger tid å energi å kraft på dom elever som vi 

måste hjälpa att komma vidare. De ä bättre å göra bättre dokumentationer där bättre IUP. (Rektor 2) 

 

Om man koncentrerar sig på de elever som har behov av särskilt stöd menar Rektor 2 att 

dokumentationen och IUP kan bli bättre genom att mer tid kan läggas på dessa. Rektor 1 delar 

denna vision att allt kanske inte behöver dokumenteras utan det är bättre att arbeta med det som är 

viktigast först. Rektor 1 menar eftersom att styrdokument omarbetas och det kommer olika mallar 

från kommunledningen hela tiden gäller det som rektor att se vad som måste prioriteras och sedan 

ha ’is i magen’ när det gäller de andra delarna. 

 
Rektorernas lösningar på svårigheterna kring arbetet med dokumentation varierar men en 

gemensam synpunkt som båda rektorerna har är att ett fungerande datorsystem vore en bra lösning. 

Det är viktigt att detta datorsystem klarar av sekretessen så att endast de som är berörda har tillgång 

till dokumentationen. Rektor 1 anser att ett problem är att olika dokument finns på olika ställen. 

Hon säger: 

 
nu kan det finnas elevakter då finns det ett åtgärdsprogram också finns det en utredning också finns det egna 

anteckningar också e det möten och så en del är handskrivet en del är datorskrivet en del finns inte men just att 

man samlade de digitalt på ett ställe allting som rör eleven så man bara länkade in det när man fick någonting 

(Rektor 1) 

 

En lösning på detta tycker Rektor 1 skulle vara att varje elev har en mapp i ett datorsystem där all 

väsentlig dokumentation av denna elev hamnar. Denna mapp kan likställas med journalsystemet för 
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patienter inom landstinget menar Rektor 1. Rektor 2 tycker det är viktigt att dokumentationen blir 

ett levande arbetsredskap som är smidigt att ta fram och dokumentera i, detta för att läraren inte ska 

göra det i sista stund utan göra det när det finns något att dokumentera. Svårigheterna med dessa 

lösningar är att det inte finns något fungerande datorprogram än så länge som klarar av allt detta, 

menar Rektor 1. 

 
Ytterligare en lösning enligt Rektor 1 skulle kunna vara att anställa en typ av sekreterare inom varje 

arbetslag som tog hand om det administrativa. Rektor 1 säger: 

 

Tankarna har ju kommit upp ibland att man tänker sig inom hos oss här på skolan i varje arbetslag ska finnas 

nån adminstratör sekreterare liknande eller nånting sånt som blir duktig på dokumentation och som då skulle 

kunna göra ganska mycket dokumentation för man vet hur man gör (Rektor 1)   

 

Den administrativa uppgiften skulle i detta fall kunna vara att skriva in omdömen och utforma 

åtgärdsprogram med mera. Sekreteraren skulle därmed ha den vana som krävs för att skriva ett 

åtgärdsprogram. Detta är något som är ett problem för lärarna i nuläget menar Rektor 1. Eftersom 

åtgärdsprogram inte skrivs så ofta av den enskilda läraren glöms processen bort och mallarna byts 

ofta ut i kommunen där Skola 1 ligger. 

 

4.4.2 Lärare - Effektivisering av arbetet och klarare direktiv 

Lärarnas åsikter om svårigheterna i dokumentation bygger mest på att det tar tid. Lärare 1a menar 

att det tar tid att hitta rätt blanketter till bland annat åtgärdsprogram och Lärare 1b menar att ett 

problem är att få in alla kommentarer från andra lärare för att skriva åtgärdsprogram. Lärare 2a 

tycker att det största problemet är teknikproblem vid dokumentation av omdömen. Lärare 2a säger: 

 

Till att börja med så måste man ju ha ett system som håller för att flera personer är inne å skriver samtidigt 

(Lärare 2a)   

 

Det tar tid att skriva in omdömen och många får även skrivas om eftersom de försvinner på grund 

av datorproblemen på Skola 2. Lärare 2a menar ändå att det är en bra tanke med Fronter, men än så 

länge är det för mycket tekniska problem med programmet. Lärare 1a har hört talas om Fronter och 

tror att det skulle vara ett användbart datorprogram eftersom det sägs vara effektivt och det går att 

skriva in flera liknande elevers omdömen samtidigt. 
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Lärare 1a efterfrågar att beslut ska tas högre upp när det gäller hur blanketterna till åtgärdsprogram 

ska se ut. Om blanketterna blir beslutade vill Lärare 1a att all personal på skolan får en fortbildning 

om hur dessa blanketter ska skrivas. På detta sätt får lärarna mer styrning och vet sedan hur de ska 

använda de olika dokumenten på rätt sätt och tid kan sparas genom detta.  

