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Förord
Denna publikation är en del av rapportserien DINO – Digitalisering i nya 
offentligheter. Syftet med rapportserien är att publicera tidiga forskningsre-
sultat som handlar om samhällets digitalisering i vid mening, och särskilt det 
som sker inom och i relation till offentliga verksamheter. Vi som publicerar i 
rapportserien är forskare med intresse för digitalisering i nya offentligheter ur 
samhällsvetenskapliga perspektiv. 

I den här rapporten redovisas resultat av en studie som genomförts av fors-
kargruppen på uppdrag av skolhuvudmannen Lärandegruppen i Sverige AB. 
Uppdraget utvecklades i dialog mellan forskningsledaren och koncernchefen 
när koncernen stod inför införandet av en ny lärplattform som ytterligare för-
väntades stärka koncernens pedagogiska idé. Uppdraget var att studera im-
plementeringen av lärplattformen och det relaterade pedagogiska utvecklings-
arbetet samt att återkoppla kring hur den nya lärplattformen introducerats 
genom att peka på utmaningar och möjligheter. 

Med denna rapport lämnar forskargruppen över resultat från denna studie till 
Lärande i Sverige AB men resultaten kommer fortsatt att analyseras i olika 
sammanhang.

Forskargruppen tackar härigenom också stort för förtroendet att få följa arbe-
tet med att implementera en ny lärplattform och utveckla den ”den pedagogis-
ka idén”. Vi tackar också alla de intervjupersoner som generöst delade med sig 
av sina tankar och erfarenheter. Det är glädjande att se att det inom företaget 
finns ett stort engagemang kring lättplattformen och att utveckla verksam-
heten och dess pedagogiska idéer.

Linköping i mars 2020, 
Cecilia Nordqvist, Karin Skill, Helena Iacobaeus, Ahmed Kaharevic  
och Elin Wihlborg
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Introduktion 
Skolhuvudmannen Lärandegruppen i Sverige AB har upphandlat lärplattfor-
men Canvas och samtidigt utvecklat sin pedagogiska idé. Ledningsgruppen 
ville lära sig mer om implementeringsprocessen för att få erfarenheter att an-
vända i framtiden och utvecklade tillsammans med forskargruppen vid Linkö-
pings universitet en studie för att belysa processen. De träffades flera gånger 
under hösten 2019 för att klargöra vad Lärande önskade med studien och för 
att komma överens om tillvägagångssätt. Uppdraget och syftet med rapporten 
blev att forskarna på uppdrag av huvudmannen belyser och reflekterar kring 
implementeringen av Canvas i relation till den pedagogiska idén med både 
kvantitativ och kvalitativ metod i koncernens tre grundskolor under namnet 
Erla och 17 gymnasieskolor under namnet Real. 

Den pedagogiska idén innehåller en lärprocess som ska stödjas av lärplattfor-
men. Den innebär att varje arbetsområde har tre faser: introduktion, bearbeta 
kunskap samt visa kunnande och förståelse. De olika delarna ska underlätta 
pedagogernas planering av lektionerna. Lärprocessen synliggör också att åter-
koppling och differentiering, som båda ingår i samtliga faser, behöver anpassas 
efter situationen (Lärande, 2018).

Skolan har länge setts som en viktig arena för att introducera datorer och IT, 
dels för att förbereda elever för ett datoriserat arbetsliv och dels som stöd för 
lärande och organisering i skolan (Riis, 1997). De digitala lärplattformarna 
som vuxit fram de senaste tio åren ger idag mer sammanhållna pedagogiska 
sammanhang, tidigare handlade de mer om att kommunicera och administre-
ra internt (Godhe & Sofkova Hashemi, 2019). I takt med internets genomslag 
började mer global infrastruktur, ofta med koppling till globala internetföretag 
som Google, sprida sig bland skolorna. Istället för offentliga eller nationella 
plattformslösningar tog de globala IT-företagen en större andel av markna-
den. Det som företagen får ut är inte enbart intäkter för hård- och mjukvara; 
de data som elever och lärare genererar i plattformarna kan också ses som en 
form av valuta. Inom forskningen beskrivs detta ibland som plattformskapita-
lism (Williamson, 2017; Bergviken Rensfeldt & Player-Koro, 2019).

Att arbeta med globala plattformslösningar ger även effekt på hur skolarbetet 
kan styras (Godhe & Sofkova Hashemi, 2019). Det ger möjlighet till digital 
utbildningsstyrning, eller digital education governance, genom att elevpresta-
tioner kan följas upp och jämföras digitalt på bred basis. Fokus på jämförelser 
och mätbara data riskerar att gå ut över bredare läroplansuppdrag som till ex-
empel uppdraget som demokratifostrare (Biesta, 2015; Bergviken Rensfeldt & 
Player-Koro, 2019)
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I den svenska digitaliseringsstrategin från 2017 ges skola och utbildning en 
viktig roll i arbetet för att fånga digitaliseringens möjligheter (Regeringen, 
2017; Regeringen, 2018). Skolverket har arbetat fram nya läroplaner och kurs-
planer och i juli 2018 infördes skrivningar om digitalisering och digitala verk-
tyg i dessa (Skolverket, 2018; Skolverket, 2019). Samtidigt håller forskningen 
om digitalisering av undervisningen på att bli alltmer mångfacetterad. Thomas 
Nygren (2019) som är lektor i didaktik och forskar om källkritik i en digital tid, 
menar att en av lärarnas viktigaste kompetenser är att kunna avgöra när digi-
tala verktyg stödjer undervisningen och när det är bättre att fokusera på analo-
ga metoder. Mycket forskning fokuserar på lärarnas digitala kompetenser och 
förmåga att undervisa (Flesicher & Kvarsell, 2015; Tallvid, 2015; Selwyn, 2017; 
Monsén, 2017), liksom hur eleverna hanterar informations och kommunika-
tionsteknik (IKT) och digitala verktyg, men mindre forskning finns om hur 
digitalisering av undervisningen styrs. 

En viktig del av digitaliseringen av undervisningen handlar om lärarnas var-
dagliga arbete och hur de samarbetar kollegialt med att hantera problem med 
digitala system eller hur de delar lektionsplaneringar (Skill & Hansson, 2020). 
Skolhuvudmän kan vilja stimulera en så kallad delakultur inom undervisning 
och mellan lärare, där lärarna skall kunna dela lektionsplaner och andra for-
mer av undervisningsinsatser. Lärarna har dock både autonomi och ansvar för 
att organisera lektioner i enlighet med olika nivåer av styrdokument (Lång-
ström & Virta 2016) och i den professionella rollen som lärare finns hand-
lingsutrymme (Lipsky, 2010). Digitaliseringen gör det enklare för lärare att 
dela material och inspireras av webbsidor som lektionsbanken.se, lektion.se 
och pinterest, och de använder webbaserade verktyg för att öva glosor eller hit-
ta statistik till samhällskunskapslektioner som globalis.se, gapminder.se med 
flera. Utöver läraren anses läromedlen vara den enskilt viktigaste faktorn för 
hur ett kunskapsområde behandlas i skolan (Ammert, 2011). 

I den offentliga debatten om digitaliseringen av skolan har mycket kommit att 
handla om vilken teknik elever ska använda under lektionstid men diskussio-
ner har också förts om utgifter för huvudmännen när de inför digitala lärplatt-
formar som kanske inte alltid fungerar. Stockholms stads påkostade plattform 
är ett omtalat exempel (Lundberg, 2018; Arstad Djurberg, 2019).   

Mot denna bakgrund lyfte skolhuvudmannen Lärandegruppen i Sverige AB 
behovet av att belysa och reflektera kring sin implementering av lärplattfor-
men Canvas som under 2019 skulle ersätta den tidigare plattformen Fronter. 
Denna rapport redovisar studien som genomförts vid avdelningen för Statsve-
tenskap på Linköpings universitet. 
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Rapportens syfte
Syftet med föreliggande studie var att studera implementeringen av lärplatt-
formen Canvas och det relaterade pedagogiska utvecklingsarbetet i Lärande i 
Sverige AB, samt att visa vilka utmaningar och möjligheter det innebär. 

Lärande i Sverige AB som sammanhang för studien
I koncernen Lärandegruppen i Sverige AB ingår Lärande i Sverige AB som dri-
ver skolorna Realgymnasiet och Erlaskolan, Lärande Partner i Östergötland 
AB, Magnetica Education AB och Cognita Fastigheter AB. Studien omfattar 
endast Lärande i Sverige AB, det vill säga Realgymnasiet och Erlaskolan, i 
fortsättningen kallad huvudmannen.

Realgymnasiet fokuserar på yrkesutbildningar och erbjuder en stor variation, 
till exempel Natur och äventyr, Stylist, Trav men även teoretiska utbildningar, 
som Teknik. Av de 800 elever som avslutade sin gymnasieutbildning hos hu-
vudmannen 2019 gick de allra flesta, 753, en yrkesutbildning. För elever med 
gymnasieexamen i yrkesprogram är den genomsnittliga betygspoängen högre 
för huvudmannens elever än för riket i genomsnitt, 14,2 jämfört med 13,6, 
enligt Skolverkets statistik för läsåret 2018/19. Motsvarade siffror för natio-
nella- och högskoleförberedande program var dock lägre för huvudmannen, 
14,2 jämfört med 14,8 respektive 13,9 jämfört med 15,3 (Skolverket, 2020). I 
siffrorna för riket ingår alla huvudmän. 

Enligt Skolverkets statistik har 75,8 procent av huvudmannens gymnasielära-
re lärarlegitimation och behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen. 
Andelen är lägre än för riket där andelen är 81,7 procent. Motsvarande siffror 
för grundskolan är 55,2 procent behöriga hos huvudmannen och 77,8 procent 
i riket (Skolverket, 2020). Personalomsättningen hos huvudmannen är 16 pro-
cent, enligt företagets egen uppgift till forskargruppen.
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Metod 
I detta avsnitt redovisar vi hur forskargruppen har kartlagt processen då Can-
vas implementerades hos huvudmannen. 

Programteori är stöd i utvärderingen
Forskarna utformade en programteori som har fungerat som ett stöd för att se 
uppfyllelse av det mål huvudmannen har med implementeringen av Canvas 
i relation till det pedagogiska arbetssättet. Programteorin utgår från huvud-
mannens förstudie inför upphandlingen av lärplattformen (Lärande, 2018) 
och godkändes av uppdragsgivaren.

Programteori (Funell & Rogers, 2011) har använts i utvärderingar i Sverige 
sedan mitten av 1980-talet (Ekonomistyrningsverket, 2012), då utvärdering 
blev institutionaliserad (Lindgren, 2006). Myndigheter fick då utvärderings-
avdelningar, det skapades tillsynsfunktioner och kvalitetsgranskningar. I till 
exempel skolan märks dessa krav tydligt. Forskaren Lena Lindgren (2006) lyf-
te farhågor om att utvärderingsmonstret skulle övermanna oss på så sätt att 
vi ritualmässigt samlar in och rapporterar information utan att den kommer 
till verklig nytta. Detta har senare bekräftats (Jacobsson, Pierre & Sundström, 
2019). En programteori kan då vara ett bra stöd för att förstå vad som händer 
i utvärderingar eftersom den har som syfte att göra tydligt för alla inblandade 
vad som förväntas åstadkommas i en verksamhet och vilka åtgärder som be-
hövs för det. Vid en implementering fungerar programteori för att strukturerat 
visa vilka åtgärder som har beslutats och vilka mål som förväntas bli uppfyll-
da. Även Ekonomistyrningsverket (ESV) har funnit programteori användbar, 
för att utveckla styrning och uppföljning av statsförvaltningen (Ekonomistyr-
ningsverket, 2012). 

En programteori kan ses som indelad i två led, förändringsteori och hand-
lingsteori. I den matris som vi har utarbetat för den här studien ser vi dessa 
som en enda process. Vi inkluderar inte externa faktorer i modellen, vilket an-
dra utvärderare har gjort. Nedanstående matris, figur 1, är den programteori 
forskargruppen skapade tillsammans med huvudmannen vid starten av utvär-
deringsarbetet. Den är ett stöd när vi undersöker hur implementeringen av 
Canvas och det pedagogiska arbetssättet har fungerat hittills. I resultatdelen 
refererar vi till programteorin men kallar den där figur 2. I figur 2 som finns i 
slutet av rapporten markerar vi framgångar och utmaningar.   
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Figur 1.

Programteorin för att studera Canvas i Lärande i Sverige AB
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Utfall
–  Canvas används för styrning, undervisning och kollegialt lärande på ett sätt som inte 

varit möjligt tidigare. (Dvs skolledare har prognosverktyg för data och rapporter. Lärare 
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Canvas förändrar lärarnas bedömningsförfarande.
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–  All personal är förtrogen med Lärandes pedagogiska grund.
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Huvudeffekter fr o m ht-20
–  All personal arbetar enligt den pedagogiska idén, dvs:

•  delakultur är införd
•  alla kurser och lektioner skapas och delas i Canvas
•  undervisningen i olika ämnen har samma struktur och eleverna ”känner igen sig” mellan ämnen.
•  lärare och elever arbetar ämnesövergripande
•  material återanvänds
•  lärarna har allt material digitalt
•  personal har mer tid med eleverna än tidigare
•  lärarna återkopplar till eleverna och vårdnadshavare i Canvas.

–  Arbetsmiljön är bättre än tidigare för alla grupper.
–  Vårdnadshavarna har en överskådlig bild av skoldagen och skolresultaten.
–  Eleverna har fått en mer differentierad lärprocess.
–  Eleverna driver sin lärprocess.
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Den kvalitativa studien
Huvudmannen valde i samråd med forskargruppen ut fem skolor som skulle 
ingå i en kvalitativ intervjustudie, med syfte att få intervjua pedagoger på olika 
grundskolor och gymnasieskolor om deras erfarenheter av Canvas och hur de 
tycker att plattformen fungerar för huvudmannens pedagogiska idé.

Forskargruppen sökte rektorerna på de utvalda skolorna med frågan om att 
få intervjua pedagoger i fokusgrupper. Intervjupersonerna skulle då kunna ge 
varandra inspiration i berättelserna. Det visade sig svårt att nå rektorerna både 
via email och telefon. Endast en rektor svarade och det var med beskedet att 
det inte fanns tid för fokusgruppintervjuer. 

Forskarna bad därför i stället om att få komma till skolorna utan att bestämma 
vilka pedagoger vi skulle intervjua och när på dagen det skulle ske. När vi väl 
nådde rektorerna och kom överens om en intervjudag blev forskarna mycket 
väl emottagna med listor på personer som hade tackat ja till att delta i en inter-
vju. Även ett par rektorer tog sig tid att bli intervjuade. Intervjufrågorna valdes 
med stöd i studiens programteori och handlade om hur intervjupersonerna 
använder Canvas och hur plattformen fungerar med den pedagogiska idén (bi-
laga 2 och 3).

43 intervjuade från ledning och skolor
Under en sjuveckorsperiod hösten 2019 besökte fyra medlemmar i forskar-
gruppen fyra gymnasieskolor och en grundskola. Där genomförde vi 26 inter-
vjuer med lärare, mentorer och rektorer. Intervjuerna tog cirka 30 minuter. 
Vi intervjuade de flesta personerna enskilt. Vid åtta tillfällen deltog två eller 
tre intervjupersoner och då fick vi den fokusgruppeffekt som vi önskade från 
början. Det blev 36 intervjupersoner från verksamheten (tabell 1). Vi var oftast 
två intervjuare per intervju. Ingen av intervjuarna uppfattade att det hämma-
de intervjupersonerna. Anledningen till att vi var två var att vi var beredda att 
intervjua parallellt. Dock uppstod aldrig det behovet. Det var också en fördel 
att vara två eftersom intervjudagarna var komprimerade med intervjuer i tät 
följd och vi kunde turas om att leda intervjuerna. Rollen för den andra var 
att ställa kompletterande frågor. Det var även på så sätt en fördel att vara två 
intervjuare. 

Forskarna intervjuade också sju personer ur ledningsgruppen enskilt, med en 
intervjuare och enligt en liknande intervjuguide som i intervjuerna med peda-
gogerna (tabell 1). De intervjuerna tog 30–55 minuter. 
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Alla frågor i intervjuguiden ställdes men intervjupersonerna fick berätta gan-
ska fritt vilket gjorde att frågorna kunde ställas i olika ordning. Alla intervju-
erna ljudinspelades och transkriberades ordagrant. Intervjuarna informerade 
vid intervjutillfället om forskningsetiska regler, som att inga svar skulle kunna 
knytas till en speciell person i presentationen av resultaten och att intervju-
personerna var fria att avbryta intervjun utan att vi skulle fråga varför (Veten-
skapsrådet, 2017). För att följa GDPR bestämmelser fick intervjupersonerna 
lämna sitt samtycke till att intervjun spelades in. Dessa blanketter har förva-
rats separat från inspelningarna, enligt universitets riktlinjer (LiU, 2019).

