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1 Inledning 
 

När Theuth kom till bokstäverna sade han: 
Min konung! Om egypterna lär sig det här blir de visare och mer minnesgoda, för det här har jag 
uppfunnit som en drog för minne och vishet! 
Kungen svarade: 
Mångkunnige Theuth! En kan framföda konstprodukter, en annan avgöra vilken skada och nytta de 
medför för dem som ska använda dem. Nu är du bokstävernas far, och av välvilja säger du att deras 
verkan är motsatsen till den verkliga. När man lär sig dem försummar man nämligen minnet, vilket 
leder till glömska, för i förlitan på skriften låter man sig påminnas av främmande tecken utifrån, inte 
inifrån av egen kraft. Du har alltså uppfunnit en drog som inte hjälper människan att stärka minnet, 
utan hjälper henne att påminna sig. Dina lärjungar ger du skenvishet, inte sann vishet. De kommer att 
läsa mycket utan att bli undervisade, de kommer att skenbart inse mycket men för det mesta inte fatta 
någonting; de kommer att bli odrägliga att umgås med och bli skenvisa, inte visa.1 

 
Citatet ovan är Platons beskrivning av kung Thamus samtal med uppfinnaren Theuth. Kung 
Thamus uttryckte stor skepsis mot innovationen skrivkonsten. Utan att ta ställning till huruvida 
kungens farhågor var riktiga eller ej kan det konstateras att skrivkonsten kom att revolutionera 
vårt sätt att tänka. Det finns likheter mellan innovationen skrivkonst och innovation dator. Bägge 
möttes med skepsis och bägge kom att förändra samhället. 

Den här uppsatsen handlar om ungdomar, skola och datorer. Först följer en kort historisk 
återblick över hur innovationen datorer införlivades i dagens samhälle i allmänhet och skolan i 
synnerhet. Det är viktigt att komma ihåg att världen är föränderlig. Det som vi kallar datorer idag 
är väsensskilt från det som kallades datorer på 1950-talet. Den tekniska utvecklingen och kanske 
framför allt förändringen av datorernas roll i samhället har varit dramatisk.  

Få kan ha undgått datorernas dragningskraft. Det som började som primitiva datorspel i 
slutet av 1950-talet har på många sätt erövrat världen. En brytpunkt kan sägas vara hemdatorns 
intrång i hemmen på 1980-talet.2 Skolans värld är tämligen trögföränderlig. Det dröjde innan 
datorer blev ett naturligt inslag i skolmiljön. Redan från början sågs datorer som mer än ett 
tekniskt redskap. Syftet med de första datorsatsningarna i skolvärlden syftade inte bara till att lära 
ut själva tekniken, utan även till att eleverna skulle reflektera över datorns roll i samhället. Sett i 
backspegeln var inte de konkreta resultaten av satsningarna så omfattande. Ungefär 1 000 skolor 
utrustades under perioden år 1984 till år 1987 med datasalar. Dessa datasalar kan inte jämföras 
med datasalar som finns i dagens skolor. Antalet datorer var färre och de var förstås tekniskt 
underlägsna dagens maskiner. Satsningarna nådde inte upp till de mål som sattes upp, eleverna 
tillbringade exempelvis mycket mindre tid i datasalarna än beräknat.3 

Statliga och kommunala satsningar på datorer fortsatte. År 1988 satsades nya pengar på nya 
projekt. Färre skolor engagerades denna gång. Relativt få lärare var dessutom ofta involverade i 
projekten, ofta handlade det om enstaka dataentusiaster. Tidigare hade fokus legat på att lära 
eleverna programmeringen, men nu lades större tonvikt vid olika typer av simuleringsprogram. 
Mest användes emellertid ordinarie programvara, framför allt Micosofts Word. Eleverna visade 
stort intresse för den nya tekniken, men lärarna var mer skeptiska. I huvudsak kom inte datorerna 
att påverka lektionernas innehåll i allmänhet. Datorer användes nästan uteslutande på specifika 
datalektioner och integrerades alltså inte i den vanliga undervisningen.4 

De nämnda datorinvesteringarna hamnar i ett historiskt perspektiv helt i skuggan av KK-
stiftelsens satsningar från mitten av 1990-talet och framåt. Orsakerna till att satsningarna kom till 
stånd var mycket slumpartad. I samband med att den borgerliga regeringen beslutade att avskaffa 
löntagarfonderna under början av 1990-talet frigjordes stora resurser. Lejonparten av dessa 

                                                 
1 Platon, Faidros, i Platon, Skrifter. Bok 2 (Stockholm 2001), 371. 
2 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=150963 [2008-01-03] 
3 Gunilla Jedeskog, Ch@nging school : implementation of ICT in Swedish school, campaigns and experiences 1984-
2004 (Uppsala 2005), 35 ff. 
4 Jedeskog (2005), 39 ff. 
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ekonomiska medel satsades på forskning på högskolenivå. En del fondandelar såldes dock aldrig 
av. När det väl blev dags att göra något av dessa pengar visade det sig att tillväxten hade varit 
god. De ansvariga på utbildningsdepartementet hade räknat med att det skulle finnas ett antal 
hundra miljoner att tillgå, men det visade sig att kapitalet hade vuxit till över tre miljarder. Den 
största satsningen på skolan i modern tid kom alltså till på grund av en felbedömning eller 
rentutav en felräkning.5 

Innan den historiska genomgången fortsätter kan förkortningen IKT definieras. IKT står för 
informations- och kommunikationsteknik. IT är en annan förkortning som historiskt sett är mer 
frekvent använd. IT står (i varje fall i de flesta sammanhang) för informationsteknik.6 I mitten av 
90-talet slog Internet igenom med full kraft. För skolan innebar Internet en stor förändring, 
exempelvis för möjligheterna till informationssökning eller som verktyg för att underlätta 
distansundervisning.7 I den här uppsatsen används förkortningen IKT. K:et i förkortningen är 
viktigt. Från och med mitten av 1990-talet handlar datorer och tekniken runt datorer väldigt 
mycket om kommunikation och interaktion. 

När väl löntagarfondspengarna skulle börja omsättas till satsningar valde KK-stiftelsen att 
år 1996 satsa på det så kallade fyrtornsprojekten. Resurser satsades på relativt få projekt, närmare 
bestämt 27 stycken. Dessa 27 projekt berörde på ett eller annat sätt 50 kommuner. Det ska inte 
tolkas som att alla skolor i dessa 50 kommuner berördes, i två fall deltog exempelvis bara en av 
kommunernas alla skolor. Metaforen fyrtorn skall förstås som att dessa utvalda projekt senare 
skulle visa vägen för hur andra skolor skulle kunna arbeta med IKT. Tanken var alltså att satsa på 
spets, snarare än bredd. Vid sidan av fyrtornssatsningarna gjordes flera andra satsningar. I 
debatten och forskningen kom fyrtornssatsningarna att stå i fokus, så också i denna text. 
Ambitionerna var höga. Det handlade inte bara om att effektivisera skolan, utan om att hela 
landet skulle transformeras från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Projekten hade 
olika inriktningar, vissa innebar exempelvis att lärare och elever tog så kallade datakörkort. 
Internet slog, som sagt var, igenom under den här perioden och många projekt utnyttjade förstås 
denna nya möjlighet. När erfarenheterna av fyrtornsprojekten summerades konstaterades att 
många av de högt ställda målen inte uppnåtts, men också att många lärare uppfattade att IKT 
hade blivit en naturlig del av undervisningen.8 

År 1999, redan innan fyrtornsprojekten avslutades, påbörjades nästa stora statliga satsning 
benämnd ITiS (IT i skolan). Om fyrtornsprojekten kan ses som en smal elitsatsning 
karaktäriserades ITiS av bredd.9 Alla Sveriges kommuner och totalt 70 000 lärare deltog. Mest 
känt är nog att alla deltagande lärare fick en egen dator efter den avslutade utbildningen, men 
ITiS innebar mer än så. Staten gick in som aktör och lovade bland annat att förbättra skolornas 
uppkopplingar och skjuta till medel så att alla lärare och elever skulle få tillgång till en e-
postadress. Tanken var att underlätta för skolorna att använda Internet direkt i undervisningen.10 
Basen i projekten var lärarlag som bestod av 3 till 10 lärare. Dessa lärare genomförde ett 
problembaserat, elevorienterat utvecklingsprojekt. Fokus låg på att utveckla nya pedagogiska 
metoder där IKT var en naturlig del. Fortbildning för dessa lärare var också en viktig del av ITiS. 
ITiS avslutades under år 2003. Projektet och framför allt konceptet som använts betecknades som 
en framgång. Orsakerna till att ITiS blev en lyckad satsning antogs i utvärderingarna ha varit en 
kombination av flera faktorer. Fungerande teknik, avsatt tid och lärarnas engagemang gjorde att 
satsningen bidrog till att IKT numera har en direkt påverkan över utformningen av 
undervisningen.11 

                                                 
5 Restposten : den växande historien om Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling¸ (Stockholm 2001), 14 ff.. 
6 Elza Dunkels, Bridging the distance : children´s strategies on the internet (Umeå 2007), 14 f. 
7 Jörgen Nissen (red.), "Säg IT - det räcker" : att utveckla skolan med några lysande IT-projekt : utvärdering av KK-
stiftelsens satsning på större skolutvecklingsprojekt (Stockholm 2002), 197 
8 Nissen (2002), 4 f och Jedeskog (2005), 45 ff och 55 f. 
9 Nissen (2002), 30. 
10 Jedeskog (2005), 61, 65 f. 
11 Ibid, 70 & 76 ff. 
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Efter ITiS har det inte blivit några fler massiva nationella satsningar på IKT i skolan. Många 
skolor och andra aktörer har efterfrågat mer statliga pengar, men de satsningar som kommit till 
stånd har initierats av enskilda kommuner.12 Ett sådant projekt är X-holms satsning på en så 
kallad lärplattform. Under år 2006 beslutade kommunen att upphandla en kommungemensam 
lärplattform. Valet föll så småningom på Fronter. Från och med läsåret 2006/2007 har 
kommunens skolor haft möjlighet att använda det nya verktyget. 
 

                                                 
12 Jedeskog (2005), 87. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och analysera användningen av lärplattformen 
Fronter i kommunen X-holms gymnasieskolor. Uppsatsen har ett aktörsperspektiv, Fronter 
skildras utifrån olika aktörers synvinklar. Den här uppsatsens aktörer är elever, lärare och en IT-
samordnare. Analysen fokuseras alltså på att dels kartlägga hur olika individer såg på 
användningen och dels på att analysera vad som format aktörernas inställning. Uppsatsens 
frågeställningar: 
1. Hur implementerades Fronter under de två första åren? 
2. Hur såg aktörerna på Fronters tillgänglighet? 
3. Hur såg aktörerna på kopplingen mellan Fronter och undervisningens strukturering? 
4. Hur såg aktörerna på när lärarna sände information via Fronter till eleverna?  
5. Hur såg aktörerna på när eleverna sände information via Fronter till lärarna? 
6. Hur såg aktörerna på övriga aktiviteter i Fronter? 
7. Hur såg aktörerna på kommunikation via Fronter jämfört med kommunikation ansikte 

mot ansikte? 
8. Hur påverkar Fronter val av undervisningsarbetssätt? 
9. Vilka var aktörernas övergripande omdömen om Fronter? 
 
Frågeställningarna har konstruerats med en induktiv ansats. Frågorna har med andra ord 
formulerats för att fånga upp det som ansetts vara mest intressant i det empiriska materialet. Den 
första frågeställningen besvaras relativt kortfattat. Det hade varit intressant att skriva en uppsats 
som helt fokuserade på implementeringsprocessen. I den här uppsatsen läggs dock istället fokus 
på hur aktörerna uppfattade verktyget under en viss tidpunkt, vid intervjutillfället våren år 2008. 
Två skäl kan nämnas som orsak till att själva implementeringen har en underordnad betydelse i 
den här uppsatsen. För det första är det intressant att granska aktörernas inställning vid ett visst 
tillfälle. Att koncentrera studien till en tidpunkt gör det möjligt att gå djupare jämfört med att 
studera flera tidpunkter i en mer utdragen implementeringsprocess. För det andra finns det 
praktiska skäl. Inom ramen för den korta tid då en D-uppsats ska skrivas är det svårt att följa 
aktörer under en längre tid. Begreppet implementering finns med i den här uppsatsen av två skäl. 
Dels ska informationen om implementeringen ge läsaren en bakgrund till den kontext som 
aktörerna verkar i och dels används implementeringsteori till att kategorisera de intervjuade. 

Frågeställningarna 2 till och med 9 bygger på aktörernas uppfattningar. Då den här 
uppsatsen handlar om något så komplext som kommunikation är det extra besvärligt att 
formulera frågeställningar. Ett alternativ hade varit att avhandla Fronters olika funktioner i tur 
och ordning. Det upplägget visade sig vara olämpligt då aktörernas hade relativt likartad 
uppfattning om alla funktioner. En aktör som uppskattade en funktion uppskattade även de andra 
funktionerna på samma sätt. Därför tar frågorna sin utgångspunkt ifrån aktörerna. Det gör dock 
inte uppsatsens ämne mindre komplext. Komplexiteten kan illustreras genom att belysa 
konstruktionen av fråga 4 och 5. Där sätts fokus på aktörernas sändande av information. I 
verkligheten är interaktion ett samspel mellan individer och det samspelet låter sig inte utan 
problem reduceras till en enkel mottagare-sändare-modell. Sändaren och sändarens aktivitet är 
beroende av mottagaren och viceversa. Verkligheten måste dock bearbetas för att bli hanterbar. 
Den bearbetning som frågornas formulering innebär har ansetts vara den mest lämpliga. 
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1.2 Teoretiska utgångspunkter 
Den här uppsatsen har en sociokulturell ansats. Det hade gått att skildra verkligheten ur andra 
perspektiv, mer biologiska förklaringsmodeller eller teorier som utgår mer från människans inre 
kognitiva progression. En sociokulturell utgångspunkt har dock valts, därför att den 
teoribildningen betonar betydelsen av att olika människor betraktar världen, och därmed 
lärplattformar, på olika sätt. Den ansatsen har ansetts mest lämplig för att fånga in olika 
uppfattningar om hur Fronter fungerade våren år 2008. 

Det finns inte en enhetlig sociokulturell teori, begreppet har använts på flera olika sätt 
genom historien. En minsta gemensam nämnare är möjligen att sociokulturell teori fokuserar på 
samspelet mellan människans agerande och kulturer, institutioner och historiska situationer där 
agerandet utförs. Mediering är vidare ett viktigt begrepp i den sociokulturella traditionen. 
Människan tar del av sin omgivning indirekt, via kulturella artefakter såsom exempelvis språk 
eller tekniska verktyg. Den här företeelsen benämns mediering. Medieringen påverkar inte bara 
hur människan ser på verkligheten utan även hur människan agerar. Studier av mänskligt 
beteende måste därför utgå från studier av mediering och det faktum att en människas agerande i 
en kultur skiljer sig från hur en annan människa beter sig i en annan kultur.13 

När det gäller att hantera lärplattformar i dagens skola är det viktigt att slå fast att olika 
människor har olika förhållningssätt till fenomenet. Att fånga dessa olika perspektiv på samma 
företeelse är av en avgörande betydelse för att en så stor förståelse som möjligt ska nås av hur 
lärplattformar fungerar idag och möjligen också hur de kan tänkas fungera i framtiden. 

                                                 
13 James V Wertsch, Paplo Del Río och Amelia Alvarez, Sociocultural studies of mind (Cambridge 1995), 3 f, 11 
och 19 ff. 
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1.3 Centrala begrepp 
Begreppet implementering dominerar inte den här uppsatsens innehåll, men begreppet kan ändå 
sägas vara centralt. Studier av lärplattformar handlar om studier av modern teknik och därmed är 
implementering ofrånkomligen ett intressant begrepp. Två av den sociokulturella traditionens 
mest centrala begrepp är artefakt och diskurs och de definieras i det här kapitlet. Avslutningsvis 
definieras även lärplattform. 
 
1.3.1 Implementering 
Implementering av nya tekniker är en komplicerad process. Att kortfattat återge en definition av 
begreppet är vanskligt, inte minst för att teorierna redan från början innehåller generaliseringar av 
en komplex verklighet. Själva ordet, implementering, kan definieras som den process som 
innebär att en individ börjar använda en ny uppfinning.14 Olika individer har olika inställning till 
nya uppfinningar. Sociologen Everett M Rogers delar in anammare av ny teknik i fem olika 
kategorier, se bilden nedan. 
 

 
Källa: Översättning av bild som återfinns i Everett M. Rogers, Diffusion of innovations, 
(New York 2003), 281. 
 
Procenttalen visar hur stor andel av den totala populationen som respektive kategori motsvarar. 
Bilden visar också i vilken ordning som användarna börjar använda ny teknik, från vänster till 
höger. Innovatörerna är först ut, därefter De tidiga anammarna och så vidare.  

Innovatörerna kännetecknas av äventyrslusta och nyfikenhet. Deras nyfikenhet driver dem 
ofta att bygga upp nätverk som sträcker sig utanför den lokala sfären, de söker ständigt efter nya 
idéer. De är dock inte alltid populära lokalt, bland annat på grund av att deras vilja att testa nya 
saker ibland leder till bakslag. Innovatörerna är en viktig del av en implementeringsprocess, då 
de är de första som snappar upp nyheter. De tidiga anammarna är nästa gruppering. De har högre 
status jämfört med Innovatörerna på det lokala planet, de ses som mer seriösa, ledande förebilder. 
Om De tidiga anammarna börjar använda en nyhet kommer deras användning leda till att fler 
kommer att följa efter, så på sätt och vis är det De tidigare anammarna som avgör om en ny idé 
ska få fotfäste. Kategorin Tidig majoritet tar längre tid på sig att fundera på om en innovation är 
värd att använda. De är oftast inte formella ledare, men nog så viktiga, inte minst med tanke på 
att de är en stor grupp. De är positiva till förändringar, men går inte längst fram i leden. De 
individer som hör till kategorin Sen majoritet är relativt skeptiska till nymodigheter. De börjar 

                                                 
14 Everett M. Rogers, Diffusion of innovations (New York 2003), 20. 
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använda en innovation först när en majoritet av den aktuella populationen gör det. Ekonomiska 
orsaker eller grupptryck kan vara anledningar till att de till slut överger den skeptiska 
inställningen. De vill känna sig säkra på att en nyhet har kommit för att stanna innan de tar den i 
bruk. Individerna i den sista kategorin, Eftersläntrarna, är konservativa. De är vanligen inte 
beslutsfattare, de umgås mest med likasinnade. Innovationer betraktas med misstänksamhet. 
Benämningen Eftersläntrarna har en negativ klang, men det bör påpekas att Eftersläntrarna 
oftast agerar logiskt utifrån deras eget perspektiv. Ekonomisk knapphet kan motivera ovilja mot 
dyra uppfinningar som inte med säkerhet ger någon form av avkastning. Om en 
innovationsprocess går trögt bör skulden inte läggas på Eftersläntrarna. Problemet bör snarare 
sökas i det system som aktörerna i verksamma i och hos dem som ansvarar för det systemet.15 

Det finns problem med att använda ovan beskrivna implementeringsteori i den här 
uppsatsen. Till att börja med bygger teorin på flera statistika antaganden. Den här uppsatsen är 
kvalitativ, vilket gör att det är svårt att uttala sig om statistiska mönster. Vidare är Fronter ett 
väldigt komplext verktyg som består av många delar, vilket gör att det är svårt att tala om Fronter 
som ett verktyg. Det kan vara svårt att avgöra när/om verktyget är implementerat. Är Fronter 
implementerat när alla användare använder en av Fronters alla delar eller krävs det att många/alla 
delar används? Samtidigt kan implementeringsteorin bidra till att förenkla kategoriseringen av 
användarna, så den har ändå ansetts tillföra uppsatsen behövlig struktur. Styrkan med den valda 
teorin är att den ger möjlighet att analysera aktörerna, i varje fall lärarna, med hjälp av de 
beskrivna kategorierna av anammare.  
 
1.3.2 Artefakt 
I kapitlet 1.2 Teoretiska utgångspunkter presenterades den sociokulturella teorin kortfattat. Där 
nämns att artefakter är centrala i teoribildningen. En av den sociokulturella traditionens 
frontfigurer den ryske psykologen och lingvisten Lev S Vygotsky. Han lägger stor vikt vid 
studier av artefakter. Mediering sker via artefakter och symboler. För att en individ ska kunna 
utvecklas krävs det att individen lär sig tillämpa nya typer av symboler och artefakter.16 

När en individ knyter en knut för att komma ihåg någonting skapar individen en artefakt 
som existerar utanför individens hjärna, men som ändå bidrar till att förstärka minneskapaciteten. 
Att knyta en knut är ett exempel på en relativt enkel social uppfinning, där bara en person är 
inblandad. Mer komplicerat blir det när artefakter och symboler används i samspel mellan 
människor.17 

Matematik och skriftspråk är exempel på två komplexa artefakter. Vygotskys medarbetare 
A R Luria genomförde på 1930-talet flera praktiska experiment på den ryska landsbygden. 
Jämförelser gjordes mellan icke läskunniga bönder som kom från relativt isolerade byar och 
ungdomar som genomgått en kortare utbildning. Det visade sig att de läskunniga ungdomarna 
kunde lösa abstrakta problem på ett effektivare sätt jämfört med de icke läskunniga bönderna. 
Lurias slutsats var att behärskandet av artefakten skiften inte enbart ökade en persons möjlighet 
att ta till sig information, det förändrade också personens sätt att tänka.18  

Professorn i psykologisk pedagogik Roger Säljö bygger mycket av sin forskning på 
Vygotskys teorier. Liksom Vygotsky är Säljö intresserad av hur artefakter påverkar vårt beteende. 
Säljö använder sig av det Platoncitat (i något kortare version) som finns i den här uppsatsens 
inledning för att illustrera hur en artefakt (skrivkonsten) kan förändra mänskligt beteende.19 Säljö 
använder sig av Vygotskys teorier för att analysera användningen av IKT. En dator är, på samma 

                                                 
15 Rogers (2003), 280-286. 
16 L S Vygotsky, The collected works of L.S. Vygotsky. Vol. 6, Scientific legacy (New York 1999), 41 f. 
17 L S Vygotsky, Mind in society : the development of higher psychological processes (Harvard 1978), 51 f. 
18 A R Luria, Cognitive development : its cultural and social foundations (Harvard 1976), 114 ff. 
19 Roger Säljö, Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm 2000), 159 f. 
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sätt som en skrift, en artefakt som är en fysisk företeelse och dessutom laddad med ett mer 
abstrakt, intellektuellt innehåll.20  

När nya artefakter börjar användas och därmed förändrar människans mediering förändras 
också människans kunskaper. IKT har förändrat våra liv på ett revolutionerande sätt. Det går för 
den skull inte att dra slutsatsen att IKT skulle vara en mirakelmedicin för skolans värld. IKT som 
pedagogiskt verktyg har ibland hyllats på ett överdrivet och okritiskt sätt, inte minst av dem som 
försöker sälja programvara. Vad som är helt klart är dock att skolan måste förhålla sig till den 
nya artefakten.21 

Det är spännande att spekulera kring hur artefakten datorn har förändrat och kommer att 
förändra vårt sätt att vara. Den här uppsatsen ska dock handla om hur den specifika företeelsen 
lärplattform fungerar i skolans värld. Artefakten lärplattform är viktigt i skolans värld på två sätt. 
Dels ska skolan lotsa eleverna in i samhället och där spelar redan idag olika datorbaserade 
verktyg en viktig roll. Kunskap kring hur tekniska verktyg används är alltså viktig i sig. Dels 
finns det förhoppningar om att lärplattformar kan bidra till en effektivare inlärning, något som 
förstås ligger i skolans intresse. 
 
1.3.3 Diskurs 
Diskurs är ett begrepp som kan ha lite olika betydelser inom olika vetenskapliga discipliner. 
Säljö (och jag i den här uppsatsen) fastnar dock för att definiera begreppet som meningssystem. 
För att förstå dessa meningssystem är det väsentligt att analysera meningssystemets språkbruk. 
Varje diskurs har sina termer och sin egen uppfattning av hur världen ska tolkas. Exempel på 
diskurs kan vara en vetenskaplig inriktning, som exempelvis Freuds teoribildning, eller av en 
ovetenskaplig karaktär som exempelvis behärskandet av en sport.22 Det finns alltså flera 
parallella diskurser i samhället. Studier av dessa diskurser är av avgörande betydelse för att förstå 
mänskligt beteende och framför allt lärande. Lärande kan ses som att en individ lär sig att 
behärska en diskurs, något som är en komplex process. Det hela kompliceras ytterligare av att 
hänsyn också måste tas till vilken miljö, vilken kontext, människor befinner sig i. Den 
sociokulturella teorin utmärker sig genom att betona kontextens betydelse, då kontexten förstås 
är en viktig del av kulturen runt individen. Eller den är egentligen mer än så. Enligt det 
sociokulturella synsättet är vårt sätt att uppfatta verkligheten helt beroende av de artefakter som 
vi har tillgång till. Artefakterna tolkar, medierar, verkligheten för oss. Det innebär att det är 
omöjligt att dra en skarp gräns mellan individen och kontexten eller mellan individen och 
artefakter runt individen. På sätt och vis kan artefakterna ses som en del av oss. Det mänskliga 
livet och mänsklig kunskap beskrivs bäst som samspel mellan individen och kollektivet där 
samspelen sker med hjälp av artefakter inom ramen för flera parallella diskurser.23 

Skriften gav upphov till flera nya diskurser. I ett samhälle där några var läskunniga och 
andra inte uppstod olika kulturer, olika diskurser, olika sätt att se på världen. På samma sätt har 
IKT gett upphov till nya diskurser. Människor använder IKT på olika sätt. Och en del människor 
står helt utanför. Denna nya situation ställer nya krav på skolan. Att kartlägga hur olika 
människor ser på IKT i allmänhet och lärplattformar i synnerhet torde vara viktigt för att skolan 
ska kunna hantera denna nya verklighet. Det är också vetenskapligt intressant att utreda hur ett 
nytt potentiellt kraftfullt verktyg har tagits emot av skolan. 