 

Lärare 1b säger: 

ja det är ju det där att man anställer någon som hjälper en eller som skriver åt en så man slipper sitta o skriva 

själv det är ju det som tar tid (Lärare 1b)  

 

Lärare 1b tycker att det kan vara bra att anställa extra personal så att arbetstiden inte läggs på att 

skriva ner dokumentationen. Lärarna på Skola 2 är mer inriktade på problem kring omdömen och 

Lärare 2a tycker att det är viktigt att datorprogrammen som till exempel Fronter börjar fungera på 

ett effektivt sätt, eftersom det då skulle vara en väldigt bra lösning på att effektivisera skrivandet av 

omdömen. Det som lärare 2a tycker är det mest frustrerande med dokumentationen är strulet med 

datorerna och hon säger: 

 
Skriva ner grejerna sen de e, de tar liksom inte så lång tid även om man då får jobba lite på formuleringarna så 

är de ju mest strulet som upplevs som jobbigast tycker jag (Lärare 2a) 

 

Lärare 2b är även van vid att använda dagbok som material för omdömen. Dagboken skrivs efter 

varje lektion och där förs anteckningar om elevernas prestation. Denna dagbok används sedan vid 

skrivandet av omdömen. Det Lärare 2b efterfrågar är mer elevtid med var och en av eleverna och 

hon säger: 

 
Å kanske att varje elev fick träna exakt på de dom behövde. Så kunde man... eh... vad ska jag säga.. styra 

kunskapen till varje elev o dokumentera o följa upp de också. Men det finns ju inte möjligheter i en klass 

riktigt så. (Lärare 2b) 

 

Den knappa tid som lärarna har med eleverna gör att det inte går att följa upp och anpassa 

undervisningen för varje elev. Detta kan resultera i att det som dokumenteras inte blir till verklighet 

i undervisningen eftersom lärarna saknar tid med den enskilda eleven. 

 
Lärare 1a har ett drömscenario vad det gäller matriser som skrivs vid omdömen och det är att återgå 

till vad de hade på Skola 1 förr. Vid denna tid skrevs endast matriser på vårterminen i årskurs 7, 

höst- och vårterminen årskurs 8 och höstterminen årskurs 9. På detta sätt var det inte lika många 

matriser som skulle skrivas varje år. Anledningen till att det inte skrevs några matriser höstterminen 
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i årskurs 7 var att de då endast hade ett ”lära-känna”- samtal med eleven och vårdnadshavaren där 

eleven fick beskriva sin skolgång. På vårterminen i årskurs 9 var eleverna redan på väg till 

gymnasiet och därför fanns det inget behov enligt lärarna att skriva matriser, men om eleven 

önskade fick de ha ett utvecklingssamtal med sin mentor. Minskat antal matriser är något som även 

Lärare 2a efterfrågar på grund av att vårdnadshavaren inte läser matriserna. Hon säger: 

 
De är... de blir liksom... jag kan förstå föräldrar som inte orkar läsa tillslut för det blir liksom ingen jätteskillnad 

mellan den ena terminen till den andra ibland, o man kanske hellre ska göra det vi nån grej där man riskerar att 

inte nå målen (Lärare 2a) 

 

Om omdömena inte skrivs lika ofta tror Lärare 2a att vårdnadshavaren kommer läsa dem mer 

ingående och att informationen i dem kommer att vara mer innehållsrik. 

4.4.3 Kommentarer 

Rektorernas åsikter kan sammanfattas med att lärarna behöver effektivisera arbetet med omdömen 

dels genom att skriva kontinuerligt under terminen och dels genom att rektorn anställer någon som 

kan hjälpa till med administrationen. Rektor 1 menar att just nu är det bara att vänta tills 

kommunledningskontoret har bestämt sig för hur dokumentationsarbetet ska se ut. Därefter kan 

rektorerna sätta sig in i situationen och fortbilda personal i dokumentationen kring bland annat 

åtgärdsprogram. 

 

Sammanfattningsvis kan lärarnas åsikter beskrivas genom att de vill tidseffektivisera arbetet med 

dokumentation och lösningarna är olika. En lösning är mindre antal matriser per elev, alltså bara 

fyra gånger under högstadiet istället för sex stycken som det är idag (år 2013). En annan lösning är 

att använda datorprogram så som Fronter. I så fall krävs det att dessa program fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. En tredje lösning är att anställa eller fortbilda en redan befintlig person inom 

personalstyrkan i åtgärdsprogram och att denna person sedan får ta det yttersta ansvaret för hur 

dessa skrivs. Hon eller han ska även finnas där för frågor från kolleger. 

 

Problemen på skolorna ser lite olika ut och detta kan bero på att det är olika bestämmelser i 

kommunerna, så som blanketter till åtgärdsprogram. En annan skillnad är att Skola 2 använder 

datorprogrammet Fronter medan man på Skola 1 främst skriver för hand med hjälp av matriser. 