I fortsättningen kommer lärare, mentorer och rektorer att kallas intervjuper-
soner, därför att mentorerna och rektorerna är få och annars skulle kunna 
identifieras. När intervjupersonen är en person från huvudkontoret finns till-
lägget hk i citaten.

Tabell 1. Intervjupersonerna (ip) och deras erfarenhet av pedagogiskt arbete.

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 Skola 5 Ledning

Antal intervjuer (intervjuade) 7 (8 ip) 5 (7 ip) 6 (6 ip) 5 (7 ip) 3 (8 ip) 7

Genomsnitt arbetade år hos 
huvudmannen exkl nyanställda 4 4 3 5 5 4

Genomsnitt antal år med pedagogiskt 
arbete i skola 7 9 3 13 5 --

Undervisar eller har undervisat i 
praktiska ämnen 0 1 0 3 2 --

Arbetssätt i analysen
Eftersom frågorna i intervjuerna och enkäten genererades ur programteorin 
har den styrt vilken data som samlades in. Den kvalitativa analysen var dock så 
förutsättningslös som det var möjligt för forskarna. Forskarna har ju ändå en 
del förförståelse och olika erfarenheter, vilka vi inte kan eller bör bortse från i 
detta arbetssätt. 

En av de forskare som hade intervjuat gjorde en substantiv kodning av de 
transkriberade intervjuerna. Det innebar att hen först markerade viktiga sek-
venser i samtliga intervjuer från de två första skolorna och med ledningen. 
Hen gjorde sedan en öppen kodning genom att namnge markeringarna med 
ett eller några beskrivande ord. Nästa steg var att markera ord och sekvenser i 
alla intervjuer från resterande skolor. Syftet med markeringarna och den öpp-
na kodningen var att sortera materialet och underlätta att se fenomen i tex-
ten. Det fjärde steget var att skapa teman av koderna. Dessa teman bildade en 
sammanställning för varje skola separat och en för ledningsgruppen. Det sista 
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steget var att ställa samman temana i alla skolorna och jämföra dem med de 
sammanställda ledningsintervjuerna (tabell 2). Temana syns som rubriker i re-
sultatredovisningen. Arbetssättet är väl beprövat i forskargruppen, till exempel 
i Nordqvist (2009) och är inspirerat av Grounded Theory (Glaser & Strauss, 
1967) och beskrivet i till exempel Thornberg & Forslund Frykedal (2017).

Tabell 2. Olika steg i analysen och vilka intervjuer som inkluderades i stegen.

Intervju
Analys Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 Skola 5 Ledning

1. Markera ord och satser   

2. Öppen kodning   

3. Markera ord och satser   

4. Tematiska sammanställningar      

5. Sammanställning och diskussion      

Alla medlemmarna i forskargruppen granskade resultatet med stöd av sina 
egna erfarenheter från intervjuerna, kunskaper om hur svensk skola fungerar 
och sina kunskaper samt erfarenheter av forskning om digitalisering. Resulta-
tet visar intervjupersonernas bild av Canvas i förhållande till huvudmannens 
pedagogiska idé och hur de under intervjuerna beskrev hur de hanterar Canvas 
i sin vardag. 

Den kvantitativa studien
Forskargruppen konstruerade en enkät för alla medarbetare i Lärande i Sveri-
ge AB (bilaga 1) baserad på programteorin och preliminära analyser av inter-
vjuerna. Enkäten diskuterades grundligt och bearbetades av ledningsgruppen 
och forskargruppen under två arbetsmöten. Den skickades till medarbetarna 
vintern 2020 via huvudmannen. Enkäten kunde besvaras under ungefär fyra 
veckor. Svarsfrekvensen går inte att fastställa exakt då den i flera steg skickades 
vidare till medarbetare. Enkäten kan ha nått 650 personer enligt uppdragsgi-
varen, således blir svarsfrekvensen 49 procent, med 321 svaranden. I dialoger 
vid rektorsmöten framgick att det funnits osäkerhet kring vilka skolor som be-
rörts av enkäten. Likaså har det funnits osäkerhet kring vilken personal som 
berörts av enkäten, i något fall har en skolsköterska fått den. Första frågan 
(obligatorisk) i enkäten är vilken anställning respondenten har. Då bör icke 
berörda (t ex skolsköterska) ha sållats ut. Enligt Skolverkets databas SiRiS har 
huvudmannen 295,5 lärare (Skolverket, 2020). Enkäten visar att 251 lärare 
deltagit (inklusive exempelvis mentor), antal respondenter som är endast lä-
rare är 212. 
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Återkopplingar för validering av analyser och resultat
En central del av vår metod är att diskutera de preliminära resultat med dem 
som berörs. Vi har därför träffat alla rektorer och regionchefer, en gång per 
region, det vill säga tre gånger. Vid dessa möten har forskarna dels satt studien 
i ett större sammanhang kring digitalisering i skolan och internationell forsk-
ning, dels redovisat resultat från intervjuer och enkäten för diskussion. 

I dessa möten var det tydligt att rektorerna och regioncheferna delade de över-
gripande analyserna och kände igen sig i de resultat som redovisades. 
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Resultat
I denna del kommer vi nu att presentera resultaten från studien. Resultaten 
presenteras utifrån de centrala teman som framträtt i studien och inkluderar 
alla verksamheter. Vi inleder med ledningens förväntningar och roll för att se-
dan sätta fokus på olika återkommande drag i verksamhetens synpunkter på 
implementeringen. I det avslutande avsnittet diskuteras några mer generella 
slutsatser och erfarenheter som vi drar av studien. 

Presentationen nedan baseras på intervjuerna med de 43 personerna från 
verksamheten och personerna från huvudkontoret. De jämförs med enkätsva-
ren. Totalt 321 personer fördelade på 16 skolor svarade på enkäten. Majorite-
ten av dem som svarade var lärare liksom de flesta intervjupersonerna. Enkät-
svaren visar en jämn fördelning i erfarenhet av yrket från 0–2 år upp till 20 år. 
Intervjupersonernas pedagogiska erfarenhet skiljer sig mellan skolorna från 
ett genomsnitt på tre år till 13 år.

I enkätsvaren rapporterar 74 procent av personerna att de har arbetat i upp till 
fem år hos huvudmannen, 21 procent har arbetat där i mellan sex och tio år. 
För intervjupersonerna i verksamheten varierar genomsnittstiden mellan tre 
och fem år om de nyanställda exkluderas. På huvudkontoret är genomsnitts-
tiden drygt fyra år. Enligt enkätsvaren undervisar 38 procent av de svarande 
i yrkes- eller praktiskt-estetiska ämnen (inklusive pedagoger som samtidigt 
undervisar i teoretiska- eller gymnasiegemensamma ämnen) medan sex av de 
intervjuade är lärare i praktiskt/estetiska ämnen (tabell 1). Det är en mindre 
andel än i enkätsvaren men för övrigt är ovanstående variabler ganska lika i 
enkät- och intervjusvaren. Dock är svarsfrekvensen inte så hög i enkäten, vi 
saknar information om hälften av medarbetarna. 

Målgruppen för enkäten var lärare, mentorer, rektorer (samt biträdande-), 
fritidshemspersonal och elevstödjande personal. Det, i kombination med den 
låga svarsfrekvensen, skulle kunna förklara att endast 59 procent av dem som 
svarade på vår enkät rapporterade att de har lärarlegitimation. Enligt Skolver-
kets statistik är det 75,8 procent av huvudmannens gymnasielärare och 55,2 
procent av grundskolelärarna som har lärarlegitimation och behörighet i minst 
ett av sina undervisningsämnen. Enkäten visar att bland dem som svarat är an-
delen lärare i teoretiska samt gymnasiegemensamma ämnen högre än andelen 
lärare i yrkes och praktiskt-estetiska ämnen. Andelen som undervisar i yrkes- 
och praktiskt-estetiska ämnen är ändå hög och av dessa lärare är det en lägre 
andel som har lärarlegitimation, 36 procent för dem som endast undervisar i 
yrkesämnen och 50 procent för dem som även undervisar i ett teoretiskt ämne. 
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Ett resultat att ha i åtanke i den fortsatta redovisningen är att de flesta intervju-
personerna inte tyckte att deras utbildning har förberett dem på att använda 
lärplattformar, enligt både enkäten och intervjusvaren. Av de få som förberetts 
väl på att använda lärplattformar svarar majoriteten att de har hög kompe-
tens att använda Canvas. Samtidigt svarade nästan alla (oavsett förberedelse 
i utbildning) i enkäten att de har kompetens att använda Canvas i sitt arbete. 
Enkäten visar att pedagoger som undervisar i teoretiska och gymnasiegemen-
samma ämnen svarar att de har något högre kompetens i att använda Canvas 
än vad pedagoger som undervisar i yrkes och praktiskt-estetiska ämnen svarar 
att de har. Resultatet ska också förstås mot bakgrund av att de flesta svarsper-
sonerna arbetar i gymnasieskolan. I enkäten representeras respondenter från 
grundskolan av tio procent av svaren. I resultatredovisningen har vi inte skilt 
mellan grund- och gymnasieskola därför att det då inte går att hålla utlovad 
sekretess för de svarande eftersom grupperna är för små.

Programteorin
Vid tidpunkten för datainsamlingarna hade insatserna 

under rubriken ledning i programteorin, det vill säga 
förstudie och beslut om Canvas, genomförts. Övriga 

insatser var nyligen genomförda eller pågick (figur 2). 

Huvudmannens position i Canvas
Inledningsvis följer ett par citat från intervjuer med ledningsgruppen, som il-
lustrerar verkligheten som den såg ut när intervjuerna genomfördes. Lärande-
gruppen i Sverige AB är en liten användare i ett stort amerikanskt system. Att 
det finns distans till systemet visar sig till exempel i att plattformen uppdateras 
oförutsägbart och ibland på oönskat sätt. En intervjuperson ur ledningsgrup-
pen berättade:

I somras var det ju jättekaos när dom ändrade en funktionalitet kring 
hur synbarheten för bedömningar var för … för elever och vårdnads-
havare. Och det blev jätterörigt för då var ju- då var det bara och 
slänga dom instruktionerna vi hade gjort innan för det stämde inte 
längre. (ip 7, hk)

Citatet visar att det ofta kommer nya funktioner i Canvas och det är svårt att 
uppdatera de egna instruktionerna för personalen i takt med det. Då är det ett 
problem om användarna läser gamla instruktioner, menade intervjupersonen:
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Men i communityt finns ju också dom här alla guiderna och dom tror 
jag används väldigt mycket, och det brukar jag säga, vi kommer ju 
omöjligt kunna ha uppdaterade instruktioner kring hur man använ-
der Canvas ... Vi kan göra det, hur man använder det nu, men var fjär-
de vecka så släpper dom nya funktioner. (ip 7, hk)

Samtidigt är ambitionsnivån hög. Huvudmannen vill vara stilbildande. En in-
tervjuperson sade:

Och sen vill ju vi som företag kanske va stilbildande och dela med oss 
vårt material…, i Canvas-community. (ip 1, hk)

Verksamhetens synpunkter
 – ”Fronter var … krångligt på alla fronter”. (ip C)

När det är två eller tre intervjupersoner (ip) i samma intervju och det är oklart 
vilken av dem som är citerad är hela intervjun angiven vid citat. Intervjuperso-
nerna i samma intervju var oftast överens om uttalanden.

Inte bara Canvas i undervisningen
Några intervjupersoner pratade om datorer och internet allmänt i undervis-
ningen. Det är inte bara en lärplattform de ska hantera utan också internet 
mer generellt. Fysiska läroböcker beskrevs som reserver när internetuppkopp-
lingen inte fungerar och även som ett sätt att ta kontroll över lektionen i vad 
de kallade ”digitala pauser”, som en del intervjupersoner menar att eleverna 
behöver. Även att skriva ut texter används för att ta kontroll över vad eleverna 
läser så att de inte distraheras av möjligheten att titta på annat än vad läraren 
vill, på internet. Risken med datorer är nämligen att eleverna lockas till andra 
sidor än vad läraren hade planerat enligt några intervjupersoner. ”Ingen pe-
dagog kan konkurrera med internet” (ip A) sade en intervjuperson. En annan 
menade att ”i teorin” (ip B) är det smidigt att ha allting digitalt. De flesta elever 
klarar att hantera datorer och internet på ett bra sätt om de får stöd, menade 
flera intervjupersoner. Papper och penna beskrivs ändå som en trygghet och i 
ett fall som en medicin mot stress.
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Det pedagogiska konceptet och Canvas
Canvas kommer inte att revolutionera arbetet
Några intervjupersoner betonar att den pedagogiska idén inte är ny. En inter-
vjuperson sade:

Det är ju samma regler som gäller i retoriska sammanhang, du måste 
ha en intressant inledning, sen jobbar man med nånting och så knyter 
man ihop säcken, ja … så är det ju faktiskt, det, det, ja jag skulle inte 
vilja säga att Lärande kan ta på sig äran av att ha uppfunnit det. 
(ip T)

Canvas är heller ingen förutsättning för att arbeta efter det pedagogiska kon-
ceptet, menade andra intervjupersoner. 

Men Canvas är bra
De allra flesta intervjupersonerna och svarspersonerna i enkäterna ser förde-
lar med Canvas och det pedagogiska arbetssättet. Det mer digitala arbetet i 
och med Canvas ger en gemensam referensram för pedagoger, elever och vård-
nadshavare. Det underlättar kommunikation mellan dem och skapar en sam-
syn. ”Det finns en poäng med att … man får samma karta”, (ip O) menade 
en intervjuperson. Pedagogiken och plattformen ”synkar i varandra”, sade en 
annan (ip Q). 

De flesta intervjupersonerna menar att det pedagogiska konceptet har blivit 
tydligare efter införandet av Canvas, som stöder den pedagogiska idéns struk-
tur och även enkäterna visar att plattformen är ett stöd i arbetet. Arbetet var 
inte lika strukturerat när Fronter var plattformen enligt följande citat från oli-
ka skolor:

Nej, men alltså att man har jobbat med det här på nåt sätt men att det 
har blivit tydligare, synliggjorts på något sätt eller jag i alla fall har 
jobbat så. (ip H)

Då var det inte strukturerat på samma sätt och framför allt inte från 
centralt håll, vi hade ju pedagogiska tankar och koncept från, lite från 
centralt håll också då, men inte lika styrt och inte lika uttalat. (inter-
vju S)

Det likstämmiga och strukturerade som ska underlätta för eleverna förutsätter 
att alla lärare gör på samma sätt men det gör de inte alltid enligt intervjuerna. 
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Det fungerar inte heller alltid ens för den som försöker berättade intervjuper-
sonerna: 

Bara att vi pratar om dom olika stegen gör att man, ja men nu får 
jag tänka mig för och särskilja lite mer och vara lite mer tydlig … och 
ibland blir det tydligare ibland blir det som förut. (intervju S)

Samma tanke om att det blir som förut i jämförelsen mellan Fronter och Can-
vas, uttryckte en annan person som vi intervjuade på detta sätt:

Eleverna loggar in och ser allt vad som finns, man lägger in alla upp-
gifter och allt så, ja, så det är väl egentligen, ja lite samma sak fast an-
norlunda. (ip U)

Den allmänna inställningen till Canvas är således positiv. Det syns både i enkät- 
och intervjuresultaten. Canvas beskrivs generellt som en uppdatering jämfört 
med andra plattformar, tydlig, bra, och underlättande för både elever och lä-
rare. Intervjupersonerna ser många möjligheter med Canvas och uttrycker att 
de ser fram emot att testa nya funktioner. En intervjuperson sade: ”Det finns 
olika verktyg i verktyget” (ip E) och en annan: ” Den tidigare lärplattformen 
var mer ett merarbete” (ip Z). Dessutom underlättar det för pedagoger som ska 
vikariera för varandra när de känner igen upplägg och snabbt kan orientera 
sig, menade intervjupersonerna. Alla intervjupersonerna i en intervju enades 
om att:

På Fronter så försökte jag att manipulera systemet för att få det så som 
jag ville och då funkade det ju inte riktigt, men med Canvas så känner 
jag att jag behöver inte göra det utan där så är det så pass brett och an-
vändarvänligt att, ja hur man än skulle manipulera det så känns det 
som en naturlig funktion i systemet. (intervju X) 

Man får en struktur, men man får ändå frihet att … att själv bygga 
inom den här strukturen. (ip N)

Canvas ger möjlighet till förändring
De så kallade ”lärvägarna”, det vill säga lektionsupplägg, gick inte att överföra 
helt från Fronter till Canvas och det skapade en möjlighet till förändring. Nu 
är de gamla lärvägarna stödjande, istället för styrande eller hindrande som de 
tidigare uppfattades av flera intervjupersoner. Även det faktum att det finns en 
del nya personer i företagsledningen ses som en möjlighet till denna föränd-
ring. 
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Flera intervjupersoner tror att deras egen skola har varit bättre på att använda 
arbetssättet redan tidigare än vad andra skolor har varit. Intervjupersoner från 
olika skolor berättade ändå att det inte är självklart hur de ska skilja mellan att 
bearbeta och visa kunskap, eller hur Canvas fungerar ihop med den pedago-
giska idén.

