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Sammanfattning 2020-03-05 

Digitaliseringen har en självklar plats i skolan. I den bästa av världar kan digitaliseringen i 
skolväsendet bidra till högre måluppfyllelse för elever och bättre arbetsmiljö för lärare. 
Men många av de satsningar som hittills genomförts har inte gett förväntat resultat. Ytterst 
blir det lärare och elever som får ta smällen av att digitala verktyg krånglar och att det 
saknas it-support i den uträckning som behövs.  
 
Konsekvenserna av felsatsningar är ekonomiska, men når också betydligt längre ut i 
lärares och elevers vardag. När digitala verktyg införs i skolan utan ordentliga 
behovsanalyser stjälper snarare än hjälper de lärarnas arbete. I den här rapporten visar vi 
hur digitala verktyg kan ha en negativ inverkan på lärares arbetsmiljö eftersom de kan 
störa både undervisningen och studieron. Både genom högre arbetsbelastning och risk för 
samvetsstress samt dubbel stress. Därutöver förväntas lärare och skolledare vara 
anträffbara även utanför skoltid vilket är en väldokumenterad risk för ohälsa. 
 
Lärare och skolledare spelar en fundamental roll i att staka ut vilken riktning den digitala 
utvecklingen i skolan ska gå. Utvecklingen måste därför utgå från deras behov. 
 
Lärarförbundets viktigaste krav för en bättre digital arbetsmiljö: 

1. Skolverket har fått i uppdrag att bli sektorsansvarig myndighet för 

skolväsendets digitalisering. Regeringen måste säkerställa att Skolverket får 

förutsättningar att stötta huvudmännen vad gäller ansvar och mandat. 

Skolverket ska även ha i uppdrag att sprida best practice och bidra till 

likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg. 

 

2. Regeringen måste utifrån den nationella digitaliseringsstrategin för 

skolväsendet kompensera kommunsektorn i enlighet med 

finansieringsprincipen. Det rör bland annat grundläggande infrastruktur, 

tillgång till teknisk och pedagogisk support samt kompetensutveckling. 

 

3. Regeringen måste förstärka skollagen så att det blir tydligt att huvudmannen 

har en skyldighet att säkerställa att verksamheterna har tillräckliga 

förutsättningar. Det inbegriper: 

o Professionsstyrda beslut kring om, när och vilka digitala verktyg som 

används  

o Ändamålsenliga verktyg i enlighet med kap 1 § 35 Skollagen om utrustning 

o Närvarande och effektiv teknisk- och pedagogisk support som är lyhörd 

för lärares behov och tar hänsyn till deras pedagogiska kompetens 

o Tillfredsställande infrastruktur  

o Effektiv och långsiktig kompetensutveckling för lärare och skolledare 
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Förord 
 

Ibland förs debatten om digitaliseringen i skolan i termer av att vara för eller emot. Det är inte 

en meningsfull utgångspunkt. Det vore tvärtom anmärkningsvärt om skolan skulle fortsätta 

med ett renodlat analogt arbetssätt när världen i övrigt blivit allt mer digital. Digitaliseringen 

innebär ett enormt genomgripande teknikskifte som vi bara befinner oss i början av. Detta skifte 

kommer självfallet inte att göra halt vid portarna till våra skolor. Det betyder däremot inte att 

teknikskiften är problemfria och digitaliseringen i skolans värld är inget undantag.   

I den här rapporten visar vi hur digitaliseringen i skolan brister på sätt som inverkar starkt 

negativt på lärares och skolledares arbetsmiljö. Rapporten visar att it-strul och bristande 

användarvänlighet är vardag för många lärare idag. Sverige som kunskapsnation har inte råd 

med det.  

Digitaliseringsprocessen ställer höga krav på kunskap och kompetens hos beslutsfattarna. Krav 

som de idag inte lever upp till. Staten behöver bli bättre på att axla sitt övergripande ansvar för 

samordning och kunskapsstöd. Ett lika tungt ansvar bärs av skolans huvudmän för att skaffa 

lösningar utifrån best practice och som är väl förankrade med de lärare och skolledare som ska 

använda de digitala verktygen. 

Rätt digitala verktyg har en potential att förbättra och individualisera undervisningen. Inte i all 

undervisning, inte i alla ämnen eller moment, men i många delar av lärandeprocessen. För att 

de digitala verktygen ska kunna bidra till undervisningen är det viktigt att forskning och 

beprövad erfarenhet om svagheterna såväl som styrkorna vägleder utvecklingen.   

Lika viktigt är att bygga utvecklingen på den professionella kunskap som vi lärare besitter. Hur 

involverad lärarprofessionen blir när digitala verktyg införs är ofta helt avgörande för framgång 

eller misslyckande. En lärdom av de resultat vi presenterar borde vara att lärarna själva måste 

ges förutsättningarna att styra över de pedagogiska redskapen – även när de är digitala. 

Lärarnas arbetsmiljö behöver bli en självklar del av beslutsunderlaget i varje situation där 

införandet av nya digitala verktyg kommer på tal. 

Lärarförbundet har tagit fram den här rapporten för att sätta ljuset på de problem och brister 

som många av våra medlemmar möter i sin yrkesutövning. Vi anser att den digitala utvecklingen 

i skolväsendet är för viktig för att slarvas bort och vill därför bidra till vägen framåt. Bra och 

ändamålsenliga digitala verktyg i våra skolor måste bli regel snarare än undantag.  

 

 

Stockholm mars 2020 

 
 

Johanna Jaara Åstrand 

Förbundsordförande Lärarförbundet 

Twitter @JohannaJAstrand 
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1. Inledning 
För dagens barn och elever är digitaliseringen självklar. Det gör att digitaliseringen också måste 

vara självklar i skolan. Det i sin tur ställer krav på skolan att möta elevernas behov av kunskap 

för att förstå hur tekniken fungerar, hur vi styr den och hur den kan påverka oss. Lärarna spelar 

med andra ord en fundamental roll i att staka ut i vilken riktning den digitala utvecklingen i 

skolan ska gå.  

Syftet med denna rapport är att undersöka hur användandet av digitala verktyg1 i skolväsendet 

påverkar lärares och skolledares arbetsmiljö. Satsningar på digitala verktyg görs i hela landet 

men frågan är hur väl genomtänkta dessa är. Vidare är syftet att komma med konkreta förslag 

på vad som bör göras för att lärare och skolledare ska få en bra digital arbetsmiljö.  

Höga ambitioner att digitalisera Sverige har präglat politiken de senaste åren. Att Sverige ska bli 

bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter är det mål som regeringen satt för att 

driva på utvecklingen. Ambitionen gäller i högsta grad även den svenska skolan. Regeringen ser 

att digitaliseringen kan höja måluppfyllelsen hos eleverna och öka likvärdigheten i skolväsendet 

(Regeringskansliet, 2017a). Digitaliseringen av skolväsendet har också en möjlighet att bidra till 

en bättre arbetsmiljö för lärare. Detta genom att samla ihop och förenkla nödvändig 

administration, genom att säkra tillgång till bra och ändamålsenliga läromedel samt genom att 

skapa bättre studiero för att undervisningen kan anpassas bättre till alla elever 

(Skolinspektionen, 2019; Perselli, 2014).  

Höga mål och ambitioner till trots så finns det stora utmaningar kopplat till digitaliseringen i 

svensk skola. I Lärarförbundets rapport från 2019 Stör- eller stödfunktion? – en rapport om 

lärplattformar framgick det tydligt att digitala satsningar inte alltid fungerar som ett stöd för 

lärarna, utan snarare tvärt om (läs mer på sidan 14). Det blev startskottet för den här rapporten.  

”Stockholms skolplattform är skolvärldens Nya Karolinska - ett ickefungerande slukhål för både 

personella och ekonomiska resurser” 

Lärare i Stockholm 

Det har gjorts en rad felinvesteringar i hård- och mjukvara inom skolan, det har genomförts 

dåliga upphandlingar av verktyg som inte går att använda i verksamheterna och det har inte 

investerats tillräckligt i it-stöd. Men även om tidningsrubrikerna ofta tar upp ekonomiska 

felsatsningar eller stora misslyckade projekt så ser vi att konsekvenserna av felsatsningar når 

betydligt längre ut i lärares vardag. Ett exempel är att lärarna larmar om ökad arbetsbelastning 

på grund av de digitala verktygen. Lärarförbundets rapport från 2019 ” Stör- eller stödfunktion? 

– en rapport om lärplattformar” visar att det är vanligt att lärare tvingas dubbeldokumentera 

eftersom lärplattformarna inte är anpassade efter verksamheternas behov. Ett annat exempel är 

att krånglande digitala verktyg stör både undervisningen och studieron. Drygt hälften av lärarna 

svarar att krångel stör undervisningen på ungefär hälften av lektionerna eller fler 

(Lärarförbundet, 2020). Det är helt oacceptabla siffror.  

