
 
 

 

 

 

 

 

 
Stör- eller stödfunktion? 

en rapport om lärplattformar   
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Sammanfattning  

▪ Drygt åtta av tio lärare (86%) har en digital lärplattform där elevernas 
kunskapsutveckling måste dokumenteras.  

▪ Nära nio av tio (89%) för utöver detta också en egen dokumentation över 
elevernas kunskapsutveckling.  

▪ Nära 6 av 10 (59%) lärare svarar att den digitala lärplattformen i låg grad 
fungerar som ett stöd för elevernas lärande. 

▪ Nära sex av tio (59%) svarar att de inte skulle använda lärplattformen om 
de inte var tvungna.  

▪ Drygt åtta av tio (82%) instämmer i att dokumentationskraven gör dem 
stressade.  

▪ Nära 8 av 10 (77%) anser att dokumentationskraven minskar deras 
arbetsglädje. 

 
 
Antal intervjuer: 527. Undersökningen är genomförd av opinionsinstitutet Novus 
via webbintervjuer i Lärarförbundets medlemspanel. 
 
Mätperiod:  25 - 31 januari 2019. 
 
Svarsfrekvens: 55 procent. Inget tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, 
utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle 
undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela 
populationen.  
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Inledning 
 
I takt med att dokumentationskraven i skolan har ökat har användandet av digitala 
lärplattformar blivit mycket utbrett. Mer än 8 av 10 lärare dokumenterar idag elevernas 
lärande i en lärplattform enligt vår undersökning. Lärplattformen syftar till att vara en 
”helhetslösning” som samlar en mängd olika funktioner på ett och samma ställe. Det 
kan handla om sådant som kommunikation med vårdnadshavare, frånvaroanmälan, 
elevscheman etc.  
 
En betydelsefull funktion i lärplattformarna är att dokumentera elevers 
kunskapsutveckling. Dokumentationen i plattformarna ska fungera som ett stöd för 
elevernas lärande. 
  
Lärarförbundets medlemmar vittnar ofta om att lärplattformarna skapar både 
merarbete och frustration. Mot bakgrund av våra medlemmars berättelser samt den 
medierapportering om skenande kostnader och andra problem med plattformarna, gav 
Lärarförbundet opinionsinstitutet Novus i uppdrag att undersöka användandet av dem 
ur ett lärarperspektiv. Undersökningen visar tydligt att lärplattformarna inte motsvarar 
lärarnas behov.  
 
Hela 6 av 10 lärare anser att plattformarna i låg eller mycket låg grad fungerar som ett 
stöd för elevernas lärande. En lika tydlig majoritet (6 av 10) skulle inte ens använda 
plattformarna om de inte var tvungna. Resultaten är illavarslande.  
 
Lärplattformarna ska bidra till en mer effektiv dokumentation och ge stöd i elevernas 
kunskapsutveckling. Men enligt lärarna uppfyller de inte dessa syften. Plattformarna 
måste därför i högre grad utformas med lärarnas behov som utgångspunkt. Det åligger 
i första hand skolornas huvudmän att tillgodose detta. De behöver lyssna till lärarnas 
behov och visa dem större tillit och respekt i sin yrkesutövning.  
 
I april publiceras en mer omfattande huvudrapport ”Dokumentationsbördan”. I den tar 
Lärarförbundet ett helhetsgrepp om dokumentationsbördan och visar vad den betyder 
för lärares arbetsbelastning. Delrapporten om lärplattformar du har framför dig utgör 
en mindre del av huvudrapporten.  

 
Skolans dokumentationskultur 
 
Lärarförbundet genomför årligen enkäter som kartlägger lärares arbetsbelastning och 
arbetsmiljö. Kartläggningarna visar att kraven på dokumentation och administrativa 
uppgifter ökar. Trenden är tydlig. Svensk skola genomsyras alltmer av en 
dokumentationskultur.  
 
En ansenlig mängd av dokumentationen skapas lokalt för att man ska ”ha ryggen fri” 
om den enskilda skolan eller läraren skulle bli föremål för granskning eller liknande.  
 
Läraryrkets karaktär förändras som en konsekvens av att man både från statligt och 
kommunalt håll vill kontrollera och detaljstyra lärares arbete. Professionens autonomi 
och status står på spel. Lärares professionella bedömningar får stå åt sidan till förmån 
för fyrkantiga system och diverse matriser. Dokumentationsarbetet stjäl samtidigt 
värdefull tid från planering av undervisningen. 
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Lärares behov av dokumentation ska styra  
 
Enligt läroplanen för grundskolan ska läraren: ”utifrån kursplanernas krav allsidigt 
utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för 
eleven och hemmen samt informera rektorn.”1 Det finns inga regler i läroplanen för hur 
dokumentationen närmare ska vara utformad.  
 