Intervjupersonerna menar att Canvas kan bli ett bra stöd senare. Det flesta 
känner sig för oerfarna ännu. Förhoppningen är att verktyget utvecklas till att 
bli mer användarvänligt eftersom användarvänlighet är en förutsättning för 
att det ska användas.

Implementering tar tid 
Intervjusvaren visar att det inte verkar finnas någon konflikt kring att imple-
menteringen går olika fort för olika användare. Den intervjuperson som inter-
vjuarna uppfattade vara mest aktiv användare av Canvas i en skola menar att 
man måste ha rimliga förväntningar på kollegor. Den allmänna inställningen 
som uttrycks i intervjuerna är att det är naturligt att det tar tid att implemente-
ra en ny plattform. Lärare är olika både i och utanför Canvas, menar intervju-
personerna, och de har olika lätt att ta till sig nya digitala verktyg.

Flera intervjupersoner förespråkar en försiktig implementering, speciellt med 
tanke på att plattformen har så många funktioner att sätta sig in i. En strategi 
för att skydda sig själva är att välja ut de viktigaste funktionerna och begränsa 
sig till dem, till en början. 

När implementeringen går bra – tydlighet, tid, support
I enkäten har de flesta svarat att de är nöjda med hur skolledningen imple-
menterar Canvas och hur huvudkontoret har förberett och stöttat den. Några 
intervjupersoner, från två skolor, beskriver att kraven från huvudmannen och 
rektor om hur Canvas skulle användas för det pedagogiska konceptet var gan-
ska tydliga, vilket upplevdes som ett stöd. En intervjuperson sade: 

Alltså vi har fått, vi har satt mål på hur mycket vi ska använda Can-
vas i år och ... det uppfyller jag. Alltså dom målen tror jag som är satta 
... är ju att vi ska kunna skapa moduler och skapa kurser i Canvas och 
det kan jag. (ip J)

De intervjupersoner som upplever otydlighet i hur implementeringen ska gå 
till saknar sådan styrning.
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Vissa menar att implementeringen har gått över förväntan och att det har fun-
nits gott om tid att arbeta med Canvas, till exempel att skapa Canvasrum. In-
tervjupersoner från flera skolor håller med om att det har funnits tillräckligt 
mycket tid och att var och en kan välja på vilken nivå man vill använda Canvas. 
Intervjupersonerna rapporterar att filmerna som tagits fram av huvudkonto-
ret som stöd är bra, lagom långa och de aviseras via mejl. Canvassupporten är 
också bra, enligt intervjupersonerna, även om enkäten visar att det sällan är 
förstahandsvalet vid problem. Det beskrivs i intervjuerna som ett eget ansvar 
att tillgodogöra sig informationen:

Alltså det är ju kollade igenom Youtube-klipp, läste igenom deras fo-
rum och testade själv egentligen, för att se hur saker och ting funkade. 
(ip P)

När implementeringen inte går bra – otydlig styrning, tidsbrist, dålig tajming 
En intervjuperson som berättade att hen var nöjd med sin egen hantering av 
Canvas sade dock:

…fast ... jag tror inte det står hur mycket vi ska använda det. Kunska-
pen finns men jag har inte implementerat det jättemycket. (ip J)

En annan uttryckte att hen var i:

…experimenteringsstadiet och testar olika funktioner och ser hur vi 
kan få in det i dom olika delarna av våra ämnen. (intervju Z)

Citaten visar att implementeringen inte kommit så långt som det ibland verkar 
i intervjuerna. Personerna i en intervju som genomfördes i slutet av intervju-
perioden tyckte att det var svårt att implementera en ny plattform för elever 
och lärare samtidigt. Lärarnas tillkortakommanden i att förstå och förklara 
gav eleverna problem. Till exempel visste inte alla lärare vid intervjutillfället 
vad eleverna kan se när läraren har lagt upp en uppgift i Canvas.

Ett par lärare rapporterade även problem med att Canvas och det pedagogiska 
konceptet introducerades samtidigt. Här är det intressant att uppmärksamma 
att i en av dessa intervjuer korrigerade en intervjuperson senare valet av ordet 
koncept, och alla enades om att säga lärprocess istället.

Det finns intervjupersoner som tvärtemot de positiva synpunkterna ovan fort-
farande vid intervjutillfället saknar tydliga direktiv om vilken roll Canvas ska 
ha. Det finns en tanke om att ledningen vill kunna mäta olika saker och därför 
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valde Canvas, men det är oklart vad den vill mäta. Några intervjupersoner var 
tveksamma till att bidra till statistik som ska bearbetas av AI (artificiell intelli-
gens) utan att de vet vad den ska användas till. 

I linje med ovan uttryck för att det saknas tydliga direktiv berättade några in-
tervjupersoner om att de saknar beslut om vad de får göra och inte i Canvas. 
En skola var snabb med att börja använda Canvas och fick göra om när in-
struktionerna kom från huvudmannen. Utifrån användarens roll bör funktio-
ner begränsas till vad de verkligen vill ha och låta dem slippa övriga funktioner, 
menar personer som intervjuades i mitten av intervjuperioden: 

Jag har en hel del idéer om hurudant jag skulle vilja designa det för att 
göra det bättre för … både mig som lärare och som… för eleven. (ip Q)

Implementeringen hade underlättats om alla funktioner hade varit igång från 
början, som ”Idag-sidan” och funktionen för mentorer, menade några inter-
vjupersoner.

Intervjupersonerna berättar om en annan osäkerhet i implementeringen av 
Canvas och hur det påverkar deras attityder till implementeringen:

För våran del att bara tänka att, försöka slappna av, försöka se att det 
funkar och sen stegvis … försöka utvecklas. För det vi märker också 
att Canvas förändras ju också med tiden, så det blir att om vi lägger 
för mycket tid nu att försöka göra det på ett specifikt sätt och sen helt 
plötsligt ändras det. (ip P)

Citatet uttrycker att situationen upplevs så oklar att det kan vara meningslöst 
att engagera sig för mycket.

För dem som inte använder Canvas är förklaringen ofta tidsbrist. Några upple-
ver att det finns ett glapp mellan huvudkontorets och skolans verklighet, som 
innebär att användarna i skolorna inte har så mycket tid som förväntas för att 
lära sig plattformen. Ett annat argument är att tidpunkten för implemente-
ringen gjorde det nödvändigt att fokusera på att skapa kursrum eftersom det 
var alldeles innan höstterminens start. Då fanns det inte tid att fördjupa sig i 
Canvas olika funktioner. Andra lägger ansvaret på sig själva och menar att de 
inte utnyttjade tiden tillräckligt väl. Intervjupersoner berättar också att de helt 
prioriterade bort arbete med Canvas på grund av kursstarten då de behövde 
tiden till att lära känna elever och eventuella nya kollegor.
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Det är inte det man vill lägga tid på riktigt, att lära ett system utan 
man vill ju bara kunna göra sitt som lärare då. (ip L)

Även under terminstid kan det vara svårt att hinna börja använda en ny platt-
form:

Det kommer ju information hela tiden om Canvas och filmer och allt 
möjligt, men det är ju den här tiden att sätta sig ner, tror jag. (intervju 
U).

Instruktionsfilmerna upplevs generellt av intervjupersonerna som bra men det 
finns problem, som beskrivs av ett par personer ur en av de sista intervjuerna:

Varje film har man ju tittat på nästan fem, sju gånger för att man då 
ska kunna följa dom här stegen, för det är ju väldigt mycket steg. Så då 
har man ju pausat och så kanske man har gjort några anteckningar 
själv att, ja för att jag ska komma ihåg vilka steg jag ska göra. Så att 
det går att titta på dom men det tar ju väldigt mycket tid i och med att 
du måste titta på dom så pass många gånger och själv föra små an-
teckningar, så det kanske inte är det allra bästa sättet. (intervju Y) 

Enligt en intervju tar varje livesändning 40 minuter och det är svårt att hinna 
titta ikapp för den som inte kan se sändningen live. Tiden kan vara ett problem 
även för dem som känner sig säkra i att använda Canvas eftersom de hjälper 
sina kollegor i deras Canvasrum. Canvas underlättar därför inte ännu menar 
de flesta intervjupersonerna, och de har inte ändrat sitt arbetssätt:

Nja, alltså egentligen har det väl inte ändrat sig så jättemycket, det har 
tagit rätt mycket tid och det gör det fortfarande ... att lära sig Canvas, 
det finns ju mycket funktioner som man fortfarande inte har riktigt 
koll på ... och lite barnsjukdomar. (ip U)

En ”barnsjukdom” som alla intervjupersonerna beskriver är när ”Canvasrum-
men” försvann. De återfanns dock. Ett förslag från intervjuerna är att det ska 
gå att öppna Canvas i off-lineläge för både lärare och elev.

De som inte har ändrat arbetssätt i och med införandet av Canvas har ändå fått 
en förändringsvilja, vilket är första steget i en förändringsprocess. En intervju-
person berättade:
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Jag fick ett nytänk av det … och jag hade ... planer på att ändra, fast ... 
eller jag gjorde lite småändringar i början men det har fallit bort, det 
har det. (ip J)

Trots upplevda brister i implementeringen använder de flesta intervjuperso-
nerna Canvas på något sätt. Nedan berättar de hur mycket och till vad.

Canvas används i olika grad
Vissa intervjupersoner berättade att de använder Canvas till allt. De lägger upp 
allt material i Canvas, tar emot inlämningar och använder inget annat system 
för kommunikation med eleverna, det vill säga de använder inte Teams. SMS 
används i vissa ämnen då praktisk information är viktig eftersom ingen notifi-
kation syns i mobilen när meddelanden skickas i Canvas. Flera intervjuperso-
ner och 73 procent av dem som svarade på enkätfrågan sade att de använder 
Canvas i stort sett dagligen. Exempel från intervjuerna är att Canvas används 
i all kommunikation med eleverna som ”inte är direkt” (intervju X), det vill 
säga att Canvas används i all undervisning. I ”all undervisning” inkluderas inte 
alltid praktiska moment: ”Träffar man dom i skogen så ... funkar det ju inte” 
(intervju X). Eleverna har inte med sig dator till skogen och då är Canvas oan-
vändbart enligt intervjuerna. ”Det skulle vara ett hinder för dom om all kom-
munikation skedde via Canvas” (intervju X) sade en intervjuperson. Det finns 
ett undantag i intervjuerna där en lärare använder Canvas i sitt praktiska ämne 
men inte i sitt teoretiska, eftersom det finns en så bra lärobok i det senare. I öv-
rigt verkar det bero mer på ämne än på pedagog om Canvas används eller inte. 

Vissa intervjupersoner använder knappt Canvas, vilket kan vara konsekvent 
med tidigare då de inte heller använde någon plattform. En pliktskyldig in-
ställning är att man bör lära sig mer, en intervjuperson sade att hen har gått 
”de där kurserna alla ska gå” (ip C). Samtidigt förlitar sig intervjupersonerna 
på kompetens bland kollegorna. En annan förklaring till låg användning är att 
inte vara van vid plattformen, det vill säga en ond cirkel eller att nyanställda 
lärare inte var med när Canvas introducerades.

Många intervjupersoner, även de som använder plattformen, skulle vilja an-
vända Canvas mer och berättar om vad som skulle göra det möjligt: 

Tid ... och bättre insikt om dom funktionerna som finns. Och sen så lite 
… lite erfarenhet, lite vana om ... ja, vad man kan använda alla dom 
här funktionerna till också. (intervju Z)
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Lärarna skulle enligt citatet vilja ha tid att lära sig använda fler funktioner i 
Canvas och tror att de kommer att använda Canvas mer så småningom. Ett 
hinder för vissa är att de upplever att eleverna inte använder Canvas på det sätt 
som lärarna vill. Det kan tyckas vara lärarens pedagogiska ansvar hur eleverna 
använder Canvas men om läraren själv inte är säker i sin hantering av plattfor-
men kan det vara svårt.

Enkäten visar att en något högre andel pedagoger som undervisar i teoretiska 
och gymnasiegemensamma ämnen svarar att de använder Canvas i den grad 
de vill, jämfört med vad pedagoger som undervisar i yrkes- samt praktiskt-es-
tetiska ämnen svarar.

En lokal samstämmighet är viktig enligt intervjupersonerna och en skola hade 
vid intervjutillfället bestämt en lägstanivå för hur Canvas ska användas för 
närvarande: en veckomodul och att eleverna kan läsa i Canvas vad de ska göra. 
Intervjupersoner från två skolor tror att deras skola ligger långt framme i im-
plementeringen och menar att lärarna använder Canvas mer än vad som är 
kravet från huvudmannen.

Lärarna använder Canvas inte bara i olika grad utan också på olika sätt, vilket 
framgår av följande stycke. 

Canvas används på olika sätt
De allra flesta svarspersonerna rapporterade i enkäten att de åtminstone delvis 
skapar sitt nya och omarbetade material i Canvas. I intervjuerna blir det tyd-
ligt att olika pedagoger använder Canvas på olika sätt och även att en enskild 
intervjuperson kan använda Canvas olika i sina olika ämnen. Till exempel kan 
en lärare använda Canvas i ett ämne genom att ha genomgångar och uppgifter 
i plattformen och i ett annat ämne för kurslitteratur och diskussionsuppgifter. 
En intervjuperson på en annan skola gav ytterligare exempel:

Inom [ämne X] så har jag väl i stort sett använt Canvas för att göra 
en övergripande planering som ett schema att följa. (ip Zb) 

I ett annat ämne är användningen annorlunda enligt detta citat:

I [ämne Y] däremot så använder vi mer ... dom funktionerna som 
finns för att skapa uppgifter ... använda oss av kamratbedömningar, 
hur man gör med, hanterar labb-rapporter och liknande, såna saker, 
och alla hjälpmedel som finns för eleverna när dom ska utföra dom 
här uppgifterna också. (ip Zb)
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Canvas används generellt mindre i praktiska ämnen men det finns undantag 
som visas ovan. 

Skolledningens styrning
I en intervju diskuterar intervjupersonerna att användningen av Canvas är 
styrd av skolledningen och de är nöjda med det:

–Vad jag har hört tror jag känns det som att det ska vara så här, alla 
mentorer ska ha på sitt sätt och att rummet ska se ut på sitt sätt. Det är 
väldigt så här uppstyrt.

–Ja, precis. Och det är ju därför vi ... vi är ju ganska olika vi tre, du 
gillar ju inte det här jättemycket, men vi gör ju ändå lika. Sen kanske 
man gör kanske sina olika layout. (intervju K)

Även andra intervjupersoner berättade att de dagligen använder Canvas struk-
turerat enligt den bestämda modellen: introduktion, bearbeta kunskap, visa 
kunnande och förståelse.

På en annan skola berättade intervjupersonerna dock att de både arbetar en-
ligt huvudmannens instruktioner och som de själva tycker, till exempel att de 
strukturerar om en beslutad modell för att förbättra den.  

Från ytterligare en skola rapporterar en del intervjupersoner att de använder 
Canvas mer övergripande och för att strukturerat planera flera veckor framåt, 
snarare än för varje lektion. Det gick inte i Fronter enligt intervjuerna.