 

                                                             

1 När vi skriver om digitala verktyg i den här rapporten avses både hårdvara och mjukvara. Vi menar å ena 
sidan digitala verktyg som används för att organisera utbildning, t.ex. lärplattformar, och å andra sidan 
digitala verktyg i som används i undervisning och lärprocesser, såväl datorer som digitala läromedel och 
andra lärresurser.  
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2. Bakgrund 

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet och Skoldigiplan 
I maj 2017 beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi som spänner över flera 

samhällsområden och ger en samlad vision för regeringens politik om ett hållbart digitaliserat 

Sverige (Regeringskansliet, 2017b). I strategin fastslås det att skolan har en särskilt central roll i 

den digitala utvecklingen. I samband med den nationella strategin antog därför regeringen även 

en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (Regeringskansliet, 2017c). Det 

övergripande målet med den strategin är att digitaliseringen ska bidra till måluppfyllelse, främja 

kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Den nationella strategin består av tre fokusområden: 

• Digital kompetens för alla i skolväsendet 

• Likvärdig tillgång och användning 

• Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter  

Vidare tog regeringen beslut om en rad förändringar i styrdokument för förskolan, grundskole-, 

gymnasie- och vuxenutbildningen som på olika sätt ska främja digitalisering. Bland annat att de 

nationella proven ska genomföras digitalt år 2023.  

För att förverkliga målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet lanserades 

våren 2019 den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet – Skoldigiplan 

(SKR, 2019). Skoldigiplan är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR,  och 

Skolverket i bred samverkan med skolväsendet och näringslivet. I handlingsplanen formuleras 

18 förslag på nationella initiativ och aktiviteter som ska bidra till att målen i strategin uppfylls. 

Initiativen och aktiviteterna rör hur digitaliseringen kan användas som medel för att främja 

förskolans, skolans och vuxenutbildningens verksamheter. Lärarförbundet är positiva till 

Skoldigiplan och står bakom de förslag som formuleras i handlingsplanen.  

 

Hur digitaliserad är svensk skola? 
Undersökningar visar att digitala verktyg används på mer eller mindre alla skolor i Sverige 

(Skolverket, 2018a; Skolinspektionen, 2019; Skolverket, 2016): 

• I grundskolan och gymnasiet går det drygt en elev per dator, i förskolan drygt sex barn 

per dator 

• I över 280 kommuner finns det inledda eller planerade satsningar på en-till-en2 

• Fler än 8 av 10 lärare använder digitala lärplattformar 

• Nästan alla förskolor och skolor har en trådlös uppkoppling 

• Det trådlösa nätverket på runt en tredjedel av skolorna har inte kapacitet för att alla 

elever i en årskurs strömmar film samtidigt 

• 151 kommunala huvudmän och 18 privata huvudmän är medlemmar i Skolfederation3 

 

I Bilaga 1 återfinns en mer detaljerad kartläggning av hur digitaliserad svensk skola är. 

 

                                                             

2 Med en-till-en menas att alla elever och personal får eller får låna en personlig dator/surfplatta av skolan 
3 Skolfederation syftar till att ge elever och lärare en standardiserad inloggningslösning 
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3. Hur påverkas arbetsmiljön i skolan av digitala 
verktyg? 

Digitaliseringen har haft en enorm inverkan på arbetslivet. Inte minst för att digitala verktyg har 

förändrat arbetsuppgifter i grunden samt medfört krav på ny kompetens hos verksamheter. 

Användningen av digitala verktyg i såväl arbetslivet som privatlivet kommer bara att öka, och 

därmed ställa fler nya krav på användarna. I takt med att arbetslivet flyttar in på den digitala 

arenan kommer det bli allt viktigare att prata om hur digitaliseringen påverkar arbetsmiljön 

(Arbetsmiljöverket, 2015). 

Arbetsmiljöfrågor kan enligt Suntarbetsliv4 delas in i tre delar: 

• Fysisk arbetsmiljö – förebygga skador och ohälsa 

• Organisatorisk och social arbetsmiljö – att det är balans mellan krav och resurser 

i arbetet 

• Digital arbetsmiljö – att de digitala verktygen är anpassade till medarbetarna, 

stödjer verksamheten och fungera rent tekniskt  

Alla dessa delar överlappar och påverkar varandra (se figur 1). Särskilt den digitala arbetsmiljön 

får konsekvenser för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt den fysiska 

arbetsmiljön.  

 

Figur 1. Arbetsmiljöns tre delar och hur de överlappar varandra. 

Med en sund digital arbetsmiljö menas att det ”är god överenstämmelse mellan digitala 

resurser, arbetstagaren och arbetsuppgiften som ska utföras i verksamheten” (Johansson, 

Holmquist, Thomsen, & Åkesson, 2018). Med digitala arbetsmiljöproblem menas sådana 

problem för individer och grupper, som uppstår i ett specifikt arbetssammanhang som en följd 

av ett digitaliserat arbete eller en pågående digitalisering av arbetet och dess stödsystem 

(Arbetsmiljöverket, 2015).  

Enligt Arbetsmiljöverket (2015) kan man diskutera olika riskfaktorer som kan bidra till it-

relaterad stress. Det kan till exempel handla om sådant som informationsöverflöd, 

teknikproblem och införandeproblem. Att titta på friskfaktorer är ett annat sätt att angripa 

                                                             

4 Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med SKR samt Sobona 
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arbetsmiljöfrågor. Genom att inventera, bevara och utveckla det friska kan man stimulera 

trivsel, utveckling och prestation.  

Forskare på Högskolan i Halmstad har undersökt digitaliseringens betydelse för arbetsmiljön i 

skolan (Johansson, Holmquist, Thomsen, & Åkesson, 2018). De slår fast att digitaliseringen i 

skolväsendet i relativt liten omfattning har analyserats ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

Förvaltningsansvariga aktörer har hävdat att de digitala verktygens användarbarhet är 

utvecklad med professionens arbetsmiljö i åtanke. Men forskningen visar att användbarhet är 

långt ifrån en tillräcklig förutsättning för att professionen ska få en god digital arbetsmiljö. 

Systemen kan vara jättebra, men är inte systemanvändningen i organisationen förankrad i 

professionens arbetssätt kan de bidra till en försämrad arbetsmiljö. Därför behöver de digitala 

verktygen analyseras ur ett bredare arbetsmiljöperspektiv.  

Arbetsmiljöproblem kan uppstå i skärningspunkterna mellan de olika delarna av arbetsmiljön. 

De riskfaktorer som vi kommer att belysa i denna rapport rör framförallt sådant som uppstår i 

skärningspunkten mellan digital arbetsmiljö och organisatorisk och social arbetsmiljö: 

 

Figur 2. Riskfaktorer i skärningspunkten mellan digital arbetsmiljö och organisatorisk och social arbetsmiljö. 

De digitala verktygen måste inte innebära arbetsmiljöproblem för lärare och skolledare. De kan i 

bästa fall bidra till en bättre arbetsmiljö genom att till exempel samla ihop och förenkla 

administration samt bidra positivt till undervisningen genom att individanpassa den (Mabry & 

Snow, 2006; Perselli, 2014; Steinberg, 2013). Den negativa påverkan på arbetsmiljön varierar 

också i grad. I vissa fall kan de skapa stora negativa konsekvenser för såväl lärares och 

skolledares som elevers arbetsmiljö. I andra fall skapar de mindre problem men som är 

hanterbara.  

Det är dock uppenbart att med de digitala verktygen har det kommit nya problem och 

förväntningar på skolans profession. I denna rapport kommer du kunna ta del av flera exempel 

på när digitala verktyg påverkat arbetsmiljön i skolan. Lärare som berättar att digitala verktyg 

innebär att de behöver mer tid för att planera undervisningen. Detta eftersom de dels måste 

Digital 
arbetsmiljö

Organisatorisk 
och social 

arbetsmiljö

RISKFAKTORER

- Digitala verktyg ger högre 
arbetsbelastning

- Krångel och störd studiero 
leder till dubbel stress

- Bristande it-support skapar 
stress

- Ett gränslöst arbetsliv skapar 
ohälsa

- Bristande möjlighet att 
fokusera på kärnuppdraget 
leder till samvetsstress
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hantera krångel, dels har en större flora av verktyg att välja mellan samt att det krävs nya 

undervisningsstrategier. Många lärare larmar om outtalade krav på att kommunicera med 

elever och vårdnadshavare utanför skoltid. Därutöver kan vi visa att professionen i alldeles för 

stor utsträckning saknar det stöd de behöver i form av till exempel it-support och 

kompetensutveckling.  

