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Sammanfattning  
Lärplattformar blir ett allt vanligare inslag i den svenska gymnasieskolan. Dessa beskrivs ofta okritiskt som fantast-
iska hjälpmedel både för lärares arbete och för elevers lärande. Syftet med detta examensarbete är att utreda hur lär-
plattformar kan fungera som ett stöd i lärares arbete, vilka hinder som kan finnas för detta och vad dessa hinder kan 
bero på. För att besvara dessa frågor har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med tolv yrkesverksamma 
gymnasielärare.  

Resultatet visar att de flesta av informanterna ser att lärplattformar har en funktion att fylla. Framför allt ser de 
tillgänglighet som en stor fördel. Flera av lärarna känner sig som digitala immigranter och ser eleverna som digitala 
infödingar. Dock är de senare inte så kunniga inom digital teknik som viss forskning vill låta påskina.  

Vi har funnit att lärplattformar kan fungera som ett stöd i lärares arbete, bl.a. genom ökat elevansvar, obundenhet i 
tid och rum, underlättad kommunikation och möjlighet till överblick. Orsaker till att lärplattformar inte alltid 
fungerar som ett stöd i arbetet kan vara att skolledningen infört lärplattformen utan någon större reflektion, att 
lärplattformar inte är pedagogiska verktyg eller anpassade efter skolans behov, samt att lärarna har fått för dålig ut-
bildning för att kunna hantera lärplattformen.  

En slutsats vi har dragit är att lärplattformar mycket väl kan fungera som stöd i lärares arbete men att det i dag sker 
genom att de underlättar det administrativa arbetet. Däremot är inte lärplattformar pedagogiska verktyg men de kan 
bidra till att det pedagogiska kan fokuseras genom att tid och energi frigörs, så att läraren kan fokusera på 
kärnverksamheten – det pedagogiska. 
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1 Inledning 

Lärplattformar blir ett allt vanligare inslag i den svenska gymnasieskolan. En lärplattform är 

ett webbaserat system där lärare och elever kan dela material, distribuera och lämna in upp-

gifter och kommunicera online (Lonn & Teasley, 2009:686). Enligt Spetz (2007:6) fungerar 

lärplattformar som ett hjälpmedel i lärares arbete och gör detta ”både enklare, roligare och 

mer givande”. Hon beskriver också lärplattformen som ett ”obegränsat arbets- och 

samarbetsverktyg, som kan användas både i och utanför undervisning” (Spetz, 2007:10).  

Det låter som en dröm för lärare att få förmånen att arbeta med en lärplattform, om det är så 

att den här bilden stämmer. Lärplattformen låter som en frälsning som gör det både lättare och 

roligare att arbeta som lärare. Frågan är – underlättar lärplattformar verkligen lärares arbete 

och i så fall på vilket sätt? Detta är vad som fokuseras i den här uppsatsen. Anledningen till att 

vi valde att undersöka just det här är att det finns mycket skrivet kring IKT
1
 i allmänhet i sko-

lan, och även kring lärplattformar ur ett elevperspektiv, men att det finns relativt lite forskning 

kring lärplattformar ur ett lärarperspektiv. Då vi anser att lärarna innehar en nyckelroll i sam-

manhanget är det de som får komma till tals i vår undersökning. Lärares attityder till och kun-

skaper kring lärplattformar torde vara av största betydelse för hur lärplattformar faktiskt an-

vänds i skolan.  

Vår undersökning är av intresse för såväl blivande som yrkesverksamma lärare, men även för 

exempelvis skolledare som funderar på att införa eller redan har infört en lärplattform i sin 

verksamhet. 