                                                 
20 Säljö (2000), 234 f. 
21 Roger Säljö, Lärande i det 21:a århundradet i Roger Säljö, Jonas Linderoth (red.), Utm@ningar och e-frestelser : 
IT och skolans lärkultur (Stockholm 2002), 18 ff 
22 Säljö (2000), 90 f och 208 f. 
23 Ibid, 80 f, 119, 129 f. och 230. 



 12 

1.3.4 Lärplattform 
Facebook, Lunarstorm, Bilddagboken och MySpace är exempel på olika communities. En 
community är en nätbaserad social mötesplats. Den ger användarna möjlighet att skapa nya eller 
underhålla tidigare sociala kontakter via Internet. Syftet med dessa communities är inte att bidra 
till kunskapsutveckling (även om kunskapsprocesser i bred mening alltid äger rum när människor 
möts). Däremot har flera pedagogiska communities skapats just för att stödja elevers och 
studenters lärande.24 Dessa pedagogiska communities kallas i denna uppsats för lärplattformar. 

I boken Lyckas med lärplattformen beskriver läraren Marie Spetz hur lärplattformar 
fungerar och hur de kan användas. Bokens illustrationer är hämtade från lärplattformen Fronter. 
En lärplattform kan liknas vid en byggnad. Lärplattformen består av flera olika rum som 
användaren kan nå via Internet. Varje användare har ett personligt rum och har dessutom tillträde 
till rum som är gemensamma för flera användare, exempelvis för deltagarna i en specifik kurs. I 
dessa rum kan information spridas och kommunikation genomföras. För att komma in i de 
aktuella rummen krävs att användaren loggar in.25 När användaren loggat in nås alla de rum som 
är relevanta för just den användaren. Det innebär att Fronter ser olika ut beroende på vem som 
loggat in. Elever i samma klass har tillgång till olika rum, beroende på vilka kurser de läser. 

                                                 
24 Ove Jobring och Urban Carlén, Lärgemenskaper på nätet : en introduktion i Ove Jobring (red), Lärgemenskaper 
på nätet : en introduktion (Lund 2004), 11 f. 
25 Marie Spetz, Lyckas med lärplattformen : nya verktyg-nya möjligheter (Malmö 2007), 10 ff & 20 f. 
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Bilden ovan visar hur ett av Fronters rum ser ur. I vänstermarginalen (Rum, Deltagare, Inlämning, 
Arkiv, Forum, Länkar, Examinationer) finns rummets olika verktyg. Om användaren exempelvis 
klickar på Deltagare visas vilka användare som har tillgång till rummet. Länken Arkiv leder 
vidare till ett filarkiv där rummets administratör kan tillgängliggöra olika typer av datafiler för 
alla rummets användare. Den horisontella, övre knappraden (Idag, Notiser, Sök, Kalender, Arkiv, 
Online, Min portfolio) är användarens personliga verktyg. Om användaren exempelvis klickar på 
länken Arkiv i den verktygsraden nås ett personligt filarkiv där användaren kan lagra personliga 
datafiler som enbart användaren själv kommer åt. 
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1.4 Metod 
I det här kapitlet presenteras först kopplingen mellan valet av metod och uppsatsens teoretiska 
utgångspunkt. Därefter presenteras och motiveras undersökningens urval. Avslutningsvis 
beskrivs hur intervjuerna genomfördes, hur det empiriska materialet analyserades och vilka 
etiska överväganden som gjordes. 
 
1.4.1 Ansats 
Den här uppsatsens huvudsakliga empiri har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Metodvalet 
kan motiveras på flera sätt. Den sociokulturella teorin som uppsatsen bygger på fokuserar på det 
komplexa samspelet mellan individen, artefakter och kulturerna. Det komplexa samspelet fångas 
bäst upp med kvalitativa intervjuer. Vidare bygger teorin på förekomsten av flera parallella 
kulturer inom ramen för samma samhälle. Ambitionen är därför att fånga upp olika aktörer som 
har olika synsätt på lärplattformar. I Samhällsvetenskapliga metoder beskriver Alan Bryman hur 
och varför kvalitativa intervjuer kan användas. Det som främst har varit avgörande för att 
kvalitativa intervjuer har valts är att den metoden sätter den intervjuades upplevelse i fokus. Det 
finns förstås nackdelar med kvalitativa intervjuer. Det är exempelvis svårt att dra några slutsatser 
om hur den intervjuade faktiskt agerar i en konkret situation.26 Om bara den aspekten betonas 
hade någon form av observation varit att föredra. Nu ligger fokus i denna uppsats snarare på hur 
människor uppfattar konkreta situationer och människors uppfattningar fångas bäst genom 
kvalitativa intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer har alltså ansetts mest lämplig och närmare specifikt ostrukturerade 
kvalitativa intervjuer. Intervjusituationen är ett möte mellan två aktörer. Risken är överhängande 
för att intervjuaren påverkar den intervjuade så att materialet färgas av intervjuarens synpunkter. 
Dessutom gör ostrukturerade kvalitativa intervjuer det möjligt för den intervjuade att själv styra 
intervjun och därmed sätta fokus på de aspekter som är viktiga för just den intervjuade.27  
 
1.4.2 Urval 
Nio intervjuer genomfördes och de intervjuade kan kategoriseras enligt följande: En IT-
samordnare, tre lärare och fem elever. När det gäller de vuxna, anställda, var urvalet riktat. IT-
samordnaren valdes ut eftersom han dels hade kunskap om hur Fronter fungerar och alltså kunde 
reda ut tekniska frågor. Dels ansågs det värdefullt att få med synpunkter från någon administratör 
som inte i första hand var lärare, utan som såg Fronter utifrån ett administratörsperspektiv. När 
det gäller lärarna valdes de ut för att representera tre olika Fronterarketyper: en ickeanvändare, en 
användare och en storanvändare. 

Personalen, IT-samordnaren och de tre lärarna, var verksamma på tre olika skolor. Det 
fanns egentligen ingen tanke med att välja personal från olika skolor, det handlade snarare om att 
de valdes ut för att de passade bra in på ovan beskrivna arketyper. Att de råkade arbeta på olika 
skolor var alltså ingen poäng i sig, utan snarare en slump. Då Fronter används på alla skolor var 
tanken att det egentligen inte spelar någon roll var de intervjuade arbetade. Möjligen var det 
något feltänkt, då verktyget används på olika sätt på olika skolor och till och med olika i olika 
klasser. Det finns dock en fördel med att de kommer från olika skolor då risken för att 
anonymiteten hotas minskar. De intervjuade lärarna var inte verksamma som datalärare. Det var 
ett avsiktligt urval. Tanken var att välja lärare som inte arbetade med datorer per automatik. 
Lärarna undervisade huvudsakligen i samhällsvetenskapliga ämnen och/eller språk. 

Eleverna valdes ut från samma klass, benämnd 3X i den här uppsatsen. Tanken med att 
välja elever från samma klass var att dessa elever har använt Fronter på ett liknande sätt och att 
det därför är intressant att studera om elevernas upplevelser trots det skiljer sig åt. Klassen var en 
del av det samhällsvetenskapliga programmets tredje år. Det arbetslag som var kopplat till 
klassen hade under flera år haft ambitionen att använda IKT-redskap i undervisningen. 
                                                 
26 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2002), 300 
27 Ibid, 300-305 & 320 f. 
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Arbetslaget deltog i ITiS-satsningen och hade dessutom börjat använda en webbaserad plattform 
(Microsofts program SharePoint) redan innan X-holms kommun beslöt sig för att introducera 
Fronter. Eleverna och lärarna använde sig av SharePoint i år 1 för att sedan övergå till att 
använda Fronter i år 2 och 3. Ett arbetslags medlemmar skiftar genom åren, men det kan ändock 
konstateras att både eleverna och elevernas lärare hade erfarenhet av att använda både IKT-
redskap i allmänhet och lärplattformar i synnerhet när intervjuerna genomfördes. Eleverna torde 
ha erfarenhet av, kunskap om och synpunkter på hur Fronter fungerar. Det är emellertid svårt att 
bedöma hur pass typisk klassen är, jämfört med andra klasser. Å ena sidan började eleverna på 
ett relativt tidigt stadium att använda en plattform (innan Fronter togs i bruk), å andra sidan är det 
fullt möjligt att andra klasser trots det använder Fronter på ett mer omfattande sätt. 

Under läsåret 06/07 var jag aktiv som gymnasielärare i X-holms kommun. Jag hade under 
det året yrkesrelaterad kontakt med samtliga personer som intervjuats i den här uppsatsen. Att jag 
hade varit en del av kontexten på de aktuella skolorna kan ses som både en nackdel och en fördel. 
Det är problematiskt då det finns en risk för att min lärarroll påverkade intervjusituationen. Ett 
exempel på att så skedde är att jag vid ett tillfälle korrigerade en elevs språkbruk på ett sätt som 
jag antagligen inte gjort om jag inte kände eleven. Ett annat exempel var när IT-samordnaren 
övergick till att ge mig konkreta tips om hur jag skulle agera som lärare. Samtidigt finns det 
fördelar, jag hade stor kännedom om kontexten och kunde därför sannolikt sätta fokus på 
relevanta frågor. Fördelarna ansågs överväga. Under läsåret 07/08 arbetade jag inte som lärare i 
kommunen, vilket antagligen förbättrade chanserna för att de intervjuade i första hand såg mig 
som en universitetetsstudent. Ett gott tecken var att vissa elever vågade vara väldigt kritiska, trots 
att de visste att jag var en av de lärare som började använda Fronter direkt när verktyget 
introducerades. Det tyder på att de åtminstone inte höll inne med kritik på grund av vår tidigare 
relation. 

I det här sammanhanget kan det vara på sin plats att kommentera min egen tendens när det 
gäller den här uppsatsens ämne. Jag har under hela min lärarkarriär använt olika typer av IKT i 
min undervisning. Mitt examensarbete våren år 1998 handlade exempelvis om hur chattande kan 
användas i pedagogiska övningar. Jag är alltså i grunden positivt inställd till användning av IKT i 
undervisningen. Dessutom har jag varit aktiv i en process som ledde fram till att kommunen i X-
holm kom att satsa på Fronter, så till vida att jag medverkade som lärarrepresentant i ett möte där 
upphandlingsprocessen diskuterades. Samtidigt ska inte min IKT-entusiasm överdrivas. När jag 
bestämt mig för att använda olika IKT-verktyg har jag gjort det av pragmatiska, egoistiska skäl. 
Jag har sett att verktygen kunnat höja kvalitén på min egen undervisning. När det gäller huruvida 
en bred satsning på att få lärare att generellt använda mer IKT i undervisningen är en god idé 
eller inte känner jag mig någorlunda neutral, i varje fall när det gäller hur en sådan satsning bör 
genomföras. Min förhoppning är hur som helst att min eventuella IKT-tendens inte ska påverka 
den här uppsatsens vetenskapliga kvalité. 

Informationen i det här kapitlet bygger på de uppgifter som de intervjuade uppgav under 
intervjuerna. Personernas förhållande till datorer i allmänhet lyfts fram, samt i lärarnas fall 
förhållandet till datorer i yrkesrollen. Syftet med presentationen är att beskriva personernas 
relation till IKT-artefakter och därmed också beskriva utifrån vilka diskurser som aktörerna 
betraktade världen.  

Några aspekter var gemensamma för samtliga intervjuade. Alla uppgav att de hade tillgång 
till datorer med fast uppkoppling i hemmet. Alla använde sig dessutom regelbundet av e-post, 
artefakten e-post kan sägas ha varit fullt ut implementerad bland de intervjuade. Det fanns dock 
skillnader mellan de intervjuade och de skillnaderna framgår av presentationen nedan. 
 
1.4.2.1 IT-samordnaren Karl 
Karl föddes i mitten av 1950-talet. Han hade en bakgrund som lärare, men han var vid 
intervjutillfället huvudsakligen IT-samordnare. IT-samordnare var Karls egen benämning på sin 
yrkesroll. Han arbetade huvudsakligen med IKT-frågor i allmänhet och därmed också Fronter i 



 16 

synnerhet. Karl hade varit aktiv för att kommunen skulle satsa på en lärplattform och därefter 
arbetat med implementeringen av Fronter. 
 
1.4.2.2 Lärarna 
Bo var vid intervjutillfället drygt 30 år. Han var den lärare som använde Fronter i störst 
utsträckning. Bo kom i kontakt med datorer redan under sin uppväxt, men han var själv noga 
med att betona att datorer då skilde sig mycket från de datorer som finns idag. Då, på 1980-talet, 
handlade det enbart, åtminstone i Bos fall, om datorer som användes till spel. I mitten av 1990-
talet kom Internet med full kraft och då började Bo även använda datorer till annat än bara nöje. 
Utöver lärarkarriären hade Bo dessutom varit aktiv i en mediebransch och där arbetat mycket 
med datorer. Som lärare använde Bo datorer i stor omfattning. I sin nuvarande lärargärning 
användes alltifrån enklare program till relativt avancerande filmklippningsprogram. Bo hade 
ambitionen att helt digitalisera sin undervisning och alltså inte spara något material på papper. 
Han scannade exempelvis in befintliga textfiler, för att få dem i datoriserat format. Privat 
använde också Bo datorer i stor omfattning, han var exempelvis medlem i en community. Om Bo 
ska klassificeras i enlighet med Everett M. Rogers implementeringsteori skulle han antagligen 
hamna i kategorin Innovatör.  

Vid intervjutillfället var läraren Iris drygt 60 år. Hon använde Fronter, men inte i lika stor 
utsträckning som Bo. Hon lade exempelvis inte ut allt material i Fronter. Privat använde hon 
datorer dagligen. Det kunde handla om att hon använde sig av auktionssajter, sökte efter 
recensioner eller använde matlagningsreceptssajter. Förutom webbläsare brukade hon även andra 
programvaror, exempelvis bildredigeringsprogram. Däremot var hon inte medlem i någon 
community. Även i sin yrkesroll använde Iris datorn mycket. Det kunde handla om att hon sökte 
bakgrundsinformation för att själv läsa in sig på något moment som eleverna arbetade med. Det 
kunde även handla om att hon letade efter material som eleverna kunde arbeta direkt med. 
Hennes IKT-användning var inte statisk, det senaste läsåret hade hon börjat använda ett 
bildvisningsprogram för att höja kvalitén på lektionerna. I flertalet salar på Iris skola fanns 
projektorer med tillhörande dator monterade. Dessa projektorer använde Iris för att visa bilder 
som kunde illustrera olika aspekter av hennes undervisning. När det gäller hur Iris kan definieras 
med hjälp av Everett M. Rogers implementeringsteori är en logiskt tänka sig att hon hör till 
kategorin Tidig majoritet. Hon beskrev sig själv som skeptisk till Fronter initialt. Efter hand 
tyckte hon sig se fler och fler fördelar. Då hon var relativt tidigt ute med att använda verktyget 
passar kategoriseringen Tidig majoritet. 

Läraren Jennifer föddes i slutet av 1950-talet. Hon hade vid intervjutillfället inte börjat 
använda Fronter alls. Hon hade vid två tillfällen gått en kurs om Fronteranvändning, men inte 
tagit steget att börja använda lärplattformen själv. Jennifers förhållande till datorer skilde sig från 
de övriga intervjuade såtillvida att hon inte använde datorn så mycket privat. Hon var exempelvis 
inte medlem i någon community. Hon hade tillgång till dator med uppkoppling i hemmet, men 
använde främst datorn på jobbet. För henne var alltså datorn i första hand ett arbetsredskap. I 
undervisningen använde hon dock datorer, exempelvis visade hon upp klipp från YouTube via en 
projektor. Hon hade vid ett tillfälle komponerat en PowerPoint-presentation. Möjligen är det 
intressant att notera att hon fick hjälp av sin son med att lära sig hantera PowerPoint. Jennifer var 
nyfiken på Fronter och såg att det fanns fördelar med verktyget, men hon hade som nämnts inte 
börjat använda lärplattformen. Om Jennifer ska placeras in i en anammarkategori passar Sen 
majoritet bäst. Hon hade ännu inte börjat använda verktyget, men var positivt inställd till Fronter. 
Hon ville komma igång, möjligen delvis beroende på att fler och fler hade börjat använda 
lärplattformen. 
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1.4.2.3 Eleverna 
Under arbetet med uppsatsen togs statistik fram över hur ofta eleverna i klass 3X varit inne i 
klassens Fronterklassrum. Det här är ingen kvantitativ uppsats, men statistik kan bidra till att 
förbättra analysen av de kvalitativa intervjuerna. Dessutom användes antal rumsbesök som 
urvalskriterium för intervjuerna, så tabellen nedan är relevant för urvalet. 
Elev Kön Rumsbesöki Snittbetygii Frånvaroiii  
”Anna” Flicka 83 18,5 17 
Elev 1 Pojke 45 17,7 18 
Elev 2iv Flicka 42 8,2 154 
Elev 3 Flicka 41 13,5 119 
”Ingela” Flicka 41 14,2 50 
Elev 4 Flicka 39 14,2 39 
”Karin” Flicka 38 15,0 50 
Elev 5 Flicka 33 15,3 60 
Elev 6iv Flicka 31 14,2 75 
Elev 7 Flicka 30 18,7 119 
Elev 8 Pojke 29 17,8 41 
Elev 9 Flicka 29 15,8 57 
Elev 10iv Flicka 28 15,4 69 
Elev 11 Pojke 26 17,3 97 
Elev 12 Flicka 20 14,0 100 
Elev 13 Flicka 20 12,8 75 
Elev 14iv Pojke 18 10,6 23 
”Elisabeth” Flicka 16 11,8 86 
Elev 15iv Pojke 15 11,1 81 
Elev 16 Pojke 14 8,8 61 
”Margareta” Flicka 13 14,5 46 
Elev 17iv Pojke 4 8,5 72 
Genomsnitt  30 14,0 69 
i Kolumnen visar antalet rumbesök i klassens Fronterklassrum under vårterminen år 2008 
ii Kolumnen visar betygssnittet för eleven. 10 motsvarar G i alla ämnen, 15 VG i alla ämnen och 20 MVG i alla 
ämnen. Idrotten finns med i det här snittet, vilket möjligen är olämpligt då idrotten räknas bort då eleven söker till 
högskola/universitet 
iii  Kolumnen visar den totala registrerade frånvaron (ogiltig och giltig) i timmar för vårterminen år 2008 
iv Dessa elever hade inte 2 500 poäng, det saknades alltså kurser. Det kan finnas flera olika skäl till att kurser 
plockats bort, exempelvis sjukdom eller att eleven fått ett streck i betyg. Det här påverkar betygssnittet såtillvida att 
kurser där eleven fått streck räknas bort. Egentligen hade det varit mer korrekt att eleven fått noll poäng för den 
kursen, betygssnittet kan alltså vara för högt för dessa elever 
 
Det är vanskligt att dra några slutsatser av tabellen. Det statiska underlaget är litet. Felkällorna är 
många, frånvarostatistiken är exempelvis knappast någon exakt vetenskap. Antalet rumsbesök 
säger inte så mycket om vad eleven faktiskt gjort i rummen. Dessutom kan flera besök registreras 
vid samma tillfälle, om eleven laddar om sidan. Några försiktiga iakttagelser kan dock göras. De 
fyra elever som har flest rumsbesök har väldigt olik frånvaro och dessutom stor varians när det 
gäller betygssnitt. Det är alltså svårt att utläsa något mönster när det gäller dessa elever. Däremot 
är det värt att notera att de elever som har 20 eller färre rumsbesök har markant lägre betyg 
jämfört med de elever som har fler än 20 rumsbesök. Det tycks alltså finnas att samband mellan 
få rumsbesök och ett lågt betygssnitt. När det gäller kön är det svårt att dra någon säker slutsats, 
möjligen kan det nämnas att pojkarna besökt rummet mer sällan jämfört med flickorna. 
Exempelvis finns det bara en pojke i den grupp av tio elever som har 30 rumsbesök eller fler. 
Intervjuerna med eleverna Anna och Karin bokades in tidigt, den första förfrågan gjordes över ett 
halvår innan själva intervjuerna genomfördes. Det är tänkbart att den goda framförhållningen 
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påverkade resultatet i viss mån. Dessa elever var under större delen av läsåret medvetna om att de 
skulle intervjuas om Fronter och det är möjligt att det faktumet påverkade deras inställning. Att 
just dessa två elever valdes ut var tämligen slumpartat. Eleverna ansågs vara verbala och därmed 
lämpliga att intervjua. Att eleverna hade förmågan att vara duktiga på att formulera sig muntligt 
innebär att urvalet var riktat, men det fanns gott om elever med den förmågan i klassen så 
slumpen spelade alltså som nämnts en relativt stor roll. Under intervjuerna med dessa elever 
framkom det att de själva inte ansåg sig vara representativa för klassens åsikter. De ansåg sig 
själva generellt sett vara mer positiva till Fronter jämfört med den genomsnittlige eleven. För att 
hitta mer negativt inställda elever efterfrågades sådana i samband med intervjuerna. I det 
sammanhanget kom eleven Ingelas namn upp. Urvalsprocessen kan alltså delvis sägas ha varit av 
snöbollsurvalskaraktär. Snöbollsurval innebär att urvalet av individer utökas genom att lämpliga 
individer efterfrågas i samband med intervjuerna28. När den här processen pågick väcktes tanken 
om att försöka hitta de negativa eleverna med hjälp av statistik. Lista över elevernas antal 
Fronterrumsbesök, som finns ovan, framtogs. Därefter tillfrågades elever som hade minst antal 
Fronterrumsbesök om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Då eleverna Elisabeth och 
Margareta ställde upp, lades jakten på fler elever ned. Totalt fem elever valdes alltså ut. Samtliga 
elever var flickor. Det fanns ingen tanke med det, ur genussynpunkt, snedvridna urvalet. 

I intervjuerna framkom det att alla dessa fem elever vid intervjutillfället hade tillgång till en 
egen dator med fast uppkoppling i hemmet. Alla var medlemmar i någon community, även om 
eleven Karin uppgav att hon tröttnat något på fenomenet och att hon inte längre var en så 
frekvent användare. När det gäller hur ofta eleverna var ute på nätet uppgav Karin och Elisabeth 
att de alltid var online. Anna och Ingela gav sig ut på nätet dagligen, medan Margareta använde 
sig av Internet i snitt varannan dag. Sammanfattningsvis kan det konstateras att likheten mellan 
elevernas datavanor överväger. I efterhand kan det konstateras att det hade varit intressant att gå 
djupare in på elevernas nätvanor, för att möjligen urskilja fler skillnader. 
 
1.4.3 Genomförande 
Totalt sett genomfördes nio intervjuer. De varierade i längd från en knapp halvtimme till en dryg 
timme. Intervjuerna genomfördes under våren år 2008. Platsen för intervjuerna var i åtta fall av 
nio ett grupprum eller liknade på respektive skola. Intervjun med Bo genomfördes av praktiska 
skäl i Bos hem. 

Ambitionen under de första intervjuerna var att hålla graden av ostruktur så hög som 
möjligt. För att ge ett konkret exempel: De intervjuade uppmanades inte att ta fram problem eller 
förtjänster med lärplattformar, utan uppmanades mer öppet att kommentera fenomenet. Om den 
intervjuade valde att inte ta upp några problem skulle det vara talande i sig. Efter de två första 
intervjuerna (med eleverna Anna och Karin) ändrades strategin något. Den höga graden av 
ostruktur ledde till att det två första intervjuerna blev lite haltande, då de intervjuade själva inte 
initierade diskussionen om lärplattformarnas olika funktioner. Efter dessa inledande intervjuer 
blev intervjuerna av mer semistrukturell karaktär, där intervjuaren tog upp olika typer av 
kommunikation som sker via Fronter, se klassificeringen som återfinns i kapitel 2.4 
Fronteranvändningen våren 2008 i X-holm. Trots att intervjuerna övergick till att bli mer av 
semistrukturell karaktär lades fortsatt stor vikt vid att undvika ledande frågor. 
 