Service till eleverna
Pedagogerna använder Canvas för elevernas inlämning, att instruera eleverna 
om vad de ska göra och träna på och för att på olika sätt underlätta för elever-
na, till exempel genom att kopiera in länkar till läromedel. En intervjuperson 
berättade: 

Eleven kan se hur jag tittar på deras förmåga och på vilket sätt, alltså 
vad dom ska nå så att säga, vilka förmågor. (ip G)

Canvas används bland annat således som service till eleverna. En intervjuper-
son beskrev det som en praktisk strategi att lägga ut material till eleverna och 
berättade: ”Tanken för mig är att även om man missar min lektion så ska man 
kunna följa med i vad vi har gjort.” (ip H) Det ger eleverna möjligheter till 
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alternativ om de inte kan närvara på lektionen. Intervjupersonerna säger att 
detta är extra viktigt eftersom många elever har en hög frånvaro.

Moduler i Canvas kan även spara tid för lärarna, eftersom materialet ligger 
kvar för eleverna att titta på när som helst. Vid klassgenomgång måste läraren 
istället sedan upprepa för varje elev under arbetets gång, enligt intervjuperso-
nerna. Med Canvas behövs inte det.

Klassrummet behövs
En intervjuperson som berättade att hen digitaliserar sina lektioner så att det 
blir färre genomgångar i klassrummet, berättade senare i intervjun: 

Om jag säger att man gör allt på Canvas, det är ju inte att jag gör allt 
på Canvas, det är ju lektionen och mötet med eleven är ju fortfarande 
central. (intervju X)

Detta återkom flera lärare till, att många elever behöver klassrummet och lära-
ren i klassrummet för sitt lärande. De betonar vikten av dialog, samarbete och 
fysisk närvaro för att bygga kunskap tillsammans, vilket de menar är skolans 
gemensamma kunskapssyn. Intervjupersonerna tycker inte att klassrumsbete-
endet har ändrats så mycket i och med Canvas. Några intervjupersoner ser en 
fara i att det går att göra en distansutbildning i Canvas. Andra ser inte några 
risker med det, utan menar att eleverna vill vara i skolan. Ytterligare någon 
betonar att duktiga lärare klarar sig utan lärplattform i klassrummet. 

Pedagogerna kan ha kontroll
Vissa lärare menar att det är bra att de kan styra det eleverna ska se av det stora 
material som kan finnas i det virtuella rummet, att se hur aktiva eleverna är i 
Canvas och vad de gör i plattformen. Den ger en bra överblick för pedagogerna. 
Även mentorerna kan ha mer kontroll över information nu än i den tidigare 
plattformen. Det är också bra att det går att planera utan att eleverna ser det, 
innan man klickar på publicera, sade några intervjupersoner. Fronter var mer 
riktat till eleverna. En intervjuperson uppskattar de automatiska funktionerna 
i Canvas:

Det vi känner är mycket bättre med Canvas är automatiserade funk-
tionerna. Om till exempel en uppgift, om jag gör en uppgift så- och 
eleven lämnar in, så synkas det direkt till, då finns den i översikt på 
vem som har lämnat in och inte lämnat in. (ip L)

22



Många funktioner används
Lärarna testar och gör erfarenheter som de delar med kollegor. Några använ-
der att-göra-listan, medan andra använder kalendern till att lägga in läxor och 
större prov. I enstaka fall används kalendern för ytterligare information till 
eleverna. Intervjupersonerna i en intervju använder Canvas som anslagstavla. 
Någon delar Canvasrum med en annan lärare och är nöjd med samarbetet. ”…
och så rättar jag ju i Speed Grader som alla andra.” (ip Wa) En lärare berättar 
att hen har använt projekt från Commons som var upplagt centralt. Ytterligare 
någon tar till sig vad andra har skapat men delar mest med sig själv, även om 
hen delar med kollegor ibland.

Flera intervjupersoner tycker om kamratbedömningsfunktionen i Canvas, där 
elever bedömer varandras arbete. Eleverna uppskattar den också, menar de. 
Kamratbedömning användes även tidigare, fast den inte fanns i någon platt-
form.

Ett fåtal lärare gör bedömningar i Canvas eller samlar i alla fall bedömning-
sunderlag via Canvas, som framgår i nedanstående citat: 

Jag har gjort bedömningar i Canvas på olika vis genom att … forma-
tivt samla in underlag så har jag kunnat använda mig av det sen, för 
att ge muntlig feedback. Jag har kunnat ge tummen upp på saker jag 
tycker är bra, på diskussioner, jag har spelat in bedömning - Så det, jag 
prövar lite olika saker, jag tycker det funkar bra. (ip N)

En intervjuperson tycker att det är skönt med Canvas bedömningssystem men 
är ganska ensam om den positiva synen: 

”Över godtagbar nivå” eller ”når en godtagbar nivå” eller under då, 
”når ännu inte”. Det är ju väldigt lätt för mig och det är väldigt ... det 
är väldigt befriande som lärare. (intervju X)

Bra för differentiering
En styrka i Canvas är att bedömningarna kan anpassas till olika elevers behov, 
det som kallas differentiering enligt intervjupersonerna. En intervjuperson be-
rättade:

Vi har fler sätt att … att återkoppla till eleverna på, som kan göra det 
mer personligt som exempelvis en video eller en ljudfil då beroende på 
hur bekväm man känner sig. Jag kan markera i text, jag kan … färg-
lägga, jag kan rita i deras arbete och sånt. Allt det där är väldigt posi-
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tivt, speciellt med tanke på att vi har elever med väldigt speciella behov 
som kan behöva återkoppling på ett tydligt sätt, det finns tydlighet för 
olika elever, så man kan variera sig där, vilket är positivt. (ip N)

Canvas är således bra ur differentieringssynpunkt, det vill säga att lärarna kan 
nå ut till olika elever utan att behöva göra någon annan anpassning. Det sker 
inte automatiskt men Canvas ger bra möjligheter för detta. Lärarna berättade 
att de tidigare ibland hade svårt att komma ihåg att göra de olika extra an-
passningar som vissa elever behövde. En intervjuperson förklarade: ”Vi slutar 
använda begreppet ’särskild anpassning’, för att ... det blir negativt laddat på 
nåt sätt”. (intervju Y) Intervjupersonerna berättade att i Canvas kan eleverna 
arbeta i modulerna i sin egen takt och där nå sin egen högsta potential. Elev-
erna har kontroll genom att de kan pausa när det passar dem. Varje uppgift 
har olika svårighetsgrader. För elever med svårigheter är det bra att det går att 
lägga in länkar till stödprogram, till exempel Natural Readers. Andra länkar 
kan vara till online-böcker att läsa eller lyssna på. 

Det finns en förhoppning i intervjuerna om att kunna vara flexibel med under-
visningsmaterial mellan årskurs 9 och första året i gymnasiet. Det kan gynna 
både elever som arbetar långsamt och de som arbetar snabbt i ett ämne. Dessa 
indikationer bekräftades också av rektorerna i de återkopplingsdiskussioner 
som genomfördes i slutet av studien. Då framhölls även skillnader mellan 
grundskola och gymnasieskola i relation till vårdnadshavarna och hur arbetet 
i klassrummet fungerar. 

Programteorin
Resultaten så här långt stöder delvis och bitvis de 
första förväntade utfallen i programteorin (figur 2):  

Canvas används för styrning, undervisning och 
kollegialt lärande. Lärare har fått prognosverktyg 

för formativa och summativa omdömen i 
ämnen och kurser. Via lärarnas utbildning 
förbättras elevernas möjlighet till lärande. 

Få delar material 
En intervjuperson som är ensam i ett av sina ämnen berättade:

Sen har jag (ämnet X) men jag är den enda x-läraren på skolan, så där 
har jag ju, är det ju ingen som är med och samarbetar på vår enhet. (ip 
H)
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Intervjupersonen uppfattar det som frivilligt att dela Canvasrum och vet ingen 
annan som gör det. Några andra lärare som delar lektioner och material arbe-
tar ändå för att kunna dela Canvasrum.  

Trots något undantag som nämnts tidigare menar flera intervjupersoner att 
de har svårt att hitta det de letar efter när de söker andras material, majorite-
ten rapporterar både i enkäten och i intervjuerna att de inte använder Com-
mons ännu. Citatet nedan kommer från en skola där Commons ännu inte an-
vänds enligt ledningens uttalade strategi, för att ha kontroll över kvaliteten på 
materialet: 

Jag kan inte dela det med kollegor än. Och det har dom pratat om att 
det ... vi avvaktar nu första året för att se, så att det inte kommer upp 
massa ... lite lägre kvalité på grejerna då, så man testar först och sen så 
... det som man tycker är bra det kan man dela med resten då. (ip L)

En synpunkt är att det inte är några problem med att i framtiden lägga ut ma-
terial i Commons men i så fall är det viktig att få lägga med en instruktion för 
hur materialet är tänkt att användas. Synpunkten stöds av ett samtal mellan 
intervjupersoner från en annan skola än i förra citatet:

–Men om man lägger ut det i Commons så finns det ju ingen som man 
kan=

–Nej, just det.

– … berätta, pudla lite för, så att då måste det ju vara riktigt bra skulle 
jag känna. (intervju X)

Även en annan osäkerhet diskuterades i intervjun: ”man måste ju kunna för-
klara sitt, sitt material på nåt sätt för att det ska bli användbart.” (intervju X)

I en annan intervju diskuterade intervjupersonerna att alla i skolan kan se och 
ta varandras moduler via en admin-ingång. De antog att andra skolor inte har 
denna öppenhet. Intervjupersonerna berättade också att skolans medarbetare 
hade diskuterat om det är rätt eller fel att vem som helst kan ta någons kurs-
material. De pratade om bristen på kommunikation om detta men var själva 
positiva till möjligheten att dela material och att de förutsätter att allt material 
har en hög kvalitet. Intervjupersonerna uttryckte inget obehag inför att deras 
material ska granskas. Dessutom är granskningen något som hör till ett akade-
miskt yrke, menar de.
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Det är svårt att använda Canvas för praktiska moment men det kan göras när 
lärare och elev har lärt sig mer om plattformen, till exempel att lägga in filmer, 
menade en intervjuperson.

En fördel med Canvas är enligt en intervju möjligheten för eleverna att göra 
ljudinspelningar i stället för att skriva. Intervjupersonerna menar att eleverna 
skriver så mycket ändå. Ljudinspelningarna borde också spara tid för lärarna, 
men trots det sade intervjupersonerna att ingen ännu har använt möjlighe-
ten till ljudinspelning. Detta är även ett exempel på att intervjupersonerna ut-
tryckte en tilltro till att de skulle komma att använda fler delar av plattformen, 
i takt med att de blev mer vana vid den. 

Hinder och svårigheter i att använda Canvas
Nedan följer ett försök att strukturera de hinder som intervjupersonerna rap-
porterade att de upplever i att använda Canvas. Det kan vara ett initialt hinder 
eller något som de upptäckt när de har börjat använda plattformen.

Organisatoriska hinder
Intervjupersonerna upplever att det är svårt att komma överens om ett enhet-
ligt sätt att använda Canvas eftersom ämnena är olika. En planering i plattfor-
men kanske inte fungerar i verkligheten till exempel, eftersom det inte alltid 
går att förutse hur lång tid olika moment tar i klassrummet. Målsättningen 
med enhetlighet så att eleverna ska känna igen sig i de olika ämnena upplevs 
ibland svårt att uppfylla. Det finns en upplevd diskrepans mellan ledningens 
krav och verkligheten. En intervjuperson sade:

Jag har förstått, att dom ändå vill att man ska ha en viss … system när 
man skapar sina … sina kurser, men samtidigt ska det ju funka med 
den kursen man har. (ip P)

”Det märks ju att det är jätteviktigt vem som, vem som ordnar upp rummet” 
(ip L), menade en annan intervjuperson. En person som använder Commons 
hade önskat att hens material hade granskats av ämneskollegor. Intervjuper-
sonen ser en svårighet i att andra ska förstå material som lärare lägger upp. 
Det behövs en förklaring av avsändaren menade intervjupersonerna och gav 
ett par exempel: ”Den röda tråden i undervisningen som syns i klassrummet 
kanske inte syns i Canvas”. (ip F) En annan intervjuperson resonerade på ett 
liknande sätt: 
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Det finns ibland sånt som hänvisar till det jag tog upp på lektionen 
och, och sånt här va, då blir det ju inte jätteanvändbart. (ip Q)

Till organisatoriska hinder hör de olika aspekterna av tid som vi har nämnt un-
der stycket om implementering. Utrymme för att lära sig Canvas, att inte im-
plementera flera saker samtidigt och dessutom när i tiden Canvas skulle börja 
användas. Intervjupersonerna i en intervju sade att de skulle ha velat kunna 
förbereda lektioner när de arbetade i början av sommarlovet men det gick inte:

Vi får ju kurserna av Lärande, när våra tjänstefördelningar är klart, 
det här, och antagningen av eleverna är klara, så vi får ju dom här 
rummen ... typ i slutet på augusti. (intervju W)

Intervjupersonerna tror att det kommer att fungera bättre nästa år då de kan 
kopiera sina lektioner. Alla lärare ska använda Canvas men profillärarna har 
inte samma förutsättningar till kollegialt stöd som de som arbetar i skolorna 
har, menade intervjupersonerna i en skola. En intervjuad sade:

Dom får ju i väldigt mycket större utsträckning söka … faktan själv 
och, och leka med det lite mer själv i hur det ska funka. (ip Zc)

Intervjupersonerna uttrycker att de saknar möjlighet att kunna använda platt-
formen på det sätt de vill:

Canvas är ju väldigt stort i att det kan ju anpassa sig väldigt mycket, 
men det man märker nu det är att Lärande försöker ju anpassa det så 
att det ska passa in till deras bild av hur dom vill att det ska se ut. Så 
ibland kan man kanske ha egna tankar så märker man att det kanske 
inte funkar att kunna köra på det. (ip P)

Upplevelse av okunskap
Ofta förklarar intervjupersonerna problem med att det beror på deras egen 
okunskap: ”Det var ju inte själva Canvas i sig, tror jag”. (ip K) Det som till stor 
del hindrar intervjupersonerna från att använda Canvas är oklarheter och osä-
kerhet som personerna själva förklarar beror på deras egen bristande kunskap. 
De är dessutom rädda att göra fel. Det finns hela tiden nya saker att lära sig om 
Canvas och det kan upplevas frustrerande. När de inte använder plattformen 
bibehåller de sin osäkerhet och en ond cirkel har bildats.
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Osäkerhet och upplevd brist på kontroll
Det finns en del oklarheter i att hantera Canvas som beskrivs på följande sätt 
av en intervjuperson:

…jag in-, inte har koll riktigt på allt. Och så kan man glömma bort 
lite … för då har man gjort, som att lägga in bilder kanske, då har jag 
glömt bort lite. (intervju S)

Man vill inte börja göra massa grejer och så vet man inte riktigt om det 
är rätt och så får du gör om, för så har många upplevt det här att dom 
har varit duktig och gjort allt och så bara, ”Jaha, men så där kan du 
inte göra, då får du göra om.” Så, ”Jaha”, då blir det ju lite, man avvak-
tar med vissa saker kan jag känna, ... så det är ju lite tråkigt. (Intervju 
S)

”Jag skulle vilja ha ett, en, en kurs då, alltså en Canvaskurs för schemabrytan-
de aktiviteter” (ip X) berättade en annan intervjuperson. Det som hindrar är 
lärarens egen osäkerhet med risken att alla elever inte nås av rätt information. 
Därför använder läraren telefonen för kommunikation med eleverna. 

Upplevd brist på kontroll är en faktor som kan hindra att intervjupersoner-
na använder Canvas. Till exempel rapporterar intervjupersonerna att att-gö-
ra-listan överraskande installerades och öppnas automatisk. Den är dessutom 
svår att sköta enligt intervjupersonerna och det kan göra att den inte används. 
Uppgifter försvinner inte när de är gjorda. Det ger en känsla av ofrihet och 
osäkerhet. En lärare sade. ”Vi gör ju olika för vi vet inte vad som är bäst.” (ip F) 
Även schemat dök överraskande upp, på Idagsidan, enligt en intervjuperson.

Ett annat exempel på att lärarna inte har kontroll är att de upplever att elever-
na bestämmer själva när de ska skicka material via Canvas. Läraren kan inte 
hämta det som tidigare. Systemet aviserar inte heller om en elev lämnar in en 
uppgift sent eller gör en komplettering enligt en intervju: ”och så har nån läm-
nat in lite sent, då måste jag nästan allt gå igenom igen och kolla”. (intervju S) 
Det får alltså stora konsekvenser för lärarna, speciellt för dem som har många 
elever. Samma intervjupersoner vet inte om de skulle kunna se om eleverna 
har öppnat en uppgift. De ser att inlämnade uppgifter får olika färger men vet 
inte vad det betyder.