Som utgångspunkt för uppsatsen tjänar ett påstående av Prensky (2008). Det handlar om att 

ett paradigmskifte äger rum i dagens skola, vilket innebär en förskjutning från lärarstyrd 

undervisning till undervisning där eleverna lär sig saker på egen hand, under handledning av 

läraren (Prensky, 2008:1). Prensky (2008:3) menar att eleverna måste tillåtas att använda den 

digitala teknik som de hanterar med sådan skicklighet och att lärarens roll blir att lära eleverna 

att tolka och reflektera över den information som de hittar. Här intar läraren alltså en ny roll – 

rollen som handledare. Prensky (2008:1) understryker att teknikens uppgift i skolan är att 

stödja detta nya paradigm. 

                                                 
1
 Informations- och kommunikationsteknologi. 
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Om det är så som Prensky (2008) påstår, att ett paradigmskifte tvingar fram en ny lärarroll 

och att teknikens uppgift i skolan blir att stödja paradigmskiftet, blir det intressant att under-

söka hur lärplattformar passar in i det mönstret. Hur fungerar lärplattformar som ett stöd i den 

nya lärarrollen och hur kan de stödja det nya paradigmet? Mot bakgrund av Spetz (2007:6–

10) beskrivning av lärplattformar borde de kunna spela en viktig roll här. Frågan är bara – gör 

de det? Vilken roll spelar egentligen lärplattformar i dagens gymnasieskola?  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att utreda hur gymnasielärare kan se på lärplattformar som ett stöd i 

deras arbete. Den syftar även till att utreda vilka hinder de kan se för att lärplattformar skulle 

fungera som ett stöd och vilka orsaker som kan ligga bakom dessa hinder. 

 Vi har valt att utgå från följande frågeställningar: 

1. Hur kan lärplattformar fungera som ett stöd i lärares arbete och vilka hinder kan finnas 

för detta? 

2. Vilka orsaker kan finnas när lärplattformar inte fungerar som ett stöd i lärares arbete? 

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till gymnasieskolan i vår uppsats, eftersom vi båda utbildar oss till 

gymnasielärare. Vi har också valt att enbart utgå från lärarnas perspektiv, eftersom vi anser att 

lärarna till stor del har förbisetts i tidigare forskning inom området. Då vi gör en kvalitativ 

undersökning förväntar vi oss inte att kunna dra några generella slutsatser eller uttömma alla 

möjliga svar på våra frågeställningar, utan enbart redogöra för de tankar som gymnasielärarna 

i vår studie har och de slutsatser vi kan dra utifrån dessa. 
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2 Bakgrund och aktuell forskning 

För den fortsatta framställningen är det av största vikt att begreppet lärplattform först utreds 

och preciseras. Därefter följer en redogörelse för aktuell forskning inom ämnet.  

2.1 Vad är en lärplattform? 

Ibland används förkortningen LMS för lärplattformar. LMS står för Learning Management 

System och är enligt Rönnåsen (2008:5) en webbaserad utbildningsplattform som antingen 

kan vara fristående eller ingå som en integrerad del i ett större system. I lärplattformen ska lä-

rare kunna skapa och förmedla utbildningsmaterial, samt utföra administrativt arbete som att 

registrera elevfrånvaro. Lärplattformen ska också innehålla funktioner för kommunikation, 

exempelvis diskussionsforum, e-post och chatt. Samarbete ska underlättas, genom delning av 

resurser och dokument (Rönnåsen, 2008:5). 

Lonn och Teasley (2009:686) definierar en lärplattform som ett webbaserat system där lärare 

och elever kan dela material, distribuera och lämna in uppgifter och kommunicera online. 

Även Buckingham (2007:27) har en liknande definition. Han beskriver lärplattformen som ett 

sätt att dela lärresurser, samla in bedömningsunderlag och bevaka framsteg. Även kommuni-

kation ses som en viktig del i lärplattformen (Buckingham, 2007:27). Buckingham (2007:27) 

trycker särskilt på vikten av att hemmen blandas in så att föräldrar kan få tillgång till infor-

mation som har med elevernas skolgång att göra. I en engelsk kontext ses detta som något 

mycket positivt, då det antas öka skolornas auktoritet samtidigt som övervakningen av ele-

verna skärps och föräldrarnas engagemang höjs (Buckingham, 2007, 27).  