 

Krångel stör undervisning och studiero  

”Jag hade precis inlett min samhällslektion där eleverna skulle presentera stadsplaneringar de gjort 
i en app när verifieringen inte fungerade och ingen av oss kunde komma in i systemet. Jag och mina 
elever försökte lösa problemet själva, men när vi förstod att det inte skulle gå försökte jag få kontakt 
med vår it-support som via telefonsvar hänvisade till mejlen. Jag behövde ju hjälp där och då men 
fick istället skjuta upp momentet så jag behövde i realtid planera om hela lektionen. Tre dagar 
senare fick jag svar från supporten.” 

Gymnasielärare 

Alla lärare vet hur det känns att stå i klassrummet med digitala verktyg som krånglar och en 

elevgrupp som blir allt mer orolig. Att behöva hantera krånglande verktyg inför sina elever kan 

orsaka dubbel stress - såväl teknikproblemen i sig som att eleverna sitter och väntar och blir allt 

mer otåliga skapar en stressande situation för lärarna (Arbetsmiljöverket, 2015). Krånglande 

digitala verktyg är ett arbetsmiljöproblem som måste tas på allvar. 

I Lärarförbundets undersökning svarar drygt hälften (47 procent) av lärarna att krångel med 

digital teknik och verktyg stör undervisningen på ungefär hälften eller fler av lektionerna (se 

Diagram 1) (Lärarförbundet, 2020). Problemen är större i grundskolan åk 4-6 (51 procent) och 

grundskolan åk 7-9 (55 procent) än för övriga. I grundskolan åk 7-9 svarar dessutom mer än var 

fjärde lärare (28 procent) att de flesta eller alla lektioner störs, vilket skiljer sig signifikant 

jämfört med övriga delar av skolväsendet.  

 

Diagram 1. Andelen lärare som svarar att deras undervisning störs av att digital teknik/digitala verktyg krånglar på 

hälften av lektionerna eller fler, uppdelat på alla lärare samt för de olika delarna av skolväsendet. Källa: 

(Lärarförbundet, 2020). 

Dessutom svarar 4 av 10 lärare att krångel med digitala verktyg stör studieron vid ungefär 

hälften eller fler av lektionerna (se Diagram 2). För fritidshem och grundskolan åk 7-9 finns en 

47 %

40 %
37 %

45 %
51 %

55 %

45 %

Andel lärare som svarar att deras undervisning störs av att digital 

teknik/digitala verktyg krånglar på hälften av lektionerna eller fler
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signifikant skillnad där lärarna i högre grad svarar att studieron störs under de flesta eller alla 

lektioner jämfört med totalen. Mer än var femte lärare svarar att studieron störs de flesta 

lektioner jämfört med totalen där 12 procent svarar samma sak.   

 

Diagram 2. Andel lärare som svarar att krångel med digital teknik/digitala verktyg i undervisningen leder till störd 

studiero på hälften av lektionerna eller fler uppdelat på alla lärare samt för de olika delarna av skolväsendet. Källa: 

(Lärarförbundet, 2020) 

Resultaten stöds av undersökningar från både Skolverket och Skolinspektionen som visar att 

krångel med digitala verktyg stör undervisningen och leder till minskad studiero 

(Skolinspektionen, 2019; Skolverket, 2018a).  

Lärarna påverkas också av att eleverna upplever att de störs av digitala verktyg i klassrummet. 

Detta genom att lärarna upplever att det är en utmaning att hjälpa eleverna att fokusera under 

skolarbetet med digitala verktyg i klassrummet (Håkansson Lindqvist, 2015). Skolverkets 

rapport visar att 15 procent av eleverna känner sig stressade varje dag eller minst en gång i 

veckan av att skolans datorer krånglar (Skolverket, 2018a). 17 procent av eleverna svarar också 

att de på alla eller nästan alla lektioner blir störda av att de själva eller andra elever använder 

sociala medier.  

 

Många saknar tillräcklig tillgång till it-support 

”Jag skulle mejla alla föräldrar för att informera om kommande utvecklingssamtal. När jag tryckt på 
skicka, spärrades min mejl. Jag hade mejlat för många enligt systemet vilket anmäldes som spam. 
Att sedan komma fram till support och intyga att jag inte skickade spam tog en evighet. Totalt stopp 
i arbetet att inte ha tillgång till sin mejl.” 

Lärare i F-3 

Flera studier konstaterar att trots att den tekniska och pedagogiska supporten är avgörande för 

en väl fungerande användning av digitala verktyg i klassrummet så saknas ofta det 

organisatoriska stödet (SKR, 2019; Skolverket, 2018a). I Lärarförbundets undersökning från 

2019 svarar drygt en av tio lärare att de helt saknar tillgång till it-support (se Diagram 3) 
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44%

38%

Andel lärare som svarar att krångel med digital teknik/digitala verktyg

i undervisningen leder till störd studiero 
på hälften av lektionerna eller fler
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(Lärarförbundet, 2020). Situationen är värre i förskolan (11 procent) och på gymnasiet (8 

procent) jämfört med grundskolan (mellan 3 och 6 procent beroende på årskurs). Av de som har 

tillgång till it-support svarar hälften att de inte får hjälp samma dag. Att man inte får stöd och 

hjälp när de digitala verktygen krånglar i undervisningssituationen bidrar till en ohållbar 

arbetssituation för lärarna, och bidrar till den dubbla stressen.  

 

Diagram 3. Andel lärare som svarar huruvida de har tillgång till it-support och hur snabbt de kan få hjälp uppdelat på 

alla lärare samt för de olika delarna av skolväsendet. Källa: (Lärarförbundet, 2020) 

I en undersökning från 2020 har Lärarförbundet frågat lokalavdelningarna om tillgång till it-

support hos de kommunala huvudmännen (Lärarförbundet, 2020). I undersökningen 

framkommer det att en majoritet av avdelningarna svarar att de kommunala huvudmännen inte 

ger it-support i den utsträckning som det behövs (Diagram 4). 

 

Diagram 4. Fördelning över andelen lokalavdelningar som svarar i vilken utsträckning deras kommunala huvudman ger 

skolorna it-support. Källa: (Lärarförbundet, 2020) 
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Dessa resultat styrks av Skolverkets undersökning där tillgången till it-support har undersökts 

genom att fråga skolledare och lärare (Skolverket, 2018a). Till exempel visar deras resultatet att 

1 av 4 lärare i grundskolan i ganska liten uträckning, i mycket liten utsträckning eller inte alls 

har tillgång till it-support.  

En viktig aspekt är att den eller de som bidrar med it-support på en skola har kunskap om det 

pedagogiska uppdraget. Detta för att kunna stötta lärarna med det de behöver (SKR, 2019). Det 

får inte bli en maktkamp mellan it-avdelningen och lärarna vilket lätt uppstår om parterna har 

olika förståelsehorisonter och utgångspunkter för sin verksamhet. En inte helt ovanlig situation 

är att it-avdelningen förordar att lärarna ska anpassa sin undervisning efter befintlig teknik, 

medan lärarna anser att tekniken ska anpassas efter pedagogiken och undervisningen. It-

avdelningen behöver vara lyhörda för lärares behov och ta hänsyn till deras pedagogiska 

kompetens. (Perselli, 2014) 

 

Gällande it-pedagogiskt stöd ser det ännu värre ut. Med it-pedagogiskt stöd menas det stöd 

lärare kan behöva för att använda och integrera digital teknik i undervisningen. Det handlar om 

stöd från t.ex. IKT-pedagoger5  och utvecklingsledare (Skolverket, 2018a). I Lärarförbundets 

undersökning från 2020 framkommer det att endast var fjärde avdelning har en kommunal 

huvudman som ger it-pedagogiskt stöd i den utsträckning som behövs (se Diagram 5) 

(Lärarförbundet, 2020).  

 
Diagram 5. Fördelning över andelen lokalavdelningar som svarar i vilken utsträckning deras kommunala huvudman ger 

skolorna it-pedagogiskt stöd. Källa: (Lärarförbundet, 2020) 

 

Digitala verktyg tar för mycket tid från kärnuppdraget  

”Jag känner mig ofta otillräcklig. Jag vill verkligen använda digitala verktyg i min undervisning men 
dom krånglar alltför ofta. Undervisningstid försvinner, men det förväntas ändå av mig att jag 
använder dom.” 