1.4.4 Analys av det empiriska materialet 
Intervjuerna transkriberades ordagrant. Den transkriberade texten avidentifierades. Därefter 
påbörjades arbetet med att bearbeta materialet. Utifrån de intervjuades utsagor formades 
kategorier. Dessa kategorier fick sedan styra utformningen av uppsatsens frågeställningar.  

                                                 
28 Se exempelvis Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2002), 472. 
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1.4.5 Etiska ställningstagande 
Svensk forskningstraditions etiska principer kan något förenklat sammanfattas i följande fyra 
punkter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De 
intervjuade ska få full information om undersökningens syfte. Intervjun ska vara frivillig och det 
empiriska råmaterialet ska förvaras på ett säkert sätt. Den information som samlats in ska enbart 
användas för att uppfylla den vetenskapliga uppsatsens syfte.29 

Under arbetet med denna uppsats har de forskningsetiska principerna varit vägledande. 
Mest problematiskt var kravet på konfidentiellitet och anonymitet. Min tidigare yrkesverksamma 
kontakt med de intervjuade är ett potentiellt metodologiskt problem som avhandlats ovan. Att 
min tidigare kontakt med de intervjuade avslöjas i uppsatsen gör att risken för att anonymiteten 
hotas ökar. Den aktuella stadens namn, skolorna, klassen och de intervjuades namn har samtliga 
anonymiserats, men då de intervjuade kan kopplas samman med min yrkesroll är det ändå 
möjligt att spekulera kring de intervjuades identitet. Lösningen blev att informera det intervjuade 
om problematiken innan intervjuerna. Dessutom har strävan varit att låta anonymiseringen bli så 
pass omfattande som möjligt, de specifika ämnena som de respektive lärarna undervisar avslöjas 
exempelvis inte. 

                                                 
29 Bryman (2002), 440 f. 
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1.5 Forskningsläge 
Den här uppsatsens syfte är specifikt inriktad på lärplattformen. Lärplattformar, såsom Fronter, är 
ett relativt nytt fenomen. Den tidigare forskningen på det området är tunn. Det gör att 
forskningsläget i den här uppsatsen inte riktigt svarar direkt mot uppsatsens syfte, då fler IKT-
lösningar än just lärplattformar tas upp. Forskningsläget är indelat i tre underkapitel. För det 
första så finns det anledning att lyfta de vetenskapliga utvärderingar som gjordes av KK-
stiftelsens satsning under 1990-talet. Nackdelen med dessa utvärderingar är att den verklighet 
som de utvärderar inte längre är aktuell. Utvecklingen har gått snabbt, de IKT-verktyg som 
användes under 90-talet är inte desamma som är i bruk idag. Lärplattformar är exempelvis en 
mer sentida företeelse. Det skulle ändå vara dumt att bortse från utvärderingarna. Då KK-
stiftelsens satsning var så massiv gjordes relativt omfattande och noggranna utvärderingar. 
Slutsatserna i dessa är i högsta grad relevanta för den här uppsatsens syfte. Många av de aspekter 
som sågs som problem och möjligheter då är lika relevanta idag. För det andra återfinns i det här 
kapitlet ett underkapitel som tar upp forskning om ungdomars IKT-användning i allmänhet. Även 
här finns det få studier gjorda, speciellt om den senaste utvecklingen. För att förstå ungdomars 
användning av IKT i skolmiljö måste rimligtvis ungdomars allmänna användning av IKT beaktas. 
Det sista kapitlet ägnas, för det tredje, åt forskning kring lärplattformar och/eller åt forskning om 
verktyg som ingår i en lärplattform. 
 
1.5.1 Granskningar gjorda av KK-stiftelsens satsningar 
Som beskrivits i den här uppsatsens inledning gjordes massiva satsningar på IKT i skolan från 
mitten av 1990-talet. När utvärderingar av dessa satsningar skulle göras konfronterades forskarna 
med flera problem. Till att börja med så genomgick hela samhället stora förändringar under den 
här tiden, så väl de ekonomiska som tekniska förutsättningarna förändrades. Det är svårt att 
isolera vad som just var ett resultat av IKT-projekten och vad som var konsekvenser av andra 
samhällsförändringar. Dessutom lanserades nya läroplaner och betygssystem under 1990-talet 
vilket också spelar in. Vidare kombinerades ofta IKT med projektinriktade arbetssätt. Det gör det 
svårt att avgöra om det IKT eller själva projektarbetsmetodiken som gett en viss effekt.30 

Trots brasklapparna ovan går det helt klart att se att skolans verklighet förändrades under 
den här perioden. Tydligast märktes det genom att klassrummet inte längre var lärandets 
självklara centrum. Betydelsen av skolornas grupprum, bibliotek och datasalar ökade. Dessutom 
ökade hemarbetets betydelse. Forskarna uttrycker sig mycket försiktigt, men det är rimligt att 
anta att IKT och satsningarna på IKT bidrog till den här utvecklingen.31 Frågan är vilka 
konsekvenser förändringarna fick uttryckt i problem och möjligheter. 
 
1.5.1.1 Risker med IKT i undervisningen 
När satsningarna inleddes och den nya tekniken skulle implementeras krävdes tid och 
ekonomiska resurser. Det här är inget unikt för just IKT, så fort en förändring ska göras krävs tid 
och ekonomiska resurser. Trots det är det viktigt att konstatera att många lärare uppfattade 
implementeringen av IKT som besvärlig. Många upplevde att de hade för otillräckliga kunskaper. 
Det krävdes med andra ord fortbildning. Dessutom krävdes mer planeringstid för de nya 
projekten. Antalet konferenser ökade, vilket i och för sig inte alltid hade med själva IKT-
projekten att göra. Sammantaget kan det konstateras att många lärare upplevde att tid som lades 
på IKT togs från andra viktiga aktiviteter, såsom elevkontakt och ämnesstudier.32 Samma 
resonemang som nyss förts om tid går att föra om pengar. Det går att ifrågasätta fördelningen av 
skolornas knappa resurser. I samband med IKT-satsningarna utrycktes speciellt farhågor för att 
skolorna drog på sig kostnader för datadrift under projekttiden, kostnader som skulle kunna 

                                                 
30 Nissen (2002), 191 f. 
31 Ibid, 133 & 204 f. 
32 Ibid, 31, 39, 61, 67, 134, 137 & 154 f. 
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täckas även efter projektens slut.33 Även om datatekniken sedan dess blivit billigare går det 
förstås fortfarande att diskutera huruvida det är rätt att satsa pengar på IKT. 

När ny teknik lanseras krävs alltså tid och resurser. En annan baksida med ny teknik är att 
den inte alltid fungerar. Mycket frustration kan skapas på grund av krånglade datorer. Problem 
fanns då (liksom nu) med krånglande uppkopplingar, kraschande system och bristfällig support 
bara för att nämna några tekniska fallgropar.34 De må finnas hur många fördelar som helst med 
IKT-lösningar, men fungerar inte tekniken faller inte heller fördelarna ut.  

Som tidigare nämnts innebar många projekt att ett projektinriktat arbetssätt användes. IKT 
kan användas på många andra sätt, men det förefaller som om det var naturligt för de flesta lärare 
att satsa på olika former av projekt. Den här förändrade lärarrollen medförde vissa nackdelar. 
Paradoxalt nog kräver dessa friare arbetsformer (som i mångt och mycket kan ske utanför 
klassrummet) en hårdare kontroll då eleverna kan fuska på ett mycket enklare sätt. Den 
ekvationen går inte riktigt ihop och det försatte många lärare i en stressande situation. Ovanpå 
det blev arbetsbelastningen mer ojämn då projektarbete kräver en större insats av läraren vid 
planering och rättning. Det finns alltså klara nackdelar eller åtminstone klara potentiella 
nackdelar med projektarbetsformen för lärarna. När det gäller eleverna kan elever som behöver 
tydliga ramar komma i kläm. ”Eget ansvar” är en devis som inte alla klarar av att leva upp till. 
Om elever dessutom lever i en familj som har någon form av sociala problem kan 
projektarbetsformen vara en riskfaktor om den traditionella sociala samvaron i skolan minskar. 
Även högpresterande elever kan få problem med fria tyglar då överambition och frihet att planera 
själv kan leda till stress.35 

Mitten av 1990-talet präglades av en relativt naiv teknikoptimism. Den så kallade IT-
bubblan sprack dock i början av 2000-talet. Sprack gjorde också många av de högt uppblåsta 
förväntningarna som fanns på IKT:s möjligheter i skolans värld. Den tyngsta kritiken mot de 
olika projekten är att det inte finns några entydiga belägg för att satsningarna faktiskt förbättrade 
produktiviteten i skolan. Snarare talar rätt mycket för att ny teknik sällan är avgörande för 
pedagogiska förändringar av skolan.36 
 
1.5.1.2 Möjligheter med IKT i undervisningen 
I kapitlet ovan nämns att många av KK-stiftelsens stolta visioner kom på skam när väl projekten 
utvärderades. Det talades om att IKT skulle förändra skolans arbetssätt på ett revolutionärt sätt. 
Undervisningen skulle bli mer individbaserad och mer problemorienterad. Eleverna skulle i 
högre grad än tidigare bli kritiskt tänkande individer och lusten till att lära skulle öka. Dessa höga 
förväntningar kom inte att uppnås, åtminstone i den utsträckning som vissa politiker, tjänstemän 
och rektorer hade hoppats på.37 Samtidigt går det att invända att tiden kanske inte var mogen för 
så högt ställda förväntningar då. Det är fullt möjligt att IKT kan bidra till dessa förbättringar i ett 
längre perspektiv. 

Tid och pengar är knappa resurser i skolans värld och visst har IKT-lanseringar krävt bägge 
dessa resurser. Men därmed inte sagt att IKT i ett längre perspektiv skulle vara en tidsmässig 
eller ekonomisk belastning. Tvärtom, vissa lärare tyckte redan att KK-stiftelsens satsningar ledde 
till reella tidsvinster. När det gäller ekonomin var det mer tveksamt om några större summor 
sparades med hjälp av IKT, men flera rektorer hyste gott hopp om att kunna räkna hem 
satsningarna sett över en längre tidsperiod.38 

IKT kopplades ihop med projektinriktat arbetssätt. De fördelar den undervisningsmetoden 
har kunde alltså även räknas in då IKT användes. Det är i och för sig riktigt att svaga elever 

                                                 
33 Arvid Höglund & K.-G. Karlsson, IT i skolan : vision och verklighet (Stockholm 1998), 15 f. 
34 Nissen (2002), 77 f. 
35 Ibid, 128, 134 f. och 154 ff. 
36 Ibid, 12 & 21 ff. 
37 Ibid, 12 ff. 
38 Nissen (2002), 134 och Höglund & Karlsson (1998), 11 f. 
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ibland hade problem med att klara av de krav som projekt medförde. Dessa elever hade dock ofta 
problem även med mer traditionell undervisning. Dessutom växte många elever med uppgiften, 
speciellt om arbetsmetoden användes konsekvent under en längre period. Vidare ledde projekten 
till flera andra positiva aspekter: elevinflytandet blev mer reellt, samarbetet mellan lärarkollegor 
förbättrades och undervisningen samordnades på ett bättre sätt. Huvudorsaken till dessa positiva 
förändringar var projektarbetsmetodiken, men det är uppenbart att IKT bidrog till att öka 
projektinslagen i undervisningen.39 När det gäller samarbetet kollegor emellan talade vissa lärare 
till och med om att IKT-satsningarna lett till att en gemensam syn på elevernas lärande i 
allmänhet vuxit som en följd av arbetet med IKT.40 

IKT möjliggjorde undervisning som inte varit tänkbar tidigare. Mest uppenbart var att 
Internet gjorde att eleverna fick tillgång till information på ett helt nytt sätt. Även andra positiva 
effekter spårades, exempelvis gjorde ordbehandlingsprogrammen att elevernas språk förbättrades. 
Generellt kan det sägas att IKT-verktygen bidrog till att variera undervisningen mer jämfört med 
tidigare. Variation kunde i sig vara ett sätt att öka elevernas lust till att lära.41 IKT kunde alltså 
sägas bidra till att öka lusten att lära. Åtminstone när det gäller vissa elever tyckes 
datoranvändande i sig uppfattas som fascinerande. Det går dock också att konstatera att eleverna 
blev kräsnare med tiden. I takt med att eleverna blev bättre och bättre på att använda IKT ställde 
eleverna högre och högre krav på att skolans utrustning skulle vara modern.42 

IKT minskar betydelsen av det fysiska rummet och möjliggör distanspedagogikinslag i den 
reguljära utbildningen. Distanspedagogik har flera fördelar i sig och dessa fördelar kunde alltså 
nås med hjälp av IKT. Det kunde handla om att elever som pendlar i högre utsträckning kunde 
arbeta hemifrån. Distansinslagen kunde leda till att eleverna lärde sig att ta eget ansvar i högre 
utsträckning och att de på så sätt utvecklade högre grad av självständighet. Att distansinslagen 
gjordes via IKT-verktyg gjorde dessutom att eleverna fick med sig IKT-kompetens på köpet.43 
 
1.5.1.3 IKT och elevers olika förutsättningar 
I de två kapitlen ovan har relativt tydliga risker och möjligheter utmålats. Det finns förstås en 
mängd aspekter att ta hänsyn till där det är mera oklart vilken roll IKT kan spela. En sådan aspekt 
är att elever i Sveriges skolor har väldigt olika förutsättningar. I LPF94 fastslås 
att ”…utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas”44, 
men trots det är det uppenbart att skolorna skiljer sig mycket åt. Frågan är vilken roll IKT spelar i 
det sammanhanget. 

Studierna av KK-stiftelsens IKT-satsningar visade att skillnaden mellan olika kommuner 
var stora. Exempel på dessa skillnader kan vara hur uppkopplingen fungerade i de respektive 
kommunerna eller hur mycket pengar de olika kommunerna satsade på IKT.45 Skillnaderna var 
dessutom stora även mellan skolor i samma kommun och mellan arbetslag på samma skola. En 
stad-landaspekt kunde utläsas, städer hade exempelvis tillgång till snabbare och stabilare nät 
jämfört med landsbygden. 46 

Det var inte bara skolmiljön som varierade, även elevernas sociala hemförhållanden var 
olika. Tillgången till dator i hemmet hade en avgörande betydelse för elevernas inställning till 
IKT. Vissa individer ville eller kunde inte använda datorer. Elever som inte hade tillgång till 

                                                 
39 Nissen (2002), 153 & 158. 
40 Christina Chaib, Mohamed Chaib & Ann Ludvigsson, Leva med ITiS : Nationell utvärdering av IT i skolan 
(Jönköping 2004), 158. 
41 Nissen (2002), 124 & 149 ff. 
42 Chaib, Chaib & Ludvigsson (2004), 158 & 161. 
43Nissen (2002), 145-151 
44 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 (Stockholm 2006), 4. 
45 Rolf Edström, Ulla Riis m fl, Informationsteknik i skolan : en fråga om ekonomi och pedagogik? : en 
lägesbestämning via 97 svenska kommuner (Uppsala 1997), 95 ff. 
46 Nissen (2002), 40 & 70. 
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kraftfulla datorer i hemmet upplevde att det var ett problem. 47 IKT hade lett till att en digital 
klyfta skapats, mellan de som behärskade IKT och de som inte gjorde det. Det betonades att 
skolans uppgift var se till att alla ungdomar lär sig hantera IKT oavsett socioekonomisk status.48 

I samband med utvärderingen av ITiS undersökte hur IKT kunde användas för att stödja 
elever. Elever som eventuellt ansågs kunna dra nytta av den typen av stöd var svaga elever, 
starka elever, elever med en ickesvensk etnisk bakgrund, elever med fysiska funktionshinder och 
elever som hade skrivsvårigheter. Undersökningen visade inte några effekter av IKT-användning 
när det gäller de tre förstnämna kategorier elever. Viss positiv effekt tycktes användande av 
pedagogiska IKT-verktyg ha när det gällde elever med fysiska funktionshinder och elever med 
skrivsvårigheter.49 
 
1.5.1.4 Kommunikation via IKT 
En av de viktigaste aspekterna med IKT är kommunikation. Kommunikation via en dator är dock 
på många sätt kvalitativt sämre än kommunikation ansikte mot ansikte. Kroppsspråk och mimik 
är aspekter som inte går fram digitalt. Kontakten mellan lärare och elev kunde därför i vissa 
sammanhang uppfattas som opersonlig. Dessutom upplevde många elever att det överhuvudtaget 
var svårt att få respons från lärare. Lärarna tryckte på att de fått för lite fortbildning för att kunna 
hantera tekniken, som dessutom krånglade vid flertalet tillfällen.50 

Trots att kommunikation via datorer är fattigare än kommunikation ansikte mot ansikte, så 
tyckte vissa lärare och elever att kommunikationen faktiskt blev bättre när datakommunikation 
ersatte klassrumsdialogen. Förklaringen ligger i att konversationerna genomfördes direkt mellan 
en enskild lärare och en enskild elev. Den typen av handledning var ovanlig innan IKT-projekten 
och förändringen uppfattades som positiv. Det som kan uppfattas som en mer distanserad typ av 
kommunikation ledde alltså paradoxalt nog till att lärare-elevrelationen blev närmre. 
Tillbakadragna elevers möjlighet att kommunicera med läraren utan att behöva bli rädd för att bli 
avbruten lyftes fram som något positivt. Även elever med koncentrationssvårigheter tycktes 
kunna dra nytta av den moderna typen av kommunikation. En generell fördel var också att 
eleverna på ett enkelt sätt kunde ta del av varandras arbeten. Möjligheterna till kommunikation 
med världen utanför skolan ökade också, på så sätt kan skolorna sägas ha blivit öppnare mot 
resten av samhället.51 Dessutom bidrog användandet av kommunikation via IKT till att eleverna 
övade upp sin kommunikativa kompetens.52 
 
1.5.1.5 IKT och val av undervisningsarbetssätt 
Visionerna om hur IKT skulle komma att förändra skolan handlade mycket om att skolans val av 
undervisningsarbetssätt skulle individualiseras. Tanken var att eleverna skulle bli självständiga, 
kritiskt tänkande individer med hjälp av datorer och problembaserad undervisning. I ordet 
individualisering ligger också att undervisningen skulle anpassas till individens behov.53 Så långt 
låter en utveckling som leder till en individualisering enbart positiv. Men som vanligt finns det 
två sidor av myntet. 

Det fanns från lärarhåll farhågor om att mer individualiserad undervisningsmetodik inte 
skulle vara positiv. Om lärarna inte själva tror på projekt som ska genomföras är det troligt att 
projekten misslyckas.54 Vidare gick det att ifrågasätta hur mycket individualisering det blev i 
praktiken. I många fall handlade snarare om enskilt arbete. Alla elever arbetade enskilt med 

                                                 
47 Nissen (2002), 41, 134 & 167. 
48 Ulla Tebelius, Christina Aderklou, Lotta Fritzdorf, ITiS som incitament till skolutveckling : den nationella 
utvärderingen av IT i skolan : surveystudien, 2000-2003 (Halmstad 2003), 19 f. 
49 Ibid, 72 f. 
50 Nissen (2002), 145 ff. 
51 Ibid, 33, 67, 137, 149 & 163. 
52 Tebelius, Aderklou & Fritzdorf, (2003), 72. 
53 Nissen (2002), 9 ff & 128 f. 
54 Höglund & Karlsson (1998), 13 f. 
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samma uppgift, en uppgift som alltså inte anpassades till den enskilde elevens behov. Enskilt 
arbete kunde också leda till social isolering. Konstruktiva samtal och möten mellan elever 
sinsemellan eller mellan elever och läraren uteblev. Dessutom riskerar slutsatserna att bli relativt 
tunna. I många fall lärde sig eleverna i bästa fall att söka och samla information från Internet, 
men de lärde sig inte att använda den insamlade informationen för att dra slutsatser.55 
Utvärderingarna av IKT-satsningarna är inte entydiga. I utvärderingen av ITiS hävdades det att 
IKT inte ledde till mer individuellt arbete, utan snarare till mer grupparbete. Elevernas utbyte 
sinsemellan skulle alltså ha ökat. Dels löste eleverna uppgifter av traditionell karaktär gemensamt 
och dels spreds IKT-kompentens mellan eleverna.56 

Frågan om huruvida skolan blev mer individualiserad och om i så fall denna 
individualisering var positiv eller ej har alltså inte något självklart svar. Ytterligare ett exempel 
på att frågan är omtvistad går att hitta i pedagogiskprofessor Tomas Englunds Skola och 
demokrati. Den handlar inte om IKT, men väl om skolans individualisering. Han drar 
resonemanget till sin spets och menar att en för individualiserad skola ”…skapar en skoltillvaro 
utan social mening.”57 Frågan om skolans individualisering kan dessutom kopplas till 
friskoledebatten. Den är med andra ord politiskt känslig. Oavsett den politiska debatten är det hur 
som helst viktigt att fundera över om IKT leder till en ökad individualisering och om så är fallet, 
vilka konsekvenser det får. 

Det fanns en förhoppning att satsningarna på IKT i skolans värld skulle leda till att 
elevernas och lärarnas olika erfarenhet av IKT skulle leda till ett positivt kunskapsutbyte. Tanken 
var att elever och lärare skulle lära av varandra och på så sätt utveckla nya arbetssätt. 
Utvärderingarna av satsningarna på IKT visade dock att så inte skedde. Lärarna ansåg att den 
kunskap som eleverna tillgodogjort sig på sin fritid, via exempelvis spel, inte hade med skolans 
vardag att göra.58 
 
1.5.2 Forskning om ungdomar och IKT 
Elza Dunkels undersöker i sin avhandling Bridging the distance hur barn hanterar de problem 
som är förknippade med Internet. Avhandlingen fokuserar på yngre elever, men vissa slutsatser 
är ändå relevanta för denna uppsats. Titeln, Bridging the distance, syftar på den klyfta som finns 
mellan barns och vuxnas IKT-kompetens och behovet av att överbrygga denna klyfta. Elza 
Dunkels argumenterar för att mer borde göras, också för att den högre utbildningen har mycket 
att förlora om inget görs för att möta ungdommars IKT-kultur. Om ungdomars IKT-kompetens 
inte tas tillvara i skolans värld finns det en risk att de vänder utbildningsväsendet ryggen och tar 
sig fram på andra vägar.59 

Intressant för denna uppsats är speciellt resonemangen kring den stereotypa bild av 
ungdomar som ofta dominerar debatten. Den förenklade bilden behöver nyanseras och Elza 
Dunkels lyfter fram flera olika perspektiv som gör bilden av ungdomar mer mångfacetterad. 
Begreppet nätkulturer är centralt. Ungdomar chattar, surfar, spelar spel och fildelar. Att det just 
handlar om nätkulturer, i plural, är viktigt. Det finns alltså inte en IKT-kultur utan flera. Att bena 
upp dessa kulturer är inte det enklaste. Genusaspekten är en infallsvinkel, där är dock 
forskningen inte entydig.  

Vissa forskare menar att skillnaden mellan flickors och pojkars Internetanvändande är 
försumbar eller knappt mätbar. Andra menar att det finns signifikanta skillnader. En sådan kan 
vara att pojkar i högre utsträckning har tillgång till en egen dator, vilket förstås har betydelse. 
Tillgång till dator är även beroende av en mängd andra faktorer, såsom sociala, ekonomiska och 

                                                 
55 Nissen (2002), 128 ff & 203 ff 
56 Chaib, Chaib & Ludvigsson (2004), 158 f. 
57 Tomas Englund, Skola och demokrati i Britta Jonsson & Klas Roth (red.), Demokrati och lärande : om valfrihet, 
gemenskap och övervägande i skola och samhälle (Lund 2003), 61 
58 Chaib, Chaib & Ludvigsson (2004), 14 och Tebelius, Aderklou & Fritzdorf, (2003), 65 f. 
59 Dunkels (2007), 41 f. 
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etniska aspekter. Det tycks även finnas en stad-land-variabel att ta hänsyn till. Elza Dunkels har 
inte specialstuderat några av dessa infallsvinklar, men hon konstaterar i varje fall att de elever 
som av olika orsaker inte får med sig IKT-kompetens hemifrån är beroende av att skolan kan 
tillgodose dessa behov.60 

Det går att hitta skillnader mellan olika befolkningsgruppers IKT-användande genom 
SCB:s statistik. Tabellerna nedan bygger på SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden 
(ULF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: http://www.scb.se/templates/tableOrChart____207316.asp [080927] 

 
Den vänstra tabellen visar utvecklingen av tillgång till och användning av datorer från 1998 till 
2006 för ungdomar mellan 16 och 24 år. Den kan jämföras med den högra tabellen som visar 
motsvarande siffror för den totala befolkningen. Av den vänstra tabellen kan utläsas att pojkar 
har bättre tillgång till och större användning av datorer jämfört med flickor. En jämförelse av 
tabellerna visar att ungdomar generellt använder IKT mer jämfört med övriga befolkningen. 
Bägge tabellerna visar att IKT-bruket har ökat under den aktuella perioden. 