En okritisk och oproblematiserad bild av lärplattformen finner vi hos Spetz (2007:10) som be-

skriver denna som ”ett obegränsat arbets- och samarbetsverktyg”. Hon menar vidare att lär-

plattformen är en webbaserad arbetsplats vars fördelar både lärare, elever, skolledning och 

vårdnadshavare kan dra nytta av (Spetz, 2007:10). Enligt Spetz (2007:10) hanterar lärplatt-

formen information, kommunikation och pedagogiskt arbete.  

Det är främst tre lärplattformar som berörs i den här uppsatsen, nämligen Fronter, It’s Lear-

ning och Moodle. Vår bedömning är att dessa tre lärplattformar liknar varandra i stor ut-

sträckning vad gäller funktioner. Samtliga innehåller stöd för de funktioner som beskrivs 

ovan, såsom delning av dokument, möjlighet att genomföra prov och distribuera och lämna in 

uppgifter, kommunicera via e-post, chatt och diskussionsforum, för att ta några exempel. Vår 

ambition är inte att undersöka funktioner och utformning hos dessa specifika lärplattformar, 
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utan lärplattformars roll i skolan i allmänhet. En kort presentation av plattformarna och deras 

bakgrund är dock relevant i sammanhanget. 

2.1.1 Fronter 

Fronter är en kommersiell produkt som tillhandahålls av ett företag med samma namn, grun-

dat 1998 (Fronter AS, 2010a). Enligt sin egen hemsida erbjuder företaget ”lättanvända 

verktyg för samarbete och lärande på webben” (Fronter AS, 2010a).  Plattformen Fronter 

bygger på användandet av så kallade rum, som innehåller verktyg för att utföra olika uppgifter 

eller aktiviteter (Fronter AS, 2010b).  

2.1.2 It’s Learning 

Även It’s Learning är en kommersiell produkt, som enligt företagets hemsida är utformad 

speciellt för utbildningssektorn (itslearning.se, 2010a). Där hävdas också att plattformen 

stödjer lärare och elever i alla delar av inlärningsprocessen (itslearning.se, 2010a). Företaget 

startade på 90-talet som ett universitetsprojekt (itslearning.eu, 2010b).  

2.1.3 Moodle 

Moodle skiljer sig från de övriga två lärplattformarna, dels genom att den är gratis och dels 

genom att den grundar sig på så kallad Open Source och att utvecklingen av Moodle sker ide-

ellt. Open Source, eller öppen källkod, innebär att källkoden till systemet kan läsas, 

modifieras och spridas av vem som helst. Detta innebär å ena sidan att Moodle kan anpassas 

efter användarens behov, men å andra sidan att vissa krav ställs på användarens kunskaper. 

Implementation och drift av Moodle sker oftast i egen regi och är alltså vanligen inte en tjänst 

som köps av ett företag. Däremot är det tveklöst den största lärplattformen med 34 miljoner 

användare i 210 länder världen över, dock enligt deras egen statistik. (Moodle, 2010)  

2.1.4 Lärplattformar och pedagogik 

Med tanke på hur lärplattformar framställs på respektive webbplats ställer vi oss frågan vilken 

den pedagogiska nyttan med lärplattformar egentligen är. Kan lärplattformar överhuvudtaget 

användas som pedagogiska verktyg när lärare och elever ändå träffas i det fysiska rummet? 

Med pedagogiskt verktyg avses i det här arbetet ett didaktiskt verktyg, det vill säga ett verktyg 

som främjar lärande. Didaktik är undervisningens och inlärningens teori och praktik 

(Nationalencyklopedin, 2010b). 
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Vi upplever att lärares tid i dagens skola alltmer upptas av administration. Ett verktyg som 

underlättar administration behöver i sig inte vara pedagogiskt, men kan ge pedagogiska 

vinster då läraren får mer tid över till annat än administration. 