Ämneslärare i NO 

 
Flera studier visar på att lärares arbetsbelastning är hög och att det är en ständig tidsbrist att 

hinna med sitt uppdrag (Arbetsmiljöverket, 2018; Lärarförbundet, 2016a; Lärarförbundet, 

                                                             

5 IKT står för information, kommunikation och teknik och som IKT-pedagog har man som uppgift att 
bland annat inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen. Läs 
mer om IKT-pedagoger här 

26%

74%

I den utsträckning det behövs Inte i den utsträckning det behövs

Ger den kommunala huvudmannen skolorna it-pedagogiskt stöd?

https://www1.lararforbundet.se/web/remisser.nsf/files/6E76AD4D4D151A95C12581B0002B05B3/$FILE/Yttrande_over_Entreprenad_fjarrundervisning_och_distansundervisning_SOU_2017-44.pdf
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2016b; Lärarförbundet, 2017). Detta kan leda till så kallad samvetsstress eftersom lärarna kan 

känna sig otillräckliga om de upplever att de inte hinner med sina elever. Samvetsstress är ett 

begrepp som används för att beskriva just den stress som är relaterad till ”dåligt samvete” i sitt 

yrke. Begreppet användes först av en forskargrupp i Umeå som undersökte hur samvetsstress 

påverkar personalen inom äldreomsorgen. Samvetsstress är dock vanligt inom alla 

människonära yrken som till exempel lärare och skolledare. Det finns ett tydligt samband 

mellan samvetsstress och risk för utbrändhet och symtom på utbrändhet (Suntarbetsliv, 2015). 

Allt fler lärare och skolledare sjukskrivs för stressrelaterade sjukdomar. Enligt AFA Försäkring 

är den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen för lärare och skolledare psykiska diagnoser, varav de 

tre största grupperna är: reaktion på svår stress, förstämningssyndrom och ångestsyndrom. 

Vardera diagnosgrupp står för cirka 20 procent av lärares och skolledares psykiska diagnoser. 

(AFA, 2017) 

Lärarnas arbete påverkas och förändras också med de digitala verktygen. I bästa fall kan de 

digitala verktygen hjälpa lärarna att effektivisera sitt arbete. Men tyvärr är det i dagsläget 

vanligare att de digitala verktygen istället leder till högre arbetsbelastning. Digitaliseringen 

tenderar också att driva upp tempot i arbetet genom att verksamhetens krav på effektivitet och 

uppföljning hela tiden ökar (Arbetsmiljöverket, 2015). Detta ökar stressen för lärare, skolledare 

och elever.  

Martin Tallvids avhandling från 2015 visar att den främsta anledningen till varför lärarna väljer 

att inte använda digitala verktyg är bristen på tid (Tallvid, 2015). Lärarna uppgav att arbetstiden 

var så pass fylld att de inte hade tid att förbereda lektioner eller arbetsuppgifter som 

inkluderade användning av datorn. De ansåg att det var svårt att själva hitta relevant, 

åldersanpassat och adekvat material på internet. De ansåg också att det var svårt att, i de fall där 

det fanns digitala läroböcker, bedöma kvalitet på läromedlen6. Med andra ord såg inte lärarna 

att de pedagogiska vinsterna med att använda digitala verktyg i undervisningen var tillräckligt 

stora för att kompensera för det planeringsarbetet som krävs. Tidsbristen är också något som 

kommer upp i Ann-Katrin Persellis avhandling (2014) där upplevelsen av tidsbrist har negativt 

inflytande på gymnasielärarnas arbete. Det rör sig bland annat om upplevelser av brist på tid för 

att hitta digitala resurser på internet och för att utveckla sina erfarenheter om dessa resurser. 

Ett ytterligare problem är att de digitala verktygen inte är anpassade till verksamheten. Både 

Skolverkets och Skolinspektionens undersökningar visar att det finns tekniska begränsningar 

med de digitala verktygen (Skolinspektionen, 2019; Skolverket, 2018a). Verktyg som inte är 

anpassade till arbetet kan skapa stress, frustration och merarbete för lärarna. I 

Skolinspektionens undersökning upplever lärarna på en fjärdedel av skolorna att det finns 

tekniska begränsningar för användandet av digitala verktyg. I några fall handlar det om att det 

finns för få datorer eller att de som finns inte fungerar tillräckligt bra. Den vanligaste 

begränsningen är att den hårdvara som finns inte är kompatibel med den mjukvara som lärarna 

önskar använda. Det finns även begränsningar för vilka program som är tillåtna att ladda ner på 

datorerna. I Skolverkets undersökning svarar var tredje lärare i förskoleklass och grundskolan 

och var femte lärare i gymnasiet att de minst en gång i veckan upplever att den digitala teknik 

och de digitala verktyg som finns tillgängliga på skolan inte motsvarar de krav som 

undervisningen ställer (Skolverket, 2018a).  
 

                                                             

6 Det pågår just nu en utredning angående lärarnas utsatta roll att ensamma behöva granska och bedöma 
läromedel. Utredningen syftar i att se över hur statens roll bör se ut när det gäller att kvalitetsgranska 
läromedel i svensk skola. Läs mer här 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/ny-utredning-om-statens-roll-nar-det-galler-laromedel-i-svensk-skola
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Dokumentationsbördan 
Dokumentation ska vara en mycket begränsad syssla för en lärare. Men dokumentationskraven i 

skolan har ökat lavinartat. I takt med att dokumentationskraven i skolan har ökat har också 

användandet av digitala lärplattformar blivit mycket utbrett. Lärarförbundets rapport Stör-eller 

stödfunktion? - en rapport om lärplattformar (2019c) visar att drygt 8 av 10 lärare har en 

lärplattform där de dokumenterar elevernas kunskapsutveckling men att nära 9 av 10 lärare 

även för egen dokumentation (se Diagram 6). Majoriteten (59 procent) anser att 

lärplattformarna i låg grad fungerar som ett stöd för elevernas lärande (se Diagram 7) och lika 

många menar att de inte skulle använda plattformarna om de var tvungna.  

 

Diagram 6. Procentuell fördelning över huruvida lärarna, utöver dokumentationen i lärplattformen, för egen 
dokumentation över elevernas kunskapsutveckling. Källa: Lärarförbundet (2019c). 
 

 

Diagram 7. Procentuell fördelning över vilken grad lärarna tycker att dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling 
i lärplattformen fungerar som ett stöd för elevernas lärande. Källa: Lärarförbundet (2019c). 

I Skolverkets allmänna råd om betyg och betygsättning ges 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. 
(Skolverket, 2018c) 
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Att samma uppgifter dokumenteras flera gånger i flera system både fysiskt och digitalt är 

därmed inte att betrakta som ändamålsenligt. Den ”dubbeldokumentation” som beskrivs bidrar 

till en högre och helt onödig arbetsbelastning. I Lärarförbundets undersökning svarar drygt åtta 

av tio (82 procent) att de instämmer i att dokumentationskraven gör dem stressade 

(Lärarförbundet, 2019c). Skolverket varnar också för att digitala dokumentationssystem kan 

innebära risk för överdokumentation. Lärare ska inte behöva dela information som de inte anser 

stöder elevers lärande.  

I de allmänna råden påpekas det dessutom att det kan vara direkt olämpligt med förenklade och 

automatiserade system. Ämnets karaktär, skolform eller årskurs är sådant den enskilde läraren 

måste få förhålla sig till när läraren utformar sitt sätt att dokumentera (Skolverket, 2018c). 

Professionens egna behov och överväganden ska ligga till grund för dokumentationens form och 

karaktär. Men idag får lärares professionella bedömningar stå åt sidan till förmån för en mängd 

krav och fyrkantiga system. Dokumentationsarbetet stjäl samtidigt värdefull tid från planering 

av undervisningen. Dokumentationen blivit ett allvarligt arbetsmiljöproblem (Lärarförbundet, 

2019b). 

 

Ett gränslöst arbetsliv en risk för ohälsa 

”De digitala systemen som används för kunskapsuppföljning är tröga men är ett påbud och kan inte 

väljas bort. Däremot ger det föräldrar en chimär av att de har ’rätt’ att när som helst och på ett sätt 

som de förstår kunna få rak information om hur deras barn - just vid det tillfället - ligger till. Att 

lägga kreativ energi på undervisningens planering, genomförande och relationsskapande kommer 

helt till korta. Vi i skolan är slavar under kommunikationsbördan” 

Rektor  

I takt med att arbetslivet blivit allt mer digitaliserat har också förutsättningarna för att vara 

tillgänglig utanför arbetstid ökat. Studier visar att kommunikationen mellan elever och lärare 

samt mellan vårdnadshavare och lärare/skolledare idag ofta sker digitalt utanför skoltid 

(Skolverket, 2016; Grönlund, 2014; Skolverket, 2018a). För några år sedan var de inte många 

elever som kontaktade sin lärare för att fråga om skolarbete efter skoltid. Men nu med de 

digitala möjligheterna så kan eleverna både mejla och kontakta sin lärare via sociala medier. 

Och det är inte helt ovanligt att lärarna svarar även på kvällar och helger. På det sättet har det 

skett en förskjutning som gör att lärarna inte får tid att koppla av från arbetet efter skoltid. 

