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Introduktion till Lärplattformen 
 

I Södertälje kommun har alla kommunala förskolor, grundskolor och 

gymnasieskolor en gemensam webbaserad plattform för lärande som vi 

kallar Lärplattformen. Lärplattformen samlar olika funktioner och verktyg 

och skapar en helhet kring elevens lärande och utveckling.  

 

 

Lärplattformen är till för: 

• Lärare, skolpersonal och övriga anställda på utbildningskontoret. 

• Alla elever i Södertäljes kommunala grund- och gymnasieskolor. 

• Vårdnadshavare till elever i Södertäljes kommunala skolor.  

 

Syftet med plattformen är: 

• Att systematisera och underlätta lärarens administration, planering och undervisning.  

• Att öka kommunikationen och interaktionen mellan skola, elev och vårdnadshavare.  

• Att elev och vårdnadshavare bättre kan följa elevens utveckling.  

• Att höja kvaliteten i undervisningen genom att möjliggöra alternativa lärvägar, 

underlätta variation, individanpassning och användande av IKT-verktyg. 

 

Centrala funktioner: 

• Se elevens schema. 

• Se elevens närvaro/frånvaro. 

• Vårdnadshavare kan föranmäla kortare frånvaro för sitt barn. 

• Vårdnadshavare kan få automatiskt mail om sitt barns frånvaro. 

• Se IUP, betyg och omdömen. 

• Se prov som planerats av lärare. 

• Lärare, personal och elever har en gemensam plattform för kommunikation, interaktion 

och dokumenthantering. 

• Aktiviteter (en typ av virtuella rum) där lärare och elever kan skicka meddelanden, 

läraren kan lägga ut planering, undervisningsmaterial, länkar etc. och eleverna kan 

lämna in uppgifter. 

• Lärare hanterar närvaro, betyg och bedöming i Lärplattformen (tidigare Skola24). 

• Rektor kan lägga ut viktig information till alla. 
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All dokumentation och allt material är samlat och hela tiden tillgängligt i Lärplattformen. 

Vårdnadshavare som har flera barn får alla barns uppgifter samlat från grundskola tom 

gymnasieskola.  

 

Inloggning och säkerhet 

Lärplattformen är en skyddad miljö där individuell inloggning krävs och individuella 

behörigheter ges. Vårdnadshavare har t.ex. enbart behörighet till sitt eget barns uppgifter och 

ev. allmän information. 

Vårdnadshavare loggar in på webben genom e-legitimation (tex via Bank-id, Nordea, Telia).  

Elever får ett användarnamn och lösenord, samma som de även använder för skolans nätverk. 

Lärare/personal loggar in på särskild sida med samma inloggning som till personalingången 

och har då tillgång till både lärplattformen och alla övriga tjänster som finns på 

personalingången.  

 

Inloggningsuppgifterna ska behandlas med varsamhet så att ingen obehörig kommer åt dem. 

Logga ut när du är klar. Vid problem med inloggningen finns vägledning på Södertäljes 

informationssida nedan.  

 

 

Länkar 

 

E-legitimation 

Vårdnadshavare kan välja vilken tjänst man vill använda om man inte redan har e-

legitimation.  

www.e-legitimation.se 

 

Södertälje kommuns webbsida för lärplattformen 

Information, instruktioner på PDF och filmer, nödvändiga länkar, FAQ mm. 

www.sodertalje.se/larplattformen 

 

Inloggningssida lärplattformen 

https://larplattformen.sodertalje.se 
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