                                                 
60 Dunkels (2007), 14, 24 f, 35 & 39 ff. 
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Källa: http://www.scb.se/templates/tableOrChart____207316.asp [080927] 

 
De tre tabellerna ovan visar på skillnaden mellan olika befolkningsgrupper. Personer som 
definieras som arbetare har sämre tillgång till datorer och använder datorer i lägre utsträckning 
jämfört med personer som definieras som högre tjänstemän. Detsamma gäller för personer som 
är födda utomlands. De här resonemangen rör alltså befolkningen generellt och inte specifikt 
ungdomar. Men det är rimligt att anta att föräldrarnas förutsättningar och beteenden även 
påverkar ungdomarna i de nämnda befolkningsgrupperna.  
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Tabellen nedan visar i vilken omfattning sex olika befolkningskategorier uppger att de använder 
sig av e-post dels år 2003 och dels år 2007. 

 
Källa: http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/temp/tmp200892716121284IT0102C9_16121480.gif [080927] 
 
Det framgår, återigen, att ungdomar använder e-post mer frekvent jämfört den totala 
befolkningen. Det finns en liten skillnad mellan könen, som faktiskt har ökat med tiden när det 
gäller ungdomskategorierna. Noterbart är också att det trots allt är över 10 % av ungdomarna 
som uppger att de inte använder e-post. 
 
1.5.3 Verktyg som kan användas via en lärplattform och lärplattformar 
Lärplattformar är ett relativt nytt fenomen. Det finns alltså inte så mycket forskning gjord. En 
lärplattform består dock av flera delar och kring delarna var och en för sig har många studier 
gjorts. Per Anderhag, Staffan Selander och Eva Svärdemo-Åberg har studerat hur ett 
diskussionsforum fungerar. Syftet med den delen av forumet som studerades var i första hand 
socialt. De vuxenelever som deltog träffades väldigt lite i verkligheten, studierna bedrevs främst 
på distans. Diskussionstråden Caféet skapades därför för att ersätta de fysiska mötena såsom 
exempelvis möten i korridorer eller fikarum. Forskare har visat att den här typen av diskussioner 
kan bli mer reflekterande och demokratiska än traditionella klassrumsdiskussioner, då alla elever 
har en röst samt att risken för att någon enskild elev dominerar är mindre. Slutsatserna av studien 
är försiktiga, men det konstateras att lärarna och eleverna lyckas skapa en interaktiv process. 
Intressant är också att konstatera att även de studerande initierar nya diskussionsämnen. Lärarna 
har i och för sig en särställning, då de styr diskussionen i högre utsträckning än de övriga 
deltagarna. Syftet med det virtuella rummet tycks dock uppfyllas då deltagarna lyckas använda 
skriftspråket för att skapa en vi-känsla.61 

Ola Erstad har studerat hur ett tema om vikingatiden genomfördes på gymnasiet. Inte heller 
denna gång handlar det om en studie av en lärplattform, men temat kan ändå sägas vara intressant 
för den här uppsatsen då många olika typer av IKT-inslag används. Slutsatserna av studien är 
                                                 
61 Per Anderhag, Staffan Selander, Eva Svärdemo-Åberg Interaktivitet och hypertextualitet? : om digital 
kommunikation och digitala läromedel i Roger Säljö, Jonas Linderoth (red.), Utm@ningar och e-frestelser : IT och 
skolans lärkultur (Stockholm 2002), 168 f och 175. 
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bland annat att lärarrollen förändras då elever arbetar mer med IKT. Eleverna arbetar mer 
självständigt och lärarens handledande roll ökar. IKT medför större möjligheter till variation. Det 
finns dock risker, det är inte säkert att IKT-användning leder till att elevernas kunskapsnivå ökar. 
Att just det här vikingaprojektet blev relativt lyckat beror sannolikt på IKT inte var ett mål i sig, 
utan att IKT användes för att stödja lärprocessen.62 

I Lärande, IKT och samhällsomvandling granskas hur folkhögskolors distansutbildning 
fungerar. Det finns alltså stora skillnader mellan den boken och den här uppsatsen. Både 
elevernas bakgrund och de pedagogiska förutsättningarna skiljer sig åt. Studien är ändå intressant 
för den här uppsatsen då lärplattformar, som exempelvis FirstClass, användes i undervisningen. 
Dessutom finns kopplingar till Roger Säljös teorier, så upplägget ligger delvis i linje med den här 
uppsatsens intentioner. Flera intressanta slutsatser dras. Förhållandet mellan elevernas vardag 
och deras studier granskas. Att lägga upp undervisningen via en lärplattform gör att gränserna 
mellan vardag/fritid och studier löses upp. Eleverna hanterade denna flytande gräns på olika sätt. 
Vissa lyckades kombinera studierna med vardagen, så att studierna berikade vardagen och 
viceversa. Andra höll istället helt isär de bägge världarna, vilket ledde till färre kopplingar mellan 
ämnena och vardagslivet och därmed till ett mindre ”verklighetsförankrat” lärande. Skillnaden 
mellan dessa bägge strategier tycktes bero dels på vilken inställning eleverna hade till sina 
studier. Om de enbart siktade på att få ut ett betyg skedde mindre integrering. Om de siktade på 
att verkligen lära sig ett ämne ökade korsbefruktningen mellan skola och vardag. Dels beror 
strategivalet på deras förutsättningar i hemmet.63 En rimlig slutsats är alltså att en ökad 
användning av lärplattformar i undervisningen kan öka betydelsen av kopplingen mellan 
elevernas studieresultat och hur deras hemförhållanden ser ut. 

Fördelar med distansstudier (och därmed studier via en lärplattform) tas upp i Lärande, IKT 
och samhällsomvandling. Det konstateras att fördelar sällan har diskuterats, oftast har det istället 
handlat om funderingar kring hur nackdelar med distansutbildning kan minimeras. En sådan 
aspekt som brukar nämnas är att undervisningens sociala funktion missas vid distansstudier. I 
Lärande, IKT och samhällsomvandling visas dock att kommunikation via lärplattformen kan 
fylla en social funktion, även om praktiska problem (som exempelvis att eleverna har olika 
studietakt) kan ställa till problem.64 En viktig slutsats är också att undervisning via en 
lärplattform kan vara en väg in i IKT-samhället för den som hamnat utanför. Eleverna på de 
folkhögskolor som deltog i studien kunde vara utanför arbetsmarknaden, funktionshindrade eller 
förtidspensionärer. Dessa grupper har, åtminstone generellt sett, sämre möjligheter att 
tillgodogöra sig ny teknik65. Lärplattformen blev för en del av dessa elever en bro in i de digitala 
kulturerna. Verkligheten i de undersökta folkhögskolorna och X-holms gymnasieskolor skiljer 
sig åt, men bägge skolformerna har elever som har olika förutsättningar att tillgodogöra sig 
modern teknik. Lärplattformar kan vara ett redskap för att underlätta för grupper som har sämre 
förutsättningar. 
 

                                                 
62 Ola Erstad, 'Handlingsrummet som öppnar sig' : berättelser från ett multimedialt praxisfält i Roger Säljö, Jonas 
Linderoth (red.), Utm@ningar och e-frestelser : IT och skolans lärkultur (Stockholm 2002), 202 f och 208 ff. 
63 Eva Andersson, Inger Landström & Ann-Marie Laginder, Lärande och vardag : i Lärande, IKT och 
samhällsomvandling : två rapporter om folkbildning på distans (Stockholm 2006), 82 ff.. 
64 Andersson, Landström & Laginder (Stockholm 2006), 11 & 96 f. 
65 Ibid, 152 f. 
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2 Fronter i X-holm 
Det här kapitlet bygger framför allt på intervjuerna som genomfördes med den IT-ansvarig och 
lärarna. IT-ansvarige Karl var den aktör som hade bäst överblick över hur implementeringen gick 
till. Officiella dokument från upphandlingen av lärplattformen har också används. När det gäller 
implementeringen är den processen indelad i två huvudaspekter, dels den tekniska 
implementeringen och dels den sociala implementeringen. Indelningen kommer från intervjun 
med IT-samordnaren Karl, där Karl använde dessa begrepp när han återgav hur Fronter började 
användas. Det fjärde avslutande kapitlet är en deskriptiv redogörelse för hur Fronter användes 
under våren 2008. 
 
2.1 X-holms beslut att satsa på Fronter 
Redan innan Fronter introducerades i X-holm användes webbaserade plattformar av lärare, bland 
annat för att kunna dela ut filer till eleverna. Microsofts program SharePoint var en sådan 
plattform, som dock inte var anpassad specifikt till skolverksamhet. Lärare använde dessutom 
olika program vars funktioner är jämförbara med dem som finns i Fronter. De ansvariga i 
kommunen såg att det fanns stordriftsfördelar med att centralt köpa in en skolanpassad 
lärplattform till samtliga skolor. En av orsakerna till beslutet om att satsa på en lärplattform var 
alltså att lärare och elever redan använde IKT-verktyg som skulle kunna samlas på en 
lärplattform. En annan orsak var kopplad till den framtida utvecklingen. När upphandlingen 
började ta form under år 2006 fanns redan många communities. Ungdomar, och vuxna med för 
den delen, hade börjat umgås på eller via olika typer av webbaserade virtuella världar. En tanke 
var att skolan skulle kunna tjäna på att bedriva verksamhet en webbaserad miljö, som eleverna 
redan var bekant med. Dessutom antogs utvecklingen fortsätta. Tanken var att betydelsen av 
webben skulle öka med tiden och om så skedde var det viktigt att skolorna hängde med.66 

Kommunens tjänstemän utformade ett 30-sidigt upphandlingsdokument. I dokumentet 
beskrivs i detalj vilka krav som kommunen ställde på lärplattformen. Det handlade bland annat 
om att lärplattformen skulle ha funktionerna chatt, diskussionsforum och möjlighet för 
direktmeddelanden. Prov och respons på prov, inlämningsfunktion och enkäter var andra 
funktioner som lärplattformen skulle innehålla. Lärplattformen skulle avslutningsvis vara 
webbaserad.67 Att webbplattformen skulle vara webbaserad innebär att användarna enkelt skulle 
kunna komma åt den, utan att behöva ladda ned någon speciell programvara. Fyra företag 
lämnade in anbud och av dem ansågs Fronter tillhandahålla den bästa lösningen68. Fronters 
anbud uppfyllde bäst de krav som ställts, bland annat samtliga som nämndes i inledningen av det 
här stycket69. Inget formellt kontrakt upprättades, Fronters svar på upphandlingen är bindande på 
samma sätt som ett kontrakt.70 

Kostnaden för Fronter fastställdes i samband med upphandlingen. En gymnasieskola med 
knappt 1 000 elever betalade fösta året knappt 30 000 kronor.71 IT-samordnaren Karl uppgav att 
den kostande är relativt billig. Kostnaden för att tekniskt administrera lärplattformen är också 
relativt låg, då stora delar av det tekniska systemet är automatiserat.72 
 
2.2 Den tekniska implementeringen  
Den här uppsatsen fokuserar på aktörers uppfattningar av Fronter. En detaljerad beskrivning hur 
Fronter fungerar rent tekniskt faller utanför uppsatsens syfte. Det är ändock av visst intresse att 
ge en kortfattad redogörelse för tekniken. 

                                                 
66 Intervju med IT-samordnaren Karl, 2008-05-27 
67 Gemensam lärplattform för [X-holms] skolor 
68 Gemensam lärplattform för [X-holms] skolor – Utvärdering av inkomna anbud 
69 Anbud avseende gemensam lärplattform för [X-holms] skolor 
70 Enligt uppgifter från en kommunal tjänsteman 
71 Gemensam lärplattform för [X-holms] skolor : Bilaga 1 
72 Intervju med IT-samordnaren Karl, 2008-05-27 
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En skolas dataanvändning bygger på flera olika typer av system. De flesta datorer har någon 
form av operativsystem, exempelvis Windows. Uppgifterna om eleverna lagras i ett 
skoladministrativt system. När Fronter skulle införas i X-holm var det viktigt att denna nya 
plattform skulle fungera ihop med de andra systemen. En poäng med Fronter var att 
elevuppgifterna inte skulle behöva matas in i programmet, utan att uppgifterna skulle hämtas in 
från det redan existerande elevadministrativa systemet. Automatiken skulle spara tid och därmed 
kunde kostanden hållas nere. När väl Fronter lanserades visade det sig att systemen inte alltid var 
riktigt synkroniserade. Det kunde hända att uppgifterna om elevernas inloggningsuppgifter inte 
överfördes till Fronter på ett korrekt sätt. Det ledde till att eleverna inte kunde logga in. Det hela 
kompliceras möjligen ytterligare av att det skoladministrativa systemet administreras av en 
kommunal enhet, medan Fronter drivs av ett norskt företag. Problemen har återkommit under de 
år som Fronter har varit i bruk, men brukar vanligen lösas inom några timmar.73  

 
2.3 Den sociala implementeringen 
Social implementering definieras i det här sammanhanget som den process som syftar till att 
människor ska börja använda ny teknik. Företaget som ligger bakom Fronter förordar en strategi 
som går ut på att ledningen för en organisation centralt styr upp hur Fronter ska användas. Enligt 
företaget är det effektivast att peka med hela handen: de här funktionerna ska användas på det här 
sättet. Rektorerna kan styra användningen genom att exempelvis göra Fronteranvändning 
lönegrundande. Beslutsfattarna i X-holm har dock valt en annan väg. De lärare som ville använda 
Fronter har själva bestämt hur användningen ska gå till. Alla lärare på gymnasienivå har fått 
någon form av fortbildning i Fronteranvändande. De lärare som valt att inte använda Fronter 
utsattes inte för påtryckningar eller negativa sanktioner.74 

När det gäller elevernas inskolning sköttes den av de ordinarie lärarna. Från början var 
tanken, åtminstone på en av skolorna, att den IT-ansvarige skulle utbilda eleverna i Fronter. Det 
visade sig dock att lärarna själva hellre stod för den utbildningen, underförstått de lärare som 
behärskade lärplattformen.75 Det innebär att olika grupper med elever fått olika undervisning och 
dessutom att vissa grupper med all sannolikhet inte fått någon undervisning. Läraren Iris uppgav 
i intervjun att hon inte riktigt hade koll på hur elevernas lärde sig Fronter. Hon hade inte gått 
igenom Fronter med dem, utan utgick ifrån att någon annan, förslagsvis dataläraren gjorde det. 
Det som till viss del talar mot det resonemanget är att alla elever inte hade datakunskap när 
Fronter infördes. Eleverna som intervjuades i denna uppsats hade exempelvis haft datakunskap i 
år ett och fick därmed ingen datakunskapsutbildning under den tiden Fronter introducerades. 
Läraren Bo berättade i intervjun att han själv styrt upp elevernas Fronterutbildning. Han antydde 
även att de som tidigare kommit i kontakt med Fronter, alltså under läsåret 06/07, inte visste hur 
Fronter fungerade. Bo höll en Fronterintroduktionslektion där han visade hur han lagt upp 
strukturen. Därefter repeterade han hur Fronter fungerade ett antal gånger under de tre första 
månaderna. Efter den inkörningsperioden upplevde Bo att eleverna i stort sett kunde använda 
Fronter på ett tillfredsställande sätt. 
 
2.4 Fronteranvändningen våren 2008 i X-holm 
Begreppet lärplattform har redan definierats i uppsatsens kapitel om uppsatsens centrala begrepp. 
Fronter är en lärplattform i enlighet med den definitionen. I Fronter kan rum skapas där 
information kan spridas och kommunikation genomföras. I boken Att lyckas med lärplattformen 
tar Marie Spetz en mängd möjligheter med Fronter. Hon lyfter exempelvis fördelarna med att 
administrera e-post via Fronter och att Fronter kan vara en samarbetsyta gentemot elevernas 
vårdnadshavare.76 I praktiken var användningen i X-holm mer begränsad jämfört med 

                                                 
73 Intervju med IT-samordnaren Karl, 2008-05-27 
74 Ibid 
75 Ibid 
76 Spetz (2007), 23 och 56. 
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beskrivningen i Att lyckas med lärplattformen. E-posten låg exempelvis i ett annat system och 
ingen av de intervjuade aktörerna lyfte möjligheten att kommunicera med e-post via Fronter. 
Utifrån vad som framkom i intervjuerna har följande klassificering gjorts: 
 

 
 
Den första typen av kommunikation i klassificeringen ovan är när läraren sprider information till 
eleverna. För det första kunde läraren lägga in information om när en examination skulle 
genomföras. För det andra kunde läraren göra en fil tillgänglig. Det kunde vara flera olika typer 
av filer, exempelvis en text-, ljud- eller bildfil. Filerna som lärarna delade ut kunde vara av två 
slag. För det första handlade det om information som lärarna delade ut i samband med lektioner. 
Tanken med att lägga ut denna information även i Fronter var att elever som var frånvarande eller 
som tappat bort informationen skulle kunna få tag i den via Fronter i efterhand. Det här tycks ha 
varit den vanligaste typen av fildelning. För det andra kunde det handla om att lärare lade ut 
information via Fronter som inte delats ut i samband med lektioner. Det kunde handla om någon 
form av överkursmaterial, information som eleverna kunde använda som uppslagslitteratur eller 
elevarbeten som eleverna förväntades läsa och opponera på. För det tredje förekom det att lärare 
använde sig av Fronter för att ge respons på elevers prestationer.  

Den andra punkten i klassificeringen handlar om när elever skickar information till läraren 
via Fronter. Eleven kunde inte göra det spontant, läraren måste först se till att det verktyget 
aktiverades och därefter uppmana eleven att skicka information. Tre olika varianter av den här 
typen kommunikation nämndes under intervjuerna: elever utvärderade en kurs, elever skickade in 
en examination och eleverna skickade in loggboksnoteringar. 

De två hittills nämnda typerna av kommunikation var de mest nämnda under intervjuerna. 
Betydligt ovanligare tycks de två sista kategorierna ha varit. Den tredje kategorin bygger på att 
eleverna interagerar. Även här måste läraren initiera interaktionen, genom att dels förbereda ett 
rum och dels ge eleverna instruktioner. Den typen av interaktion som nämndes handlade om när 
elever genomför någon form av argumentationsövning, elevers opposition på elevarbeten och 
elevers möjlighet att dela en mapp och därigenom kunna fildela inom en elevgrupp under ett 
projektarbete. Den fjärde och sista kategorin är när lärare använder Fronter för att kommunicera 
sinsemellan. Endast läraren Bo hade egen erfarenhet av den typen av kommunikation. IT-

Klassificering av kommunikation i Fronter 
 
Lärare ���� Elev 
Examinationsschema 
Filer med information som delats ut i samband med lektioner 
Feedback på uppgifter 
 
Elev ���� Lärare 
Utvärderingar 
Examinationer, prov i Fronter eller arbeten inskickade via Fronter 
Loggbok 
 
Elev ���� Elev 
Argumentationsövningar 
Opposition/Respons på varandras uppgifter 
Elever delar en mapp och kan på så sätt lära av varandra under ett projekt 
 
Lärare ���� Lärare 
Utbyte av material 
 



 32 

samordnaren Karl nämnde ytterligare två typer av kommunikation. Dels den allmänna 
chattfunktion där alla användare kan chatta med varandra och dels att skolledningen på en skola 
sökte sprida information till de anställda via Fronter. Ingen av de övriga intervjuade tog dock upp 
den typen av kommunikation, så de har inte tagits med i klassificeringen. 
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3 Aktörernas synpunkter på Fronter 
Det här kapitlets disposition svarar helt mot frågeställningarna 2 till 9. Frågeställningarnas 
formuleringar har redan motiverats i kapitlet 1.1 Syfte och frågeställningar. De två längre 
underkapitlen (3.3 Lärarna som sändare av information till eleverna och 3.4 Eleverna som 
sändare av information till lärarna) avslutas med sammanfattande intryck för att tydligt lyfta fram 
det mest väsentliga i det empiriska materialet. 
 
3.1 Fronter och tillgängligheten  
Att Fronter är webbaserat bidrar till att lärplattformen är lättillgänglig. Aktörerna kan komma åt 
verktyget vilken tid som helst, från vilken Internetuppkopplad dator som helst. En av poängerna 
med Fronter är just denna goda tillgänglighet, det lyftes fram av flera aktörer. Eleven Ingela: 
 

Alltså det är jättebra idé. Det är en bra grundtanke liksom, för att om man samlar all information där så 
blir det lättare… För att om man missat en del av kursen så ligger det ju kvar liksom. Jag kan ha 
missat en halv termin, men ändå kunna ta igen det eftersom det ligger där, så det är jättebra. Jag tycker 
att det funkar. Asså om man vill ha information så vet man, det ligger på Fronter och om det inte gör 
det så mejlar man till läraren: ”Lägg upp det här på Fronter”, så gör hon det liksom.77 

 
Eleven Anna var också positiv till att Fronter gjorde information tillgängligt på att enkelt sätt: 
 

Anna 
Dom lägger väl ut… Dom som använder det bra lägger väl ut allt, alla sorts papper och information 
som vi får på lektionerna och kriterier och allting. Och det är ju jättebra, för då… tar jag ju inte på 
lektioner, då är det lättare att hämta därifrån.  
 
Intervjuaren 
Jaha, så det kan vara så att du inte ens tar papperskopian utan…? 
 
Anna 
Mm, den kan försvinna, det är bättre [att hämta informationen i Fronter]78 

 
Anna hade alltså delvis slutat ta papper av lärarna i samband med lektionerna, då hon tyckte att 
Fronters tillgänglighet var så god att det var smidigare att hämta informationen där. Fronters 
förtjänster när det gäller tillgänglighet utvecklas mer i uppsatsens senare delar, i det här kapitlet 
får problem med tillgängligheten större utrymme. Det visade sig nämligen att två av eleverna, 
Margareta och Elisabeth, inte hade kunnat använda Fronter hemifrån. Något tekniskt problem 
gjorde att de inte kunde logga in. Eller rättare sagt: de kunde logga in så att de kom in på 
startsidan. Men så fort de försökte att komma åt någon av den information som fanns där så 
kastades de ut från systemet. Problemet hade varit konstant under de två år som Fronter varit i 
bruk. 

De två eleverna upplevde problemen på olika sätt. Elisabeth var inte speciellt upprörd eller 
störd av problemet, hon tog det med en axelryckning. Hon fann sig i sitt öde. Ibland har hon 
använt sin IKT-kompentens för att komma runt problemen på ett ganska raffinerat sätt. Hon har 
tagit kontakt med en kamrat via chattprogrammet MSN och uppmanat den kamraten att logga in i 
Fronter med Elisabeths inloggningsuppgifter. Sedan har kamraten hämtat den eftersökta 
informationen och via MSN skickat den till Elisabeth. Problemen med IKT-verktyget Fronter har 
alltså ibland lösts med IKT-verktyget MSN. Lärarna hänvisade elever som hade problem med att 
komma åt Fronter hemifrån att istället använda Fronter i skolan. Elisabeth gjorde också så vid 
några tillfällen. Eleven Margareta uttryckte större frustration över att hon inte kom åt Fronter 
hemifrån. Hon nöjde sig inte med att bli hänvisad till skolans datorer utan ville lösa problemet. 
Någon lärare hänvisade då henne till skolans vaktmästare, vilket var en återvändsgränd. 

                                                 
77 Intervju med eleven Ingela, 2008-05-27 
78 Intervju med eleven Anna, 2008-05-22 
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Vaktmästarna på den aktuella skolan hade nämligen inte något med Fronters administration att 
göra. Efter den besvikelsen gav Margareta upp sina försök att lösa problemen och valde istället 
att gå in för att använda Fronter så lite som möjligt. 

Lärarna uppmanade alltså eleverna som hade problem hemma att använda Fronter i skolan. 
Bland de elever som inte hade haft några problem att komma åt Fronter hemifrån uppgav 
samtliga tre att de helst arbetade med Fronter i hemmet. Margareta uppgav att det inte blev av att 
använda skolans datorer. Dels var inte skolans datorer tillgängliga kvällstid. Dels tyckte hon att 
det var enklare att få information som hon ville ha av klasskamrater eller av lärarna, jämfört med 
att använda sig av Fronter i skolan. Elisabeth konstaterade att hon antagligen hade varit inne mer 
i Fronter om hon hade kommit in hemifrån. Det kan konstateras att inloggningsproblemen 
hämmade de två berördas Fronteranvändning.  

Lärarna kände till att vissa elever hade inloggningsproblem. Iris tog upp att eleverna 
klagade på att de inte kunde komma åt information. Hon uttryckte tvivel angående om eleverna 
verkligen hade problem alla gånger. Misstanken fanns att de skyllde på teknikproblem, när de i 
själva verket inte gjort en läxa eller liknade av andra orsaker. Läraren Bo visste också om att 
eleverna hade problem. Han hade även gjort en felanmälan till kommunens datasupport. Vid 
tillfället för intervjun hade han dock inte fått någon annan respons än ”vi jobbar med det”. När 
problemet togs upp under intervjun med IT-samordnaren Karl kom Karl med teorier om orsaker 
till problemet och han framförde förslag på lösningar. Funderingar framfördes kring huruvida 
felet kunde kopplas ihop med typen av dator eller med föråldrad programvara. Hans resonemang 
indikerade att problemen hade kunnat åtgärdas om de hade hamnat på hans bord. Rutinerna för 
felanmälan tycks med andra ord inte ha varit de bästa. Det är svårt att uppskatta hur pass 
omfattande problemen var. Den här uppsatsens metod, kvalitativa intervjuer, är knappast den 
mest lämpliga för att kartlägga hur många elever som inte kunnat logga in hemifrån. Det kan 
dock vara intressant att återge aktörernas egna funderingar. Eleven Elisabeth uppskattade att det 
handlade om så många som tio elever i en klass bestående av 22 elever. Bo talade i ett 
sammanhang om tre, fyra elever i en grupp om cirka 80 elever, alltså betydligt färre. 