Detta är något som bekräftas i Åke Grönlunds forskning (2014). Till exempel har 

kommunikationen mellan lärare och elever om elevernas skoluppgifter ökat. 25 procent av 

eleverna kontaktade en lärare minst en gång i veckan utanför skoltid. Det är mycket jämfört 

med tiden före digitaliseringen då sådana kontakter var närmast obefintliga.  

Åke Grönlunds rapport är från 2013, men Skolverkets undersökning från 2018 visar att denna 

typ av kontakt bara har ökat. Enligt Skolverket (2018a) använder 75 procent av gymnasielärarna 

och 65 procent av högstadielärarna alltid/nästan alltid eller ofta it-system för att kommunicera 

med elever utanför skoltid. Kommunikation med vårdnadshavarna sker i högre grad digitalt i 

grundskolan jämfört gymnasiet. 80 procent av högstadielärarna och 77 procent av lärarna i 

årskurs 1–6 kommunicerar digitalt med vårdnadshavare jämfört med lärarna i gymnasiet där 70 

procent svarar att de alltid eller ofta kommunicerar med vårdnadshavarna digitalt. Det är en 

ökning från Skolverkets kartläggning från 2015 (Skolverket, 2016). 

Forskningen om flexibla arbetstider och ständig nåbarhet är förhållandevis ung, men den visar 

på stora skillnader mellan individer och på deras sätt att hantera oregelbundenhet och 

tillgänglighet. För dem som arbetar många timmar i veckan finns alltid en risk för att utrymmet 

för återhämtning blir för litet. I Arbetsmiljöverkets undersökning svarar 72 procent av gruppen 

grundskollärare, lärare i fritidshem och förskollärare att de minst en dag i veckan inte kan 



 

  
 16 [29] 

 

 

 
 

 

koppla bort tankarna på jobbet på fritiden (Arbetsmiljöverket, 2018). För gruppen 

grundskollärare svarar 85 procent att de minst en dag i veckan inte kan koppla bort arbetet på 

sin fritid. Jämfört med andra yrken med krav på fördjupad högskolekompetens så ligger lärarna 

långt över medel på 59 procent. Återhämtning handlar om att varva ned den fysiologiska 

aktivering som kännetecknar stress och hög arbetsbelastning. Otillräcklig återhämtning innebär 

en risk i arbetet. I forskningen finns också samband mellan långa arbetsveckor i en pressad 

arbetssituation och överrisk för att drabbas av stroke och typ 2-diabetes. Stress, för lite 

återhämtning och sömnbesvär är sannolikt riskfaktorer. (Aronsson, 2018)  

 

Slutsatser - riskfaktorer vs. friskfaktorer 
I denna rapport har vi hittills identifierat flera risker som beror på brister och problem kopplat 

till den digitala arbetsmiljön i skolan. Vi har visat att det finns en stor risk att it-strul och 

bristande teknisk och pedagogisk support leder till dubbel stress för lärarna – dels stressen av 

att tekniken inte fungerar, och dels stressen av att eleverna sitter och väntar på att problemen 

ska lösas. Vi har dessutom visat att lärares arbetsbelastning påverkas negativt både av att 

digitala verktyg kräver ytterligare planering av undervisningen och av att lärplattformarna som 

används i skolan tvingar lärare till dubbeldokumentation. Detta kan leda till att lärare drabbas 

av samvetsstress när de inte hinner med sitt kärnuppdrag. Slutligen har vi också visat att det 

ställs mer outtalade krav på att lärare och skolledare ska kommunicera med elever och 

vårdnadshavare utanför skoltid. 

Mot bakgrund av vad rapporten visat ovan, kan vi identifiera en rad friskfaktorer som är 

nödvändiga för att den digitala arbetsmiljön i skolan ska bli godare: 

 

✓ De digitala verktygen är ändamålsenliga och efterfrågade av lärarna 

✓ Professionens egna behov och överväganden avgör om och i så fall vilka digitala 

verktyg som används 

✓ Professionens egna behov och överväganden ligger till grund för dokumentationens 

form och karaktär 

✓ Det finns en närvarande och pedagogiskt kompetent it-support 

✓ Lärare och skolledare har rimliga arbetstider och det gränslösa arbetslivet 

motverkas 

 

 

4. Förutsättningar för en god digital arbetsmiljö i skolan 
Digitala verktyg har en potential att förbättra, effektivisera och individualisera undervisningen. 

De har också en potential att förbättra arbetsmiljön för lärare om verktygen efterfrågas av 

professionen och är ändamålsenliga. Detta genom att de kan samla ihop och förenkla nödvändig 

administration, säkra tillgång till bra läromedel samt skapa bättre studiero om undervisningen 

kan anpassas bättre till alla elever (Dunleavy, Dexter, & Heinecke, 2007; Hylén, 2013; Perselli, 

2014; Mabry & Snow, 2006). För att en skola ska bli digitalt kompetent utan att det skapar 

arbetsmiljöproblem krävs det följande: 

• Verktyg som professionen efterfrågar och som de kan använda  

• En god digital infrastruktur 

• Ett strategiskt nationellt ledarskap 

• Ändamålsenliga kompetensutvecklingsinsatser 

• En tydlig lokal samordning  

• Resurser för omställningen 
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Infrastruktur 
Infrastruktur7 som stöttar användningen av digitala verktyg i skolan är en absolut förutsättning 

för att de ska kunna användas. Det behövs både fysisk infrastruktur så som nätverk och servrar 

och mjuk infrastruktur så som standarder och säkerhetslösningar. I Bilaga 1 återfinns en 

sammanställning över hur digitaliserad svensk skola är. Genomgången visar att det skiljer sig 

stort gällande vilken tillgång huvudmännen och skolorna har till god infrastruktur.  

Det finns några tekniska förutsättningar som skolorna behöver ha på plats för att kunna 

genomföra en digital utveckling som stöttar professionen och bidrar till elevernas 

måluppfyllelse. För att inte digitala verktyg ska leda till en försämrad arbetsmiljö för skolans 

profession måste nätverken ha tillräcklig kapacitet, programmen måste vara kompatibla med 

varandra och krånglande teknik får inte störa undervisningen. Dessutom finns det viktiga 

aspekter kopplat till datasäkerhet, integritet och datalagring som måste beaktas. Det gäller inte 

minst gällande vilken information och vilka personuppgifter som digitala verktyg hanterar.  

 

Ekonomiska resurser 
För att skolan ska kunna digitaliseras utan att det blir en påfrestning för professionens 

arbetsmiljö krävs det ett strategiskt tänk, en genomtänkt implementering och ekonomiska 

resurser. Verkligheten är tyvärr annorlunda, inte minst vad det gäller tillräckliga ekonomiska 

resurser. En undersökning genomförd av Lärarförbundets lokalavdelningar visar att närmare 

nio av tio kommuner planerar nedskärningar på skola och utbildning under 2020 

(Lärarförbundet, 2019a). Dessa neddragningar slår mot alla delar av skolväsendet. 

 

Behov av investeringar 

Olika skolor och huvudmän har olika ekonomiska förutsättningar. Å ena sidan beroende på 

skolans driftsform och elevunderlag. Å andra sidan eftersom den digitala utvecklingen av svensk 

skola i viss mån har drivits av eldsjälar på enskilda skolor eller hos enskilda huvudmän. En del 

skolor ligger redan långt fram för att det skett tidiga genomtänkta satsningar, medan andra 

skolor ligger långt efter. I Skolverkets undersökning svarar mer än hälften (57 procent) av 

rektorerna i gymnasieskolan och 70 procent av rektorerna i grundskolan att behovet av 

investeringar i digital teknik och digitala verktyg är ganska eller mycket stora i deras skola 

(Skolverket, 2018a).  

Samtidigt kostar både digitala verktyg och it-stöd pengar8. Om skolorna saknar ekonomiska 

resurser för att kunna köpa in digitala verktyg i den omfattning som önskas så blir lärarna mer 

eller mindre hänvisade till att använda gratisresurser på internet (Perselli, 2014). Det är inte 

helt självklart att lärarna har den tid som behövs för att kunna kvalitetsgranska den uppsjö av 

gratismaterial som finns. Om det inte heller finns ekonomiska förutsättningar för att tillgodose 

tekniskt och pedagogiskt stöd sätts lärarna i en omöjlig situation där de själva förutsätts lösa de 

problem som kommer upp, utan att ha den tekniska kompetensen som krävs. När 

kommunernas budgetar stramas åt är det ofta resurser till läromedel och it-stöd som försvinner. 

Då hamnar problemet i knät på rektorer och lärare som måste laga efter läge. 