Intervjupersonerna kan tveka om huruvida de ska ladda upp länkar igen där-
för att de inte vet om de finns kvar. En intervjuperson i mitten av intervju-
perioden beskriver förvirring och bristande kontroll i var material de skapar 
hamnar på plattformen:
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… så är det ofta att jag gör en modul i en eller jag gör den i min sand-
box och sen skickar jag ut den i alla kurserna. Och då kommer den 
ofta in imported assignments, ibland kommer den bara i assignments, 
ibland kommer den i uppgifter. För att det är bara små olika mappar 
som jag inte ens har skapat men som den delar in sig i, och det verkar 
inte finnas några- alltså det finns ingen egentligen bedömningsskill-
nad i det, men … men dom existerar. (ip R)

En intervjuperson i en annan skola är osäker på om hen har samma kursrum 
som en kollega, eftersom hen har kollegans elever i en kurs.

Andra rapporterade svårigheter är att det är svårt att förstå att det inte räcker 
med att publicera en sida, utan att även kursen måste publiceras. Möjliga miss-
tag är att skicka ut något till fel grupp. 

Även om pedagogerna har fått mallar för bedömning beskrivs bedömnings-
funktionen som den svåraste. När plattformen tvingar lärarna att skriva poäng 
ser eleverna det, vilket är en svårighet eftersom poängen måste förklaras för 
eleven för att vara relevant som bedömning. En åsikt är att ”Poängen känns 
löjliga” (ip R) och en annan intervjuperson beskriver problemet för eleverna 
så här:

… tänket är inte naturligt för dom, utan dom som tycker att dom har 
gjort allting och haft alla rätt och vad det nu är kan ju då känna ”Ja, 
men jag har bara fått 75” så eller föräldrar eller vad det nu är liksom. 
Just för att man har … ja, ett annat kulturellt system liksom i USA vs. 
Sverige. Så det kan ju bli lite … - det är ju inte så att det inte går att an-
vända, men just kommunikativt att … det kan misstolkas eller stressas 
eller så där. Och hur man ska bemöta det litegrann också. (ip O)

Citatet innehåller troligen både egna erfarenheter och farhågor med systemet. 
Ytterligare en intervjuperson förtydligar: 

Det är inte … så speciellt bra att på en uppgift nämna en betygsbokstav 
för att det finns ju mer än den här uppgiften som ingår i bedömnings-
materialet, alltså. (ip Q)

En annan syn är att plattformen fungerar för bedömning men att eleverna inte 
anstränger sig tillräckligt för att förstå dem. Andra osäkerheter som intervju-
personerna rapporterar handlar om återkoppling till eleverna:
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Återkoppling till elever har inte jag riktigt ... där har det varit oklart 
vad vi får skriva… och i vilken form och, och olika typer av matriser. 
(intervju S)

För vi har ju jobbat väldigt matrisbundet hos oss, väldigt tydligt med 
matris i återkopplingen till eleverna och nu har Lärande bestämt att vi 
ska inte vara så matris-, vi ska inte visa matris för elev och då blir det 
ju lite otydligt, tycker vi, för vi är så van. (ip V) 

Skolverket har tidigare uppmuntrat lärare att använda bedömningsmatriser 
men nu menar Skolverket (2018) att bedömningsmatriser skapar en risk för 
att undervisningen styrs av kunskapskraven i stället för av ämnets syfte och 
centrala innehåll. Ett litet bedömningsunderlag kan i en matris väga lika tungt 
som ett större. Skolverket (2018) skriver att det blir ett orimligt stort fokus på 
betyg och att lärarnas professionella utrymme krymper. Lärarna uppmuntras 
alltså att inte längre arbeta så som de är vana. Konsekvenserna av huvudkonto-
rets styrning bort från matriser blir enligt intervjupersonen ovan att: 

Lärare måste ha en större, ökad kommunikation än vad dom har be-
hövt tidigare. Så att varje lärare måste ju kommunicera muntligt med 
eleverna, mer än vad dom har behövt tidigare, för då har mentorn 
kunnat tagit en stor del, men nu blir ju mer ansvar hos läraren. (ip V)

Trots intervjupersonernas rapporterade osäkerhet kring återkoppling svarade 
de flesta personerna i enkäten att de återkopplar till eleverna via Canvas. Det 
framgår dock inte i vilken grad. 

En intervjuperson berättar om en annan osäkerhet, erfarenheter av att text 
som elever skriver direkt i Canvas inte sparas utan försvinner om till exempel 
batteriet i datorn tar slut, för att datorn har legat i ett skåp över helgen. Hen 
berättar:

… jag fortfarande så sent som idag stötte på en elev som hade gjort den 
missen då att dom hade skrivit i Canvas och sen tappat bort det. (ip O)

En annan intervjuperson berättade om problem med osäkerhet i att ha access 
eller inte för den som ska vikariera:

Det som dom väl har eller vart mest problematiskt tror jag mer är inte 
det att dom jobbar olika utan att det kan vara knepigt när lärare är 
borta t ex att dom – en svenskalärare t ex ska täcka för en annan. Men 
då är det ju att då måste dom liksom ha … en … lärarinloggning för att 
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kunna komma åt det materialet som ligger där, så att dom får access 
till det. (ip O)

Även om en lärare har access till en klass kan anslutningen vara osäker, fort-
sätter intervjupersonen:

Och där vet jag att dom har pratat om att det … att dom har blivit 
utslängda i omgångar och … att det har skapat liksom stress och frus-
tation inom – För det är ju stressigt nog när dom ordinarie inte är där. 
(ip O)

Det kan således vara svårt att vikariera, trots att ett av plattformens syften är 
att lärare ska ha tillgång till varandras material. 

Krångel genereras av andra
Det finns många exempel på att intervjupersonerna upplever svårigheter som 
de inte kan råda över själva. Följande är ett exempel som en intervjuperson 
visade under intervjun: 

Från början var det därför jag började att skriva i Word, för att ... 
det är, det är nånting som glitchar här, så ... det är inte- Jag försöker 
skriva nånting snabbt här, då ska vi se … du ser den, den missar, den 
missar bokstäver ibland, så skriv-, jag kan inte skriva, jag skriver inte 
speciellt snabbt men den hinner ändå inte med. (ip Q)

Ett generellt rapporterat krångel är långa texter. De fungerar bättre i Word 
än i Canvas. En intervjuperson berättade att det är irriterande att Canvas styr 
arbetssättet. Det är lättare att skapa dokument i Word och att ladda upp en 
pdf-fil än att skapa dokument i Canvas berättade flera intervjupersoner och gör 
det trots att det enligt intervjuerna är mot huvudmannens instruktioner: ”Det 
är ett trubbigt instrument på det sättet. Det finns inte ens en, en ångra-knapp”. 
(ip T) Det går snabbare att lämna respons till eleverna direkt på lektionen än 
via Canvas. Bedömningar och att skriva individuella utvecklingsplaner upplevs 
också som krångligt i Canvas. Kalendrarna är inte synkroniserade. Kurserna 
har konstiga namn. Hanteringen i Canvas olika funktioner kräver många klick 
i datorn. Detta beskrivs som onödigt krångel. En intervjuperson sade: ”Det är 
för många klick för att det ska vara praktiskt ”. (ip E). Flera intervjupersoner 
menade att det är särskilt problematiskt eftersom många av skolornas elever 
har så kallade särskilda svårigheter. 
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Även strukturen som oftast beskrivs som en styrka kan ibland upplevas som ett 
hinder. En intervjuperson sade: 

För i Canvas så är det indelat efter stycken, … kunskapskravet i svens-
ka är uppdelat i tre stycken, men i praktiken är det ju många fler delar 
… Och då tycker jag inte att Canvas underlättar åt mig trots tanken är 
att det ska underlätta men då är det fortfarande smidigare för mig att 
dokumentera på annat sätt. (ip B)

De flesta intervjupersoner tycker att det är svårt att förstå funktionen för be-
dömning i Canvas. Det gäller även för den som använder Canvas varje dag. En 
intervjuperson sade: 

Jag har ju börjat fått in uppgifter och så har jag börjat läst och åter-
kopplat till eleverna. Och jag har inte än, jag förstår inte än hur dom 
ser sin återkoppling, jag vet inte det. (ip H)

Det är problem med färger som kommer fram okontrollerat och har en opeda-
gogisk effekt på eleverna, enligt intervjupersonerna. Intervjupersonerna säger 
att de inte vill göra summativa bedömningar förrän i slutet av terminen och att 
de inte kan lägga in kursmatriser för bedömning.

En intervjuperson berättade att det är otydligt för elever som har varit frånva-
rade, när klassen har arbetat med vissa moment. Det är att ”bearbeta kunskap” 
som genererar flest frågor: 

Det är inte så tydligt vilken vecka man gjorde det, det är ju ingenting 
som vi har med i vår liksom pedagogiska konceptet liksom så. Så där 
får vi kanske fundera på hur vi ska förtydliga det. (intervju I)

Mentorerna och eleverna har mindre att utgå från vid utvecklingssamtalen när 
Canvas används jämfört med tidigare, enligt intervjuerna.

Andra intervjupersoner tycker att det är negativt att meddelanden i Canvas 
inte aviseras, utan man måste logga in i plattformen för att se dem, och det går 
inte att göra gruppdiskussioner tillgängliga för andra grupper. 

En intervjuperson erfor att för att dela med sig själv är inte Commons rätt. För 
att dela lektionsplaneringar med sig själv är istället inställningar via kursen 
den rätta vägen.
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Att flytta material från arbetsytan Sandbox till en elevvy beskrivs av en inter-
vjuperson som mycket krångligt:

Om jag nu ska, eh ... om, flytta min färdiggjorda version av denna 
här till en, en sida som är till eleverna- detta, detta är min, den här 
sandboxen är ju med jobb, eller utvecklings-sida eller vad vi kallar det. 
Så behöver jag först pub-, publicera denna i Commons, byta, gå in på 
kursen där jag ska ha den i … om jag ska ha den i denna istället, gå 
härifrån till Commons, i Commons leta upp sidan, eller den modulen, 
sen härifrån ladda ner den och lägga in den på, alltså-… Eh ... och 
då, då kommer ju, då kommer jag ju inte, på första på Commons här 
kommer jag ju inte till, till alla sidor som finns utan här måste man 
först in och kluddra lite så här, så nu har jag alla, nu ska jag söka upp 
nånting som har med (x-ämne) att göra. Eh, då hittar jag dom, var är 
min? Här är en av mina, ska jag, då tar jag den och sen så ... härifrån 
nu så kan, kan jag, eh ... ladda ner den ... nej då måste jag gå in på 
denna också och sen så till ”importera”, alltså det, det är rätt många 
steg innan det kommer från den här sandbox till kursen där det ska 
ligga. Så därför har jag valt att jag laddar hellre ner det direkt till den 
kursen där det ska ligga ... om jag hittar nånting i Commons och job-
bar med det därifrån, för ... det är många steg. Men då, nackdelen med 
det är att den faktiska kursen blir plottrig i, i ... när man tittar på den, 
när jag har massa opublicerade ... moduler och annat som ligger på, på 
vägen här ... som den här. (ip Q)

Mycket arbete blev ogjort under sommarlovet när Canvas inte fungerade som 
lärarna trodde. Ett par intervjupersoner berättade: ”utan vi kunde ju bara job-
ba i våran sandbox ganska länge, mycket längre än vad som var sagt”. (inter-
vju W) Intervjupersonerna föreslog:

Ja. Det skulle vara enklare om man kan lägga upp en kurs utan elever, 
alltså en riktig kurs och så sen lägga in eleverna i kursen, för det var ju 
det som inte gick att göra. (intervju W)

Fler rapporterade problem är att det tar lång tid att göra till exempel ett glos-
förhör i Canvas.

En lärare berättade om förhoppningen att eleverna skulle fylla i en loggbok i 
Canvas under APL. Det har hittills inte fungerat, eleverna gör det inte, troligt-
vis för att det var krångligt för dem. I en del ämnen upplever intervjupersoner-
na att det är svårt att använda en lärplattform överhuvudtaget. 
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Canvas kan också upplevas ta för mycket tid från annan verksamhet. Ett exem-
pel som intervjupersonerna berättade om är att Canvas har inneburit så myck-
et administration för mentorerna så att tiden med eleverna har reducerats.

Under en intervju diskuterade lärarna ett problem med behörighet till en kurs 
och kom under intervjun bland annat fram till att kursrummet kan se olika ut 
beroende på skärmstorlek.

Svårigheter hanteras
Kollegialt stöd och eget ansvar
Enkätsvaren visar att svarspersonerna i första i första hand vänder sig till en 
kollega eller försteläraren om de behöver stöd i att använda Canvas. De allra 
flesta svarspersonerna rapporterar att de då får stöd. Även intervjupersoner 
från alla skolorna berättade att de får stöd av sina kollegor om de behöver hjälp 
med att använda Canvas. Plattformen diskuteras och flera intervjupersoner 
berättade att de även arbetar tillsammans med Canvas och att det är ett bra 
stöd. Intervjupersonerna berättade:

Jag tror att vi har kommit framåt ganska långt i jämförelse med några 
andra kollegor som kanske har suttit själv med det och det tror jag är 
en fördel. (intervju I)

Ett par intervjupersoner föreslår ändå en struktur för det kollegiala stödet un-
der implementeringsfasen. Samtidigt är en implementeringsstrategi, åtmins-
tone i en skola, att lärare inte ska dela Canvasrum därför att var och en själv ska 
lära sig plattformen först. 

Det finns även bra stöd på Canvas hemsida, Canvas support, som flera inter-
vjupersoner har kontaktat men enligt enkäterna är det mycket få personer som 
vänder sig till supporten i första hand. Supporten används när andra alterna-
tiv misslyckats. Intervjupersonerna framhåller att filmerna som huvudkonto-
ret skickar är bra med de lyckas inte alltid i sina försök att informera sig, som 
nedanstående citat visar:

…att vi ... försökte ... googla oss fram via lite Youtubeklipp och såna här 
saker på hur man dolde resultaten. Men då var nog dom inte riktigt 
uppdaterade för dom hade en ikon som vi inte hade, som man skulle 
jätteenkelt, ”Tryck på den här”, stod det i princip bara och vi bara, 
”Neej, den finns inte.” (intervju Z)
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Det är ändå, som tidigare nämnts, enligt flera intervjupersoner varje medar-
betares eget ansvar att tillgodogöra sig informationen och stödet som finns. 
Enkäterna visar att ett ganska vanligt förstahandsval vid problem är självstu-
dier. Några intervjupersoner sade att en engelskspråkig kollega är ett stort stöd 
i för att hantera chattforumet. Intervjupersonerna uttrycker tålamod och har 
synpunkten att man får leta sig in i nya verktyg. Det finns som nämnts tidigare 
en acceptans för att några lär sig snabbare än andra. Skuggkonton diskuteras, 
vilket skulle ge en lärare access till alla grupper och administratörsrättigheter, 
som ger tillgång till upplägg men inte till uppgiften i sig. Det skulle kunna un-
derlätta när medarbetare vill hjälpa varandra enligt intervjuerna. 

Egna strategier för att ta kontroll
 – ”…där gjorde vi en lokal fuling eller avvikelse.” (ip L)

Lärarna tar kontroll över sitt arbete genom att använda alternativ till Canvas 
när de tycker att det passar bättre och att använda valda delar av plattformen. 
Det beror i hög grad på att de är osäkra på funktionerna. Intervjupersoner be-
rättar om att saker har hänt automatiskt i Canvas utan att de har förstått hur. 
De har också identifierat möjligheter att göra fel som innebär att elever ser mer 
än läraren hade tänkt. En intervjuperson sade:

Om du har klickat in din egna [schemat] och elevernas, då kommer 
dom också att se vad du har skrivit. Så man måste vara försiktig vad 
man klickat på. (ip E)

När Canvas inte fungerar som användaren vill eller är krånglig på grund av de 
många klicken som behövs för att använda Canvas som tänkt, hittar intervju-
personerna på ytterligare egna sätt att använda plattformen eller komma förbi 
den. I ett par skolor berättade intervjupersonerna att de skapar sina lektioner 
på en enda sida, för att underlätta för eleverna att hitta tillbaka till uppgifter 
senare under läsåret: ”Vi har gjort så att vi har gjort … en modul som ett om-
råde istället.” (ip L)

Intervjupersonerna funderar även på olika sätt att kringgå systemet för att 
hantera bedömningsmatrisen. Vissa, men inte alla, länkar också till andra och 
som de tycker bättre system för till exempel glosövningar än de som finns i 
Canvas. 