2.2 IKT:s och lärplattformars roll i skolan 

Av vilken anledning behövs lärplattformar i skolan och vilken roll spelar de? Här kan vi en-

bart begränsa oss till vad vi funnit i litteraturen, nämligen vilken roll IKT i stort har i skolan. 

Avgörande för vad som läggs in i begreppet IKT är vilken tekniksyn som anammas. Säljö 

(2002:21 –22) menar att IKT dels kan ses som något yttre, som enkelt kan införas i skolan 

som det är. Detta liknar den definition som Nationalencyklopedin (2010a) ger. IKT kan i 

denna mening utgöras av teknik som exempelvis datorteknik, datorkommunikation och 

mobiltelefoni. En alternativ utgångspunkt kan enligt Säljö (2002:22) vara att se på IKT som 

något som förändrar hur lärande går till, hur information och kunskap organiseras och hur 

samarbete kan gå till. IKT ses i detta ljus inte bara som tekniken i sig, utan som något som 

bestäms av aktörerna i en bestämd verksamhet (Säljö, 2002:22), i detta fall gymnasieskolan. 

Det är denna tekniksyn och definition på IKT som vi har valt att utgå från i den fortsatta 

framställningen.  

Som vi nämnde i inledningen menar Prensky (2008:1) att teknikens roll i skolan måste vara 

att stödja det nya paradigmet, som innebär att lärarens roll går från att förmedla kunskaper till 

att handleda elever som själva söker kunskap. Prenskys (2001a, 2001b, 2008) resonemang går 

hand i hand med de riktlinjer som finns i styrdokumenten. I läroplanen för de frivilliga skol-

formerna (Lpf 94, 1994:4, 13) anges att eleverna ska uppmuntras att ta personligt ansvar för 

sitt lärande och sina studieresultat. Det anges också att den digitala tekniken ställer nya krav 

på människors kunskaper och arbetssätt, vilket innebär att eleverna måste få möjlighet att ”ut-

veckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självstän-

digt och tillsammans med andra” (Lpf 94, 1994:5). Skolverket (1992:67) trycker på vikten av 

att datorer kommer till användning som verktyg i skolarbetet. Det innebär alltså att tekniken 

förväntas användas som ett stöd i undervisningen, som Prensky (2008:1) också förespråkar. 

Varför är det då nödvändigt att använda sig av IKT i undervisningen? Hylén (2006:143) me-

nar att det ur samhällsekonomisk synvinkel är nödvändigt med arbetskraft som har kunskaper 

inom IKT, vilket innebär att skolan måste bidra till att förse samhället med sådan arbetskraft. 

Det är också nödvändigt för att skapa lika möjligheter för alla. Skolverket (1992:68) menar att 

det finns ”en jämlikhets- och inte minst jämställdhetsaspekt; en del ungdomar – en övervägande del är 
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pojkar – får i hemmet erfarenhet av t.ex. avancerad datorteknik medan andra helt saknar tillgång till 

sådant.” Enligt Skolverket (1992:68) måste det vara skolans uppgift att se till att dessa förhål-

landen utjämnas. Hylén (2006:143) tar också upp detta som en viktig punkt och menar att IKT 

kan vara ett medel för att skapa lika möjligheter, särskilt när det gäller elever med funktions-

hinder. IKT skulle dessutom kunna fungera som ett verktyg för att effektivisera och förbättra 

kvaliteten på lärandet, menar Hylén (2006:143). 

2.3 Lärplattformars utbredning  

Hur vanligt det är med lärplattformar i de svenska gymnasieskolorna tycks inte helt enkelt att 

reda ut. Rönnåsen (2008:6) förklarar att 80 av 193 svenska kommuner använde någon form av 

lärplattform i skolan då hans undersökning genomfördes. Av de 113 kommuner som svarade 

att de inte hade någon lärplattform i skolan hade 55 planer på att införa en sådan inom en tids-

ram på 1–2 år (Rönnåsen, 2008:7). Detta säger dock ingenting om gymnasieskolan specifikt 

och heller ingenting om friskolor. Tendensen tycks dock ändå vara att lärplattformar införs i 

allt större utsträckning i skolans värld.  