                                                             

7 Vi har valt att lämna infrastruktur utanför rapportens syfte. Det finns dock en hel del frågor kopplat till 
infrastruktur som är viktiga att lösa inom ramen för digitaliseringen av skolväsendet. Det rör inte minst 
tekniska förutsättningar för att kunna genomföra digitala nationella prov år 2023 och datasäkerhet.  
8 En undersökning av Vision visar att den totala kostanden för it-strul, omräknat för samtliga anställda i 
kommuner i regioner, förra året uppgick till nästan 30 miljarder kronor (Vision, 2019) 
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Felinvesteringar 

En annan viktig aspekt är att problematisera varifrån pengarna för digitala verktyg tas. Enligt 

Arbetsmiljöverket (2015) kan införande av nya och mer omfattande it-system innebära 

personalminskningar. Ur en arbetsmiljösynpunkt har personalminskningar ofta negativa 

effekter på de som är kvar i organisationen. I skolans fall kan dessa effekter vara ökad 

arbetsbelastning men också en risk för att eleverna lär sig mindre. Detta eftersom läraren är den 

enskilt viktigaste påverkbara faktorn för elevernas resultat (Myrberg & Gutsafsson, 2002).  

För att få kontroll över vad de digitala verktygen kostar för verksamheten måste alla 

kringkostnader för de digitala verktygen beaktas vid inköp (Grönlund, 2014)￼ En beräkning av 

Gartner visar att den totala ä9￼ av en skoldator kan uppgå till mer än sex gånger inköpspriset 

under en treårsperiod. En standardelevdator som kostar runt 5 000 – 8 000 kronor i 

inköpspris, kan med andra ord egentligen kosta mellan 30 000 och 50 000 kronor. Det betyder 

att varje skoldator kostar minst en halv lärarmånad under en treårsperiod. Omräknat blir 

personalkostnaden 83 datorer för en lärartjänst på ett år (Silver & Troni, 2013)￼ (se Figur 3). 

Figur 3. Kostnaden för 83 datorer kan motsvara en hel lärartjänst på ett år. 

Åka Grönlund har visat att satsningar på en-till-en på vissa håll faktiskt har inneburit att 

lärartätheten har minskat (Grönlund, 2014). Denna rapport har dessutom visat att för mycket av 

lärarnas arbetstid går åt till att hantera it-strul. Det finns alltså en risk för att felsatsningar på 

digitala verktyg leder till att eleverna lämnas mer åt ofokuserat ensamarbete i stället för det 

produktiva lärarledda arbetet enskilt och i grupp. För mycket ensamarbete för eleverna riskerar 

att främst drabba de mindre starka eleverna.  

Det går dessutom att se vissa tendenser till att satsningar på digitala verktyg inneburit minskad 

måluppfyllelse för eleverna. En undersökning av Institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, visar att högstadieelever som blivit tilldelade en egen 

dator eller surfplatta av skolan varken får bättre eller sämre resultat på de nationella proven i 

engelska, matematik eller svenska än elever som inte fått en dator eller surfplatta. Det spelar 

inte heller någon roll för hur stor andel som går vidare till ett nationellt program på gymnasiet. 

Att förse alla elever med en egen dator eller surfplatta tycks inte heller bidra till att jämna ut 

skolresultat mellan elever med olika föräldrabakgrund. Resultaten tyder dessutom på att just 

surfplattor till och med kan leda till sämre måluppfyllelse i svenska (Hall, 2019). 

 

Medveten strategi 

Skolor som framgångsrikt digitaliserat sin verksamhet har haft en medveten strategi och 

förståelse för att tekniken blir en stor post i budgeten (Grönlund, 2014). I framgångsrika 

                                                             

9 Inköpspriset + den tid det tar för den anställda att hantera datorn 

X 83 X 1 
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kommuner har man till exempel tillfört resurser för att den dolda teknikkostnaden inte ska 

minska lärares tid med eleverna.  

 

Det måste å andra sidan också finnas ett mått av eftertanke vid investeringar. Ingenting talar för 

att en stor pengapåse automatiskt leder till en bra skola. Tvärtom finns det risker för ineffektiv 

resursanvändning och toppstyrning över huvudet på professionen. Det är klokt att bejaka den 

digitala utvecklingen i skolan, men det är samtidigt viktigt att försäkra sig om att de satsningar 

som görs är efterfrågade av lärare och skolledare, ger ett mervärde för lärandet och inte 

påverkar professionens arbetsmiljö negativt.  

 

Strategiskt ledarskap på nationell nivå 
Staten har implementerat digitaliseringen av skolväsendet i helt fel ordning. De började i änden 

att ålägga skolorna långtgående krav, men gav inte förutsättningar för kraven. Staten måste nu 

göra om och göra rätt, och istället ge skolorna förutsättningar utan att öka kraven. För att 

digitaliseringen i skolväsendet inte ska påverka professionens arbetsmiljö negativt krävs det ett 

strategiskt nationellt ledarskap. 

För det första förutsätts ett antal styrande politiska beslut, framförallt gällande resurser, men 

även angående exempelvis infrastruktur, organisationsutveckling och upphandling. Det behövs 

också en tydlig ansvarsfördelning. Regeringen har gett Skolverket ett utökat uppdrag att 

samordna statens arbete kring digitalisering i skolväsendet. Uppdraget innebär att de ska 

säkerställa att digitaliseringen möter de behov verksamheterna har. Regeringen måste dock 

säkerställa att Skolverket får förutsättningar att stötta huvudmännen vad gäller ansvar och 

mandat, för i nuläget är det oklart för såväl huvudmän som skolor vilket stöd de kan få. 

 

Ett genomtänkt skolutvecklingsarbete på lokal nivå 
För att digitala verktyg ska kunna bidra till undervisningen och till en god arbetsmiljö måste det 

bli en del av ett genomtänkt lokalt skolutvecklingsarbete. Det är tydligt att huvudmän måste 

vara insatta i skolornas behov och stötta den digitala utvecklingen. De måste lyssna till 

professionens behov, se till att skolledare får kompetensutveckling och förutsättningar att leda 

digitaliseringen, att lärarna får tid för kollegialt lärande och att utveckla undervisningen samt 

det finns god tillgång till teknisk och pedagogisk support.  

 

Förståelse för hur digitaliseringen ska användas i skolan 

Hos de allra flesta skolhuvudmännen finns det it-strategier. Men en rapport från 

Skolinspektionen visar att de kommunala huvudmännens it-strategier många gånger inte är 

konkretiserade för, och implementerade på skolorna (Skolinspektionen, 2019). I samma rapport 

framkommer det även att det på tre fjärdedelar av skolorna saknas eller finns en bristfällig 

beskrivning av hur digitala verktyg ska användas didaktiskt i undervisningen för att de ska 

gagna elevernas lärande (en gemensam pedagogisk idé). Om det saknas en tydlig plan för hur 

skolan ska digitaliseras och vilka resurser och kompetens som behövs för det, kommer de 

digitala satsningarna att slå fel, det säger sig självt. Detta är också tydligt i Visions rapport ”It-

strul kostar välfärden miljarder – rapport om välfärdens digitala arbetsmiljö“ (Vision, 2019). I 

den går det att se ett tydligt samband mellan graden av inflytande vid utveckling eller inköp av 

it-systemen och arbetets kvalitet, resursanvändningen och upplevd stress och strul i arbetet. 

Av de som angett att de har inflytande vid utveckling eller inköp av it-systemen upplevde 20 

procent fler att it-systemen har minskat stress och strul i deras arbete. 
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Beställarkompetens  

Huvudmännen måste ha en god beställarkompetens10 för att rätt verktyg ska upphandlas och 

användas. Det är en förutsättning att professionen deltar i utvecklings- och inköpsarbetet. Det 

är tyvärr vanligt att verksamheter som väljer att satsa på digitala verktyg inte har klargjort syftet 

med inköpen. Dessutom har det sällan analyserats hur verktygen kommer att påverka 

undervisningen och lärarens uppdrag (Steinberg, 2013). John Steinberg menar att inköpen ska 

göras i samverkan mellan förvaltning, politiker och skolans personal. Organisering och styrning 

av digitala verktyg ska göras av tekniskt kunnig kompetens, men det är också viktigt att betona 

lärares och skolledares delaktighet, uppföljning och utvärdering. 