Mallarna till matriserna är skrivna på datorn men kommentarer fylls i för hand. Skillnaderna mellan 

skolorna gör att de också har olika problem. På Skola 2 är problemet att Fronter inte fungerar som 

det ska. Problemet på Skola 1 är att det tar tid att skriva för hand, och det blir många lösa papper i 

omlopp. 
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  5 Diskussion 

 

5.1 Avsaknaden av direktiv, fortbildning och information - En svårighet i lärarens vardag 

En svårighet som lärarinformanterna behandlade var styrningen uppifrån, att det inte fanns några 

klara direktiv från rektorer och kommuner. I Skolverkets (2009) stödmaterial för IUP-processen 

behandlas vikten av att ha gemensam rutin på skolan, så att alla lärare vet hur de ska gå tillväga vid 

arbetet med IUP. Detta återkommer i Skolverkets (2013b) text om allmänna råd inom 

åtgärdsprogram, där Skolverket menar att upprättning av ett åtgärdsprogram är ett ansvar hos både 

rektor och lärare. En iakttagelse vi gör är att lärarinformanterna anser att de inte får tillräckligt med 

styrning från rektorerna trots att stödmaterial, allmänna råd, och styrdokument påpekar att detta är 

rektorernas ansvar. Å andra sidan säger rektorsinformanterna att de kontinuerligt går ut med nytt 

och uppdaterat material till lärarna.  

 

I våra resultat kan vi se att lärarna tycker att dokumentationen tar tid, bland annat för att det inte 

finns klara direktiv och mallar. Lärarna efterfrågar gemensamma matriser så att alla lärare har 

samma förutsättningar. Genom detta går det att undvika otydligt skrivna kommentarer från lärare, 

som uppmanar eleverna ’fortsätt så’ eller ’försök vara mer aktiv’. När alla lärare har en gemensam 

uppfattning hur matriserna ska fyllas i och hur kommentarer ska skrivas blir det lättare för elever, 

vårdnadshavare och mentorer att förstå dessa. Vi anser att det är rektorns roll och ansvar att styra 

över hur dessa matriser ska utformas. Rektorn ska komma fram till en mall, med samma nivåer för 

alla ämnen. Det är däremot lärarna inom varje ämne som ska fylla ut nivåerna med den kunskap 

som ska eftersträvas. När dessa matriser är klara ska alla lärare tillsammans gå igenom hur dessa 

ska bearbetas och hur kommentarer ska skrivas. Detta för att underlätta arbetet med skriftliga 

omdömen och därmed spara tid. 

 

Resultatet visar att lärarna gav återkommande kommentarer om att de saknar direktiv och 

information om hur styrdokument ska användas. Även rektorerna känner en ovisshet hur 

styrdokumenten ska implementeras i skolan. Denna osäkerhet speglas även i lärarnas osäkerhet när 

det gäller att dokumentera. Lärarna efterfrågade ett gemensamt dokument på den egna skolan för 

hur de ska gå tillväga med dokumentation, eftersom det skiljer mellan olika skolor och det inte finns 

några generella regler. När det inte finns klara direktiv skapas en osäkerhet bland lärare om hur 

dokumentationen ska se ut på deras specifika skola. Ett resultat visar att kommunerna inte ger klara 

direktiv för hur bland annat åtgärdsprogram ska skrivas. Då kan heller inte rektorn ge raka direktiv 
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på grund av kommunen, och lärarnas arbete med dokumentation blir i sin tur lidande. Tiden som 

skulle kunna läggas på själva dokumentationen går nu istället åt till att lärarna måste leta efter rätt 

mall och rådfråga rektorer, elevlänkar eller specialpedagoger. 

 

I våra resultat kan vi se att lärarinformanterna vill veta hur de ska gå tillväga vid olika moment i 

dokumentationen. Denna information vill lärarna ta del av genom bland annat fortbildning. Vi anser 

att kommuner behöver ge generella förklaringar på hur till exempel åtgärdsprogram ska se ut och 

användas. Sådan information går att ge genom fortbildning på skolor. En rektor i vår studie ansåg 

att de redan hade haft fortbildning om dokumentation och menade att detta var avklarat. I motsats 

till vad rektorn anser om att fortbildningen är avklarad tycker vi att fortbildning bör ske 

kontinuerligt. När nya direktiv kommer från kommunen till rektorn behöver lärarna få reda på detta 

och informeras i hur de ska gå tillväga. Vi anser att lärarnas arbete kommer att kunna effektiviseras, 

både vad gäller tid och arbetssätt, om de alltid har tillgång till uppdaterad och framförallt rätt 

information. 

 

De svårigheter som kan uppstå beror främst på avsaknaden av styrning och direktiv. Lärarna och i 

viss mån rektorerna vet inte hur de ska gå tillväga med vissa delar av dokumentationen. Lärarna 

efterfrågar en gemensam mall på skolan och en gemensam syn på hur dokumentationen ska se ut. 