Problemen med inloggning störde inte enbart de drabbade eleverna, utan kan även ha 
bidragit till att allmänt Fronternegativa attityder bland eleverna förstärktes. I samband med att 
vissa elevers ovilja att använda Fronters loggboksverktyg diskuterades formulerade sig eleven 
Ingela så här: 
 

Asså… Det har väl vart… Jag tror snarare att folk var arga på Fronter innan vi fick att vi skulle skriva 
loggbok på Fronter… För att det var så här: Vissa fattade inte hur man kom in i vissa rum och vissa 
blev utslängda hela tiden från Fronter och inte kunde trycka på nånting, och så blev det så här: ”Ja, 
men kan ni inte bara skicka ut pappret så att vi slipper gå in…” Så det var väl snarare så det 
började…79 

 
Inloggningsproblemen tycks alltså ha lett till att en allmänt negativ inställning till Fronter spred 
sig bland eleverna. 

När det gäller tillgängligheten påpekade eleven Anna att själva inloggningsprocessen 
upplevdes som krånglig. Dels uppfattades elevernas tilldelade användarnamn som krångligt, det 
bestod av en bokstavskombination som bygger på elevens namn, samt tre siffror. Dels 
uppfattades lösenordet som krångligt. Lösenordet beskrevs som en ologisk kombination av 
bokstäver som inte gick att byta ut. IT-samordnaren Karl bekräftade att det på vissa skolor inte 
gick att byta ut lösenordet och att det på vissa skolor visserligen gick, men att eleverna då var 
tvungna att logga in i kommunens elev-e-postsystem. I början av terminen hade dessutom en del 
elever, enligt läraren Bo och eleven Ingela, problem med att få lösenorden att fungera.  
Avslutningsvis kan Bos resonemang om tillgångar till datasalar på skolan återges. Bo menade att 
det under hösten 2007 fanns relativt goda möjligheter att boka in en klass i en av skolans 
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datasalar. Under året minskade dock möjligheterna, mycket beroende på att fler lärare börjat 
använda datorer i allmänhet och Fronter i synnerhet. Tillgången till datasalar kunde alltså vara ett 
problem. 

 
3.2 Fronter och struktur 
Det här kapitlet handlar om hur Fronters struktur uppfattas, men också om hur Fronter kan 
påverka lärarnas ambition att strukturera undervisningen. Först avhandlas aktörernas uppfattning 
av den befintliga strukturen. Som tidigare nämnts valde beslutsfattarna i X-holm att inte styra 
upp Fronters utformning, utan varje lärare kunde själv bestämma hur just den lärares Fronterrum 
skulle se ut. Det är fullt möjligt för en skola eller ett arbetslag att komma överens om hur 
Fronterrummen ska se ut, men i praktiken var det vanligare att varje lärare själv skapade sin egen 
struktur. Det fick tillföljd att rummen i de allra flesta fallen såg olika ut. IT-samordnaren Karl 
tyckte att Fronters gränssnitt, Fronters utseende, var ganska taffligt och ganska fult. Däremot 
tyckte han inte att variationerna av struktur var något större problem: 
 

I en del av de här lärplattformarna så kan man standardisera hårdare och vi kan egentligen i Fronter 
också styra upp det här. Vi kommer att ändra om utseendet, alltså vi kommer att ha ett 
kommungemensamt utseende, men det här med verktygen, vilka man använder och hur man grupperar 
dom där. Asså för en nybörjare, asså första gången man går in i ett system då är det här möjligtvis ett 
problem men om man ska vara helt ärlig: varenda hemsida ser ju olika ut. Asså Aftonbladet och 
Expressen har… okej, dom har samma grundstajl men annars är det mycket som skiljer sig åt där så… 
Vore det första gången som man var ute och surfade på nätet så skulle man ha svårt att… tycka… 
känna igen sig. Det finns olika… och man hittar inte rätt artiklar och liknade… Men efter ett tag… 
Ungdomarna har faktiskt inte svårt att hitta det här… Jag är lärare Klas och jag har mina saker på det 
här stället. Jag lägger upp det ni ska läsa inför provet i mappen provförberedelser. Det är liksom inte 
svårare än så. Så det här tror jag faktiskt att man klarar av att hantera. Men det är möjligtvis ett 
problem när man är grön, första gångerna.80 

 
Karl ansåg alltså att rummens olika utseende inte var något som skulle ställa till problem för 
eleverna, i varje fall inte när de väl lärt sig använda systemet. Eleven Anna stödde i inledningen 
av intervjun Karls tes, hon menade att det var lätt att hitta. Mot slutet av intervjun klagade hon 
emellertid på att rummen innehöll för många mappar och att det gjorde det svårt att hitta. Eleven 
Elisabeth, som tillhör dem som varit inloggad minst antal gånger, uppgav att hon tyckte att hon 
behärskade Fronter så pass mycket som hon behövde och hon hade inga synpunkter på strukturen. 
Inte heller eleven Ingela lyfte upp strukturen som något negativt, men både eleven Karin och 
framför allt eleven Margareta var mycket kritisk. Margareta klagade på att ämnen saknas. I 
rummet som kallades för 3X fanns inte all information om de ämnena som klassen läste. Om ett 
häfte delades ut på lektionstid var det ibland svårt att hitta motsvarande häfte i Fronter, då häftet 
där kunde bestå av flera, icke logiskt namngivna filer. Lärarna var, enligt Margareta, 
överhuvudtaget dåliga på att namnge filer på ett logiskt sätt. Ofta fick hon gå igenom en mängd 
filer för att hitta den hon sökte. Hon var mycket noga med att understryka att hennes problem 
med att hitta rätt inte berodde på att hon hade liten datavana. Hennes kritik mot Fronters struktur 
ska alltså ses i ljuset av att hon var en van datoranvändare.  

Läraren Iris bekräftade att eleverna ofta hade problem med att hitta i Fronter. Hon trodde 
att det dels berodde på att en del elever inte var beredda att lägga ned den tid det tar att lära sig 
programmet och dels att informationen i Fronter inte var så tydlig alla gånger. Iris pekade dock 
inte ut själva grundstrukturen i sig som problemet, utan tog själv på sig skulden. Det kunde hända 
att hon lät inaktuella mappar ligga kvar och det ledde till att den informationen som hon ville 
delge blev rörig. Läraren Bos upplägg var mycket genomtänkt. Exempelvis kan det här nämnas 
att Bo såg till att datera alla filer som lades ut i Fronter. Filen kunde alltså kopplas till en specifik 
lektion, vilket gjorde att elever som missat en lektion enkelt kunde hitta de relevanta filerna. Bo 
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såg också till att koppla filerna till terminsplaneringen, som också den fanns tillgänglig i Bos rum. 
Den struktur som Bo använde sig av hade han konstruerat helt själv. Den enskilde läraren hade 
alltså stora möjligheter att skapa en egen struktur, anpassad efter den enskilde lärarens behov. Bo 
tryckte dock på att det vore en fördel om lärarna kunde komma överens om en gemensam 
struktur, speciellt om utvecklingen ledde till att fler lärare började använda Fronter. Det skulle 
finnas ett värde i att eleverna kände igen sig, när de växlade mellan olika lärares rum. Dessutom 
var Bo inte nöjd med grundstrukturen som Fronter tillhandahöll, han hade till och med skissat på 
ett förslag till ett alternativt upplägg. Dels retade sig Bo på hur vissa verktyg i Fronter benämndes 
och dels skulle han vilja göra mer genomgripande förändringar av grundstrukturen för att öka 
tydligheten.  

I det här sammanhanget kan det vara värt att ta upp läraren Jennifer. Jennifer använde inte 
alls Fronter och en av anledningarna till att hon inte hade kommit igång kan vara den fria struktur 
som Fronter hade. Vid de tillfällen som hon funderat på att skapa ett rum i Fronter ställdes hon 
inför flera valmöjligheter när det gäller hur rummet skulle se ut. Hon tyckte att det hade varit 
bättre om det funnits en färdig mall som hon hade kunnat använda sig av. IT-samordnaren Karl 
tog också upp att valfriheten när ett Fronterrum ska skapas kunde vara ett problem. Om en ovan 
dataanvändare får tillgång till 50 olika redskap riskerar den personen att troligast känna vanmakt, 
snarare än att se möjligheterna.  

Det här kapitlet har hittills handlat om hur aktörerna uppfattar strukturen, med tonvikt på 
hur den faktiskt ser ut. Fronter kan också ses som ett pedagogiskt administrativt verktyg, som 
hjälper läraren att strukturera upp sitt arbete. IT-samordnaren Karl lyfte fram att lärarna kan 
använda Fronter för att få ordning på uppgifter som eleverna får, de uppgifter som eleverna 
skickar in och den feedback som läraren ger. Även läraren Jennifer förde fram åsikter om att 
Fronter skulle kunna vara att verktyg som skapade ordning och reda. Hennes uttalande var 
beroende rent källtekniskt av en lärare som talat om Fronter i positiva ordalag, men likväl såg 
hon Fronter som ett verktyg som skulle kunna hjälpa henne att få en bra struktur på 
undervisningen. Eleven Elisabeth kom mer eller mindre spontant in på lärares strukturering av 
undervisningen när jag egentligen hade frågat om något annat. Hon diskuterade skillnaden 
mellan de lärare som använder Fronter och de som inte gör det: 
 

Elisabeth 
Jag kan tänka mig att det är ganska stor skillnad, fast jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det skulle 
vara… Det känns mer organiserat och lite… och det känns som om det är lättare… för att en del lärare 
är alltid så svårt… asså om man ska göra ett arbete är det svårt med informationen… Det var ganska 
mycket så när vi gick i… ja, men typ nu i trean… vi har gjort så här arbete, typ alltid egentligen, när 
man inte riktigt vet hur man ska börja… För att vi inte fått ut några papper eller nånting så där. Då 
känns det som att dom lärare som lägger ut det på Fronter är dom lärare som också är mer ehh… så där 
raka… eller mer… säger hur det ska vara… Fattar du vad jag menar? 
 

Intervjuaren 
Ja, det är bättre struktur på något sätt…? Tydligare? 
 

Elisabeth 
Ja, precis… 
 

Intervjuaren 
Men då är det ju svårt, då vet man ju inte… Beror det på att dom använder Fronter eller… 
 

Elisabeth 
Det gör det nog antagligen inte, de använder nog Fronter för att dom är… 
 

Intervjuaren 
Mer strukturerade…? 
 

Elisabeth 
Ja, dom tänker nog mer på att de ska vara lättillgängligt och att man inte kommer ihåg allt från 
lektionerna och att vi tappar bort papper å sånt…81 

                                                 
81 Intervju med eleven Elisabeth, 2008-06-04 



 37 

Elisabeth resonemang visar att lärare som använder Fronter tycktes strukturera undervisningen på 
ett tydligare sätt jämfört med ickeanvändare. Men citatet ovan visar också att det inte går att dra 
slutsatsen att Fronteranvändning per automatik leder till en ökade tydlighet i undervisningen. 
Slutsatsen kan lika gärna bli att skillnaden mellan lärarna berodde på att de lärare som redan från 
början har en tydlig struktur i sin undervisning och/eller som är servicemedvetna är de lärare som 
börjat använda Fronter. 
 
3.3 Lärarna som sändare av information till eleverna  
I det här kapitlet behandlas tre olika typer av kommunikation via Fronter, där läraren är sändaren 
av information. I det fjärde underkapitlet tas lärarnas Fronteranvändningsfrekvens upp. 
Kopplingen mellan de tre första kapitlen och det fjärde är inte helt oproblematisk. Å ena sidan 
finns det en klar koppling mellan hur lärare sänder information och hur mycket de använder 
Fronter. Å andra sidan rymmer begreppet användningsfrekvens mer än att bara sända information. 
Lärare använder exempelvis även Fronter när de skapar möjlighet för eleverna att sända 
information. Upplägget är med andra ord inte helt perfekt, men det har ändå ansetts vara mest 
naturligt att ta upp lärarnas användningsfrekvens i samband med deras spridning av information. 
Om inte annat, så för att eleverna lättast märker om en lärare är aktiv i samband med att lärare 
sänder eller inte sänder information. Kapitlet avslutas med sammanfattande synpunkter, där de 
viktigaste aspekterna av empirin belyses. 
 
3.3.1 Filer som lärarna gör tillgängliga 
Samtliga intervjuade elever var positivt inställda till att lärarna delade ut information via Fronter. 
Lättillgängligheten var en av de positiva aspekterna som lyftas fram. Att Fronter minskade 
pappersåtgången och därmed sparade miljön var en annan positiv aspekt som eleverna tog upp. 
Eleven Karin hade till och med slutat att ta de papper som lärarna delade ut, i de fall hon var 
säker på att informationen återfanns via Fronter. Som orsak angav hon dels att det var 
miljövänligt och dels att hon inte behövde hålla ordning på pappren. Ytterligare en positiv effekt 
av fildelning via Fronter fanns om en elev missat en lektion av någon orsak. Eleven Anna 
nämnde att hon hade tagit ikapp information vid sådana tillfällen, genom att själv ta del av de 
papper som delats ut via Fronter. Eleven Ingela hade haft rätt mycket frånvaro och också använt 
sig av Fronter för att komma ikapp. Hon menade dock att hon inte gick in i Fronter efter varje 
missad lektion. Däremot undersökte hon vilka dokument som fanns tillgängliga inför 
examinationen. Alla elever var som sagt var positiva till lärares fildelning i teorin, men eleven 
Margareta tyckte inte att det fungerade i praktiken. Dels kom hon, som redan nämnts, inte in i 
Fronter hemifrån och dels menade hon att lärarnas fildelning var så pass begränsad att den inte 
kunde sägas fungera.  

Eleven Ingela hade funderat en del kring det faktum att lärarna anpassade sig till de elever 
som inte använde Fronter. I de fall då elever tappat bort ett papper hänvisade inte alltid lärarna 
till Fronter utan delade ut en ny papperskopia. Dessutom hände det att lärare mejlade all 
information som lagts ut i Fronter. Då kunde eleverna få fatt i informationen i mejlet utan att 
behöva använda Fronter. Ingela tyckte att lärarnas servicemedvetande i de här fallen kunde 
ifrågasättas, då det knappast stimulerade Fronteranvändning.  

Om eleverna vill skriva ut en fil från Fronter i hemmet förutsätter det att de har tillgång till 
en skrivare. Eleven Elisabeth hade inte det. Hon löste problemet genom att spara filen på skolans 
databas, för att sedan skriva ut filen i skolan. Hon gav inte uttryck för att den processen skulle 
vara problematisk. Ingela använde sig av samma metod, utan att direkt peka ut den som 
problematisk. Margareta hade heller ingen skrivare i hemmet, men hon konstaterade krasst att det 
inte var något problem i Frontersammanhang då hon ändå inte använde sig av Fronter i någon 
större utsträckning. Hon påpekade ändock att det kunde vara problematiskt att skriva ut på skolan, 
då det enbart fanns två skrivare (på en skola med över 1 000 elever) att tillgå.  
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Läraren Iris hade inte märkt av elevernas positiva inställning till lärares fildelning. Den respons 
hon hade fått var i första hand negativ, dels klagade elever på att det var svårt att hitta och dels 
framfördes kritik mot att inte all information fanns tillgänglig. Det sistnämnda kan i och för sig 
ses som indirekt positiv respons på själva fildelningen, då eleverna efterfrågade material. Iris 
antog också att de elever som uppskattade fildelningen inte förde fram den åsikten. Hälsan tiger 
still. Själv var Iris kluven till att dela ut material via Fronter. Hon tyckte att fildelningen ökade 
hennes arbetsbelastning på två sätt. Dels tog själva fildelningen tid i sig och dels kände hon att 
hon var tvungen att bearbeta materialet mer om det skulle läggas i Fronter. Argumentet för det 
senare var att om hon delade ut material till eleverna kunde hon komplettera med muntliga 
kommentarer, men när hon la ut material i Fronter ville hon att materialet skulle tala för sig själv. 
Det ställde alltså högre krav på material som skulle spridas via Fronter. Dessutom nämnde hon 
att det inte alltid var så enkelt att lägga ut material i Fronter om originalet inte var digitalt. Det 
gick visserligen att scanna in, men det ansågs vara en för tidskrävande process. Ökad 
arbetsbelastning var alltså något som Iris kände var negativ, men hon såg också att fildelningen 
ledde till tidsvinster. När elever inte fått information kunde hon hänvisa dem till Fronter, vilket 
gjorde att hon slapp kopiera upp och administrera extra material. Det fungerade dock inte alltid. I 
de fall då eleverna uppgav att de inte hittade i Fronter fick hon ändå mejla över informationen.  

Läraren Bo delade ut all information som eleverna fick ut på lektionerna. Det handlade inte 
bara om textfiler, utan även om bilder, PowerPointpresentation och ljudfiler. Bo beklagade i det 
här sammanhanget att Fronter inte klarade av att distribuera filmklipp. Om det hade varit möjligt 
hade han alltså antagligen delat ut även sådana filer. Till skillnad från läraren Iris tyckte Bo att 
eleverna varit väldigt positiva till fildelningen. Han nämnde ingen kritik, utan underströk att de 
förstod hans struktursystem och att de var ”supernöjda”. Bo själv var också mycket positiv till 
Fronter i det här sammanhanget. Han tryckte särskilt på miljöaspekten, Fronteranvändningen 
ledde till minskad pappersförbrukning. Speciellt i de fall då Bo lade ut elevarbeten för opposition, 
då kopierade han inte upp pappersexemplar till eleverna. Om alla ändå skriver ut allt som läggs 
ut i Fronter sker ingen vinst när det gäller pappersåtgång och det var Bo medveten om. Men han 
tryckte på att om så bara fem av 30 valde att inte skriva ut information så hade likväl en vinst 
gjorts. För egen del tryckte Bo på positiva konsekvenser av fildelningen. Han tyckte att det var 
mycket lätt att dela ut filer och menade att tidsvinsten totalt sett var stor. Att slippa uppdatera 
elever som missat en lektion med information och papper var något som Bo tidigare tyckt tagit 
mycket tid. Nu hänvisade han vid såna tillfällen i första hand till Fronter, där eleverna på egen 
hand kunde ta ikapp det som missats. Att mängden papper totalt sett minskades var också något 
som Bo framförde som positivt. 

Både Iris och Bo uttryckte viss oro för hur fildelningen påverkade elever som inte var så 
studiemotiverade. Iris menade att det fanns en risk för att dessa elever valde att strunta i lektioner 
för att sedan ladda hem informationen via Fronter. Det var inte lyckat att betrakta utbildningen 
som någon form av distansutbildning, då materialet och upplägget i stort byggde på att eleverna 
var närvarande. Bo uttryckte oro för att det fanns risker med att enbart hänvisa elever till Fronter. 
Tidigare hade Bo bokstavligen lagt missad information i elevernas händer, men nu var eleverna 
tvungna att ta sig till en dator för att komma åt informationen. Bo var orolig för att det ledde till 
att fler elever skulle kunna slås ut.  
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3.3.2 Examinationsschema 
Ingen av de fem intervjuade eleverna tyckte att examinationsschemat fungerade. Eleven 
Elisabeth tyckte inte att det var något problem, då hon ändå föredrog att få informationen 
muntligt för att sedan föra in den i sin traditionella kalender. Övriga var dock kritiska, eleven 
Ingela:  
 

Asså, det man är mest besviken över är ju att examinationsschemat inte funkar. För det hade varit 
himla smidigt och liksom. Om alla kunde lägga upp det hade man vetat… och inte mer för vår skull… 
jo, för vår skull också… men lärarna kunde ha koll på. ”ja, nu ligger det redan tre examinationer här, 
nu kan jag inte lägga in min här”. Men det är ju ingen jävel som gör det liksom. Så då kan man ju... 
Sen är det ju alltid nån typ, [specifik lärare], hon lägger upp och så säger hon liksom: ”Men jag la 
faktiskt upp min på examinationsschemat så vi kan ju inte flytta på det här.” Och så är det tre andra 
som också lagt in, fast inte på Fronter… så då finns det inget att göra. Så det är sämst.82 

 
Problemet med ett ickefungerade examinationsschema är att alltså att varken elever eller lärare 
får någon överblick över inplanerade examinationer. Läraren Iris är en av de lärare som inte 
mäktat med att sköta examinationsschemat:  
 

Jag har inte klarat av det… (…) Asså, jag glömmer hela tiden bort hur man ska göra och… Ibland blir 
det fel och då får jag inte bort det. Jag behärskar inte det systemet, att lägga in examinationerna… 
Meningen var ju då att vi skulle ta hjälp av [specifik IT-samordnare] och ha lektion med [specifik IT-
samordnare] om Fronter när det var sånt som vi inte behärskade… Och vårt arbetslag bestämde ju det 
då… Sedan blev det aldrig… Aldrig tid till det för det var… Det har hela tiden varit så vansinnigt 
mycket att göra, så att… Det där har vi skjutit på… (---) När det har blivit fel när man gjort det några 
gånger å man har suttit väldigt länge med det då känner man nästa gång att: ”Gud! Nej, jag skiter i 
det.”83 

 
Enligt Iris handlade lärarnas problem alltså om att de inte behärskade Fronter när det gällde att 
lägga in examinationer i schemat. Det berodde i sin tur på tidsbrist. 

Läraren Bo har en helt annan syn på hur examinationsschemat fungerade. Enligt honom har 
det fungerat ”jäkligt bra”. Bo hade i och för sig haft problem med att flytta examinationer som 
lagts in i schemat. Dessutom tyckte han att de nationella proven borde ha lagts in redan i början 
av terminen. Bortsett från det var han väldigt positiv. Bo var mentor för en etta och brukade varje 
vecka gå in i Fronter tillsammans med eleverna och undersöka vilka examinationer som var 
inplanerade den närmaste tiden. Lärarna kunde också se vilka examinationer som var inplanerade 
och ta hänsyn till det när de själva la in nya examinationer för att se till att elevernas arbetsbörda 
blev så jämn som möjligt. Eleverna i Bos mentorsklass hade från början haft lite svårt att förstå 
hur examinationsschemat fungerade, men när de väl förstått det var det nöjda med verktyget.  

Ibland går det att förklara aktörers olika syn på samma artefakt med att de betraktar världen 
utifrån olika diskurser. När det gäller den skilda synen på hur examinationsschemat fungerade är 
den förklaringsmodellen dock tveksam. Det troliga är snarare att examinationsschemat fungerade 
i Bos mentorsklass och att det inte gjorde det i klass 3X. Det är fullt möjligt att lärarna som hade 
Bos mentorsklass var bättre på att administrera schemat jämfört med klass 3X:s lärare.  
 
3.3.3 Omdömen 
Av de tre intervjuade lärarna var det bara Bo som använde sig av Fronter för att delge eleverna 
omdömen på examinationer. Jennifer använde, som bekant, inte alls Fronter och Iris angav 
tidsbrist som skäl till att hon inte hade testat Fronter på det här sättet. Bo hade skapat en textfil 
för varje elev. När eleverna hade utfört en examination la Bo in betyg och kommentarer i 
respektive elevs textfil och laddade sedan upp textfilen i Fronter. Samma procedur upprepades 
varje gång eleven genomfört en examination. Bo såg främst två fördelar med att lägga ut 

                                                 
82 Intervju med eleven Ingela, 2008-05-27 
83 Intervju med läraren Iris, 2008-06-17 
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omdömen via Fronter. Dels kunde eleverna själva se vad de presterat under en kurs och på så sätt 
dra slutsatser kring hur de låg till betygsmässigt. Dels kunde eleven även se hur elevens eget 
lärande utvecklades. Progressionen blev tydlig. När eleven skulle påbörja ett nytt arbete kunde 
eleven se omdömena om de tidigare genomförda arbetena. På så sätt torde eleven lättare kunna 
lära sig av tidigare misstag och upprepa tidigare framgångsrecept. Bo upplevde att hans system 
med omdömen var väldigt lyckad och dessutom mycket uppskattad av eleverna.  