2.4 Förutsättningar för användande av lärplattformar 

De materiella förutsättningarna i form av teknisk utrustning ser relativt goda ut i den svenska 

gymnasieskolan. Hylén (2006:145) menar att datortätheten i svenska gymnasieskolor står sig 

väl i jämförelse med hur det ser ut i andra länder. Den skiljer sig också markant från den 

svenska grundskolan, där datortätheten inte alls är lika hög (Hylén, 2006:145). Rask m.fl. 

(2006:16) redovisar hur datortätheten ser ut för lärare och elever inom olika skolformer. De 

visar att hela 82 % av gymnasielärarna alltid har tillgång till en dator i skolan när de behöver 

det och att 16 % ofta har tillgång till en dator när de behöver det (Rask m.fl., 2006:16). Mot-

svarande siffror för gymnasieeleverna är 41 % respektive 49 % (Rask m.fl., 2006:16). Det ser 

alltså något sämre ut för gymnasieeleverna än för deras lärare, men tillgången till datorer ver-

kar ändå vara relativt god för båda kategorierna.  

Vad gäller internetuppkoppling så uppger 96 % av gymnasieeleverna och lärarna att de har 

tillgång till Internet i skolan (Rask m.fl., 2006:12). Siffrorna ser ungefär likadana ut när det 

gäller tillgången till internetuppkoppling i hemmet, 95 % för lärarna och 96 % för gymnasie-

eleverna (Rask m.fl., 2006:9). Hylén (2006:168) skriver att åtta av tio lärare hade tillgång till 

Internet hemma år 2003, vilket visar på en tendens att alltfler lärare har internetuppkoppling. 

Då siffrorna som Rask m.fl. (2006) redovisar är några år gamla, kan det antas att det är när-

mare 100 % som har internetuppkoppling hemma i dagens läge.  
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Siffrorna ovan säger dock ingenting om hur datorer och Internet används i skolan eller vad 

som egentligen menas med tillgång. Två skolor som båda skulle kunna sägas ha god tillgång 

skulle samtidigt kunna skilja sig väsentligt åt då en skulle kunna ha datorsalar och den andra 

bärbara datorer till eleverna. I ett sådant fall är förutsättningarna mycket olika för att arbeta 

med lärplattformar trots att de båda kan sägas ha tillgång till datorer och Internet enligt 

principen ovan.  

2.5 Vad används lärplattformarna till? 

Lonn och Teasley (2009:689), som undersöker hur lärplattformar används i eftergymnasial 

utbildning, menar att de främst används till att hantera dokument, få ut uppgifter och annan 

information som exempelvis scheman. Det är alltså främst administrativa tjänster som nyttjas. 

Kommunikativa tjänster som chatt och diskussionsforum används inte i någon större utsträck-

ning (Lonn & Teasley, 2009:689). Detta ger en bild av lärplattformen som ett administrativt 

verktyg snarare än ett lärverktyg. Hur det ser ut i den svenska gymnasieskolan är oklart, men 

det är rimligt att anta att bilden ser liknande ut där. Paulsson (2008:5) är kritisk till lärplatt-

formarnas roll som enbart administrativa verktyg, när de skulle kunna fungera även som pe-

dagogiska.  

2.6 Fördelar med lärplattformar 

Vilka är då fördelarna med att använda lärplattformar jämfört med traditionella 

undervisningsformer? Spetz (2007:6), som är odelat positiv till lärplattformar och skriver i 

uppdrag av ett läromedelsföretag, menar att vinsterna är många. Lärplattformar fungerar som 

ett hjälpmedel i lärarens arbete och gör det ”både enklare, roligare och mer givande”, menar 

Spetz (2007:6). 