I Skolverkets allmänna råd om betyg och betygsättning får vi dock en tydlig bild av vad 
som kännetecknar ändamålsenlig dokumentation. Sådan dokumentation utgår från 
lärares professionella bedömning av hur man på bästa sätt stödjer elevernas 
kunskapsutveckling. Skolverket skriver:  
 
Formerna för dokumentationen ska underlätta för läraren att stödja elevernas kunskapsutveckling och sätta 
betyg. Det är till exempel inte ändamålsenligt att dokumentera samma uppgifter flera gånger i olika 
dokumentationssystem, till exempel både i en fysisk portfolio och i en digital plattform.2 

 
Att samma uppgifter dokumenteras flera gånger i flera system både fysiskt och digitalt 
är således inte att betrakta som ändamålsenligt. Den ”dubbeldokumentation”, som 
Skolverket beskriver, bidrar till en högre och helt onödig arbetsbelastning. Skolverket 
varnar också för att digitala dokumentationssystem kan innebära risk för 
överdokumentation. Lärare ska inte behöva dela information som inte är nödvändig för 
elevers lärande.  
 
I de allmänna råden påpekar man särskilt att det dessutom kan var direkt olämpligt 
med förenklade och automatiserade system.3  Dokumentationssystemen ska, i de fall de 
används, vara ett stöd för läraren i att göra en allsidig bedömning. Ämnets karaktär, 
skolform eller årskurs är sådant den enskilde läraren måste få förhålla sig till när 
läraren utformar sitt sätt att dokumentera.4 Professionens egna behov och 
överväganden ska ligga till grund för dokumentationens form och karaktär.  
 
Resultaten i vår undersökning ger dock en helt annan bild av hur dokumentationen av 
elevernas kunskapsutveckling fungerar i praktiken. Bilden som framträder är mycket 
bekymmersam. Inte minst eftersom en mycket hög andel av lärarna uppger att de 
använder digitala dokumentationssystem som inte är funktionella. 
 
Vi måste skapa en ordning där professionens behov av dokumentation formar de 
digitala systemen, inte tvärtom. 

 
Över 8 av 10 lärare dokumenterar elevernas 
kunskapsutveckling i en digital lärplattform 
 
Digitaliseringen av svensk skola har kommit relativt långt internationellt sett. Att över 
80 procent av lärarna, i vår undersökning, dokumenterar elevers lärande i en digital 
plattform ger en god illustration av detta.    
 

                                                             

1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket, (reviderad 2018), s. 16. 
2 Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Betyg och betygssättning, Skolverket, (2018). s. 20f. 
3 Ibid.  
4 Ibid. 
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Diagram 1. Procentuell fördelning av huruvida lärarna har en digital lärplattform eller inte.   

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

 

Diagram 2. Procentuell fördelning över vilken grad lärarna tycker att dokumentationen av elevernas 
kunskapsutveckling i lärplattformen fungerar som ett stöd för elevernas lärande.  

 
Skolverket poängterar i sina allmänna råd för betyg och betygsättning att ”Formerna 
för dokumentationen ska underlätta för läraren att stödja elevernas 
kunskapsutveckling”.5 Det är alltså ett grundläggande syfte med dokumentationen, att 
den ska stödja och bidra till lärande. Resultatet ovan vittnar om raka motsatsen. 

 
 
 
                                                             

5 Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Betyg och betygssättning, Skolverket, (2018). s. 20f. 
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Lärplattformarna motsvarar inte lärarnas behov 
 
Undersökningen klargör att de digitala lärplattformarna inte uppfyller lärarnas behov 
av att dokumentera elevernas lärande. Nära 9 av 10 lärare för nämligen egen 
dokumentation utöver den som finns i lärplattformarna.  
 
Skolverket definierar ändamålsenlig dokumentation som ”sådan som lärarna enligt sin 
professionella bedömning anser att de behöver för att kunna stödja elevernas 
kunskapsutveckling”.6  
 
Ett ändamålsenligt digitalt hjälpmedel ska naturligtvis ersätta annan dokumentation 
som lärare gör. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att 89 procent av lärarna 
fortfarande för egen dokumentation över elevernas kunskapsutveckling (utöver det som 
dokumenteras i plattformen). Det är värt att notera att för lärare i årskurs 7-9, är 
nämnda siffra ännu högre. Hela 95 procent av lärarna i grundskolans senare år har 
svarat ”Ja” på frågan ovan. Ett funktionellt digitalt hjälpmedel ska inte kräva 
dubbeldokumentation. 
 