Samtliga intervjuade elever var i grunden positivt inställda till att få information om betyg 
via Fronter. Eleven Anna uppskattade att de lärare som använde sig av den här funktionen ofta 
skrev en utförlig beskrivning om vad som var bra och vad som var dåligt. Hon ansåg sig ha 
lättare att ta till sig information skriftligt och tyckte dessutom att lärare tenderade att bli mer 
utförliga när de formulerade sig i skrift. Dessutom spekulerade Anna i att lärarna hade lättare att 
beskriva ett omdöme via dator, då läraren på så sätt slapp konfronteras med besvikna elever. 
Eleven Margareta var positiv till att lärare meddelade omdömen via Fronter i teorin. I praktiken 
tyckte hon inte att Fronters tillgänglighet var bra och att den bristfälliga strukturen gjorde det 
svårt att hitta omdömena. Dessutom föredrog Margareta att diskutera betygen ansikte mot ansikte 
med läraren, i de fall som hon önskade diskutera. Kommunikation via Internet var tidskrävande 
och kunde lätt leda till missförstånd. 

Läraren Jennifer gillade idén om att skicka omdömen via Fronter. Hon tryckte lik Bo på 
fördelarna i att göra eleven medveten om elevens egen kunskapsprogression. Då Jennifer i första 
hand antecknade betygen i en traditionell läraralmanacka skulle steget för henne att börja 
använda sig av Fronter i det här sammanhanget vara stort. I varje fall i jämförelse med hur det 
var för Bo, som redan innan Fronter skrev in omdömena i en textfil. 

Bo såg en fördel till med att använda Fronter för att ge eleven information om betygsläget. 
Om väl information om elevernas prestationer samlades i Fronter skulle även elevens mentor 
kunna ta del av betygsläget. Fronter skulle alltså kunna bli ett stöd för mentorn, exempelvis inför 
utvecklingssamtal. Det här resonemanget bygger på att fler lärare använder sig av 
omdömesfunktionen. Bo utryckte en klar önskan om att fler borde använda Fronter i allmänhet 
och omdömesfunktionen i synnerhet. 
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3.3.4 Lärarnas användningsfrekvens 
Samtliga intervjuade elever tyckte att fler lärare borde använda Fronter och att många av de som 
använde Fronter borde utveckla sin användning mer. Eleven Karin: 
 

Alltså jag tycker allting, med asså alla frågor hänger ju på om alla skulle använt det. För att så länge 
som inte alla så känner, tror man litar inte riktigt på Fronter, för det känns som om ingen, inte alla tar 
det seriöst, alla använder inte, så litar man inte på, om man hittar någon fakta där. Till exempel om 
man skulle hitta prov vecka 20 onsdag, så kanske någon ändrat, så är det inte prov vecka 20 längre och 
då tänker man är det prov då eller har dom glömt att ändra det för att dom inte bryr sig om Fronter 
eller är det som händer på Fronter som man ska gå efter. Så då…. Jag tror att det är därför som många 
inte använder sig av Fronter för att man kan inte vara riktigt säker. Det är lättare att gå att prata med 
någon.84 

 
Citatet handlar mest om lärarnas oförmåga att sköta examinationsschemat. Karin menade 
emellertid att problemet var större än att just inte schemat fungerade. Lärarnas låga användning 
skapade en osäkerhet bland eleverna som hämmade Fronteranvändningen. Lärarnas trovärdighet 
ifrågasattes generellt. IT-samordnaren Karl uttryckte sin frustration över att många lärare inte 
använde Fronter:  
 

Karl 
Jag har haft en del lärare här, det måste jag säga… Det är två lärare som har sagt så här att: ”Vi ska 
vara sist in i Fronter” säger dom… 
 

Intervjuaren 
[Fniss] 
 

Karl 
Asså… Jo, man kan skratta åt det, men jag måste säga att jag blir nästan förtvivlad när jag ser det här, 
för att för det första så har vi inte tvingat nån att gå in i Fronter överhuvudtaget. Jag har verkligen inte 
gjort det och gett alla möjligheter… Dom här lärarna har jag faktiskt pratat med personligen flera 
gånger och gett dom chansen att… ”Vill ni att jag ska visa, kan jag göra det, säg bara till så kommer 
jag”. Och då säger de ”Jaja”. Och sen har de sagt så här. Det kan ju vara skämt eller är det också inte 
ett skämt men poäng är… Är det någon form av allvar i det här så är det ju så himla dumt för då inser 
dom ju för det första att Fronter är här för att stanna eller något liknade. Och att de måste in i det här. 
Varför ska man då vara sist in? Det finns ju ingen vinst med det här? Och finns det och det kommer 
finnas kvar och det finns vinster med det varför ska man då vänta med det? Menar man då att man ska 
straffa eleverna och ha lite sämre undervisning bara för att man ska visa skolledningen att man inte 
använder någonting som har kommit från skolledningen? Asså det är så omvänd logik, det är som små 
barn gör nästan, man straffar sina föräldrar genom att göra sig illa. Det är jättedumt? Jag begriper 
inte…85 

 
Karls frustration gick främst ut över de lärare som inte alls ville lära sig Fronter. Bland de lärare 
som inte använde Fronter fanns det även lärare som ville komma igång, men av någon anledning 
inte gjort så. Läraren Jennifer tillhörde den sistnämna kategorin. Trots att hon gått två kurser och 
trots att hon hade viljan, hade hon ändå inte skapat något Fronterrum. Hon lyfte fram 
tidsaspekten som det främsta skälet:  
 

Det känns som att man behöver sätta sig ned en till två timmar och verkligen… Jag vill göra… Jag vet 
inte vad det heter, men jag vill göra… Jag vill sätta in mina klasser, jag vill göra allting fint från början, 
jag vill inte göra den så att jag behöver göra om den. Och jag har hört att om man gör den på fel sätt, 
kan det vara krångligt… Jag vill göra den organiserat och fint… från början… och jag känner att jag 
inte har den tiden att lägga ned…86 

 

                                                 
84 Intervju med eleven Karin, 2008-05-22 
85 Intervju med IT-samordnaren Karl, 2008-05-27 
86 Intervju med läraren Jennifer, 2008-06-11 
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Tidspressen pekades ut som den avgörande orsaken, men även friheten när det gäller att utforma 
rummet var ett problem. Senare i intervjun utvecklade hon resonemanget mer och förtydligade 
att hon skulle vilja ha handledning under en till två timmar för att komma igång. Jennifer hade 
prioriterat andra sysslor, som exempelvis ämnesrelaterade arbetsuppgifter, som hon ansåg vara 
viktigare. Som ytterligare en förklaring kan nämnas att Jennifer inte riktigt tyckte att alla Fronters 
funktioner var nödvändiga. Hon menade att vissa kollegor använde sig av Fronter enbart för 
Fronters skull. Exempelvis kunde filer skickas via e-post till de elever som efterfrågade 
information. Dessutom uttryckte hon oro för att Fronter inte skulle finnas kvar. Om programmet 
skulle komma att bytas ut tyckte hon att det var onödigt att sätta sig in i hur det fungerar.  

Läraren Iris problem med Fronter har bitvis redan avhandlats, tidsbrist i kombination med 
okunskap gjorde att hon exempelvis inte hade skött examinationsschemat som det var tänkt. 
Trots problemen använde Iris dock Fronter regelbundet. Likt Jennifer hade hon också gått kurser 
i Fronteranvändning, men hon menade att dessa kurser inte varit avgörande för att hon börjat 
använda verktyget. Det handlade snarare om att kollegor hade fungerat som support och hjälpt 
Iris att komma igång.  

Lärare Bos erfarenheter av Fronter skilde sig markant från de övriga intervjuade lärarna. 
Dels lärde sig Bo Fronter mycket snabbare och dels ansåg Bo att han sparade tid genom att 
använda Fronter. Bo var inte verksam på skolan under det läsår som Fronter introducerades. När 
han började på skolan erbjöds han en introduktion för nybörjare, men han avstod ifrån den 
fortbildningen. Istället såg han till att själv utforska verktyget under en hel dag. Vid två till tre 
tillfällen körde han fast. Då mejlade han en IT-samordnare som hjälpte honom via mejl. Efter en 
dags utforskade ansåg han sig kunna verktyget i stora drag. När det gäller hur mycket tid Fronter 
kräver, ansåg sig Bo spara tid. Trots att Bo alltså la ned mer tid på Fronter jämfört med de två 
övriga lärarna, tyckte han tid sparades på andra sätt. Att slippa dela ut papper till elever som varit 
frånvarande sparade både tid och minskade stressen i arbetet enligt Bo.  

Lärarnas skilda synsätt på Fronter skulle kunna leda till konflikter mellan lärare. Bo 
uttryckte sig så här:  
 

Det har blivit en sån orättvisedebatt bland lärarna faktiskt en gång, inom ett arbetslag där man jobbade 
tematiskt. Då var det eleverna som hade utvärderingar och grejor. Om arbetslaget, om vad dom tyckte 
å så vidare. Och då fick jag mycket credit för att jag använde Fronter väldigt mycket. Och dom tyckte: 
varför gör inte alla andra lärare inte det. Och vissa lärare tycker det där är… Dom sa inte det 
uttryckligen, men en orättvis aspekt då att man tillhandahöll en tjänst, dom såg det var som en 
extratjänst… Men det är det ju inte då, om man jobbar med det normalt sett. Men för dom skulle det 
vara att göra en extratjänst. Så dom kände sig, troligtvis så att dom blir lite efter… Vissa börjar jobba 
med det nu, lite mer. Som egentligen jag tror att skolledningen vill att man ska göra…87 

 
Citatet är talande på två sätt. Dels visar det att det finns en potentiell konflikt mellan lärare som 
vill använda Fronter mycket och lärare som ser Fronter mest som merarbete. Dels är det 
intressant att se hur Bo uttalar sig om skolledningen. Att Bo ”tror” att skolledningen vill att 
lärarna ska arbeta med mycket Fronter visar att skolledningen inte riktigt satt ned foten i den här 
frågan.  
 
3.3.5 Lärarna som sändare av information till eleverna – sammanfattande intryck 
De intervjuade lärarna hade olika förhållanden till IKT-artefakter. Störst skillnad rådde mellan 
Jennifer och Bo. För Jennifer var datorn i första hand ett arbetsredskap, medan Bo såg datorer 
som en del av både privatlivet och arbetslivet. De kan sägas ha befunnit sig i två skilda diskurser. 
Lärare som behärskar IKT-artefakterna privat har lättare att tillämpa dem i skolmiljö. För Bo som 
hade allt material, inklusive betygsgrundande material, i datafiler var det enkelt att ta steget över 
till att ge eleverna respons på examinationer via Fronter. För Jennifer som hade resultat från 
examinationer nedskriva i en pärm var det steget betydligt större. 

                                                 
87 Intervju med läraren Bo, 2008-06-08 
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Lärarnas syn på tid och Fronter skiljer sig mycket åt. Även det kan härledas till ett 
diskursresonemang. Iris var i och för sig mer förtrogen med IKT-artefakter än Jennifer, men i 
jämförelse med Bo kan hon ändå sägas befinna sig på en annan nivå. Bo, som kan betecknas som 
en Innovatör, ansåg sig spara tid på att använda Fronter. Jennifer och Iris däremot, ansåg att 
Fronter var tidskrävande. I Jennifers fall var det här det huvudsakliga skälet till att hon inte 
använde Fronter. Den här skillnaden i attityd kan bara förstås mot bakgrund av att lärarna såg 
världen utifrån olika diskurser. 

Det faktum att lärarna befann sig i olika diskurser får betydelse inte bara för hur de såg på 
Fronter, utan även för hur de agerade. Jennifer använde inte alls lärplattformen. Iris använde den 
i viss utsträckning. Ibland gav hon dock upp, exempelvis när det gällde att föra in 
examinationsdatum i examinationsschemat. I elevintervjuerna framkom det dessutom att vissa 
lärare inte behärskade Fronter, vilket bland annat ledde till att loggboksinlägg som skulle ha varit 
privata blev offentliga. Bo ansåg sig däremot behärska verktyget. Skillnaderna mellan lärarna var 
alltså stora. 

Det fanns förväntningar på lärarna att använda Fronter. På en skola förväntades exempelvis 
lärarna lägga in datum för examinationer i en Fronterkalender. Eleverna förväntades sig att 
material skulle delas ut. Lärarnas skilda förutsättningar i kombination med ett tryck från 
omgivningen att använda Fronter försatte lärarna i situation där det fanns en grogrund för 
konflikter kollegor emellan.  
 
3.4 Eleverna som sändare av information till lärarna 
Det är problematiskt att granska elevernas sändning av information via Fronter som en isolerad 
händelse. Eleverna hade ingen möjlighet att på eget initiativ utforma Fronterrum eller att skicka 
information via Fronter om inte en lärare sett till att det var möjligt. Eleverna var alltså beroende 
av att lärarna såg till att ordna så att förutsättningarna för att skicka information fanns. Men för 
att verkligheten ska bli hanterlig inom ramen för en uppsats måste förenklingar göras. I det här 
kapitlet presenteras elevernas informationssändningen via Fronters Loggboksverktyg och via 
utvärderingar. Dessutom avhandlas elevernas användningsfrekvens. Kapitlet avslutas med 
sammanfattande synpunkter, där de viktigaste aspekterna av empirin belyses.  
 
3.4.1 Loggbok 
Elevernas syn på loggboksskrivande via Fronter skiljer sig markant åt. Två av eleverna, Karin 
och Anna, var mycket positiva, medan de övriga eleverna var kritiska eller väldigt kritiska. 
Tyvärr fördjupades inte diskussionen med Karin och Anna speciellt djupt. Karin konstaterade 
kort att loggboksskrivandet i Fronter varit enkelt, bra och smidigt. Anna formulerade sig så här: 
 

Det är mycket lättare att skriva vid datorn liksom. Det sparas där och man tappar inte bort den. Och det 
är lättare att liksom uttrycka sig på det viset och jag tror att man skriver mer, mer utförligt på datorn än 
vad man skulle göra i loggboken. Och det är enkelt och bra.88 

 
Noterbart är att Anna föredrog att skriva på dator jämfört med att skriva för hand. Anna förde 
visserligen fram en negativ synpunkt, vid ett tillfälle hade ett loggboksinlägg som hon skrivit 
raderats. Enligt Anna berodde det på att läraren råkat radera inlägget av misstag. Bortsett från 
den fadäsen var Anna mycket nöjd med hur loggboksskrivandet gått till. 

Att läraren råkade radera ett inlägg av misstag tycks inte ha varit det enda 
handhavandefelet i loggbokssammanhang. Eleven Elisabeth berättade att de första 
loggboksinläggen hade blivit offentliga, så till vida att alla elever i klassen kunde ta del av 
inläggen som eleverna skrivit. Tanken var att texten bara skulle kunna läsas av den enskilde 
eleven och lärarna. Loggboksanteckningarna som blev offentliga var inte av känslig karaktär, 
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men Elisabeth påpekade ändock att det var olämpligt att lärarna inte behärskade tekniken i det 
här fallet. 

De två elever som inte haft tillgång till Fronter i hemmet, Elisabeth och Margareta, var 
kritiska till loggboksskrivandet just av den anledningen. Projektarbetet gjordes mycket utanför 
skolan och att inte kunna dokumentera den processen i Fronter hemifrån ställde till problem. 
Elisabeth valde att göra ett fåtal inlägg från skolans datorer, medan Margareta vägrade att 
använda Fronter och istället skickade in textfiler via mejl. Eleven Ingela kom visserligen åt 
Fronter hemifrån, men tyckte ändå att loggboksskrivandet var komplicerat: 
 

Ingela 
Asså, det blev bara så krångligt och det kändes som världens största uppgift att behöva sätta sig ned, 
logga in på Fronter, skriva allting och liksom man gjorde det ofta efter själva mötet, så då kanske man 
glömde bort alla tankar å så fick man väl modifiera sanningen lite. Att så ”Ja, det här kanske vi tänkte, 
jag vet inte” å såna grejor.89 

 
Kritiken mot Fronter i det här sammanhanget handlade alltså om tillgänglighet. När väl Ingela 
ville skriva ned sina tankar hade en vanlig traditionell bok varit mer lättillgänglig jämfört med 
Fronter. Ingela var dock självkritisk: 
 

Ingela 
Men det är så jävla lätt att klaga också i efterhand, för jag kunde ju faktiskt ha tagit ett papper själv 
och skrivit ned det här måste jag komma ihåg att skriva i loggboken på Fronter, men det gjorde man ju 
inte. Så det är ju inte bara Fronters fel liksom.90 

 
Ingela ville alltså inte skylla enbart på Fronter. Samtidigt är det lätt att förstå att det är enklare 
från elevens perspektiv att skriva ned tankar i en bok, jämfört med att först skriva ned tankarna i 
en bok, starta en dator, logga in i Fronter för att slutligen skriva in texten i Fronter. Ingela retade 
sig även på att lärarna som hade hand om projektarbete motiverade Fronteranvändningen i det 
här sammanhanget med att lärarna hade svårt att läsa elevernas handstilar. Lärarna vägrade, 
enligt Ingela, att låta elever skriva loggbok på något annat sätt än genom Fronter, något som 
väckte irritation. Då loggboken var en viktig del av betygsättningen i projektarbete tyckte Ingela 
att det var extra olyckligt att det inte fungerade. Många elever i klassen drogs dessutom med i 
motviljan mot att använda Fronter som loggboksverktyg: 
 

Ingela 
…det blir nån slags kedja liksom, om alla är upprörda över grejen då blir det så här ”nu måste jag sätta 
mig emot det här” liksom, det blir nån form av social grej, att: ”nä, jag kan ju inte göra bättre än nån 
annan” liksom. Så att det blir ju att… Om man är jätteupprörd på själva grejen så vill man inte göra det 
liksom. Det blir ju så.91 

 
Lärarna som kommit i kontakt med loggboksskrivande via Fronter, Iris och Bo, bekräftade att 
eleverna protesterat mot metoden. Iris hade inte mycket erfarenhet av det hela, hon hade enbart 
varit med om att starta upp en klass Fronterloggböcker. Som anledning till att eleverna skulle 
använda Fronter i det här sammanhanget angav Iris enbart att lärarna ville vara moderna. 

Bo hade testat loggboksverktyget vid två tillfällen. Den ena gången hade det funkat bra, 
kanske tack vare att Bo kontinuerligt gått in i loggböckerna och kommenterat dem. Den andra 
gången hade eleverna protesterat kraftigt. Bo menade att elevernas protester delvis berodde på att 
de missuppfattat vad loggboksskrivandet gick ut på. Tidigare hade de aktuella eleverna skrivit 
loggbok i en traditionell bok. Bo menade att många av eleverna då inte alls fört in 
loggboksnoteringar kontinuerligt, utan att de istället väntade med att skriva ned reflektioner tills 
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projektarbetet var i stort sett klart. Enligt Bo hade den metoden resulterat i att eleverna inte 
egentligen skrev loggbok, utan att de lämnade in ett slags analytiskt reflektionsdokument. Enligt 
Bo var huvudsyftet med loggboken via Fronter just att komma runt den här problematiken. I 
Fronter daterades alla inlägg och det var inte möjligt att i efterhand konstruera ”kontinuerliga” 
reflektioner. Lärarna skulle kunna ta in den traditionella loggboken och kontrollera så att 
eleverna skrivit kontinuerligt. Vissa lärare arbetade på det sättet. Men hanteringen av de fysiska 
loggböckerna, som ska tas in, läsas och lämnas tillbaka blir mer omständlig jämfört med 
hanteringen via Fronter. Från elevernas synvinkel blev dock texten som de producerade 
kvalitativt sett sämre än den som de tidigare producerat i en traditionell bok. För att söka minska 
elevernas motvilja planerade Bo att kommentera loggböckerna mer under arbetsgång kommande 
läsår, på så sätt hoppades han att eleverna skulle se fler fördelar med att skriva loggbok via 
Fronter. 

Många av Bos elever hade reagerat mot lärarnas kontroll. De såg kontrollen som en del i ett 
samhälle där övervakning blir allt vanligare. Bo hade förståelse för kritiken och var själv kluven i 
inställningen till den information som Fronter registrerade om användarna.  
 
3.4.2 Utvärderingar 
Utvärderingsverktyget skilde sig på en avgörande punkt från loggboksfunktionen. I bägge fallen 
handlar det om att eleverna matar in information i Fronter. Utvärderingarna genomfördes dock på 
lektionstid i datasal, medan loggboksaktiviteterna oftast ägde rum på icke schemalagd tid. 
Problemen som somliga elever hade med att komma in i Fronter hemifrån var alltså inte 
relevanta när det gäller utvärderingarna eftersom utvärderingarna genomfördes i skolan. Samtliga 
intervjuade elever var i grunden positiva till att göra utvärderingarna i Fronter. Att minska 
pappersförbrukningen var det främsta skälet till att eleverna upplevde utvärderingar via Fronter 
som positivt. Eleven Elisabeth tyckte också att det var roligare att göra utvärderingar via datorn: 

 
Elisabeth 
Ja, jag tycker… Jag vet inte, jag tycker att pappers… vad heter det… utvärderingar känns jättetråkigt, 
fast egentligen är det inte så stor skillnad… mot om man är vid datorn… Men vid datorn känns det 
ganska kul, att kryssa i å så… Men det kanske är för att man sitter så mycket vid datorn, man är van 
vid datorn…92 

 
Hon var alltså så van med att handskas med datorer att hon föredrog tangentbordet framför 
pennan. Ingela lyfte frågan om anonymitet: 
 

Ingela 
Asså, det är mycket bättre. För vi gjorde massa utvärderingar idag. Och om man har haft en lärare i tre 
års tid känner den ju igen ens handstil. Då kan man inte vara ärlig och säga ”Hej, du suger”, liksom. 
Fast jag vet inte om man kan… Hur man ska göra… Man kan inte vara säker på att det är anonymt… 
För jag har ju ändå loggat in från min användare och sitter och skriver. Hur vet jag att det inte syns 
liksom? Det är väl en nackdel.93 

 
Att slippa oroa sig för att handstilen skulle kännas igen upplevdes som positivt. Samtidigt 
ifrågasatte Ingela om utvärderingarna verkligen var anonyma. Det kan antingen tolkas som att 
hon oroar sig för att lärarna inte kunde hantera Fronter korrekt och därför av misstag råka häva 
anonymiteten eller att hon trodde att lärarna medvetet ljög om att utvärderingarna var anonyma. 
Om den första tolkningen är den korrekta kan hennes resonemang kopplas till lärarnas ifrågasatta 
trovärdighet som tidigare nämnts i samband med lärarnas misstag eller lärarnas låga 
användningsfrekvens av Fronter.  

Läraren Bo var väldigt positivt inställd till att genomföra utvärderingar i Fronter. Dels 
betonade han, likt eleverna, miljövinsten i att mängden papper minskade. Dels uppskattade Bo att 
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Fronter sammanställer utvärderingarna. Svaren till de frågor som har fasta svarsalternativ 
omvandlas per automatik till stapeldiagram. Svaren till de frågor som har öppna svarsalternativ 
grupperas så att alla svar till en fråga hamnar på samma ställe. Även läraren Iris uppskattade att 
Fronter skötte sammanställningen av utvärderingar, men hon påpekade också att det tog tid att 
göra utvärderingarna i Fronter. Under våren år 2008 ansåg hon sig inte ha den tiden, utan gjorde 
utvärderingarna på det traditionella sättet. 
 
3.4.3 Elevernas användningsfrekvens 
Om Fronter ska fungera som ett pedagogiskt redskap bygger det på att eleverna faktiskt använder 
sig av lärplattformen. Läraren Jennifer ställde sig lite tveksam till huruvida eleverna gjorde det. 
Hon jämförde problemen med att få eleverna att använda sin skolmejladress och med lärares 
övertro på att elever använde DVD-skivor som följde med läroböcker. Hennes farhågor kan säga 
bekräftas av Margaretas inställning: att uttalat söka använda Fronter så lite som möjligt. När det 
gäller elevernas användningsfrekvens är eleven Karin extra intressant. Karin uppgav att hon inte 
använde Fronter när hon gick i tvåan, men att hon började använda verktyget i trean. Under 
intervjun söktes den här processen fångas. Vad var det som gjorde att Karin inte använde Fronter 
direkt? Vad var det som gjorde att hon sedan kom att uppskatta verktyget? När Karin först kom i 
kontakt med Fronter tyckte hon att det var svårförståligt, hon ”fattade ingenting”. Men i 
efterhand tyckte hon inte alls att Fronter är svårhanterligt. En annan förklaring, som hon tryckte 
mer på, var att hon inte uppfattade att hon tjänade något på att använda Fronter: 
 

Det kändes som det var Fronter ganska nytt och lärare använde inte Fronter så mycket. Tyckte inte jag. 
Det var vissa som gjorde det och vissa gjorde det lite halvt. Så man hade lite bakgrundsförklaring från 
Fronter och lite man var tvungen att hitta i skolan. Och då kändes det inte som om det var någon idé 
att sätta sig in i det utan då fortsatte jag som vanligt på det gamla sättet och ta saker i skolan lite.94 

 
Då lärarna ändå tillhandahöll all information via traditionella papper såg Karin initialt ingen 
anledning till att börja använda Fronter. I början tyckte Karin dessutom att lärarna var osäkra på 
hur Fronter skulle användas vilket skapade en förvirring som inte främjade användning: 
 

Men sen så tror jag att lärare som förklarade visste inte heller hur det fungerade så alla sa olika. ”Vi 
har lagt in det här och det här i det här arkivet och om du går in här och trycker på det här” och nån 
annan sa ”men det ligger under det här och det här och du går in där.” Så visste inte vissa riktigt å så 
där. Så det var väl en blandning mellan att lärarna inte visste och att eleverna inte orkade.95 

 
Med tiden ändrades dock hennes inställning, framför allt när det gäller två lärares Fronterbruk, 
Karin igen: 
 

För att nu är det så här att man vet att dom två ämnena där kan man hitta allt på Fronter. Resten får 
man gå och kolla i skolan. Så om flera lärare skulle bli duktigare på det skulle flera elever… För det är 
ingen som orkar sätta sig in i det när man ändå inte kommer att behöva använda det så mycket.96 

 
Karin menade alltså att det finns ett samband mellan hur frekvent lärarna lägger ut filer och 
mellan hur frekvent eleverna tar del av filer. För att eleverna ska tycka att det ska bli intressant 
att gå in i Fronter tyckte hon alltså så många lärare som möjligt borde börja använda verktyget. 