Denna gemensamma syn kan lärarna och rektorerna få genom fortbildning. 

 

5.2 Formuleringsproblem, tekniktrassel och vad som ska dokumenteras  

En lärare i vår studie beskriver vikten av att betydelsefulla dokument är välformulerade, exempelvis 

omdömen och åtgärdsprogram. Andreasson (2007) behandlar det skrivna ordets makt vid 

formulering av dokument. En felformulering från lärarens sida kan göra att eleven blir kränkt eller 

att självförtroendet blir lidande. Skolverket (2012) behandlar vikten av språket och skriver att det är 

betydelsefullt att använda ett språk som alla berörda parter förstår, alltså inget fackspråk som bara 

är känt av lärarkåren. Arbetet med att formulera omdömen till elever och tänka på hur det kan tolkas 

tar väldigt mycket tid. Eftersom de handlingar som skrivs inom dokumentationen är offentliga är 

det av stor vikt att formuleringarna har granskats noga av författaren till texten. När 

dokumentationen sker för lärarens egen skull är det inte lika viktigt att formuleringarna är korrekta, 

men det är viktigt att obehöriga inte kommer åt anteckningarna. Andreasson (2007) är en av många 

författare som tycker att det är viktigt med välformulerad dokumentation om elever. En iakttagelse 

vi har gjort är att endast en lärare av informanterna nämnde formuleringar trots att litteraturen 
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belyser denna svårighet i så stor omfattning. En anledning till detta kan vara att två av 

lärarinformanterna har arbetet inom skolans värld i mer än 20 år. Därmed har de en annan 

arbetsvana än lärare som bara har jobbat i några år, det vill säga att de kanske känner sig mer trygga 

i sitt sätt att formulera sig. Den fjärde läraren som har arbetat i skolan i sex år är dock utbildad inom 

svenskämnet, vilket vi anser kan underlätta hennes arbete med formuleringar. 

 

En annan svårighet som vårt resultat visar är problemen som uppstår när omdömen ska skrivas in i 

ett datorprogram. De tekniska problemen i datorprogrammen har skapat svårigheter när lärarna, 

samtidigt, ska skriva in omdömen innan utvecklingssamtalen. Dessa svårigheter har i sin tur skapat 

en frustration hos informanterna eftersom det läggs mycket tid på att vänta när datorn krånglar. 

Informanterna känner att de hade kunnat lägga väntetiden på något viktigare. Med tanke på den 

redan tidspressade vardagen för läraren skapar tekniska problem alltså en stor frustration. 

Frustrationen handlar inte enbart om teknikproblemen utan det kan även handla om dokumentation i 

sig. Om väntetiden däremot hade uppstått vid planering av lektioner eller undervisning hade kanske 

inte detta skapat lika stor frustration då det är något läraren vill göra. Dokumentationen är enligt 

Parding (2010) ett uppdrag som lärarna egentligen inte vill ha. En möjlig lösning, enligt oss, 

angående problemen med datorprogrammen kan vara att skapa ett program som uppfyller alla de 

krav som lärarna efterfrågar. Dessa krav är bland annat att flera lärare samtidigt ska kunna skriva 

omdömen om samma elev och tidigare omdömen ska sparas utan att de försvinner när nya 

omdömen tillkommer. Datorprogrammet skulle kunna likna det journalsystem som används inom 

landstinget. En rektor beskriver ett drömscenario där det finns ett datorprogram där alla elever har 

varsin mapp där all information samlas, istället för som idag då det finns både handskrivna och 

datorskrivna dokument. Det som kan invändas mot detta är sekretessproblematiken med att endast 

behöriga ska ha tillgång till elevmapparna, något som datorprogrammen inte klarar av enligt 

informanterna. 

 

Ytterligare ett problem som vår studie visar på är lärarens arbete med dokumentation i form av 

arbetsunderlag för rektorn. Rektorn vill att lärare ska dokumentera när en elevs situation verkar 

ohållbar. Svårigheten lärarna ser i detta är hur hon eller han ska kunna avgöra om en situation är 

ohållbar. Rektorerna vill att mycket ska dokumenteras kring elever där det kan uppstå problem, 

eftersom de ska kunna ha ryggen fri om det skulle bli några juridiska efterspel. Detta kan bero på att 

i dagens skolvärld är det inte ovanligt att vårdnadshavare anklagar lärare och skolor för att inte ha 

hjälpt eller gjort tillräckligt för deras barn. Enligt Skolinspektionen (2013) har antalet anmälningar 

mot skolor ökat, från år 2003 med cirka 1000 nya anmälningar per år, till nära 3000 nya 
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anmälningar år 2012. På grund av detta har vikten av att dokumentera enskilda händelser blivit allt 