Ett annat exempel på en beskriven svårighet är att eleverna inte kan se längre 
fram i kursen i Canvas, om läraren inte öppnar för det. I nedanstående citat be-
rättar en intervjuperson hur hen gör en egen anpassning för att stötta eleverna: 
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Den har ju jag gått runt igenom att göra ... en första översiktsmodell 
som hela tiden ligger öppen för eleverna. Där finns, eh … varje moment 
med, med nyckelord, frågeexempel på frågeställningar, säg att, ”Här är 
exempel på frågor som jag kommer till att ställa i slutet av momentet, 
titta gärna så, så ni, ni vet om vad som, som kan komma.” (ip Q)

Ett förslag för att göra Canvas mer överskådligt är: 

Vad jag saknar skulle i så fall vara i form av en, en, en index eller inne-
hållsförteckning i starten på, på Canvas. Så när du kommer upp där, 
så, ”Idag pratar vi om demokrati och diktatur, klicka på den så kom-
mer du till modulen som hör till detta.” Så, den strukturen finns inte 
riktigt där, som jag har upptäckt i alla fall. … istället, istället för dom 
”föregående” och ”nästa” så skulle jag ju hellre se titeln på nästa Word 
eller, eller ännu hellre ha flera knappar här med … en, en löpande inne-
hållsförteckning ... på mitten kanske, en löpande innehållsförteckning. 
(ip Q)

Eleverna och även intervjupersonen själv tenderar att gå vilse bland moduler-
na berättade en intervjuperson. En strategi är att avpublicera inaktuellt mate-
rial. Kursnamnen är krångliga för både lärare och elever men det är möjligt för 
lärare att byta namn på kurserna.

Alla plattformar är internetberoende. Det gäller inte bara Canvas, sade inter-
vjupersonerna i en intervju: ”Funkar inte internet en dag så kommer man ju 
inte åt nånting och eleverna kommer inte åt nånting.” (intervju S) De har ändå 
förtroende för systemet enligt intervjuerna: ”Jag känner i alla fall att ja men 
det finns nånstans där på nån server så dom har hittar säkert tillbaka det”. 
(intervju S)

Trots det berättar intervjupersonerna att de har back-up på allting:

Så därför så har vi i stället satt i system nu att nej men – och det vän-
jer dom sig vid ganska snabbt faktiskt, … – Att dom ska skriva det i 
Word-dokumentet och sen så ladda upp det som en fil istället, så det 
finns ju ett annat sätt att göra det på. (ip O)

Alla texter, uppgifter, Powerpoints, bilder, filmer, allting har man back-
up på och … och deras inlämningar för jag över också till min dator. 
(intervju S) 
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Back-uperna görs automatiskt på så sätt att intervjupersonerna och eleverna 
gör det mesta arbetet utanför Canvas och för in det färdiga arbetet i syste-
met. Det är också ett sätt att hantera svårigheterna och osäkerheten. Detta görs 
trots att det, som nämnts tidigare, inte är i enlighet med hur ledningen vill att 
de ska göra, enligt intervjupersonerna. 

Ibland går problem inte att lösa, som en intervjuperson berättade: ”Så jag gick 
till dom som kan det här på skolan, dom hade inte varit med om det.” (ip K) 

Det finns fortfarande alternativ till Canvas
I intervjuerna finns många exempel på när intervjupersonerna tycker att andra 
program behövs som alternativ eller komplement till Canvas. Som intervju-
personer har berättat ovan kan text försvinna i Canvas: ”Men nu använder 
vi Word istället” (ip O) sade en intervjuperson. Ett annat skäl till att använda 
Word är upplevda bättre möjligheterna att ge feedback. En intervjuperson be-
rättade:

Annars så brukar jag föredra att dom lämnar in ett Word- dokument 
för att det funkar bättre … då kan jag markera mycket mer, jag kan gå 
in och lägga in … feedback. Så att det är bara väldigt, väldigt små sa-
ker som jag låter dom lämna in i textbox. (ip R)

Ett annat exempel på program är Exam.net som låser skrivytan på datorn så 
att eleverna inte kan kopiera från någon annan sida när de gör uppgifter eller 
prov. Vissa saker är smidigare att göra i till exempel ett Exceldokument. En 
intervjuperson sade: ”Vi har hela Microsoft paketet. Det finns bättre alternativ 
än Canvas att göra prov i ”. (ip F)

Även analoga läromedel nämndes som alternativ när det inte finns digitala 
som passar till det eleverna ska studera.

Det kan vara tryggt med kända system som följande citat visar:

Teams är vår säkra plats för att skicka in pedagogiska kartläggningar 
och annan information kring elever. (ip E)

Lärarna använder Teams för snabbkontakt med elever och för att skicka till 
exempel foton. Inte alla elever använder Teams så då är ett alternativ att sköta 
kontakter via telefon. Mejl fungerar ofta dåligt, enligt intervjupersonerna. De 
är osäkra på meddelandefunktionen i Canvas och de vågar inte lita på den om 
meddelandet är viktigt, eftersom det inte kommer någon avisering om nytt 
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meddelande i Canvas, enligt några intervjupersoner. Andra säger att det går 
att ställa in den funktionen. I åtminstone en skola har skolledningen instruerat 
om att Teams ska användas för till exempel chatt, enligt en intervju. 

Eleverna är tysta om Canvas
”Datorer är lite stenåldersteknik för dom”. (ip Q)

Eleverna säger inte mycket om Canvas enligt både enkäten och intervjuerna, 
vilket intervjupersonerna tolkar som något positivt. Intervjupersonerna tror 
att eleverna är positiva och de säger att eleverna förstår hur plattformen ska 
användas. Några intervjupersoner tycker att eleverna får stöd av Canvas i att se 
lärprocessen. Plattformen ger också eleverna bättre överblick än vad Fronter 
gjorde. En intervjuperson sade:

Den är inte svår att begripa. Vilket är bra för våran skola, för vi har så 
många barn eller ungdomar som är ... som har nån slags diagnos eller 
det är rörigt med mycket bilder och mycket text, och då är den ganska 
... simpel, och det tycker jag är bra. (ip K)

Andra intervjupersoner i samma skola, och även i andra skolor, menade dock 
att eleverna behöver instruktioner för att kunna använda plattformen. En in-
tervjuperson sade:

Det är ju inte så bara att man kan säga ”Nu- Gå in i Canvas och hitta” 
utan man måste ju visa. Det är ju jag som har skapt rummet, jag har 
ju full koll men jag kan ju inte förvänta att mina elever har full koll 
på hur jag strukturerar det utan att jag förmedlar det eller vart jag har 
lagt ut någonting. (ip H)

Synpunkten finns också att det är just elever som har till exempel ADHD som 
tycker att det är svårast att hantera de många möjligheterna i Canvas. Många 
elever föredrar den tydliga styrningen i klassrummet, enligt intervjuerna. Flera 
elever tycker att det är obehagligt att alla ser vad de skriver i till exempel en 
diskussionsfunktion. En intervjuperson har därför valt att sluta använda funk-
tionen, med hänsyn till elever med dyslexi.

Svårigheter är att lärarna inte kan instruera eleverna om de inte själva kan 
plattformens funktioner. Andra vänder det till något positivt. En intervjuper-
son berättade om att relationerna till eleverna stärkts av att lärare och elever 
tillsammans har löst problem med Canvas. Eleverna ser att det är tillåtet att 
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vara osäker och att be om stöd. Detta förväntas påverka den fortsatta undervis-
ningen och lärandet positivt.

Bedömning med siffror som beskrivits ovan, och som uppfattas som tillhö-
rande ett amerikanskt system, nämns återkommande som ett svårt moment 
i Canvas, både för lärarna och för eleverna. Tidigare fick eleverna ett tydligt 
betyg på varje kunskapskrav. Nu får de ett vagt omdöme och en formativ kom-
mentar. Det stressar elever med hög ambitionsnivå. De vill veta att de har A, 
inte D–A. Om lärarna gör fel blir plattformen svår att förstå för eleverna. En 
annan svårighet är att kurserna har konstiga namn och eleverna tycker därför 
att det är svårt att hitta dem. Ytterligare svårigheter är att elever kan ha pro-
blem med datorer överhuvudtaget, som några intervjupersoner sade:

Datorer är lite stenåldersteknik för dom, vi har dom som har svårt att 
hantera PC när dom är uppväxta med smartphones och med ... surf-
plattor. (ip Q)

Så bara att kopiera och klistra in är … det är svårt. (ip R)

Och då märker man ju liksom att det blir lite så ”Ja, men det funkar 
inte? Vad är det här? Uhh” så, eftersom ja, dom är ju dom åldersgrup-
perna där allting ska liksom funka direkt. (ip O)

Vissa elever är inte så intresserade av någon digital teknik. Följande samtal 
utspelades under en intervju:

–Det finns ju viss skillnad i datorvänlighet mellan programmen och 
naturbrukseleverna är väl generellt sett inte så dator- ... vänliga.

–Nej, dom spelar kort på rasterna, dom sitter inte med mobiltelefoner-
na.

–Jaa, precis, dom är inte så datorifierade ... digitaliserade … så dom är 
ju inte så jättevänligt inställda till att vi har bytt system, alls faktiskt 
… många utav dom. (intervju X)

En annan intervjuperson fortsätter och menar att de elever som verkligen skul-
le ha mest nytta av den struktur som Canvas ger är de som sällan loggar in och 
därför aldrig blir vana vid plattformen:

… moment 22 att dom går inte in på Canvas och när jag får dom att gå 
in och titta så tycker dom det ser förvirrande ut och det ser förvirrande 
ut för att dom inte är där inne ofta. (ip N)
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Tanken från huvudkontoret att eleverna ska möta ett enda Canvas menar in-
tervjupersonerna är bra men en del intervjupersoner tycker inte att det är re-
alistiskt. De menar att det måste få vara skillnad mellan årskurser. För yngre 
elever krävs inlärning i att använda datorer. När eleverna har tränats i att an-
vända datorer måste de tränas i att använda dem disciplinerat för att undvika 
distraktionerna på internet. 

Det är för tidigt, enligt intervjupersonerna, att veta om Canvas är ett stöd för 
eleverna i att ta kontroll över sitt eget lärande, med något positivt undantag: 
”Jag upplever ändå en positiv effekt på mina elevers lärande med hjälp av 
Canvas, det gör jag.” (ip N)

Ingen elev har gjort någon film i Canvas, enligt intervjupersonerna.

Programteorin
Resultatet visar inte det önskade utfallet (figur 2):  

Eleverna har inte mer kontroll över 
sitt lärande än tidigare.

Vårdnadshavarna använder inte Canvas
En del intervjupersoner berättade att vårdnadshavarna nu har eget inlogg i 
Canvas och andra att de inte har det. Även intervjupersoner på samma skola 
rapporterade olika. De flesta är dock överens om att få vårdnadshavare an-
vänder möjligheten att logga in trots att det är smidig, med BankID. Någon 
intervjuperson tror att 60 procent av vårdnadshavarna har loggat in medan 
de flesta svarspersonerna i enkäterna rapporterar att de inte kan svara på frå-
gan. I enkäten svarar 37 procent att de har haft kontakt med vårdnadshava-
re via Canvas. Skolorna rapporterar olika i intervjuerna om hur de instruerar 
vårdnadshavarna att logga in, från uppmuntran och individuell instruktion på 
utvecklingssamtalen, till försök att undvika inlogg tills plattformen fungerar 
bättre. 

Orsaken till att vårdnadshavarna inte använder Canvas menar intervjuperso-
nerna är både ett normalt motstånd mot en ny plattform och en fortsättning 
på den låga inloggningsaktiviteten med Fronter. Någon intervjuperson tror att 
vårdnadshavarna inte tycker om ansvaret att behöva komma ihåg att logga in i 
Canvas. En annan orsak, enligt intervjupersonerna, kan vara att det är många 
klick för vårdnadshavarna för att komma från Idagsidan till mitt lärande för 
att nå till exempel ett veckobrev. Huvudmannen har en annan syn och menar 
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att det räcker med just ett klick. Ytterligare en aspekt är att det måste finnas 
uppdaterad information om vårdnadshavarna ska vara intresserade. Ett för-
slag är att uppdatera en viss dag i veckan. 

En lösning skulle kunna vara avisering via mejl för att komma sig för med att 
titta på sidan, enligt några intervjupersoner. Andra rapporterar att den möjlig-
heten redan finns. Det är också mejl som fungerar för att bjuda vårdnadsha-
varna till möten. 

De flesta intervjupersonerna vet således inte vad vårdnadshavarna tycker om 
plattformen. De kvalitativa svaren indikerar att det inte ens är önskvärt med 
frekvent kontakt med vårdnadshavarna eftersom del stor del av eleverna när-
mar sig myndighetsåldern eller redan är myndiga.

Intervjupersonerna menar också att det räcker om vårdnadshavarna är aktiva 
för de elever som behöver det stödet. Någon menar tvärtom att det bara är 
vårdnadshavare till elever med hög måluppfyllelse som loggar in. Intervjuper-
sonerna är överens om att i yngre åldrar ska vårdnadshavarna se mer än i högre 
åldrar. Vårdnadshavarna uppmuntras att prata med eleverna i stället för att 
logga in själva. 

Flera intervjupersoner tycker att det är onödigt att byta kontaktsätt med vård-
nadshavare. Det kan vänta tills nya elever börjar i skolan.

Programteorin
Resultatet visar inte heller här det önskade 

utfallet i programteorin (figur 2): Kommunikationen 
med vårdnadshavarna har inte underlättats.

Skillnader mellan och inom skolorna
Nedan följer en sortering av åsikter och erfarenheter på skolnivå i intervjuerna. 

Intervjuade från alla skolorna är eniga om att:

• Canvas är en bra plattform
• Canvas är en bra plattform för huvudmannens pedagogiska idé
• den pedagogiska idén inte är ny 
• Commons används i låg grad
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Rapporteringen skiljer mellan skolorna i:

• syn på bedömningssystemet (fyra negativa och en mer positiv)

Rapporteringen varierar inom skolorna i:

• hur mycket Canvas används (inom två av skolorna, i de tre övriga 
rapporterar pedagogerna att de använder Canvas mycket) 

• hur eleverna uppfattar och hanterar Canvas 
• kommentarer om implementeringen

Huvudkontoret och verksamheten har oftast samma bild
Nedan jämförs resultatet av intervjuerna med personerna i verksamheten och 
intervjuerna med ledningsgruppen. 

Ledningsgruppen ansvarar för att huvudmannens pedagogiska grund stäm-
mer överens med forskning och läroplanen. Den har inventerat uppfattningar 
om den pedagogiska idén i verksamheten och ansvarar för att se till att den 
följs. En intervjuperson ur ledningen beskrev pedagogiken och Canvas på föl-
jande sätt:

Pedagogiken är liksom motorn, det som driver framåt, så kanske ... 
tekniken är acceleratorn som får det att gå bättre. (ip 7, hk)

Vissa intervjupersoner i ledningsgruppen uttrycker det pedagogiska arbetssät-
tet som nytt:

Det var ju ett otroligt ambitiöst projekt från början, både själva den 
här tekniska implementeringen eller byta plattform då men att man 
i samband med bestämmer sig för att vi också vill arbeta pedagogiskt 
på ett nytt sätt, då måste vi lägga bort det gamla, vilket är svårt … men 
det var väldigt tydligt uttalat. (ip 6, hk)

För att … vi ville att man skulle se det som att man byter system, men 
också i samband med det så inför man den här nya pedagogiska idén. 
För att vi trodde att det kan bli en väldigt bra enabler för att få det här 
att hända. (ip 1, hk)

Enligt de flesta intervjupersoner, både i ledning och i verksamhet, är den pe-
dagogiska idén inte ny men den betraktas som formulerad och tydliggjord. Det 
har lett till insikter och varseblivanden:
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Man kanske trott att man har haft en samsyn kring vissa saker … Där 
det har visat sig att vi inte har en samsyn. (ip 3, hk)

Andra intervjupersoner menade att Canvas har skapat möjligheter till samsyn 
genom en gemensam vokabulär:

Spännande att höra det här gemensamma språket som Canvas har 
erbjudit. (ip 6, hk) 

Och det som vi märker nu och som jag tycker är helt fantastiskt och po-
sitivt alltså, det är verkligen att … canvasverktyget och lärprocessen så 
som vi har definierat den gör att lärarna på en skolenhet måste närma 
sig … en samsyn och diskutera och vända och vrida. (ip 5, hk)

Ovanstående synpunkter håller även intervjupersonerna från verksamheten 
med om. Diskussionerna om Canvas har således stimulerat till diskussioner 
om pedagogiken, både i verksamheten och i ledningen, enligt intervjuerna. In-
tervjuerna visar dock att samsynen om hur Canvas ska användas fortfarande 
är låg, vilket är en utmaning. 