Det är också viktigt att poängtera att effektivitet och produktivitet inte får styra huvudmannens 

inköp och implementering (Johansson, Holmquist, Thomsen, & Åkesson, 2018). För att göra 

avvägda och förståndiga inköp krävs det att huvudmannen beaktar den digitala arbetsmiljön för 

professionen. Enligt Arbetsmiljöverket uppstår det problem när de digitala verktygen inte är 

utformade så att de stödjer människor och verksamheter på ett tillräckligt bra sätt, och att de 

inte införs i verksamheten på ett välplanerat sätt. Samtidigt lägger arbetsmiljölagen ett stort 

ansvar på arbetsgivarna kring krav på datasystemens användarbarhet som de ofta själva inte 

inser, har kunskaper för eller arbetar med i praktiken (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Huvudmän gör klokt i att kritiskt granska leverantörer och försäkra sig om att de verktyg som 

beställs efterfrågas av lärarna. När digitala verktyg införts i skolan utan adekvata 

behovsanalyser stjälper de snarare än hjälper lärarnas arbete. De digitala verktygen måste i 

högre grad utformas med lärarnas behov som utgångspunkt och 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. Det måste också finnas en förståelse för att digitala 

verktyg kan vara svaret på vad lärarna behöver i vissa fall, men att de i andra fall inte är det och 

det är lärarna som ska avgöra detta. På samma sätt måste skolledare få avgöra vad skolan 

behöver för att nå målen. Branschorganisationen Swedish EdTech Industry har tagit fram ett 

upphandlingsstöd till huvudmännen gällande digitala verktyg - EdTechkartan. Det är bra att det 

finns, men det är anmärkningsvärt att det är branchorganisationen som har tagit fram detta 

stöd.  

 

Integreras i systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete 

Ett stort problem är att digitaliseringen av skolan i många fall ses som en separat process som 

inte integreras i skolans systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsarbete samt undantas från 

att användas som redskap i skolutveckling (SKR, 2019). En förutsättning för att digitala verktyg 

ska bidra till undervisningen och till en god arbetsmiljö är att det finns en lokal organisation för 

kontinuerlig utveckling och uppföljning av användningen av digitala verktyg i skolan. 

Huvudmannen måste säkerställa att digitala verktyg integreras i det systematiska 

kvalitetsarbetet och det får gärna finnas IKT-pedagoger11 eller utvecklingsledare tillhands som 

kan samordna arbetet så att varje lärare inte måste uppfinna hjulet på egen hand.  

Alla anställda ska enligt bestämmelserna omfattas av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det 

innebär att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka verksamheten och åtgärda brister så att 

ohälsa och olycksfall förebyggs och så att arbetsmiljön är god. Digitala arbetsmiljöproblem 

måste uppmärksammas i det systematiska arbetsmiljöarbetet i betydligt högre utsträckning än i 

dag. Lärares, men även skolledares, problem med den digitala arbetsmiljön måste bli föremål 

                                                             

10 Med beställarkompetens menas förmågan att planera, formulera, kommunicera och övervaka en 
systemutvecklingsprocess där användbarheten och tillgängligheten är extra viktig (Arbetsmiljöverket 
2015). 
 

https://swedishedtechindustry.se/edtechkartan/att-kopa-edtech-ett-stod-vid-inkop-och-upphandling/
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för undersökningar och åtgärder. Det är nämndpolitiker eller motsvarande styrelse hos den 

privata huvudmannen som slutligen ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. De 

behöver alltid förvissa sig om att arbetet fungerar. Allra ytterst är det deras ansvar att även den 

digitala arbetsmiljön tas om hand. Om resurser saknas ska de tillhandahålla det som krävs för 

en säker och tillfredsställande arbetsmiljö. 

 

Kompetensutveckling  
För att de digitala verktygen ska användas på rätt sätt och inte orsaka arbetsmiljöproblem för 

skolans profession behövs kompetensutveckling på alla nivåer. Flera studier (Tallvid, 2015; 

Sofkova Hashemi & Godhe, 2019) har visat att kompetensutveckling inom digitalisering är helt 

avgörande för att implementeringen av digitala verktyg ska bli verkningsfull. Säkras tillräcklig 

och rätt kompetens kommer risken att de digitala verktygen medför arbetsmiljöproblem att 

minska.  

 

Ökade krav men brist på kompetensutveckling 

Med kraven på att svensk skola ska bli ledande i att tillvarata digitaliseringens möjligheter på 

bästa sätt läggs ett krav-ok på skolans profession. Lärare förväntas ha god förståelse för hur 

digitalt stöd för lärande, administration och tillgänglighet kan gynna undervisning och elevernas 

lärande. Skolledare förväntas ha en förståelse för hur undervisningen kan utvecklas för ökad 

måluppfyllelse, hur digital kompetens beskrivs i styrdokumenten och hur digitaliseringen 

inverkar på det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Men forskaren Marcia 

Håkansson Lindqvist (2015) poängterar i sin avhandling att vi behöver bryta det underliggande 

antagandet att professionen är ansvariga för att utveckla deras egen digitala kompetens. 

I flera studier visar lärarna tydligt att de vill använda digitala verktyg men att de behöver mer 

kompetensutveckling och tid (Perselli, 2014; Håkansson Lindqvist, 2015; Skolverket, 2018a; 

SKR, 2019). Samtidigt svarar majoriteten (64 procent) av Lärarförbundets lokalavdelningar att 

den kommunala huvudmannen i låg grad eller inte alls avsätter resurser för 

kompetensutveckling gällande digitalisering (Lärarförbundet, 2020). Det är anmärkningsvärt 

mot bakgrund av vad forskningen visat att skolorna behöver. 

 

Diagram 8. Fördelning över andelen lokalavdelningar som svarar i vilken utsträckning deras kommunala huvudman 

avsätter resurser för kompetensutveckling gällande digitalisering. Källa: (Lärarförbundet, 2020) 
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Att få mer tid är kopplat både till att få tid att undersöka och prova digitala resurser och tid till 

kollegialt samarbete. Skoldigiplan har visat att skolans profession inte får den 

kompetensutveckling inom digitala verktyg de behöver (SKR, 2019). När lärarna inte får 

förutsättningar för att använda de digitala verktygen riskerar de att bidra till en ohållbar 

arbetssituation. Att lärare ges utrymme att avsätta tid för att förkovra sig samt rätt till 

ändamålsenlig kompetensutveckling är en förutsättning. 

Även skolledare behöver få stöd gällande de digitala verktygen. Detta eftersom det är en 

förutsättning att den digitala utvecklingen i skolan drivs i tät dialog med dem. Den digitala 

utvecklingen i skolan är ett förändringsarbete som ställer nya etiska, juridiska och 

säkerhetsmässiga krav, och där skolledare tilldelas rollen som förändringsagenter som ska se till 

att det blir ett framgångsrikt arbete på den enskilda skolan. Det är därför av yttersta vikt att 

skolledare får rätt förutsättningar att implementera alla de förändringar som krävs för att ta 

skolan in i framtiden. Skolledaren måste därför få kunskap om digitaliseringens inverkan på 

skolan och samhället i stort, hur digital kompetens beskrivs i styrdokumenten och hur 

digitaliseringen inverkar på det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet. Men för att 

kunna svara upp mot dessa kunskapskrav måste tillräcklig digital kompetens säkras och därför 

krävs kompetensutvecklingsinsatser.  

 

Rätt typ av kompetensutveckling? 

Den kompetensutveckling lärarna får är allt för ofta ineffektiv och kortsiktig. Enligt Sylvana 

Sofkova Hashemi och Anna-Lena Godhe (2019) har lärares kompetensutveckling tidigare 

fokuserat främst på att lära sig själva tekniken och hantera olika typer av mjukvara och 

hårdvara, och inte så mycket på de didaktiska frågorna. De menar att till skillnad från andra 

yrken omfattar lärares digitala kompetens mycket mer än bara att lära sig att förstå och använda 

teknik. Det handlar också om att kompetensen behöver bli en del av den didaktiska kunskapen. 

Detta stärks av Skolverkets siffror som visar att majoriteten av lärarna i grundskolan (86 

procent) och gymnasiet (83 procent) anser att de har ett ganska litet, mycket litet eller inget 

behov för att få just grundläggande datorkunskap (Skolverket, 2018a).  

Många lärare anser att de utbildningsinsatser som genomförs är för avskilda från deras 

undervisningspraktik för att kunna användas i praktiken (Willermark, 2018). Sylvana Sofkova 

Hashemi (2019) menar att förändringsarbetet och att lärare utvecklar kunskap om och 

kompetens i undervisningsdesign som kombinerar teknologiska, pedagogiska och 

ämnesmässiga perspektiv på lärande kräver tid och experimenterande med digital teknik i 

autentiska situationer. 

De initiativ som tagits gällande kompetensutveckling möter dessutom sällan upp lärarnas 

individuella behov - det vill säga det är antingen på en för hög eller för låg nivå (Sofkova 

Hashemi, 2019). En av slutsatserna i Sara Willmarks avhandling är att man bör bedriva mer 

behovsanpassade utbildningsinsatser för att stödja lärares utveckling och att det inte är 

tillräckligt att erbjuda insatser utifrån devisen ”one size fits all”. Något som även andra 

undersökningar pekar på (Skolverket, 2018b; Perselli, 2014).  

 

Ett gott exempel – Ådalsskolan i Kramfors 
En skola som är en förgrundsgestalt vad det gäller digital arbetsmiljö är Ådalsskolan i Kramfors. 