mer avgörande. Ibland kan skadan redan ha skett och lärarna har missat att dokumentera. Det är lätt 

att i efterhand se vad som borde ha antecknats. Om lärarna skulle följa rektorernas krav på att 

anteckna allt som sker kring elever i behov av åtgärder blir konsekvensen att mycket av det som 

antecknats inte används utan kastas. Frågan vi då ställer oss är hur lärarna ska veta när det krävs 

dokumentation respektive inte krävs? Lärarna tycker det är svårt att veta exakt när det är viktigt att 

dokumentera och kanske dokumenterar för mycket, alternativt för lite. Rektorsinformanterna på de 

båda skolorna säger att de går ut och påminner lärarna om när det är extra viktigt att dokumentera 

en viss elev. Vi tror dock att lärarnas yrkeserfarenhet kan spela roll vid avgörande om något ska 

dokumenteras eller inte. Ju längre tid i läraryrket och ju fler möten med elever desto större känsla 

har lärarna för att kunna avgöra när en elev är i behov av åtgärder. Även om det är en svårighet att 

avgöra ovanstående vill vi poängtera att lärarna har en skyldighet, enligt Skolverket (2012), att 

rapportera till rektorn så fort en elev misstänks ha svårigheter att nå kunskapsmålen eller har andra 

problem i undervisningen. 

 

Med detta avsnitt har vi velat belysa ytterligare svårigheter inom dokumentation. Lärarna känner en 

stor frustration genom att datorprogram inte fungerar. En annan svårighet är formulering av viktiga 

dokument som kan ta tid eftersom att läraren inte vill skriva formuleringar som kan misstolkas. Vi 

tror att formuleringar är något som läraren utvecklar med tiden, att detta är en pågående process i 

arbetet. Den sista svårigheten vi har sett genom intervjuerna och litteraturen är osäkerheten om vad 

som ska dokumenteras och när detta är extra viktigt. 

 

5.3 Kollegialt arbete - att hjälpa eller stjälpa 

Skolverket (2013a) belyser problemet med att lärare ofta arbetar enskilt. Denna enskildhet menar 

Hargreaves (1998) beror på att läraren är rädd för att bli kritiserad i sitt eget arbete. Vi anser ändå att 

det är av stor vikt att arbeta kollegialt med dokumentation, då kollegor på högstadiet undervisar 

samma elever och kan ge varandra olika perspektiv, vilket gör att arbetet med eleven kan förbättras. 

 

En lärare i studien tog upp svårigheten att få in elevkommentarer av kolleger vid åtgärdsprogram 

och menade att detta berodde på att de inte hade någon tid till att hjälpa andra, eftersom de hade så 

mycket själva att skriva. Detta kan bero på att det är svårt att skriva dessa kommentarer om elever 

av olika anledningar. En anledning kan vara att läraren ser det som ett misslyckande att inte eleven 

har klarat av undervisningen och tror att det är fel på hennes eget sätt att undervisa. Detta kan 



39 

 

kopplas till det som Hargreaves (1998) skriver om skuldkänslor. Vi menar med detta att läraren inte 

vill få kritik på sitt sätt att undervisa av andra lärare och därför har svårt att ge kommentarer på 

elevens arbete. En annan anledning kan vara att läraren helt enkelt inte har tid, vilket i sin tur kan 

bero på att läraruppdraget har fått allt fler arbetsuppgifter. Dessa två anledningar kan vara svar på 

varför inte lärare, i så stor utsträckning, arbetar kollegialt med dokumentation. Nias (1998) 

poängterar vikten av att se sina kolleger som tillgångar och inte som rivaler. För att utvecklas i 

arbetet behöver läraren, enligt Nias, feedback från sina kolleger. Om kollegerna sitter tillsammans 

när åtgärdsprogram ska skrivas blir tiden för att samla in kommenterar avsevärt kortare. Det finns 

dock en nackdel med att arbeta på detta sätt. Exempelvis krävs det mer schemalagd tid så att alla 

kolleger kan sitta ner och diskutera. I dagens skola jobbar inte lärarna 8 till 17 utan har ett varierat 

schema. Det kan därför vara svårt att hitta en gemensam tid där alla kan. En annan nackdel kan vara 

att det kan ta tid att komma överens, när lärarna har olika åsikter om eleven. 

 

5.4 Dokumentation, behövs det? 

Något som behandlas i nyhetsflödet (Sirén 2012) allt mer är frågan om huruvida all dokumentation 

verkligen behövs. Lärarinformanterna beskrev att mycket av det som skrivs kastas utan att användas 

eller att vårdnadshavarna inte läser omdömena om sina barn. Resultatet visar på att detta kan bero 

på att det inte blir någon större skillnad i omdömet när det endast skiljer ett halvår mellan dem. En 

av rektorerna skulle vilja att en IUP finns för de elever som verkligen är i behov av den, alltså de 

elever som har svårigheter i skolan. De elever som klarar skolgången utan problem skulle alltså inte 

behöva ha någon. I Skolverkets (2013a) text om lärarens yrkesvardag anser lärarna att IUP gör 

större nytta hos de som är i behov av stöd än de som anses vara högpresterade. Vi själva anser att 

alla elever inte får samma förutsättningar till att stärka sin kunskap, om elever endast i behov av 

hjälp får en IUP. Det står även i Skollagen (2010) att alla elever ska ha en skriven IUP per termin. 