Bo hade funderat kring elever med låg studiemotivation och deras Fronteranvändning. Han 
hade noterat att dessa elever inte använde Fronter. Det blev tydligast i samband med att eleverna 
skulle föra loggbok. Bos slutsats var emellertid att denna ovilja att föra loggbok inte hade med 
Fronter i sig att göra. Samma problem uppstod även då eleverna skrivit i en traditionell bok. 
Elevernas oförmåga att klara av sina studier återspeglades i deras Fronteranvändning.  
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Samtliga elever som intervjuats i denna uppsats hade god datavana. Det förekom emellertid att 
elever inte hade lika god datorvana. När det gäller den kategorin elever resonerade IT-
samordnaren Karl så här:  
 

Dom tycker att det här är svårare. Det ska man säga att alla har inte riktigt det här i sig. En del liksom 
bara klickar runt och hittar och andra får man släpa mer eller mindre in i det här. Men samtidigt är… 
Det är en hemsida och dom elever som läser på gymnasiet här är inte dumma. Ofta räcker det med att 
man visar och så får man kanske upprepa någon gång och är de inte inne så ofta så får man göra det 
igen. Det är liksom inte mer än så. Man kan inte… Vissa kan i och för sig göra mer avancerade saker 
men dom här basala sakerna som att hitta ett dokument, att kunna göra en inlämning. Det klarar våra 
gymnasieelever i varje fall av. (…) Psykologisk svårighet som man måste övervinna och det kan jag 
säga i en normal grupp på 30 elever så har man ju ett antal såna som inte är det här, som inte har den 
här Internetkulturen i sig fullt ut. Men det är å andra sidan så pass få så att man kan hantera det. Och 
då tycker jag att efter en termin så har man inga problem alls med det egentligen. Men det fordrar 
också att man är medveten om det.97 

 
Det fanns alltså elever som inte behärskade IKT. Karl såg egentligen inte det som ett problem, så 
länge som läraren arbetar extra med dessa elever. Även Bo tog upp elever med svag IKT-kultur. 
En av hans elever hade inte dator i hemmet. Eleven hade inte själv vågat berätta, utan det var 
elevens mamma som informerade Bo om det hela. Vidare hade flera av hans elever inte tillgång 
till Internet hemma. Bo menade att det var relativt vanligt bland invandrarelever, att det alltså 
fanns en koppling mellan att inte ha Internet i hemmet och att ha en ickesvensk etnisk bakgrund. 
Bo tog också upp att det kan finnas en koppling mellan ingen eller långsam Internetuppkoppling 
och samhällsklass. Elever som kommer från hem där ekonomin var dålig kunde alltså sakna 
tillgång till Internet i hemmet. Bo var alltså medveten om att elever hade olika förutsättningar i 
hemmen och att de därmed hade olika förutsättningar att behärska IKT-verktyg. Ämnet hade 
varit uppe för diskussion i hans arbetslag. Diskussionen hade handlat mest om konkreta praktiska 
problem, såsom hur dessa elever skulle kunna skriva loggbok via Fronter. Lösningen hade varit 
att rekommendera eleverna som inte hade tillgång till Internet att föra över text med USB-minne 
till skolan för att sedan lägga in texten i Fronter där. När det gällde eleven som inte hade tillgång 
till dator hade det akuta problemet löst sig av sig själv, då eleven fick tillgång till en dator under 
terminen. Trots att de konkreta problemen lösts tyckte ändå Bo att situationen var svårhanterlig. 
Bo hade på eget initiativ gjort i ordning en bruksanvisning till eleverna som visade hur Fronter 
fungerar. Det kanske är på sin plats att påminna om att Bo inte var datalärare eller hade något 
formellt ansvar för Fronter, men det hindrade honom alltså inte från att ta fram en steg-för-steg-
guide som osäkra elever kunde använda sig av. Till skillnad från Karl var Bo bekymrad över att 
elever med svag IKT-kultur kunde hamna i kläm, även i de fall då lärarna var medvetna om 
problemen. Enligt Bo utgick skolan allt för ofta från att datorer med Internetuppkoppling var 
standard i elevernas hem, trots att det i praktiken inte förhöll sig på det sättet.  

Ingen av de intervjuade eleverna kan sägas ha en svag IKT-förmåga. Att två av eleverna 
inte kunnat logga in hemifrån gör att deras situation åtminstone kan liknas vid den situation som 
elever som saknar uppkoppling i hemmet befinner sig i. De två eleverna reagerade som nämnts 
olika. Elisabeth tyckte inte att det var så stort problem, medan Margareta uttryckte stor 
frustration över den strulande tekniken. Det är rimligt att anta att många av dem som inte har 
Internet alls i hemmet känner en liknande frustration. Situationen är dock inte helt jämförbar, då 
Elisabeth och Margareta hade haft tillgång till Internet och därmed kunde ta del av IKT-kultur, 
exempelvis var både medlemmar i någon form av community. Situationen för de elever som inte 
alls har tillgång till Internet torde vara än mer besvärlig. Under intervjun lyfte Margareta spontant 
själv upp problemet med att alla elever inte har tillgång till datorer. En elev i klassen (som jag 
dessvärre inte intervjuade) tillhörde den kategorin. Margareta hade under en period haft problem 
med sin dator, så under en kortare period hade hon själv upplevt situationen. Hon hade då 
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framför allt tyckt att det var besvärligt att inte kunna kommunicera. Mot slutet av terminen hade 
det exempelvis varit svårt att nå lärare som var upptagna med betygssättning och liknade. 
Margareta tyckte att det var problematiskt att inte ha tillgång till e-post i det läget.  

Tre av eleverna uppgav i intervjuerna att de inte hade tillgång till skrivare i hemmet. I de 
fall då dessa elever behövde skriva ut, gjorde de så i skolan. Möjligen kan Bos 
samhällsklassresonemang även appliceras på tillgången till skrivare. Det kan förstås finnas flera 
andra skäl till att elever inte har tillgång till skrivare i hemmet, men det är rimligt att anta att det 
är relativt sett vanligare att hem med dålig ekonomi saknar tillgång till skrivare. Ingen av 
eleverna klagade nämnvärt på att de var tvungna att skriva ut i skolan, men det kan vara värt att 
notera att alla elever inte hade möjlighet att skriva ut i hemmet.  
 
3.4.4 Eleverna som sändare av information till lärarna – sammanfattande intryck 
De intervjuade elevernas syn på datorer var likartad. Samtliga använde e-post, hade tillgång till 
dator med uppkoppling i hemmet, samt var medlem i någon form av community. Deras syn på 
Fronter var dock splittrad. Vissa aspekter rådde det konsensus om. Alla intervjuade elever var 
överens om att Fronter skulle vara ett bra verktyg om det fungerade. De såg Fronter som ett 
komplement till, inte som en ersättning för, traditionell undervisning. Ingen tyckte att Fronter 
fungerade perfekt. Det som skilde eleverna åt var hur de viktade Fronters brister. De positiva 
tyckte att fördelarna övervägde, medan de negativa fokuserade på svagheterna.  

Eleverna var väl förtrogna med IKT. De befann sig i en diskurs där communities var något 
naturligt. Därav följer också att de hade höga krav och förväntningar på skolans motsvarighet, 
lärplattformen Fronter. Det är vanskligt att spekulera i varför vissa elever var positiva till Fronter, 
medan andra i huvudsak var negativa. De tekniska problemen med att logga in kan vara en av de 
viktigaste faktorerna. Den mest negativa eleven Margareta pekade i och för sig ut flera andra 
brister, men frågan är om hon ändå inte hade varit något mer positivt inställd om bara hon 
kommit åt Fronter hemifrån. En annan bidragande orsak kan ha varit lärarnas osäkerhet. Lärarnas 
problem med att hantera Fronter och de direkta handhavandefelen underminerar lärplattformens 
trovärdighet. Den strukturella utformningen av rummen kan pekas ut som en tredje orsak. 

Eleven Karin är extra intressant. Hon förändrade attityden till och brukat av Fronter under 
sin studietid. Från att ha använt Fronter lite och varit negativ började hon använda Fronter mer 
och blev positiv. Hennes egen förklaring till förändringen var att lärarna började använda Fronter 
mer och att det ledde till att hon ansåg att nyttan av att använda Fronter ökade. Den här 
förändringen går alltså inte direkt att härleda till ett diskursresonemang. Inget i det empiriska 
materialet tyder på att Karin under den här perioden ökade sin förmåga att hantera IKT-artefakter 
generellt sett. Hennes egen förklaring förefaller rimlig, möjligen i kombination med att hon 
successivt kom att behärska Fronter mer och mer. Förklaringen till de intervjuade elevernas 
delvis negativa attityder och vissa elevers låga användning av Fronter kan inte förklaras med att 
de skulle ha en generell bristande förmåga att hantera IKT-artefakter. Det handlade snarare om 
att de inte ansåg att nyttan av att använda Fronter övervägde besväret. Om en förklaring som 
inkluderar ett artefaktresonemang ska användas, kan elevernas stora vana av att använda IKT-
artefakter ha gjort att vissa av eleverna ansåg att bristerna med artefakten Fronter var så stora att 
det inte var värt att använda lärplattformen. 
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3.5 Övriga användningsområden 
De tidigare kapitlen som avhandlat aktivitet i Fronter har mest fokuserats på relativt enkelriktad 
sändning av information. Fronter möjliggjorde mer komplicerade övningar där användarna i 
högre utsträckning interagerade med varandra. Av de intervjuade aktörerna var det dock bara 
eleverna Anna och Margareta och läraren Bo som hade erfarenhet av dylika övningar. Den typen 
av interaktion via Fronter får därför relativt lite utrymme i denna uppsats. I det här kapitlet 
presenteras kort aktörernas syn på hur elev-elev-kommunikation via Fronter fungerade. 
Dessutom tas kommunikation lärare emellan också upp. 
 
3.5.1 Kommunikation elev-elev 
Läraren Bo hade vid flera tillfällen använt Fronter för att låta eleverna interagera med varandra. 
Han hade testat två olika upplägg, dels låtit eleverna genomföra en rollspelsargumentation och 
dels låtit eleverna få uttrycka sina egna åsikter. Den förstnämnda varianten gick ut på att eleverna 
vid ett tillfälle fickförutbestämda roller, exempelvis företrädare för politiska ideologier. Bo gav 
dem sedan en fråga som de skulle diskutera via Fronter. Den andra varianten var mer 
komplicerad och utspelade sig över en längre tid. Eleverna fick en fråga i veckan som de skulle 
diskutera utifrån sina egna uppfattningar. De skulle dessutom koppla sina resonemang till källor. 
Eleverna övade på att söka efter källor, referatteknik och argumentation i en och samma övning. 
Bo var mycket nöjd med övningarna. Att öva i argumentationsteknik var viktigt i sig, men 
Fronteranvändningen tillförde fler fördelar. Eleverna gjorde inläggen på icke schemalagd tid, 
vilket medförde att de kunde göra inläggen när de ville. Diskussionerna var livlig, eleverna var 
ivriga på att respondera på varandras inlägg. Att övningarna gjordes via ett tangentbord gjorde 
dessutom att elever som inte var så pratglada i muntliga diskussioner kunde komma fram på ett 
annat sätt. Bo nämnde att övningen missgynnar de elever som inte är så duktiga på att skriva. Det 
var inte ett så stort problem, ansåg Bo, då övningarna inte var så vanligt förekommande. 
Övningarna var mer ett komplement till den ordinarie undervisningen än en ersättning. Alla var 
inte jätteaktiva i diskussionerna. I en klass var exempelvis tre till fyra elever relativt passiva. Alla 
var dock aktiva och Bo menade de passiva eleverna brukade vara relativt passiva även när det 
gällde det övriga skolarbetet. Passiviteten skulle alltså inte bero på Fronter i sig. Avslutningsvis 
kan det nämnas att Bo menade att det gick att använda den här typen av övningar för att bedöma 
elevernas kunskaper och prestationer.  

Endast två av de intervjuade eleverna uppgav att de hade varit med om en interaktiv övning 
via Fronter. Anna var positiv, hon framhöll att övningen var bra och att det var en effektiv övning 
i argumentationsteknik. Margareta var mer kritisk, hon pekade återigen på att hon tyckte att 
Fronters tillgänglighet och struktur var usel. När det gäller själva övningen i sig var hon lite 
kluven, den kunde vara praktisk. Samtidigt föredrog hon efter lite funderingar en klassisk 
muntlig diskussion, då hon tyckte att den var enklare. Tillgången till kroppsspråk och tonfall 
gjorde att missförstånd, som kan uppstå via datakommunikation, kunde undvikas. Eleven 
Elisabeth hade själv, vad hon mindes, inte testat den här typen av övningar, men hon ville ändå 
berätta att hon uppskattade allt som kunde variera undervisningen och examinationssätten. 
Variation gjorde undervisningen roligare.  

Läraren Iris hade inte själv testat någon liknande övning. Hon tyckte dock hon borde 
utveckla sitt Fronterbruk, att hon borde ta ett steg till. Som orsak till att så inte skett angav hon 
åter tidsbrist i kombination med bristande Fronterkunskap.  

IT-samordnaren Karl nämnde en variant till, där elever interagerade via Fronter. Det 
handlade om att elever använde Fronter som en samarbetsyta. Under arbete med ett grupprojekt 
kunde eleverna ladda upp filer med information till samarbetsytan som de övriga eleverna kunde 
ta del av. På sätt kunde de exempelvis sprida bra källor och skrivna utkast till varandra. Eleven 
Ingela tyckte under intervjun att det lät som om det var ett bra sätt att använda Fronter. Samtidigt 
såg hon en risk i att den slutliga produkten inte skulle bli tillräckligt enhetlig. Hennes farhågor 
grundade sig på att hon misstänkte att en samarbetsyta via Fronter skulle kunna leda till att 
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gruppmedlemmarna träffades mindre i verkligheten och att de därför inte skulle komma att prata 
ihop sig tillräckligt.  
 
3.5.2 Kommunikation lärare-lärare 
IT-samordnare Karl nämnde att lärare kunde använda Fronter för att kommunicera sinsemellan 
och även läraren Jennifer kände till att det förekom. Läraren Iris tog spontant upp behovet av att 
idéer borde spridas mellan lärare. Hon menade att Fronter skulle kunna vara ett verktyg för en 
sådan spridning. Hon hade dock ingen egen erfarenhet. Bo hade däremot varit med om att bygga 
upp en samarbetsyta mellan lärare i ett av sina ämnen. Bo och hans ämneskollegor hade fått ägna 
en hel studiedag till att skapa ett Fronterrum ägnade åt det specifika ämnet. Uppgifter, prov, 
artiklar, PowerPoint-presentationer och liknade hade gjorts tillgängligt för alla lärare som 
undervisade i ämnet. Fördelen med att göra det via Fronter var dels att allt blev lättillgängligt och 
dels att materialet var redigerbart. Prov hade exempelvis kunnat spridas mellan kollegor via 
papper, men tack vare att filerna fanns tillgängliga kunde läraren plocka enstaka frågor till sina 
egna prov.  
 
3.6 Kommunikation via Fronter jämfört med kommunika tion ansikte mot 
ansikte 
Under intervjuerna diskuterades skillnaderna mellan att kommunicera via Fronter och 
kommunikation som sker ansikte mot ansikte. Som tidigare nämnts skickades inte e-post via 
Fronter i X-holm. Eleverna använde antingen skolans e-postsystem som alltså inte var integrerat 
med Fronter eller också använde de sin privata e-postadress. Det senare var betydligt vanligare 
än det förstnämnda. Lärarna skickade inte heller meddelanden till en specifik individ via Fronter 
i någon nämnvärd omfattning. Många av de resonemang som fördes i intervjuerna utgick från e-
postanvändning och därmed kan det tyckas som om resonemangen faller utanför den här 
uppsatsens syfte. Samtidigt spann funderingarna ofta iväg och kom att handla om 
kommunikation i allmänhet. Då ökar relevansen för uppsatsens syfte. Dessutom skulle aktörerna 
antagligen uppfatta e-posten på i stort sett samma sätt om den gick via Fronter som när den inte 
gjorde det. Därför återges i det här kapitlet aktörernas funderingar kring skillnaden mellan de 
olika typerna av kommunikation. 

Eleverna lyfte fram flera fördelar med att kommunicera via dator. I jämförelse med ett 
muntligt samtal är datakommunikation långsammare. Den här långsamheten ger en ökad kontroll. 
Ingela menade att det var enklare att vara rakt på sak, att formulera budskapet i lugn och ro. 
Eleven Ingela påpekade också att e-post kändes väldigt lättillgängligt och tillförlitligt. Om hon 
skickat ett mejl på kvällen visste hon att läraren skulle läsa det på morgonen dagen efter. Även 
Elisabeth ansåg att kontrollen när det gäller kommunikation via dator var positiv, hon såg det 
som en fördel att hon kunde tänka igenom eventuella frågor innan hon behövde svara. Läraren 
Jennifer var inne på samma linje. I de fall då hon sökte en elev som exempelvis var frånvarande 
kontaktade hon oftast först eleven via en dator. På så sätt gav hon eleven möjlighet att tänka 
igenom situationen innan svaret formulerades. Om eleven inte hörde av sig, tog Jennifer kontakt 
via telefon. Generellt sett tyckte Jennifer att IKT hade inneburit en revolution för blyga elever, 
som med hjälp av den nya tekniken nu kunde göra sig hörda. Lärarna Bo och Iris instämde, IKT 
kunde användas av elever för att få en personlig kontakt med läraren.  

Det fanns även negativa synpunkter på kommunikation via dator. Läraren Iris tog åter upp 
arbetsbelastning, att kommunicera med elever via dator tog upp allt mer tid. Läraren Jennifer 
menade att känsliga frågor inte lämpades att dryfta via dator. Risken för missförstånd ansågs allt 
för stor, så i känsliga fall ringde hon hellre. Bo menade att det fanns en fara i att eleverna undvek 
jobbiga situationer genom att mejla istället för att tala ut ansikte mot ansikte. Bo ansåg att 
eleverna behövde öva sig i konflikthantering, då konflikter är en naturlig del av livet. 

Flera aktörer tog upp att en ökad Fronteranvändnigen inte fick gå ut över det sociala 
samspelet. Två av dem som tryckte starkast på den aspekten var läraren Bo och eleven Anna. Det 
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kan tyckas förvånande att dessa två, de flitigaste Fronteranvändarna, varnade för ökad 
Fronteranvändning. Förklaringen ligger i att de såg Fronter som ett komplement eller som en 
integrerad del av den traditionella undervisningen. Enligt dem borde Fronter inte ersätta den 
traditionella interaktionen mellan lärare och elev. Eleven Anna sade sig till och med vara emot 
den nya tekniken i mångt och mycket, trots att hon använde dator dagligen. Läraren Iris 
formulerade sig så här i samma ämne: 
 

Iris 
Jag tror att det får inte gå för långt med att låta elever sitta med apparater, utan… Jag tror att läraren är 
viktigare än datorn… (---) Fronter får inte ersätta läraren, det tycker jag att det är det viktigaste… Så 
att Fronter bara blir en administratör och att diskussioner och respons finns där på Fronter… Man får 
inte den personliga kontakten med läraren… Så därför så tror inte jag på sån här nån jättestor… Jag 
tror att Fronter är bra som ett redskap för att, en hjälp för läraren och för eleverna… Men att det måste 
vara den här sociala samvaron, diskussionerna, både lärare emellan och elever och lärare och elever 
emellan å… Den här dagliga kontakten som är viktig för eleverna för att utvecklas å… för att dom ska 
orka…  
 
Intervjuaren 
Så vad skulle mardrömsscenariot vara, eller vad skulle det få för konsekvenser om man inte hade 
den…? 
 
Iris 
Jag tror att det skulle bli fler som stannade hemma från skolan, som sitter hemma och pular med 
uppgifter som skickas innan till läraren som läraren rättar… som nån slags distansundervisning då… 
och jag tror att inte det är av godo alls… jag tror att samspelet är det viktiga, det nödvändiga, som vi 
kan skapa i klassrummet…98 

 
Iris betonade alltså att det sociala samspelet var en nyckelfaktor för elevernas utveckling. När det 
gäller den här frågan tycktes det dock råda konsensus, alla var överens om betydelsen av möten 
ansikte mot ansikte.  
 
3.7 Fronter och val av arbetssätt 
I den här uppsatsens forskningsläge refererades tidigare forskning som handlade om huruvida 
datoranvändande i undervisningen har lett till att undervisningen individualiserats mer. Frågan är 
komplicerad, bland annat därför att det är svårt att bedöma om en eventuellt ökad 
individualisering beror på datorerna eller på andra faktorer. I intervjuerna ombads aktörerna 
fundera kring hur Fronter påverkat valen av arbetssätt. Frågan var tämligen öppen och svaren 
kunde se väldigt olika ut. Tre elever (Ingela, Margareta och Anna) menade att själva 
undervisningen inte påverkades nämnvärt av Fronter. Eleverna Karin och Elisabeth pekade på att 
Fronter var ett verktyg som eleverna använde enskilt och att Fronteranvändning alltså kunde 
kopplas samman med individuellt arbete. När det gäller lärarnas uppfattning var alla tre inne på 
att Fronter öppnade upp nya möjligheter och att verktyget därmed påverkade valen av arbetssätt. 
Med nya möjligheter åsyftades exempelvis möjligheten att låta eleverna interagera via Fronter, 
exempelvis genom argumentationsövningar. Läraren Bo hade också vid enstaka tillfällen ersatt 
en traditionell lektion med att eleverna arbetade självständigt via Fronter, på valfri plats och tid. 

Svaren på frågan om Fronter påverkade valen av arbetssätt sa inte så mycket om huruvida 
graden av individualisering ökat eller ej. En mer specifik följdfråga ställdes (dock inte i alla 
intervjuer): aktörerna ombads uttala sig just om huruvida Fronter lett till att individualiseringen 
ökat. Eleven Ingela tog då upp att den sociala interaktionen mellan eleverna möjligen hade 
minskat något. När hon ville få fatt i information kunde hon nu hämta den via Fronter. Tidigare 
hade hon i första hand kollat om någon klasskamrat hade informationen. Den interaktionen var 
inte längre nödvändig. Läraren Bo var inne på samma spår. Tidigare hade han personligen gett 
papper till elever som missat en lektion. Med Fronter behövdes inte den handlingen utföras. I det 
                                                 
98 Intervju med läraren Iris, 2008-06-17 
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sammanhanget pratade Bo även om att Fronter ökade behovet av att eleverna själva tog ansvar 
för sina studier. Läraren Iris uttryckte i det här sammanhanget oro för att den sociala 
interaktionen skulle kunna minska. Samtidigt konstaterade de intervjuade att det inte gick att 
koppla ihop Fronter med någon specifik arbetsmetod. Lärare som använde Fronter gjorde det 
oavsett val av arbetssätt. Fronter kunde användas som stöd i projektarbete, men Fronter användes 
även som komplement till traditionella föreläsningar.  
 
3.8 Övergripande omdömen 
Alla elever var i grunden positiv till idén med Fronter. Alla elever var dessutom överens om att 
det fanns fel och brister. Eleven Margareta var den aktör som var klart mest negativ till Fronter. 
Hon menade att Fronter fungerade så pass dåligt att skolorna skulle fungera bättre utan 
lärplattformen. Det fanns tre huvudsakliga skäl till att hon tyckte att användningen borde stoppas. 
För det första kom hon inte åt Fronter hemifrån, för det andra var Fronters struktur undermålig 
och för det tredje använde för få lärare verktyget. Margareta var dock ensam om uppfattningen 
att Fronter borde försvinna. Eleven Ingela var kritisk till att så många funktioner inte fungerade. 
Hon tyckte ändå att Fronter fungerade bättre än andra tänkbara alternativ. Mejl skulle inte kunna 
ersätta den fildelning som skedde via Fronter. Mängden mejl skulle göra det omöjligt att hålla 
ordning på informationen. Elisabeth var relativt positivt inställd till Fronter, trots att hon inte 
kunde komma in i rummen hemifrån. Anna och Karin var slutligen än mer positiva. De var till 
viss del oförstående inför klasskamraternas kritik mot Fronter.  