De intervjuade på huvudkontoret använder själva Canvas i varierande grad, 
bara två använder plattformen i hög grad. En intervjuperson hade initialt varit 
tveksam till hur Canvas skulle fungera i verksamheten på grund av de många 
funktionerna och valmöjligheterna som ställer användarna inför många be-
slut.

Saknad samverkan och andra implementeringshinder
I implementeringen av Canvas berättade intervjupersonerna på huvudkonto-
ret att de har ansvar för att stötta rektorerna i deras roll att visualisera det 
pedagogiska konceptet och i implementeringen av Canvas i skolorna. Detta 
arbete måste utvecklas enligt intervjupersonerna, det har inte fungerat så bra 
som tänkt. Intervjuerna med pedagogerna bekräftar att många saknar en tyd-
ligare styrning från rektorerna. Det är dock inte lätt att nå rektorerna, enligt 
intervjuerna. En intervjuperson från huvudkontoret sade:

Vi har egentligen inte tillräcklig kontakt med rektorerna, för dom är 
liksom … vad ska jag säga, lite skyddade. Rektorer har alltid så mycket 
att göra. Dom får man inte störa hur som helst. Och det är liksom så 
här lite gated communities runt rektor på ... men vilket man kan förstå 
också, för jag vet ju som rektor att man har jättemycket att göra. Men 
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det här är ju ingenting som ska va utöver nånting annat, utan det här 
är ju nånting som ska hjälpa elever och personal. (ip 2 hk)

I intervjuerna finns det exempel på en aktiv rektor som går in i lärarnas Can-
vasrum och då kan se eventuella problem. Det finns också synpunkter på att 
rektorer inte får det utbildningsstöd från huvudkontoret som de hade förvän-
tat sig. 

Intervjupersonerna från både huvudkontoret och verksamheten säger att det 
är problematiskt att pedagogerna inte har kommit längre i att börja använda 
Canvas eftersom de i sin tur ska lära eleverna plattformen. Enligt enkätsvaren 
tycker ändå 66 procent av dem som svarade att de kan ge eleverna stöd i deras 
användning av Canvas. Intervjupersonerna på huvudkontoret har förståelse 
för att implementeringen tar tid, skolorna har mycket att ta hänsyn till i det 
dagliga arbetet. Huvudkontoret är också medvetet om svårigheterna som upp-
står i verksamheten när Canvas uppdateras oförutsägbart, ibland på ett oön-
skat sätt. Det är svårt för huvudkontoret att hinna uppdatera instruktioner lik-
som det är stressande för verksamheten med ständiga uppdateringar som gör 
att kurserna aldrig blir klara, de fylls ständigt på. Det upplevs problematiskt att 
plattformen är skapad på ett annat språk och inte heller i övrigt anpassad till 
att användas i Sverige. Intervjupersonerna på huvudkontoret inser också att 
Canvas kan vara svår att använda och att det finns risk att göra fel. Användarna 
testar olika saker och gör fel, vilket ger huvudkontoret extraarbete. Enligt in-
tervjuerna med ledningspersonerna finns det tre orsaker till att användare gör 
fel: Användaren är inte digitalt bekväm, vill testa egna lösningar eller arbetar 
inte enligt lärprocessen. Intervjupersonerna på huvudkontoret säger dock att 
det inte går att ta bort funktioner för att underlätta användningen eftersom 
olika användare behöver olika funktioner. När användare söker stöd via till ex-
empel Youtube för att hantera funktioner i Canvas kan de hitta funktioner som 
inte introducerats i koncernen ännu. Det upplevs förvillande i verksamheten.

Canvas kan likna en klassrumssituation
Resultatet från intervjuerna med ledningsgruppen visar att den håller med 
intervjupersonerna om att klassrummet är viktigt. Ledningspersonerna beto-
nar även att pedagogerna kan styra elevernas användning av Canvas så att det 
liknar en klassrumssituation. Pedagogerna kan till exempel stoppa elevernas 
filmtittande eller låta dem se material stegvis. Detta kan jämföras med att ett 
syfte med att införa Canvas var att i stället ge eleven mer kontroll över sitt lä-
rande. En intervjuperson sade:
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Man kan ju t ex såna här om man lägger in Youtubeklipp eller ljudfiler 
och så där, så många gånger har man repeterat, eller vart stannar man 
och tittade om. … Hur länge eleverna sitter med vissa delar, uppgifter 
och vad som, vad många tycker är svårt eller där dom uppehåller sig 
länge och vad som går lätt och vad som går snabbt. (ip 6, hk)

Rektorerna granskas också. En intervjuperson från ledningsgruppen berättade:

Vissa enheter och vissa rektor är väldigt … aktiva medan andra har 
inte varit inne eller gjort en enda kurs. (ip 6, hk) 

Intervjuerna visar även att huvudkontoret har granskat pedagogernas aktivite-
ter i Canvas på grupp- och personnivå och sett att pedagogerna inte alltid följer 
det pedagogiska konceptet: 

Vi kan mäta hur många som har tittat på filmerna, hur många fel som 
har gjorts, vi kan gå in och titta på dom olika kurserna och se bygger 
den här personen utifrån vad dom förväntas göra, bygga ut ifrån lär-
processen, har dom en … har dom … själva en tanke på den pedagogis-
ka grunden i Canvas. (ip 4, hk)

Tillsammans med Canvas så kommer vi längre in i klassrummet för 
att kunna följa liksom, både lärarens undervisning men också elevens 
lärande, vilket ju är hela poängen. (ip 6, hk)

Intervjupersonerna på huvudkontoret berättar att syftet med kontrollmöjlig-
heten är att kunna ge stöd där ledningen anser att det behövs. Då är det ett 
problem att det är svårt att nå rektorerna, som nämnts tidigare. 

Inte mycket Commons och bedömningar 
Ett syfte med Canvas är att arbeta resurseffektivt genom att distribuera lek-
tioner centralt via Commons. Enligt huvudmannens plan ska inte Commons 
användas så mycket ännu. Det har dock inte framgått tydligt i verksamheten 
att huvudmannen vill ha det så. Istället beskriver flera intervjupersoner att de 
själva ligger efter i att använda Commons eller att det är deras skolas beslut att 
avvakta med Commons.. Här visar intervjuerna med ledningen att den väntar 
på respons från verksamheten samtidigt som intervjuerna med verksamheten 
visar att den väntar på riktlinjer från ledningen. En intervjuperson på huvud-
kontoret sade:
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Vilken typ av material, hur behöver det se ut för att man ska kunna 
sätta den här bocken i kanten på den? Är det form, vilken form ska det 
ha? Vilken funktion? Vilket innehåll? Är det viktigt med språket i dom 
här kurserna? Eller ... ja, vad kan vi säga är tillräckligt god standard 
och kvalité? (ip 2, hk)

Det är oklart för intervjupersonerna i verksamheten vilka krav det ska vara på 
delat material och vem som ska kvalitetssäkra det. Några intervjupersoner från 
verksamheten sade att de anar ett dolt syfte med Commons. En intervjuperson 
sade:

Jag misstänker det här … att man kommer att försöka fixa fram kurs-
upplägg, på det viset så sparar man tid för lärarna att planera kurser 
och kan sätta mer undervisningstid på lärare. (ip N)

Huvudkontoret förstår pedagogernas önskan om att få styra över sitt arbete, 
när de tvingas arbeta enligt en struktur. En intervjuperson sade:

Sen kan man ju kvalitetssäkra på fler sätt, alltså man kan ju titta på 
fler detaljer och det är väl en fråga för oss nu så här ”Hur mycket ska 
man styra och inte?” … för att lärare behöver också ha sin autonomi, 
sin pedagogiska frihet och vara kreativa och … ta ansvar för det själva 
också. (ip 5, hk)

Det andra stora hindret för pedagogerna i Canvas enligt resultatet i den här 
rapporten är bedömningsfunktionen. Ledningsgruppen är medveten om pro-
blemet men menar att pedagogerna kommer att uppskatta funktionen när de 
väl lär sig den. 

Balanserad kommunikation
Mycket av kommunikationen är envägs-, från huvudkontoret, enligt intervju-
erna med ledningen. Huvudkontoret hade dock som strategi att tvinga fram 
en del beslut från verksamheten för att den själv skulle fatta beslut. Det är en 
balansgång för ledningen att vara lyhörd och inte pressa verksamheten så hårt 
att användare halkar efter och i stället börjar arbeta analogt eller med andra 
digitala system än Canvas. Risken finns nämligen eftersom, som en intervju-
person på huvudkontoret sade:

För det finns också dom i vår organisation som är väldigt liksom digi-
talt osäkra och som -vi har mycket yrkesprogram t ex alltså lärare som 
arbetar väldigt mycket utanför skolklassrummet och i olika miljöer där 
det är mer svårtillgängligt att vara digital, även om det går. (ip 5, hk)
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Citatet stämmer överens med verksamhetsintervjuerna, som dessutom disku-
terar att eleverna inte alltid tycker om att arbeta med datorer. De flesta inter-
vjupersonerna är överens om att det är viktigt att ledningen inte driver imple-
menteringen för hårt, för att behålla den entusiasm över den nya plattformen 
som finns. 

Enligt intervjuerna med ledningen finns det ett beslut om att vårdnadshavare 
ska få se allt som en elev har utom privata meddelanden upp till 18-års ålder. 
Detta verkar ganska klart för verksamheten enligt intervjuerna, även om inte 
alla pedagoger håller med om att det är bra.

Hur Canvas kommer att fungera framåt
Intervjupersonerna i verksamheten har förtröstan och menar att allt kommer 
att bli bättre nästa år när de har moduler klara och kan förkovra sig i Canvas 
finesser.

I intervjuerna med huvudkontoret framkom planer på hur Canvas kan komma 
att användas i elevhälsan:

Ja, det räcker också med Canvas … där har vi snarare problemet att 
allt inte är digitaliserat, så där vill vi ju utveckla nånting för skolhäl-
sa… Hur mår eleven … utifrån olika perspektiv, så att man kan få en 
bild av hur- alltså då kan man korrelera det jämfört med går resulta-
ten upp och ner och hur är måendet? Och då kan det bli en hjälp till ... 
elevhälsan eller mentorn eller föräldern att se ”Ja, men det är nåt som 
har hänt här” eller ”Hur kan vi stötta?”. Så vi har såna idéer, men det 
har vi inte alls utrett än, men vi har många idéer som vi skulle vilja 
göra. (Ip 1, hk)

Intervjupersonerna i verksamheten bekräftade att de är anvisade att använda 
andra system för åtgärdsprogram och extra anpassningar. Det framkommer 
även i intervjuerna att vissa tycker att Canvas fungerar så bra för differentie-
ring att de kan sluta prata om extra anpassningar. 

Intervjuerna på huvudkontoret visar delvis en stor tilltro till tekniken och en 
intervjuperson sade: ”Det tror jag liksom systemet själv får visa vad vi tycker 
blir viktigt över tid att liksom titta på.” (ip 6 hk) En motsatt synpunkt finns 
också, att det är en risk att plattformen kan styra arbetet och inriktningen i 
utvecklingen.
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En sammanfattning av resultatet

Intervjupersonerna upplever att Canvas är bättre än tidigare plattfor-
mar som använts i skolorna. Trots att Canvas överlag uppfattas vara 
bra upplevs den svår att lära sig på grund av de många funktionerna, 
som skapar osäkerhet. De många funktionerna med sina möjligheter 
gör samtidigt Canvas spännande. Båda faktorerna kan leda till fel an-
vändning ur ledningens perspektiv, det vill säga utan den pedagogiska 
idén. För att motverka fel användning krävs noggrann vägledning, vil-
ket huvudmannen erbjuder. Oklarheter som till exempel hur material 
som läggs ut för delning ska kvalitetssäkras skapar också funderingar 
som ledningen behöver klargöra med information. 
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Författarnas slutdiskussion och medskick
Avslutningsvis vill vi lyfta några mer generella reflektioner mot bakgrund av de 
övergripande slutsatserna att Canvas förväntas komma att fungera väl och att 
plattformen stödjer den pedagogiska idéen. Medarbetare och elever har tagit 
aktiv del av vägledningen och arbetar redan med flera funktioner i plattformen. 

Några av intervjupersonerna uppfattade att det var en utmaning, att börja ar-
beta med Canvas vid starten av ett nytt läsår eftersom det är en period då lärar-
na förväntas lägga kraft på sociala sammanhang, skapa gruppkänsla i nya klas-
ser, och lära känna nya elever. Då fanns det inte riktigt tid att sätta sig in i hur 
en ny digital plattform fungerar. De uppmärksammade att de hade fått tillgång 
till Canvas under juli månad, då många har semester. Tidpunkten uppfattades 
olika bland intervjupersonerna; några ansåg att det var skönt att kunna pröva 
i lugn och ro innan terminen kom igång, medan några andra ansåg att de inte 
borde behöva lägga tid på arbete under sin semester. Huvudmannen förtydli-
gar att alla fick tillgång till sina synkade kursrum i juli men hade tillgång till 
sandbox där kurser kunde förberedas från april månad. Rektor måste vara klar 
med tjänstefördelningarna för att lärarna ska kunna färdigställa sitt arbete i 
Canvas. En lärdom kan således vara att vara tydlig med information och att se 
över när större förändringar genomförs och hur de relaterar till läsårets aktivi-
teter som är ganska fasta. 

Plattformen är utformad i en amerikansk kontext i enlighet med det utbild-
ningssystemets logik. Flera intervjupersoner uppmärksammade detta, inte 
minst i relation till det poängsystem som finns inbäddat i plattformen. Poäng-
systemet innebär att lärare måste använda siffrorna 50, 75 och 100 i sin feed-
back på inlämningsuppgifter, något som eleverna har haft svårt att förstå då 
det skiljer sig från de tidigare sätt de fått feedback på med bokstavsbetyg. Det 
är särskilt poängen 75 som framstår som bekymmersam, eftersom den ger in-
trycket att de inte uppnår kunskapskraven. Att kommunicera hur elever ligger 
till och ge feedback är en viktig del av lärarnas och elevernas vardag och därför 
kan det som framstår som en detalj i plattformen få stor betydelse. Därför är 
det viktigt att resonera om hur detta kan hanteras framledes och att vara ob-
servant på andra delar i systemet som kan vara i otakt med den pedagogiska 
modellen och det arbetssätt som präglar den svenska skolan i allmänhet och 
huvudmannens verksamhet i synnerhet. I strävan att vara stilbildande som 
skolhuvudman i Sverige kring pedagogik och digital plattform är det värt att 
uppmärksamma detta. Det visar att det är viktigt att se att teknik inte är neu-
tral utan kan bära på värden och olika logiker, som hur feedback ges i olika 
skolkulturer. Därför gäller det att aktivt arbeta med lärplattformen för att dess 
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design och metoder ska ligga i linje med huvudmannens pedagogiska idé lik-
som det svenska skolsystemets normer. 

Intervjupersonerna är överlag positiva till den nya lärplattformen, som de upp-
fattar vara bättre än den tidigare. I återkopplingarna bekräftade rektorerna 
den positiva bilden av Canvas och sade att implementeringen underlättas av att 
huvudmannen har bytt från en plattform som uppfattades som sämre.

Den positiva bilden kan vi konstatera trots att avsnitten både i intervjuerna 
och i fritextsvaren på enkäten om olika svårigheter, är längre än de som be-
skriver positiva faktorer. Det är naturligt att lyfta problem eftersom de behöver 
lösas. Intervjuerna genomfördes under sju veckor och problem kvarstår under 
de senare intervjuerna. Det kan vara så att problem uppdagas vartefter Canvas 
används alltmer. Det visar att det fortsatt är viktigt att arbeta med stöd till an-
vändare och vägledning, då alltmer avancerad användning av plattformen kan 
leda till att fler och kanske även delvis nya problem uppmärksammas. 