Vi ser en fara i att IUP inte ska skrivas till alla elever, eftersom högpresterade elever då räknas bort. 

Dessa elever som kan klara av att nå ett högre betyg inte får det extra stöd som de kan vara i behov 

av. Vi anser att IUP som enbart utarbetas för vissa elever är en optimering av själva 

dokumentationen, men att det i praktiken inte är rättvist mot eleverna.  

 

I våra resultat kan vi även se att en av lärarna tycker det inte ska skrivas lika många matriser till IUP 

som görs idag. Nu skrivs det sex stycken under högstadiet per elev. En lärare i studien skulle gärna 

vilja att detta minskade till fyra stycken som det var innan den nya Skollagen hade trätt i kraft. 

Skollagen (2010) framhåller att IUP måste skrivas en gång per termin. Vi instämmer med tanken om 
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att endast skriva fyra IUP per elev under högstadiet, eftersom vi anser att till exempel under 

höstterminen i årskurs 7 kan läraren ha haft svårt att hinna skapa en omfattande bild av eleven. IUP 

som skrivs vårterminen i årskurs 9 känns också överflödig eftersom eleverna då redan är på väg till 

gymnasiet.  

 

5.5 Lärarens yrkesuppdrag - en förändring från utbildare till sekreterare 

Författare som Carlgren och Marton (2002) skriver att lärarna styrs av styrdokument i så stor 

utsträckning, att de inte får friheten att bestämma över sitt eget yrke. Ballet, Kelchtermans och 

Loughran (2006) skriver att läraruppdraget frångår kärnverksamheten då nya uppdrag tilldelas som 

inte har med själva undervisningen att göra. Även Blossing (2008) skriver att läraryrket har blivit 

alltmer kravfyllt och styrt. Detta kan sammanfattas med att lärarna har fått i uppdrag, till exempel 

att skriva åtgärdsprogram, som de inte anser ingår i deras arbete som lärare, vilket kan skapa en 

negativ bild av dokumentation. Våra resultat visar på att problemet inte var att lärarna var 

omedvetna om hur eleverna låg till i något ämne, utan problemen var allt runtomkring 

dokumentationen i sig. Dessa problem var teknikproblem, pappersletande, oklara mallar och i viss 

mån formuleringar. I studien tyckte en av rektorerna att en lösning på problemet skulle kunna vara 

att anställa en sekreterare som sköter lärarens administrativa arbetsuppgifter, detta för att minska 

arbetsbördan för lärarna. Även vi anser att den idén kan vara ett bra förslag till optimering, då 

läraren istället kan ägna sig åt sitt egentliga uppdrag som enligt oss och lärarinformanterna är 

undervisning, planering av lektioner och att förmedla omdömen. 

 

En lärare i studien menar att hon inte hinner utveckla nya uppgifter i sitt ämne eftersom det läggs 

till fler och fler krav på dokumentation. Den tid som det tar att implementera de nya kraven tas från 

undervisningen och planering av lektioner. Parding (2010) skriver om den byråkratiska kontroll som 

råder inom läraryrket, där lärare inte får bestämma över sitt uppdrag själva utan får krav utifrån. 

Många av dessa krav är inte kopplade till själva undervisningen. Vi har en liknande syn på 

läraryrket som vi anser får mer och mer uppgifter men inte mer tid till att verkställa dessa. Därmed 

kan undervisningen bli lidande. Parding (ibid.) skriver att dokumentation är ett uppdrag som lärare 

egentligen inte vill ha. Lärare vill ha friheten att själva bestämma över sin arbetstid, men upplever 

att de istället måste rätta sig efter andra. Vår åsikt är att när en person väljer att bli lärare är det för 

att personen vill undervisa elever och inte sitta vid ett skrivbord och dokumentera. Vi tror att om 

läraren tvingas lägga större delen av sin arbetstid på det sistnämnda kommer hon eller han att tröttna 

på sitt yrke, då det inte uppfyller visionen om att lärare undervisar. 
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Hargreaves (1998) diskuterar lärarens dåliga samvete och skuldkänslor. Det dåliga samvetet har sitt 

ursprung i att lärarna strävar mot att bli professionella och därför engagerar sig så mycket att de 

jobbar även på sin fritid. Skolverket (2013a) skriver att lärare använder ofta kvällar och helger till 

att utföra arbete kring dokumentation. Skuldkänslorna som lärarna kan få är när de inte kan uppfylla 

kraven från rektorn att bland annat alla elever ska klara av utbildningen (Hargreaves, 1998). När 

eleven inte klarar utbildningen känner läraren ett eget misslyckande över att inte ha kunnat stötta 

eleven tillräckligt mycket. Detta var egentligen inget som informanterna berörde under intervjuerna, 

men det vi kan koppla till skuldkänslorna är att lärarinformanterna vill ha raka direktiv och 

information, så att risken för att stjälpa eleverna minskar. 