IT-samordnaren Karl var inte heller han helt nöjd med hur Fronter fungerade. Att tekniken 
inte alltid var stabil framhölls som ett problem. Samtidigt var han övertygad om att skolan 
tjänade på att satsa på en lärplattform. Dels fanns konkreta vinster att göra på kort sikt och dels 
tänkte han sig att skolorna skulle bli tvungna att ta steget ut i den virtuella världen förr eller 
senare. Fronter ansågs alltså inte fungera perfekt, men samtidigt betonade Karl att Fronter var det 
bästa alternativet som marknaden hade att erbjuda. 

Läraren Jennifer använde inte Fronter, men uppgav ändå att hon var mestadels positivt 
inställd. Hon ville inte använda Fronter i alla situationer, men hon hade ambitionen att komma 
igång och börja använda de funktioner som hon bedömde som effektiva. Läraren Iris var även 
hon positivt inställd till Fronter och ville utveckla sitt användande. Men samtidigt var hon 
frustrerad över tidsbrist och sin osäkerhet när det gällde användningen. Läraren Bo var väldigt 
positiv till att använda en lärplattform, men samtidigt negativ till många aspekter av Fronter. 
Som nämnts ville han ändra Fronters grundstruktur för att öka tydligheten. Kortfattat kan hans 
förslag sägas gå ut på att öka elevernas möjlighet att få en översikt över vilka olika typer av rum 
som de har åtkomst till direkt när de loggat in. Dessutom tyckte Bo att vissa av Fronters verktyg 
inte fungerade tillräckligt bra, exempelvis chattfunktionen. 

Lärarnas uppfattningar om Fronter skilde sig åt på en punkt. Jennifer uttryckte oro för att 
verktyget skulle kunna komma att bytas ut eller förändras på ett omfattande sätt. Om hon skulle 
lägga ned tid på att lära sig systemet ville hon vara säker på att hon hade nytta av den 
ansträngningen under lång tid. Bo tyckte att Fronter var otillräckligt på många sätt. Han önskade 
att lärplattformen antingen genomgick stora förändringar eller att Fronter ersattes med en nyare, 
modernare lärplattform. Det tyckes alltså finnas en konflikt mellan en önskan om kontinuitet och 
en önskan om utveckling.  
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4 Diskussion 
Den här uppsatsens teoretiska utgångspunkt är den sociokulturella traditionen. I den spelar teorier 
om artefakters betydelse en avgörande roll. Att betrakta Fronter som en artefakt gör det möjligt 
att analysera lärplattformen med hjälp av den sociokulturella teorins begrepp. 

I det här kapitlet ställs undersökningens resultat mot den tidigare forskningen. Den tidigare 
forskningen i den här uppsatsens inledning fokuserar relativt mycket på de olika satsningar som 
gjorts på IKT genom åren. Det är vanskligt att jämföra dessa satsningar med X-holms satsning på 
Fronter. I jämförelse med hur mycket tid, pengar och kraft som satsades på exempelvis ITiS är 
det tveksamt om lanseringen av Fronter överhuvudtaget kan definieras som en ”satsning”. 
Skillnader mellan tidigare forskning och den här uppsatsens resultat kan alltså antagligen 
härledas till att förutsättningarna för de undersökta lärprocesserna skiljer sig åt.  
 
4.1 Tekniska problem 
Utvärderingarna av de statliga satsningarna på IKT i undervisningen från 1990-talet visade att 
tekniska problem var vanligt förekommande när ny teknik skulle introduceras i skolorna.99 Den 
här undersökningen visar att tekniska problem var ett problem i skolans värld även våren år 2008. 
Eleverna Margaretas och Elisabeths problem med att logga in i Fronter gjorde att de inte kunde 
komma åt lärplattformen i hemmen. Problemen ledde till att bägge elevernas 
Fronteranvändningsfrekvens blev låg. Problemen kan dessutom ha bidragit till att sprida negativa 
tankar om Fronter även till dem som inte hade några inloggningsproblem.  
 
4.2 Lärarnas användning 
Studier av de offentliga satsningarna på IKT visade att dataundervisningen varierar mellan olika 
kommuner, skolor och arbetslag. Det fanns också mycket som talade för att elevernas utbildning 
inte var likvärdig.100 Resultaten av intervjuerna visar att den här risken fanns kvar. Somliga lärare, 
som Bo, använde Fronter i stor utsträckning, medan andra inte använde Fronter alls. De 
intervjuade elevernas uppfattning av hur examinationsschemat fungerade skilde sig markant från 
hur läraren Bo uppfattade det verktyget. Det tyder också på att olikheten mellan olika klasser var 
stor. Beroende på vilken lärare som eleverna hade fick eleverna alltså olika mycket erfarenhet av 
att använda en lärplattform. 

I den tidigare forskningen om skolors satsningar på IKT lyftes IKT fram som ett sätt att 
stärka samarbetet mellan lärare. Lärarnas användning av IKT ledde dels till mer samarbete och 
dels till att lärarna fick en mer enhetlig generell kunskapssyn.101 Resultatet av den här studien 
ligger knappast i linje med den slutsatsen. Skillnaderna mellan de intervjuade lärarnas 
uppfattningar var fler än likheterna. Förklaringen till studiernas olika slutsatser går att härleda till 
skillnaderna i de olika förutsättningarna för IKT-användning. Användningen av Fronter år 2008 i 
X-holms kommun skilde sig från tidigare satsningar på IKT i skolans värld. ITiS hade 
exempelvis högre grad av frivillighet, då arbetslag frivilligt ansökte till den satsningen. När det 
gällde Fronter var det annorlunda; för att lärplattformen ska fungera fullt ut borde alla lärare 
använda verktyget. Det nämnda examinationsschemat fungerade exempelvis inte som det var 
tänkt om vissa lärare inte använde det. Det här kunde leda till spänningar inom lärarkollektivet, 
där personer som befinner sig i olika diskurser, med olika attityd till Fronter, förväntades 
använda samma lärplattform. Skolledningarna på de respektive skolorna tycktes ligga relativt 
lågt, då exempelvis inga sanktioner sattes in mot lärare som inte använde Fronter. 

Att lärare som är väl förtrogen med IKT-artefakter var mer positiva till lärplattformar 
jämfört med de lärare som inte var väl förtrogen med IKT-artefakter, är knappast förvånande. 
Den IKT-vane Bo tyckte exempelvis att Fronteranvändning sparade tid, medan de lärare som inte 

                                                 
99 Nissen (2002), 77 f. 
100 Ibid, 40 & 70. 
101 Nissen (2002), 153 & 158 och Chaib, Chaib & Ludvigsson (2004), 158. 
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var lika IKT-vana ansåg att Fronteranvändning krävde tid. Synen på Fronter skilde sig alltså åt 
beroende på hur väl läraren behärskade IKT-diskurser. Frågan är om skillnaden mellan lärarna 
får några fler konsekvenser än den uppenbara skillnaden i användningsfrekvens. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv är det intressant att spekulera kring om fler konsekvenser kan spåras. 
Behärskandet av artefakter är avgörande för hur vi medierar verkligheten. Om IKT kan betraktas 
som en viktig artefakt blir det intressant att undersöka den eventuella skillnaden mellan lärarnas 
syn på verkligheten och vad en sådan skillnad i så fall skulle få för konsekvenser. Uppsatsens 
empiri räcker inte till för att dra några säkra slutsatser när det gäller just den här aspekten. Eleven 
Elisabeth var emellertid inne på att lärarna som använde Fronter var bättre på att strukturera 
undervisningen jämfört med de lärare som inte använde Fronter. En möjlig slutsats av det skulle 
vara att lärare som behärskar IKT-artefakter faktiskt blir bättre på att skapa ordning och struktur 
jämfört med de lärare som inte behärskar IKT-artefakter. Eller också går det att tala om en annan 
slags ordning. Lärare som behärskar IKT-verktyg är bättre på att skapa struktur för just de elever 
som också behärskar IKT-verktyg. I så fall skulle Elisabeths yttrande tydligt kunna illustrera 
problematiken med att det finns en IKT-diskurs i skolvärlden som alla skolans aktörer inte är en 
del av. Uppsatsens svaga empiri i det här fallet gör dock att resonemanget ovan saknar tyngd. 
Däremot är tanken tillräckligt intressant för att kunna motivera vidare forskning, se vidare kapitel 
4.6 Fortsatt forskning. 
 
4.3 Elevernas användning 
IKT kan bidra till att öka variationen i undervisningen, det visade utvärderingarna av IKT-
satsningarna i skolan. Dessutom visade resultaten att IKT i sig kunde vara ett sätt att 
entusiasmera elever. Forskning visar också emellertid att den effekten tycks ha avtagit i takt med 
att elever blivit mer vana med datorer. 102 Eleven Margareta stärker den senare tesen. Hennes 
entusiasm ökade knappast på grund av att Fronter användes, snarare tvärtom. Om Fronter 
används för att variera undervisningen är det möjligt att lärplattformen kan bidra till att väcka 
elevers nyfikenhet och lust till att lära, men själva verktyget i sig bidrog knappast till sådana 
känslor. 

I rapporten Lärande, IKT och samhällsomvandling : två rapporter om folkbildning på 
distans poängteras att studier som bedrivs via en lärplattform ökar betydelsen av hur eleven 
lyckas med att kombinera ihop sitt vardagsliv med sina studier.103 Kopplingar kan alltså göras 
mellan elevernas hemförhållanden och hur elevernas arbete med en lärplattform lyckas. 
Elevernas användning av Fronter år 2008 i X-holm tycktes framför allt äga rum i elevernas 
hemmiljö. Dels uppgav eleverna att de helst arbetade med Fronter i hemmet. Dels är det 
uppenbart att användningsfrekvens av Fronter hänger ihop med möjligheten att använda Fronter i 
hemmet, då de elever som hade problem med att logga in i Fronter hemifrån också hade en låg 
användningsfrekvens.  

Resonemanget om hemmiljöns betydelse leder vidare till frågan om hur elever som 
kommer från hem med en svag IKT-kultur kan hantera användningen av Fronter. I den tidigare 
forskningen lyfts begreppet digital klyfta fram för att illustrera problemen med att vissa elever 
behärskar artefakten IKT medan andra inte gör det. Då klyftan delvis kan bero på tillgången till 
kraftfulla datorer har problemet en socioekonomisk dimension.104 Ambitionen med den här 
uppsatsen var att fånga in olika aktörers uppfattningar om Fronter. Eleverna valdes ut så att både 
de som använt Fronter mycket och de som använt Fronter lite fick komma till tals. En svaghet 
med uppsatsen är att inga IKT-svaga elever ringats in. Alla de intervjuade eleverna ansåg sig ha 
goda kunskaper om IKT i allmänhet. Alla elever hade dock inte de kunskaperna, det framkom i 
intervjun med IT-samordnaren Karl och läraren Bo. Det är en uppenbar brist med uppsatsen att 
dessa elevers syn på Fronter inte kom med. Vissa slutsatser om IKT-svaga elever kan ändå dras. 

                                                 
102 Nissen (2002), 124 & 149 ff och Chaib, Chaib & Ludvigsson (2004), 158 & 161. 
103 Andersson, Landström & Laginder (Stockholm 2006), 82 ff. 
104 Tebelius, Aderklou & Fritzdorf, (2003), 19 f. 
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En faktor som bidrar till att en ungdom inte behärskar IKT är rimligen avsaknad av dator i 
hemmet. De intervjuade eleverna som kunde logga in hemifrån uppgav att de arbetade med 
Fronter i hemmet. Fronter tycks alltså vara en artefakt som främst används i hemmet. Om en elev 
saknar tillgång till dator i hemmet försvåras följaktligen Fronteranvändningen. Eleven kan 
visserligen söka sig till någon av skolans datorer, men det finns en klar risk att eleven ger upp 
innan dess. Eleven Margaretas sätt att vända Fronter ryggen är ett exempel på att så lätt sker. Att 
vissa lärare inte själva behärskar IKT-diskurser kan också vara ett problem. Om en lärare själv 
har problem med Fronter är det troligt att läraren inte kan hjälpa en elev som också har problem. 
Dessutom kan lärare missa att elever har problem i de fall då de generellt känner att eleverna 
behärskar IKT-artfakter på ett bättre sätt än de själva. 

De stora offentliga satsningarna på datorer i undervisningen hade ofta höga ambitioner. 
Skolan skulle revolutioneras och leda samhällets utveckling från ett industrisamhälle till ett 
kunskapssamhälle.105 Tankar om att Fronter skulle kunna bidra till att förändra samhället lyser 
med sin frånvaro i den här uppsatsens empiriska material. Lärande, IKT och samhällsomvandling 
visar att en undervisning via lärplattform kan vara en väg in i IKT-samhället.106 Fronter skulle 
alltså kunna vara en möjlighet för IKT-svaga elever att tillgodogöra sig kunskaper om hur IKT-
artefakter i allmänhet fungerar. Den här aspekten lyftes inte fram av de intervjuade lärare, i den 
mån IKT-svaga elever överhuvudtaget togs upp diskuterades de som en del av problem. Andelen 
elever som inte har tillgång till datorer i hemmet minskar och därmed torde även andelen IKT-
svaga elever minska. Samtidigt är det också rimligt att anta att de som hamnar utanför IKT-
diskurser är mer utanför idag jämfört med tidigare. Dels på grund av att de är numerärt färre och 
dels beroende på att betydelsen av IKT har ökat. Användningen av en lärplattform ökar det här 
beroendet ytterliggare och den problematiken lyftes fram, åtminstone av läraren Bo. Däremot är 
det ingen av lärarna som lyfte fram möjligheten att en lärplattform skulle kunna vara en väg in i 
IKT-samhället. Förklaringen kan antagligen vara att lärarna uppfattade eleverna som väl 
förtrogna med modern teknik, men det ökar antagligen risken för att IKT-svaga elever förbisågs.  

Möjligen kan två synsätt på IKT och lärplattformar urskiljas. Det ena karaktäriseras av att 
IKT betraktas som ett medel. Lärplattform ses som vilket pedagogiskt verktyg som helst, 
jämförbart med exempelvis en OH-apparat. Det andra skulle innebära att användning av IKT 
betraktas som ett mål i sig. Lärplattformar är då ett viktigt verktyg för skolor för att lotsa 
eleverna in i IKT-samhället, att lära eleverna att behärska IKT-diskurser. Det förstnämnda, IKT 
som medel, tycks vara det som var mest signifikant i X-holm våren 2008. Som exempel kan 
organisationen av hur nya elever introducerades i Fronteranvändning nämnas. Introduktionen 
överläts till lärarna. De lärare som ansåg att Fronter var ett lämpligt medel använde Fronter, 
medan andra lärare inte gjorde det. Skillnaden mellan vilken IKT-utbildning de olika klasserna 
fick blev med andra ord antagligen stor. Elever som hade Bo som lärare fick en relativt grundlig 
introduktion, medan andra elever med all sannolikhet fick en betydligt tunnare genomgång.  

Elza Dunkels varnar i Bridging the distance för att det finns en risk för att elever vänder 
den akademiska världen ryggen om inte skolväsendet kan möta ungdomarnas IKT-intresse.107 
Det här handlar alltså inte om IKT-svaga elever, utan snarare om elever som behärskar IKT-
diskurser. Möjligen kan eleven Margareta vara ett exempel på att så kan ske. Hon var väl 
integrerad i IKT men ansåg att skolans IKT-verktyg inte höll måttet. Hennes lösning var helt 
enkelt att strunta i skolans lärplattform. 

Intentionen med denna uppsats var aldrig att den skulle ha ett genusperspektiv. En försiktig 
slutsats kan ändå dras. Samtliga intervjuade var flickor. De hade ändock relativt skilda åsikter om 
hur Fronter fungerade och de använde Fronter i en väldigt varierande omfattning. Det talar för att 
genus åtminstone inte är helt avgörande för hur en individ förhåller sig till och använder en 
lärplattform. I uppsatsens kapitel om tidigare forskning tas genusskillnader upp, men den här 

                                                 
105 Nissen (2002), 12 ff. 
106 Andersson, Landström & Laginder (Stockholm 2006), 152 f. 
107 Dunkels (2007), 41 f. 
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uppsatsens resultat visar att det kan vara vanskligt att dra generella slutsatser utifrån ett 
genusperspektiv. 

Samtliga intervjuade elever hade använt Fronter, så till vida att de hade varit inne i rummen. 
Men samtliga elever hade knappast använt Fronter som en plattform. Ordet plattform kan tolkas 
på två sätt i det här sammanhanget. Antingen kan plattform ses som att eleverna använder 
Fronter som en plattform för allt sitt lärande eller också kan plattform ses som en plattform för 
det av elevernas lärande som sker via IKT-verktyg. Oavsett vilken tolkning som används kan det 
konstateras att de elever som har minst antal inloggningar knappast kan sägas ha använt Fronter 
som en plattform för lärande. Nu behöver i och för sig inte ambitionen ha varit att Fronter skulle 
vara en plattform. Men Fronters layoutmässiga och tekniska utformning syftar till att Fronter ska 
fungera som en plattform. Elevernas och åtminstone Bos förväntningar på Fronter var också att 
Fronter skulle fungera mer eller mindre som en plattform. Att så inte var fallet måste alltså ses 
som ett misslyckande. För att det här misslyckandet ska åtgärdas måste antingen ambitionen 
sänkas eller elevernas användning av Fronter öka. 
 
4.4 Fronter och interaktivitet 
I Interaktivitet och hypertextualitet? : om digital kommunikation och digitala läromedel talas det 
om att det går att skapa en vi-känsla bland elever med hjälp av interaktion via digitala 
mötesplatser. 108 Utvärderingarna av de offentliga satsningarna på IKT ger ingen entydig bild av 
vilka konsekvenser kommunikation/interaktion via dator ger. En del talar för att den typen av 
kommunikation är fattigare jämfört med kommunikation ansikte mot ansikte.109 Samtidigt är det 
möjligt att kontakten mellan skolans aktörer paradoxalt nog kan bli bättre om kommunikation via 
dator används i större omfattning.110 

Den här studiens resultat visar att Fronter inte användes till mer avancerade övningar i 
någon större omfattning under våren år 2008. Av de intervjuade aktörerna var det bara läraren Bo 
som varit med om undervisningssituationer där eleverna möttes i någon form av 
interaktionsövning. Det är alltså svårt att ställa forskningen mot den här undersökningens resultat. 
Det kan konstateras att Fronters mera interaktiva möjligheter inte användes. 
 
4.5 Fronter och val av undervisningsarbetssätt 
I den tidigare forskningen förknippades ofta IKT-lösningar med projektinriktat arbetssätt och 
med de för- och nackdelar en sådan pedagogik medförde. I större sammanhang kopplades 
dessutom IKT ihop med skolans allmänna individualisering. Resultatet av intervjuerna i den här 
uppsatsen visar att det är svårt att göra den kopplingen numera. De lärare som använde Fronter 
använde Fronter som ett komplement till all undervisning. Därmed faller en del av den kritik och 
också en del av de lovord som kopplades till att IKT var ett ”projektverktyg”. Våren 2008 hade 
IKT förändrats från att vara en artefakt som användes till specifika moment i undervisningen till 
en artefakt som kunde användas i all undervisning. 
 
4.6 Fortsatt forskning  
Ambitionen med den här uppsatsen var att fånga upp så många åsikter om Fronter som möjligt 
från så många aktörer som möjligt. Två arketyper kan dock sägas saknas: De i grunden negativa 
lärarna och IKT-svaga elever. Läraren Jennifer använde inte Fronter, men var ändå positivt 
inställd till lärplattformen. I intervjun med IT-samordnaren Karl framkommer det dock att det 
fanns lärare som var negativt inställda till Fronter. Inga IKT-svaga elever intervjuades. Det är en 
svaghet med denna uppsats att deras perspektiv inte finns med. De negativa lärarna och de IKT-

                                                 
108 Anderhag, Selander & Svärdemo-Åberg i Säljö & Linderoth (2002), 168 f och 175. 
109 Nissen (2002), 145 ff. 
110 Ibid, 163. 
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svaga elevernas synpunkter är nödvändiga för att fullt förstå lärplattformarnas komplexa funktion 
i dagens skola, vidare forskning skulle kunna söka fånga upp deras verklighetsbild. 

Genusaspekten har bara berörts ytligt i den här uppsatsen. Etnicitetaspekter har inte berörts 
alls. Kunskaperna om IKT och skolan skulle bli djupare om fler studier gjordes ur dessa 
perspektiv. Stad-land-problematiken har inte berörts alls i den här uppsatsen, men den 
infallsvinkeln är minst lika intressant.  

Ovan nämns brister med urvalet. Fler aktörer hade kunnat intervjuas, exempelvis 
skolledare, kommunala tjänstemän och skolpolitiker. Det var aldrig avsikten att intervjua dessa 
kategorier, men om vidare forskning i ämnet ska göras vore det intressant att även inkludera 
dessa grupper. 

Avslutningsvis skulle det även vara intressant att göra en djupare sociokulturell studie av 
om (och i så fall hur) IKT-användande verkligen förändrar människans sätt att tänka. Forskning 
om skillnaden mellan tankesättet hos elever och lärare som är en del av en IKT-diskurs och 
elever och lärare som inte är det, skulle kunna bidra till att öka förståelsen för den utmaning som 
IKT är för skolväsendet.  
 
4.7 Skolan och Fronter 
Fronter var ett relativt billigt verktyg. Skolornas direkta kostnad för lärplattformen och den 
indirekta kostnaden för den tekniska driften var relativt låg. Samtidigt bör även den tid som 
skolans aktörer lägger ned på implementering och kontinuerlig skötsel av Fronter beaktas. Om 
den arbetstiden medräknas blir kostnaden betydligt större. I jämförelse med hur mycket extra 
pengar (och därmed resurser i form av handledning, teknik och tid) som satsades på ITiS 
framstår satsningen på Fronter som väldigt blygsam. Än mer komplicerat är det att bedöma vilka 
de samhälleliga kostnaderna för Fronter kan tänkas vara. Å ena sidan finns risken för att IKT-
svaga elever slås ut i högre utsträckning än tidigare om beroendet av en lärplattform ökar. 
Dessutom kan det tänkas att en dåligt skött lärplattform stöter bort elever som är vana vid bättre 
fungerande communities. Å andra sidan skulle en lärplattform kunna effektivisera elevers lärande 
generellt sett och dessutom vara en bro in i IKT-diskurser för IKT-svaga elever. Farhågor och 
förtjänster är svåra att skatta. Tvivlet kan jämföras med det tvivel som fanns inför skrivkonstens 
införande som omnämndes i den här uppsatsens inledande citat. Oavsett om riskerna eller 
förtjänsterna överväger är antagligen både skrivkonsten och IKT-lösningar inom skolans värld 
här för att stanna.  
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5 Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera användningen av lärplattformen Fronter i 
kommunen X-holms gymnasieskolor med hjälp av en sociokulturell teori. Undersökningen 
genomfördes med kvalitativa intervjuer där fem elever, tre lärare och en IT-samordnare 
intervjuades. Analysen av empirin visade att lärarna behärskade modern teknik i väldigt 
varierande grad. Lärarnas inställning till Fronter skilde sig också mycket åt. De intervjuade 
elevernas förhållande till IKT (informations- och kommunikationsteknik) i allmänhet var 
förhållandevis lika. Exempelvis hade alla eleverna erfarenhet av att vara en del av någon 
community. Däremot varierade elevernas inställning till Fronter. En del elever var positiva och 
betonade bland annat Fronters goda tillgänglighet och miljövänlighet. En del elever var negativa 
och de kritiserade exempelvis tekniska problem och lärarnas låga användningsfrekvens. Ingen av 
de intervjuade eleverna hade några problem med att hantera IKT, men det framkom i intervjuerna 
med personalen att det förekom att elever inte hade dator i hemmet och därmed hade betydligt 
svårare att använda Fronter. 

Uppsatsens slutsatser kopplar ihop resultatet av undersökningen med tidigare forskning. 
Det konstateras bland annat att IKT inte längre i sig räcker för att entusiasmera eleverna. 
Elevernas vana av att hantera IKT gjorde att de ställde krav på att en lärplattform ska hålla en 
god kvalité. 
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6 Källförteckning 

6.1 Material 

Anbud avseende gemensam lärplattform för [X-holms] skolor, 2006 

Gemensam lärplattform för [X-holms] skolor, 2006 

Gemensam lärplattform för [X-holms] skolor – Utvärdering av inkomna anbud, 2006 

Gemensam lärplattform för [X-holms] skolor : Bilaga 1, 2006 

Intervju med eleven Anna, 2008-05-22 

Intervju med eleven Elisabeth, 2008-06-04 

Intervju med eleven Ingela, 2008-05-27 

Intervju med eleven Karin, 2008-05-22 

Intervju med eleven Margareta, 2008-06-11 

Intervju med läraren Bo, 2008-06-08 

Intervju med läraren Iris, 2008-06-17 

Intervju med läraren Jennifer, 2008-06-11 

Intervju med IT-samordnaren Karl, 2008-05-27 
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