 

 

Diagram 3. Procentuell fördelning över huruvida lärarna, utöver dokumentationen i lärplattformen, för 
egen dokumentation över elevernas kunskapsutveckling. 

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

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

                                                             

6 Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Betyg och betygssättning, Skolverket, (2018). s. 20f. 
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Diagram 4. Procentuell fördelning över huruvida lärarna skulle använda lärplattformarna för att 
dokumentera elevernas kunskapsutveckling om de inte var tvungna. 

 

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

 
8 av 10 lärare upplever att dokumentationskraven 
gör dem stressade 
 

 

Diagram 5. Andelen lärare som instämmer helt eller i hög grad på påståendena ”Dokumentationskraven 
gör mig stressad” och ”Dokumentationskraven minskar min arbetsglädje”.  

 
Dokumentationskraven gör uppenbarligen många lärare mycket stressade. Hela 82 
procent svarar att kraven gör dem stressade. Nära 8 av 10 (77 procent) anser även att 
kraven bidrar till att minska arbetsglädjen. Siffrorna är alarmerande i en tid av stor 
lärarbrist. 
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I det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet måste därför varje huvudman 
grundligt se över sin användning av lärplattformarna. Är lärplattformarna tillräckligt 
funktionella? Leder användningen av plattformarna till stress? Bidrar lärplattformarna 
till överdokumentation? osv. Makten över dokumentationen av elevernas 
kunskapsutveckling ska alltid ligga hos professionen.  

 
Slutsatser  
 
En slutsats av undersökningen är att lärplattformarna inte ger tillräckligt stöd för 
dokumentation av elevers kunskapsutveckling. Lärplattformarna är ofta ineffektiva.  
 
Då lärplattformarna generellt inte ger tillräckligt stöd för elevers lärande samtidigt som 
de medför merarbete och tar onödig tid från planeringen av undervisningen, anser 
Lärarförbundet att de regelmässigt ska utvärderas inom ramen för varje 
skolas/huvudmans systematiska kvalitetsarbete.  
 
Systematiskt kvalitetsarbete syftar till att synliggöra vad som ger, eller inte ger, kvalitet 
i utbildningen. Man behöver således lyssna till professionen och utforma 
lärplattformarna utifrån lärares faktiska behov och bedömningar. 
 
En annan slutsats är att lärplattformarna innebär onödigt extraarbete istället för 
avlastning. Lärare behöver fortfarande i hög grad föra egen dokumentation och många 
skulle inte använda plattformarna om de inte var tvungna. Tiden för planering av 
undervisningen reduceras som en konsekvens av detta.  
 
Dokumentationskraven medför mycket stress för lärarna. Via Lärarförbundets 
medlemmar får vi dessutom ofta höra att lärplattformarna skapar merarbete, stress och 
frustration. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska risker identifieras. Användandet 
av lärplattformar bör därför beaktas i arbetsmiljöarbetet och vid riskbedömningar. 
Varje skola/huvudman behöver sedan vid behov ta fram åtgärder för att lärare inte ska 
uppleva dokumentation och lärplattformar som ett arbetsmiljöproblem.      
 
Avslutningsvis måste politiker på både kommunal och nationell nivå rensa ordentligt i 
den omfattande flora av dokumentationskrav som drabbar professionen. Lärarbristen 
är stor och kommer att tillta ordentligt. Krav på omfattande dokumentation, 
detaljstyrning och kontroll bidrar till att göra läraryrket oattraktivt. Skolan behöver en 
tillitsbaserad styrning med ett begränsat antal mål och krav på återrapportering. 
 
 
 

 
Lärarförbundet anser: 
 
- att lärarnas professionella behov måste styra användandet av lärplattformar i verksamheten 
 
- att alla huvudmän måste utvärdera lärplattformarnas effektivitet och funktionalitet 
 
- att lärplattformarna ska beaktas både i det systematiska kvalitetsarbetet och  
  i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
  
- att politiker på samtliga nivåer kraftfullt måste reducera kraven på dokumentation i skolan 
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Fortsättning följer… 
 
I april publicerar Lärarförbundet huvudrapporten ”Dokumentationsbördan”. I nämnda 
rapport tas ett helhetsgrepp om dokumentationsbördan. Huvudrapporten innehåller 
många fler resultat från den Novus-undersökning som vi refererar till i rapporten du 
läser. Rapporten innefattar även en analys av dokumentationskravens grundläggande 
orsaker. Den ger också fler konkreta förslag på hur vi kan komma till rätta med 
dokumentationsbördan för lärare. 
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