Buckingham (2007:25) ser en fördel i de kommersiella intressen som ofta är inblandade i lär-

plattformar. Dessa intressen gör att utvecklingen drivs framåt mycket snabbt, vilket gynnar 

skolan (Buckingham, 2007:25). Han menar vidare att lärplattformar kan användas för att indi-

vidualisera undervisningen och anpassa den efter elevers olika lärstilar och intelligenser, för 

att på så sätt effektivisera lärandet (Buckingham, 2007:23–26). Att lärplattformar kan för-

bättra undervisning och lärande är något som även Lonn och Teasley (2009:688) antyder.  

Anderhag m.fl. (2002:168) pekar på vinsten i att lärare och elever själva kan välja under vilka 

tider de vill använda lärplattformen. Det gör den till ett flexibelt arbetsredskap, menar Ander-

hag m.fl. (2002:168). 
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Vad tycker då lärarna själva om de lärplattformar de använder i sin vardag? Något som lä-

rarna i Lonn och Teasleys (2009:689) undersökning tar upp är att de är mycket tidsbespa-

rande. Dessutom se de en vinst i ökad kommunikation mellan lärare och elever. Anderhag 

m.fl. (2002:187) påpekar att kommunikationen mellan lärare och elever dessutom tenderar att 

bli jämnare fördelad vid användande av lärplattformar, till elevernas fördel. 

2.7 Underutnyttjande av lärplattformar 

Vissa saker tyder på att lärplattformar, trots att de finns i många skolor, underutnyttjas. Exakta 

siffror på i vilken utsträckning gymnasielärare använder sig av tillgängliga lärplattformar och 

deras funktioner är svåra att hitta. Hylén (2006:166) pekar dock på en allmän trend som inne-

bär att IKT underutnyttjas i skolorna. Han menar att de datorer som finns i skolan främst an-

vänds för ordbehandling och informationssökning, medan det i andra länder är vanligare att 

exempelvis ta kontakt med andra skolor via Internet (Hylén, 2006:166). Den allmänna trenden 

tycks alltså vara att IKT underutnyttjas i skolorna, varför det är rimligt att anta att detta un-

derutnyttjande även gäller lärplattformar. Att lärplattformar främst tycks användas i administ-

rativa syften snarare än som ett lärverktyg stärker detta påstående. Detta är problematiskt, då 

lärplattformarna i denna roll inte stödjer det paradigm som Prensky (2008:1) beskriver. För att 

de ska göra det krävs det att de används som ett lärverktyg i undervisningen, inte enbart som 

ett administrativt verktyg. 

2.8 Vad beror underutnyttjandet på? 

Vad beror då detta underutnyttjande av lärplattformarna på? Vi kommer här att lista några 

möjliga orsaker, för att senare se om vi kan hitta samband till dessa i våra intervjuer. 

2.8.1 Lärares inställning till lärplattformar 

Något som spelar in när det gäller användande av lärplattformar är lärarnas attityd och inställ-

ning till dessa. Vi har inte funnit någon tidigare forskning som säger vilken inställning 

svenska gymnasielärare har till lärplattformar. Däremot finns det mycket skrivet om lärares 

inställning till IKT i allmänhet i undervisningen, vilket kan vara intressant att titta på.  

Det verkar finnas en föreställning om att lärare generellt sett är ovilliga att ta till sig ny teknik. 

Prensky (2008:2) säger exempelvis att många lärare inte vill lära sig ny teknik. Buckingham 

(2007:63) beskriver ett liknande resonemang och menar att det är en vanlig inställning hos lä-

rare att inte lära sig nya saker, utan i stället göra det man redan kan bättre. Hylén (2006:167) 

skriver att den enskilde lärarens attityd till teknik är direkt avgörande för om och i vilken ut-
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sträckning den används i undervisningen. Han pekar på vikten av att känna sig trygg i sitt tek-

nikanvändande (Hylén, 2006:167). Därmed för han resonemanget ett steg längre och antyder 

att oviljan att använda IKT i undervisningen inte alltid beror på attityd, utan även på rädsla för 

ny teknik och osäkerhet i användandet av densamma. 