 

Sammanfattningsvis tycker lärarna att dokumentationen påverkar yrket genom att de inte hinner 

göra sitt huvuduppdrag och det främsta skälet till att de valde yrket, alltså undervisningen. Eftersom 

det finns många olika instanser som har en åsikt och även makt att ändra i lärarens yrkesuppdrag så 

finns det lite frihet för läraren själv att bestämma över sin arbetsplatsförlagda tid. Läraren känner att 

tiden för att undervisa och planera lektioner minskar mer och mer samtidigt som mer och mer 

administrativa uppgifter läggs på lärarens bord. Den sista punkten som påverkar lärarens sätt att se 

på sitt yrke är skuldkänslor och dåligt samvete då mycket tid krävs för att uppfylla 

dokumentationskravet. En känsla som kan uppstå när elevkontakten försvinner och mer och mer 

skrivs på papper, är frustration. Läraren har inte tiden att hjälpa alla elever och därmed faller, tyvärr, 

några elever ’mellan stolarna’. 

 

5.6 Slutsatser 

Något som vi särskilt vill framhäva i studien är att informanterna anser att dokumentation är viktigt 

och att det behövs för elevens utveckling, men även för läraren själv. Informanterna tycker att det är 

viktigt för eleven eftersom att det anses vara en rättssäkerhet, att beslut inte fattas utan deras 

delaktighet. Lärarens egen dokumentation är av stor vikt eftersom det är en bra metod att komma 

ihåg vad som har inträffat och hur eleven betett sig i skolan, främst då i undervisningen. Trots 

debatten i media och runt omkring i lärarlagen att det är påfrestande att dokumentera får vi inte 

glömma bort att det finns fördelar med dokumentation och vilken nytta den faktiskt utgör för elever, 

lärare, rektorer och vårdnadshavare.  
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Det som initierar de negativa tongångarna kring dokumentation är att arbetssätten kring 

dokumentation inte är de mest optimala. Eftersom många av dokumentationskraven har kommit 

samtidigt har utvecklingen av arbetssätt inte hunnit med. Informanterna gav förslag på hur arbetet 

kunde optimeras, däribland att arbeta kollegialt, få bättre styrning från kommun och rektorer, 

anställa extrapersonal som kan arbeta med det administrativa, minska trasslet med datorprogram 

och slutligen att skära ner antalet IUP. Med de medel som finns idag (år 2013) skulle arbetet kunna 

förbättras och effektiviseras, genom att skapa gemensamma rutiner och stöd för lärarna.  

 

Ytterligare en slutsats vi kan dra utifrån vår studie är att tidsbristen upplevs som ett stort problem 

hos våra lärare. Lärarna känner att när kraven på att dokumentera allt om varje enskild elev ökar, 

försvinner den tid som behövs för att kunna planera och utveckla själva undervisningen. Vi tror att 

detta kan resultera i att mycket av den dokumentation som görs aldrig implementeras i 

undervisningen, eftersom all tid har gått åt till att dokumentera. Med detta sagt menar vi att det inte 

finns någon tid över till att försöka anpassa undervisningen så att den främjar varje enskild individs 

behov, vilket exempelvis läroplanen kräver. Läraren tvingas alltså välja vad som är viktigast, 

dokumentation eller undervisning. Enligt Skollagen (2010) har du som lärare inget val, du måste 

utföra båda oavsett tidsutrymme. 

 

Lärare upplever även att de har fått mindre att säga till om i sitt arbete, bland annat gällande 

dokumentation. De är tvungna att rätta sig efter de styrdokument och kommunala beslut som finns 

gällande vilka sätt dokumentationen ska ske på. Med hjälp av denna studie har vi kommit fram till 

att styrningen uppifrån inte uppfyller de förväntningar som lärare har. Det saknas klara och tydliga 

direktiv, vilket resulterar i att lärare känner en osäkerhet då det är dags att fylla i matriser, IUP eller 