Det är också tydligt att de som vi intervjuat i denna studie inte har blivit förbe-
redda under sin utbildning i att använda lärplattformar. Det är en erfarenhet 
som de delar med många andra yrkesgrupper idag då användningen av digi-
tala verktyg ökar i många verksamheter. Det kan förklara varför intervjuper-
soner sade att det är pedagogens eget ansvar att lära sig den nya plattformen. 
Det lyfte de fram både när de berättar om misslyckanden och om framgångar. 
En lärdom är således att alla nya lärare behöver sätta sig in i hur man arbetar 
med den specifika plattformen och hur den relaterar till den pedagogiska idén. 

Upplevelsen av implementeringen av lärplattformen varierar förstås i den sto-
ra gruppen av medarbetare på olika skolor. Det var dock tydligt att på de två 
skolor där intervjupersonerna upplever att huvudmannen och rektor tydligt 
styr implementeringen, fanns en uppskattning för det ledarskapet. Tydlig styr-
ning ger således i denna typ av implementeringsprocesser ett stöd för medar-
betarna, vilket är i linje med annan forskning om förändringsledning.  

En tydlig skillnad mellan ledningsgruppen och verksamheten i intervjuerna är 
betydelsen av data som kan samlas in via Canvas olika funktioner. Rektorerna 
nämnde i återkopplingsmötena att de tycker att det är problematiskt till exem-
pel att huvudkontoret mäter medarbetarnas nedladdning av instruktionsfil-
merna. Ledningspersonerna ser data som samlas in som en framtida möjlighet 
och ett mål för företagsledningen för att få underlag till uppföljning och beslut. 
De intervjupersoner från verksamheten som kommenterade detta ser det dä-
remot som ett hot, eftersom de inte vet vad informationen ska användas till. 
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Det är således viktigt att huvudmannen skapar klarhet i hur dessa data skall 
komma att användas i organisationen. 

Resultatet visar både en acceptans bland intervjupersonerna i verksamheten 
i att vara öppen med det egna materialet och en osäkerhet i att presentera 
material som kan missförstås. Även rektorerna uttryckte tveksamhet under 
återkopplingsmötena om att dela material, till exempel vad som händer med 
kvaliteten i återanvänt material och om det verkligen sparar tid att dela. Ett 
annat upplevt hot hämtat ur verksamhetsintervjuerna var en misstanke om 
att centralt skapade lektioner ska leda till sämre arbetsvillkor. Det pekar igen 
på behovet av tydlig ledning för att skapa tillit till förändringar och delvis nya 
arbetssätt. 

Programteorin
Resultatet visar att två förväntade mål enligt den 
programteoretiska modellen är uppfyllda (figur 2):  
(Nästan) all personal är förtrogen med Lärandes 

pedagogiska grund och Canvas fungerar 
tekniskt. Däremot gör inte eleverna ofta digitala 

presentationer. En oväntad bieffekt är att pedagoger 
använder Canvas utan den pedagogiska idén.
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Figur 2. Programteori. Insatser, resultat och mål som är uppfyllda har blå text. De som är på väg att uppfyllas 
har brun text. Ett mål och en förväntad bieffekt är inte uppfyllda och de har röd text.

Utfall av programteorin, enligt intervjuer och enkäter, för att studera Canvas i Lärande i Sverige AB
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Utfall
–  Canvas används för styrning, undervisning och kollegialt lärande på ett sätt som inte 

varit möjligt tidigare. (Dvs skolledare har prognosverktyg för data och rapporter. Lärare 
och extern personal får prognosverktyg för formativa och summativa omdömen i ämnen 
och kurser. Canvas harmonierar med verktyg för närvarorapportering, ÅP och extra 
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–  Kommunikation med vh underlättas.
–  Eleverna har mer kontroll över sitt lärande än tidigare.

Bieffekter (kan vara positiva och negativa)
Söks hos ledning, lärare och övrig personal, ej elever och vårdnadshavare.

Förväntade
Canvas förändrar lärarnas bedömningsförfarande.
Företeelser i arbetssättet blir synligare.
Canvas leder till frågor från vårdnadshavare.

Oväntade bieffekter?
Användare använder Canvas utan den pedagogiska idén.

FÖRVÄNTADE MÅL ENLIGT LÄRANDE I SVERIGE AB

Huvudeffekter ht-19
–  All personal är förtrogen med Lärandes pedagogiska grund.
–  Canvas fungerar tekniskt.
–  Eleverna gör ofta digitala presentationer.

Huvudeffekter fr o m ht-20
–  All personal arbetar enligt den pedagogiska idén, dvs:

•  delakultur är införd
•  alla kurser och lektioner skapas och delas i Canvas
•  undervisningen i olika ämnen har samma struktur och eleverna ”känner igen sig” mellan ämnen.
•  lärare och elever arbetar ämnesövergripande
•  material återanvänds
•  lärarna har allt material digitalt
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–  Arbetsmiljön är bättre än tidigare för alla grupper.
–  Vårdnadshavarna har en överskådlig bild av skoldagen och skolresultaten.
–  Eleverna har fått en mer differentierad lärprocess.
–  Eleverna driver sin lärprocess.
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Bilaga 1. Enkäten
Hej,

Vi är en forskargrupp vid Linköpings universitet som tillsammans med Läran-
de i Sverige gör en studie om lärplattformar i skolan. I den här enkäten vill vi 
veta hur du som pedagogisk personal har uppfattat införandet av Canvas vid 
Lärande i Sverige så här långt.

De uppgifter som du lämnar i enkäten kommer vi på universitetet hantera 
enligt forskningsetiska principer. Dina svar är konfidentiella och dina svar 
kommer inte att lämnas vidare. Forskargruppen kommer att sammanställa 
och bearbeta resultaten innan de presenteras för Lärande i Sverige. Resultaten 
kommer att bidra med viktiga underlag för fortsatt förändringsarbete. Vi kom-
mer att redovisa resultaten i en rapport under våren -20. Enkäten tar ungefär 
20–30 minuter att svara på.

När du svarat på alla frågor ber vi dig att vara extra noga med att trycka på 
knappen ”Skicka nu” och se till att du får ett bekräftelsemeddelande.

Stort tack för ditt viktiga bidrag!

1. Jag är (flerval är möjligt):
 ☐ Lärare
 ☐ Mentor
 ☐ Rektor
 ☐ Biträdande rektor
 ☐ Elevstödjande personal
 ☐ Fritidspersonal 

2. Jag arbetar till största delen på följande skola. (Om du har lika stor del av 
din tjänst på två skolor, välj den ena)*:

 ☐ Erlaskolan Norrköping Östra
 ☐ Erlaskolan Norrköping Södra
 ☐ Erlaskolan Falun
 ☐ Real Borås
 ☐ Real Gävle
 ☐ Real Halmstad
 ☐ Real Linköping
 ☐ Real Malmö
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 ☐ Real Nyköping
 ☐ Real Sundsvall
 ☐ Real Uppsala
 ☐ Real Örebro
 ☐ Real Eskilstuna
 ☐ Real Göteborg
 ☐ Real Helsingborg
 ☐ Real Lund
 ☐ Real Norrköping
 ☐ Real Stockholm
 ☐ Real Trollhättan
 ☐ Real Västerås

*Endast respondent som svarar att hen bara är lärare får fråga 2

3. Jag har arbetat i mitt yrke i:
 ☐ 0–2 år
 ☐ 3–5 år
 ☐ 6–10 år
 ☐ 11–20 år
 ☐ 21–30 år
 ☐ 31–40 år
 ☐ Mer än 40 år

4. Jag har arbetat vid Lärande i Sverige i:
 ☐ 0–2 år
 ☐ 3–5 år 
 ☐ 6–10 år
 ☐ 11–20 år

5. Jag undervisar i (flerval är möjligt) 
 ☐ Yrkesämne
 ☐ Gymnasiegemensamt ämne 
 ☐ Praktisk- /estetiskt ämne
 ☐ Teoretiskt ämne i grundskolan
 ☐ Inte relevant för mig

6. Jag har lärarlegitimation.
 ☐ Ja
 ☐ Nej
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7. Min grundutbildning har förberett mig på ett bra sätt för att arbeta med 
lärplattformar.

 ☐ Instämmer helt 
 ☐ Instämmer i hög grad 
 ☐ Instämmer delvis 
 ☐ Instämmer i låg grad
 ☐ Instämmer inte alls 
 ☐ Kan ej bedöma

8. Det här skulle jag önska att jag hade fått med mig från grundutbildningen 
vad gäller kompetens för att arbeta med digitala verktyg (frisvar, ej obligatorisk 
fråga):

9. Jag tycker att ledning på skola jag jobbar mest har implementerat Canvas 
på ett bra sätt.

 ☐ Instämmer helt 
 ☐ Instämmer i hög grad 
 ☐ Instämmer delvis 
 ☐ Instämmer i låg grad
 ☐ Instämmer inte alls 
 ☐ Kan ej bedöma

Eventuell motivering:

10. Jag tycker att huvudmannen centralt Lärande i Sverige har förberett och 
stöttat införandet av Canvas på ett bra sätt.

 ☐ Instämmer helt 
 ☐ Instämmer i hög grad 
 ☐ Instämmer delvis 
 ☐ Instämmer i låg grad
 ☐ Instämmer inte alls 
 ☐ Kan ej bedöma

Eventuell motivering:

11. Jag får stöd om jag behöver hjälp att använda funktioner i Canvas. 
 ☐ Instämmer helt 
 ☐ Instämmer i hög grad 
 ☐ Instämmer delvis 
 ☐ Instämmer i låg grad
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 ☐ Instämmer inte alls 
 ☐ Kan ej bedöma

12. Om jag behöver hjälp med Canvas vänder jag mig i första hand till:
(Rangordna alternativen. Om jag aldrig vänder mig till något av alternativen, 
låt då bli att kryssa i/svara på det alternativet.)

 ☐ Självstudiematerialet ”Lär dig Canvas”
 ☐ Topdesk
 ☐ Förstelärare på enheten
 ☐ Annan kollega
 ☐ Canvas support via chatt
 ☐ Canvas support via telefon
 ☐ Canvas Community
 ☐ Teamet ”Pedagogiskt arbetssätt och Canvas”
 ☐ Annan

Om annan, utveckla gärna svaret:

13. Under föregående läsår definierades vårt pedagogiska arbetssätt, målbild, 
pedagogisk grund och läroprocess. Jag följer arbetssättet i arbetet med mina 
elever.

 ☐ Instämmer helt 
 ☐ Instämmer i hög grad 
 ☐ Instämmer delvis 
 ☐ Instämmer i låg grad
 ☐ Instämmer inte alls 
 ☐ Kan ej bedöma

14. Canvas är ett stöd i arbetet med det pedagogiska arbetssättet.
 ☐ Instämmer helt 
 ☐ Instämmer i hög grad 
 ☐ Instämmer delvis 
 ☐ Instämmer i låg grad
 ☐ Instämmer inte alls 
 ☐ Kan ej bedöma

15. Jag använder Canvas i stort sett varje dag.
 ☐ Ja 
 ☐ Nej 
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16. Jag har använt Canvas för kommunikation med vårdnadshavare.
 ☐ Ja 
 ☐ Nej 

17. Jag har märkt att vårdnadshavare tar del av information i Canvas. 
 ☐ Ja 
 ☐ Nej 
 ☐ Kan ej bedöma

18. När mina kollegor pratar om Canvas är de framför allt:
 ☐ Positiva till verktyget
 ☐ Negativa till verktyget
 ☐ Varken positiva eller negativa

Om annat, utveckla gärna svaret

19. Jag har kompetens att använda Canvas i mitt arbete. 
 ☐ Instämmer helt 
 ☐ Instämmer i hög grad 
 ☐ Instämmer delvis 
 ☐ Instämmer i låg grad
 ☐ Instämmer inte alls 
 ☐ Kan ej bedöma

Eventuell motivering

20. Jag använder Canvas i så hög grad som jag vill göra.
 ☐ Instämmer helt 
 ☐ Instämmer i hög grad 
 ☐ Instämmer delvis 
 ☐ Instämmer i låg grad
 ☐ Instämmer inte alls 
 ☐ Kan ej bedöma

21. Det här skulle kunna få mig att använda Canvas mer (frisvar, ej obligatorisk 
fråga):

22. Jag upplever att jag kan ge stöd till eleverna i deras användning av Canvas.
 ☐ Instämmer helt 
 ☐ Instämmer i hög grad 
 ☐ Instämmer delvis 
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 ☐ Instämmer i låg grad
 ☐ Instämmer inte alls 
 ☐ Kan ej bedöma

23. Jag skapar mitt nya och omarbetade material i Canvas.
 ☐ Instämmer helt 
 ☐ Instämmer i hög grad 
 ☐ Instämmer delvis 
 ☐ Instämmer i låg grad
 ☐ Instämmer inte alls 
 ☐ Kan ej bedöma

24. Genom att använda Canvas har jag utvecklat mitt sätt att arbeta med elev-
ernas lärande. 

 ☐ Instämmer helt 
 ☐ Instämmer i hög grad 
 ☐ Instämmer delvis 
 ☐ Instämmer i låg grad
 ☐ Instämmer inte alls 
 ☐ Kan ej bedöma

25. Jag anser att det pedagogiska arbetssättet stödjer mig i mitt arbete med 
elevernas lärande. 

 ☐ Instämmer helt 
 ☐ Instämmer i hög grad 
 ☐ Instämmer delvis 
 ☐ Instämmer i låg grad
 ☐ Instämmer inte alls 
 ☐ Kan ej bedöma

Eventuell motivering:

26. När mina elever pratar om Canvas är de framför allt:
 ☐ Positiva till verktyget
 ☐ Negativa till verktyget
 ☐ Varken positiva eller negativa till verktyget
 ☐ Annat

Om annat, utveckla gärna svaret:
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27. Jag använder Canvas för att ge återkoppling till eleverna. 
 ☐ Instämmer helt 
 ☐ Instämmer i hög grad 
 ☐ Instämmer delvis 
 ☐ Instämmer i låg grad
 ☐ Instämmer inte alls 
 ☐ Kan ej bedöma

28. Jag använder Commons i Canvas för att dela material med andra.
 ☐ Ja 
 ☐ Nej 

29. Jag använder Commons i Canvas för att hämta andras material som jag 
kan använda.

 ☐ Ja 
 ☐ Nej 

30. Här berättar jag om ett tillfälle när det uppstod hinder med Canvas och hur 
jag hanterade det (frisvar, ej obligatorisk fråga):

31. Här berättar jag om ett tillfälle då Canvas var till stöd i arbetet med elever-
nas lärande (frisvar, ej obligatorisk fråga):

32. Plats för ytterligare kommentarer om jag vill dela med mig av något mer 
(frisvar, ej obligatorisk fråga):
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Bilaga 2. Intervjufrågorna till ledningen
Uppvärmningsfrågor 

Hur länge har du arbetat i Lärande AB och vad gör du? 

På vilket sätt har du varit inblandad i att arbeta fram den nya pedagogiska idén 
och att välja Canvas som verktyg? 

Huvudfrågor 

Hur använder du Canvas i ditt arbete? (ska ge konkreta exempel) 

Vad har du sett för förändringar i ditt arbete i o m införandet av det nya peda-
gogiska arbetssättet och Canvas? 

Vad har du sett för förändringar i verksamheten i o m införandet av det nya 
pedagogiska arbetssättet och Canvas?

Anser du att Canvas används så som ni tänkte i verksamheten? 

Vad har jag glömt att fråga? 
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Bilaga 3. Intervjufrågorna till verksamheten
Uppvärmningsfrågor 

Hur länge har du arbetat i Lärande AB? 
Hur länge har du arbetat i det yrke du har nu? 

Huvudfrågor 

Hur använder du Canvas? 

Hur har du ändrat arbetssätt i o m den nya pedagogiska idén? 
Hur fungerar Canvas för de förändringarna? (även tekniskt) 

Använder du Canvas så mycket som du skulle kunna? 
(Hur använder du Canvas?/Vad krävs för att du ska använda Canvas mer?) 

Hur har ert nya arbetssätt påverkat eleverna? 

Hur har ert nya arbetssätt påverkat kontakten med vh? 

Vad har vi glömt att fråga?
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DINO – DIGITALISERING I NYA OFFENTLIGHETER 

I den här rapportserien publicerar forskare från Institutionen för 
Industriell och Ekonomisk utveckling (IEI) tidiga forskningsresultat 
som handlar om samhällets digitalisering i vid mening, och särskilt 
det som sker inom och i relation till offentliga verksamheter.
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