Rask m.fl. (2006:38) pekar på en positiv utveckling vad gäller användandet av Internet i un-

dervisningen och menar att fler gymnasielärare än grundskollärare begagnar detsamma. Det 

beror troligtvis på att gymnasielärare generellt sett ser en större nytta med att använda IKT i 

sin undervisning än grundskollärare (Rask m.fl., 2006:41). Rask m.fl. (2006:38) har också 

funnit att yngre lärare ser nyttan med IKT i undervisningen i större utsträckning än äldre lä-

rare.  

Det finns också skillnader mellan olika gymnasielärare beroende på vilket undervisningsom-

råde de verkar inom. Detta menar Buckingham (2007:63–64) som har funnit att lärare som 

undervisar inom tekniskt orienterade ämnen är öppnare och mer mottagliga för IKT i under-

visningen än andra lärare. Samtidigt uppvisar dessa lärare ett mer kritiskt förhållningssätt och 

tar inte för givet att teknikanvändande automatiskt leder till bättre undervisning eller effekti-

vare lärande (Buckingham, 2007:63–64).  

2.8.2 Tidsbrist 

Falloon (2010:116) låter i sin undersökning ett antal lärare sätta sig in i och använda en ny 

lärplattform. Dessa lärare ansåg att det var svårt att passa in tiden det tog för att sätta sig in i 

systemet i ett redan pressat schema. Dock ansåg lärarna i samma undersökning att tiden det 

tog att sätta sig in i systemet var välinvesterad (Falloon, 2010:116). Eftersom lärarna i detta 

speciella fall ingick i en undersökning blev de tvungna att hitta den här tiden. För lärare i stort 

kan tröskeln för att börja sätta sig in i ett nytt system däremot te sig enorm. Buckingham 

(2007:63) menar att just tidsbrist är en stor anledning till att ny teknik inte testas. 

2.8.3 Lärares bristande kompetens 

Enligt Rask m.fl. (2006:38) ser lärare fler hinder med att använda IKT i undervisningen än 

vad elever och skolledare gör. Dessa hinder utgörs bland annat av att lärarna anser sig ha för 

låg kompetens inom IKT (Rask m.fl., 2006:38). Gymnasielärare verkar dock i högre grad än 

grundskollärare anse sig ha tillräckliga IKT-kunskaper (Rask m.fl., 2006:59). Yngre lärare an-

ser sig också i högre grad än äldre besitta sådana kunskaper (Rask m.fl., 2006:60).  
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Något som Fluck (2003:3) menar att lärare måste bli mer medvetna om är vilka IKT-verktyg 

som finns och vilka möjligheter användandet av dessa för med sig. Detta torde vara applicer-

bart även på lärplattformar. Många lärare verkar dock lämnas ensamma med uppgiften att 

fortbilda sig och skaffa nödvändiga kunskaper för att kunna hantera IKT-verktyg. I Rask m.fl. 

(2006:61) framgår att 63 % av de svenska gymnasielärarna tar egna initiativ för att fortbilda 

sig inom IKT, 29 % har fått fortbildning genom studiedagar arrangerade av skolan och 14 % 

får kunskaper på annat sätt. Hela 16 % menar att de inte fortbildar sig alls inom området, vare 

sig på egen hand eller genom skolans försorg. Det är rimligt att anta att de lärare som har ett 

IKT-intresse i större utsträckning än andra ser till att lära sig att hantera olika verktyg som står 

dem till buds. För en lärare som inte är intresserad av IKT och som heller inte har några större 

förkunskaper, torde detta inte stå högt på prioriteringsordningen.  