Skolan har utvecklat en egen lärplattform där all dokumentation och administration sker 

(Tidningen Grundskolan, 2020), och lärarna har själva varit med och utvecklat systemet med 

vilka funktioner som ska finnas. Den kommunala huvudmannen har stöttat skolan i 

utvecklingen, och det har funnits ett gott samarbete med fackrepresentanter som granskat 
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systemet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Systemet utvecklas fortlöpande efter de anställdas 

behov. 

5. Lärarförbundets krav för en bättre digital arbetsmiljö 

1. Skolverket har fått i uppdrag att bli sektorsansvarig myndighet för skolväsendets 

digitalisering. Regeringen måste säkerställa att Skolverket får förutsättningar att 

stötta huvudmännen vad gäller ansvar och mandat. Skolverket ska även ha i 

uppdrag att sprida best practice och bidra till likvärdig tillgång och användning av 

digitala verktyg. 

 

2. Regeringen måste utifrån den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 

kompensera kommunsektorn i enlighet med finansieringsprincipen. Det rör bland 

annat grundläggande infrastruktur, tillgång till teknisk och pedagogisk support 

samt kompetensutveckling. 

 

3. Regeringen måste förstärka skollagen så att det blir tydligt att huvudmannen har en 

skyldighet att säkerställa att verksamheterna har tillräckliga förutsättningar. Det 

inbegriper: 

o Professionsstyrda beslut kring om, när och vilka digitala verktyg som används  

o Ändamålsenliga verktyg i enlighet med kap 1 § 35 Skollagen om utrustning 

o Närvarande och effektiv teknisk- och pedagogisk support som är lyhörd för 

lärares behov och tar hänsyn till deras pedagogiska kompetens 

o Tillfredsställande infrastruktur  

o Effektiv och långsiktig kompetensutveckling för lärare och skolledare 
 

4. Regeringen ska i enlighet med förslag i Skoldigiplan säkerställa att det tas fram ett 

nationellt stöd till huvudmännen för planering och organisering av digitaliseringen i 

skolväsendet lokalt samt för upphandling av digitala verktyg.  

 

5. Samtliga skolhuvudmän ska i egenskap av arbetsgivare utvärdera de digitala 

verktygen utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Den digitala arbetsmiljön ska som regel 

alltid ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

6. Regeringen ska i enlighet med Skoldigiplan säkerställa att det initieras och 

finansieras forskning inom skolväsendets digitalisering som är praktiknära och 

flerdisciplinär, och som utgår från skolväsendets behov. Det handlar exempelvis om 

att genom särskilda medel möjliggöra för förskollärare, lärare och rektorer att 

medverka i praktiknära forskning.  
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BILAGA 1 Hur digitaliserad är svensk skola? 
En grundläggande förutsättning för att användningen av digitala verktyg inte ska bidra till en 

försämrad arbetsmiljö är att det finns tekniska förutsättningar för dem. Tekniska 

förutsättningar handlar inte bara, som det ibland framstår, om att eleverna har digitala enheter 

som datorer och surfplattor. Utan det handlar om såväl synlig som osynlig teknik, digitala 

verktyg samt infrastruktur. Det behövs teknik i form av hörlurar, tangentbord, extra 

datorer/surfplattor, skarvsladdar osv, och infrastruktur i form av en stabil 

bredbandsuppkoppling med tillräckligt mycket bandbredd, inloggningslösningar och register 

som är gdpr-säkra, osv. Förutom detta behövs även digitala verktyg som är kompatibla med 

varandra och den digitala tekniken.  

Undersökningar visar att digitala verktyg används på mer eller mindre alla skolor i Sverige   

(Skolverket, 2018a; Skolinspektionen, 2019; Skolverket, 2016). Högstadiet och gymnasiet har i 

större utsträckning tillgång till digitala verktyg än lågstadiet och förskolan. Datortätheten i 

grundskolan har mellan 2015 och 2018 ökat från 1,9 elever per dator till 1,3 elever per dator 

(Skolverket, 2018a; Skolverket, 2016). Men hur ser det ut med de tekniska förutsättningarna? 

En-till-en-satsningar 
Allt fler skolor och huvudmän satsar på en-till-en-lösningar så att personal och elever får eller 

får låna en personlig dator/surfplatta av skolan. Skolverket har sedan 2012 genomfört 

återkommande kartläggningar kring digitaliseringen i skolan. I den senaste undersökningen 

svarar 93 procent av gymnasielärarna och 80 procent av högstadielärarna att de undervisar i 

någon klass där alla elever har en egen dator eller surfplatta (Skolverket, 2018a). Det är inte lika 

vanligt att eleverna har en-till-en i förskoleklass (10 procent), årkurs 1-3 (32 procent) och 

årskurs 4-6 (55 procent). Dock svarar 65 procent av lärarna i förskoleklass, 78 procent av 

lärarna i årkurs 1-3 och 74 procent av lärarna i årskurs 4-6 att de i mycket stor utsträckning har 

tillgång till dator under lektionstid i skolan. I över 280 kommuner finns det inledda eller 

planerade satsningar på en-till-en (DIU, 2019). 

Förhoppningen med en-till-en-satsningar har varit att det ska leda till en mer individualiserad 

undervisning, stärka motivationen hos eleverna, ge nya möjligheter till informationsinhämtning 

och underlätta kommunikation såväl mellan personalen som med elever och vårdnadshavare. 

Ett ytterligare perspektiv har varit att det ska öka likvärdigheten mellan elever genom att ge alla 

lika tillgång till teknik, så att det inte är familjens ekonomi som styr tillgången till datorer (Hall, 

2019). 

Lärplattformar 
Lärplattformar 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 och elevscheman etc. En betydelsefull funktion i lärplattformarna är att 

dokumentera elevers kunskapsutveckling och de ska på så sätt fungera som ett stöd för 

elevernas lärande. De flesta lärarna använder idag digitala lärplattformar i sitt arbete. Enligt 

Lärarförbundets undersökning (2019c) använder mer än 8 av 10 lärare lärplattformar. I 

gymnasieskolan är siffran något högre. I Skolverkets undersökning från 2016 rapporterade 95 

procent av de kommunala gymnasieskolorna att de hade tillgång till någon form av 

plattform/hemsida/it-verktyg för samarbete mellan lärare och elev.  

Men samtidigt har det framkommit att många lärplattformar inte är anpassade för skolan. Det 

kan röra sig om att de inte kan hantera extra anpassningar, åtgärdsprogram och 

mittterminsbedömningar. Det kan också handla om att lärarna bedömer att de måste 

dokumentera på sidan av eftersom lärplattformen har brister. I vissa kommuner har det varit så 
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pass allvarliga brister i säkerheten att lärplattformen har varit tvungen att stängas ned (t ex i 

Stockholms stad). Detta sammantaget har gjort att man på vissa skolor begränsat användningen 

av lärplattformarna. I vissa fall har den kommunala huvudmannen varit tvungen att göra nya 

upphandlingar för att få ett system som fungerar i skolan (se till exempel Umeå).  

Infrastruktur 

Trådlös uppkoppling 

Skolverkets undersökning visar att nästan alla förskolor och skolor har en trådlös uppkoppling 

idag (Skolverket, 2018a). Det är dock inte alltid det trådlösa nätverket på skolan har tillräcklig 

kapacitet för att samtliga elever inom en årskurs samtidigt ska kunna streama film. 34 procent 

av rektorerna i gymnasieskolan och 43 procent av rektorerna i grundskolan svarar antingen att 

deras trådlösa nätverk inte har den kapaciteten eller att de inte vet om de har det. Vilket är 

anmärkningsvärt med tanke på att tillräcklig kapacitet är en förutsättning för att skolorna ska 

kunna genomföra digitala nationella prov år 2023. 

Identitetsfederation  

En identitetsfederation är en sammanslutning av organisationer som beslutat att lita på 

varandras elektroniska identiteter så att användarna kan använda varandras system utan att 

behöva logga in på flera ställen. Det kan till exempel röra sig om att möjliggöra en säker 

inloggning via sitt lokala nätverk till en provtjänst. Ett krav som Skolverket har satt upp för de 

digitala nationella proven är att alla deltagande skolor måste vara anslutna till en 

identitetsfederation. Inom utbildningssektorn finns Skolfederation. 

151 kommunala huvudmän och 18 privata huvudmän är medlemmar i Skolfederation 

(Skolfederationen, 2019). Skolfederation syftar till att ge elever och lärare en standardiserad 

inloggningslösning. Detta genom att konto- och lösenordshanteringen för användarna på 

skolsidan kopplas ihop med leverantörer av digitala läromedel, digitala prov och andra digitala 

tjänster. Med endast en inloggning kan elever och skolpersonal nå alla digitala tjänster som 

skolhuvudmannen har avtal med och som är medlemmar i Skolfederation. 
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