åtgärdsprogram etcetera. Denna osäkerhet gör att arbetsuppgiften känns jobbig och tidskrävande, 

eftersom få personer har rätt information att ge. Ändå förväntas lärare leverera oklanderliga 

dokument. För att dokumentation ska fungera på ett tillfredsställande sätt krävs det framförallt att 

alla får samma information, uppdaterat material och tydliga anvisningar. Då måste dock lärare finna 

sig i att styrningen ändå kommer uppifrån, något som påverkar deras autonomi. Vi anser att våra 

intervjuade lärare ger en bild av att vilja ha friheten att kunna styra över sin egen arbetstid, 

samtidigt som de vill ha en bättre styrning uppifrån. Dessa bilder av lärare motsäger egentligen 

varandra, men vi tolkar dem på följande sätt. Lärare strävar efter att i grund och botten få en ökad 

autonomi, men eftersom läget ser ut som det gör försöker de att göra det bästa av situationen. Om 

en styrning uppifrån, gällande dokumentation, är det som lärarna måste rätta sig efter, vill de i alla 
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fall att den styrningen ska vara tydlig och konsekvent. Det finns med andra ord ett dilemma här. Å 

ena sidan vill lärarna bli styrda å andra sidan vill de styra själva. 

 

5.7 Vidare forskning 

För att gå vidare och ytterligare studera dokumentation i skolan går det att undersöka ämnet ur 

andra perspektiv. Vi har studerat dokumentation utifrån ett lärar- och rektorsperspektiv, istället för 

att blanda in hur elever upplever detta. Frågor som går att studera vidare inom denna studie kan 

bland annat vara: Hur vet vi att eleverna uppfattar IUP som en hjälp framåt, och inte som en 

hämmande handling? Hur skulle eleverna själva vilja få hjälp att utveckla sin kunskap och sociala 

förmåga? Det skulle även vara intressant att studera huruvida det skulle fungera ifall alla skolor 

arbetade på samma sätt med dokumentation, där det i förväg är bestämt vilket stödmaterial och 

vilka metoder som ska användas samt hur underlagen är utformade etcetera.
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Bilagor 

Intervjuguide Rektor        (Bilaga 1) 

 

Hur länge har du arbetat inom skolans värld? (som lärare, rektor etc.) 

Hur länge har du arbetat som rektor? Hur lång tid på denna skola? 

Dokumentation i skolan, vad innebär det för dig? Vad innefattar begreppet dokumentation för dig? 

Vad har du som rektor för inställning till dokumentation? 

Vilken inställning upplever du att lärarna har till dokumentation på denna skola? 

En ny lärare kommer till skolan. Hur får denne reda på hur dokumentationen går till på skolan? 

Hur arbetar ni med dokumentation på denna skola? 

Vilken funktion har du som rektor gällande dokumentation? Ex utbildning av personal, 

möten/konferenser, info/material 

Vilket är ditt ansvar för att dokumentationen verkligen genomförs? 

Från vilka instanser får du dina riktlinjer att förhålla dig till? (kommun, styrdokument etc.) 

Finns det någon tidsreglering för när dokumentationen ska genomförs? Ex. tid per elev, avsatt tid i 

schemat/tjänsten 

Tror du att det skulle gå att effektivisera arbetet med dokumentation? I så fall på vilket/vilka sätt? 

Hur skulle du själv vilja att dokumentation av elever skulle se ut? (drömscenariot) 

Finns det något du skulle vilja tillägga kring dokumentation? 

 

(Tack för din insats!) 
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Intervjuguide Lärare         (Bilaga 2) 

 

 

Hur länge har du arbetat inom skolans värld? 

 

Hur lång tid på denna skolan? 

 

Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Är du klassmentor? Har du andra uppdrag? (ex arbetslagsledare mm.) 

 

Dokumentation i skolan vad innebär det för dig? 

 

Vad har du som lärare för inställning till dokumentation? 

 

Har du fått någon utbildning i dokumentation? I så fall i vad och vart har du fått denna utbildning 

(universitetet, arbetsplatsen, fortbildningskurser)? 

 

Känner du att du saknar kunskap i något vad det gäller dokumentation? I så fall vad? 

 

Vart går du främst vid frågor eller behov av stöd om dokumentation?  

 

Tror du att det skulle gå att effektivisera arbetet kring dokumentation? I så fall på vilket/vilka sätt? 

 

Vad är det som tar mest tid i dokumentationen? (ex. Tänkandet, datorprogrammen, leta efter rätt 

blankett, skriva ner det mm.) 

 

Hur skulle du vilja att dokumentation av elever skulle se ut? (drömscenariot) 

 

Vilken metod använder du när du dokumenterar? (ex. Dator, handskrivet, matris, formulär, 

diskussion med andra lärare mm.) 

 

Vem ger dig direktiven till dokumentation?  

 

Finns det något problem med dokumentation? Vilket problem anser du är störst? Finns det någon 

lösning på detta?  

 

Vad är bra med dokumentation?  

 

Vad är mindre bra med dokumentation?  

 

Finns det någon tidsreglering när dokumentation ska genomföras? 

 

Finns det något du skulle vilja tillägga kring dokumentation? 

 

 

(Tack för din insats!) 