Bergqvist (2005:11–12) menar att lärare måste ha kunskaper och kompetens för att använda 

de nya digitala resurserna. De måste därmed få fortbildning för att lära sig att integrera IKT 

som en naturlig del i undervisningen (Bergqvist, 2005:19). Även Lonn och Teasley 

(2009:693) menar att lärare tjänar på att få utbildning i att använda lärplattformar på ett sätt 

som kan förbättra undervisning och lärande.  

2.8.4 Generationsklyfta mellan lärare och elever 

Prensky (2001a:1) menar att dagens unga tänker annorlunda än vad tidigare generationer av 

unga har gjort. Deras tankemönster har helt förändrats, tack vare att de växt upp med dator-

spel, e-post, Internet, mobiltelefoner och liknande teknik som en integrerad del i sina liv. 

Prensky (2001a:1) kallar dagens unga för digitala infödingar
2
, vilket innebär att de har det 

”digitala språket” som modersmål. Motsatsen är de människor som har fått lära sig detta di-

gitala språk senare i livet och därför kan klassas som digitala immigranter
3
 (Prensky, 

2001a:2). Prenskys digitala infödingar hanterar den nya tekniken till fulländning, medan de 

digitala immigranterna alltid kommer att ha en mer eller mindre utpräglad ”accent”, som kan 

visa sig genom att de skriver ut e-postmeddelanden för att de föredrar att läsa dem på papper 

eller att de kallar in någon på kontoret för att visa en hemsida i stället för att e-posta webb-

adressen. De digitala infödingarna har däremot socialiserats in i den nya digitala världen och 

har vant sig vid att alltid nå information snabbt, vara uppkopplade för jämnan, göra flera saker 

samtidigt, få omedelbar återkoppling på vad de gör och göra saker i godtycklig ordning 

(Prensky, 2001a:2).  

                                                 
2
 Digital Natives. 

3
 Digital Immigrants. 
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Ett av skolans problem är enligt Prensky (2001a:2) att lärarna ofta inte klarar av att undervisa 

den nya generationen med digitala infödingar. Gapet mellan skolans undervisning och elever-

nas sätt att tänka och bearbeta information har blivit för stort. Hans slutsats blir att skolans 

största uppgift är att anpassa undervisningen för att den ska passa de digitala infödingarna 

(Prensky, 2001a:3–4).  

Den bild som Prensky målar upp kan tyckas något överdriven, men han får stöd från flera 

håll. Dunkels (2006:48) skriver att många kanske skrattar då de känner igen sig själva som di-

gitala immigranter, men menar att hon tror att det ligger mycket i vad Prensky säger. Det 

handlar inte bara om det traditionella gapet mellan vuxna och ungdomar, det som alltid har 

funnits där i alla tider. Den här gången är det allvarligare än så, menar Dunkels (2006:48). 

Även Skolverket (1992:68) tar upp problemet med klyftan mellan lärare och elever. Där be-

skrivs fenomenet som en generationsklyfta som består i att elever av i dag ofta har en vardag-

lig och naturlig kontakt med IKT, medan lärare inte har det i lika hög utsträckning. Anderhag 

m.fl. (2002:166) tar som exempel att lärare ofta har ett tänkande baserat på erfarenheter av 

äldre medier (som böcker och tidningar), vilket de försöker applicera på nya medier. Hela 

detta resonemang visar att lärarrollen har förändrats och att lärare måste lära sig att möta de 

nya eleverna i dagens skola. Enligt Rask m.fl. (2006:61) tror 89 % av lärarna att lärarrollen 

har förändrats med tanke på utvecklingen inom IKT. Hur anpassningen till den nya lärarrollen 

ska gå till verkar dock inte lika uppenbart. 

De lärare som kan sägas tillhöra kategorin digitala immigranter är troligen mindre benägna att 

använda sig av lärplattformar, då de är ovana vid att använda sig av IKT över huvud taget. 

Dessutom är det rimligt att anta att lärare som uppfattar att deras elever är mer kunniga inom 

IKT än de själva väljer att undvika exempelvis lärplattformar, för att inte känna sig under-

lägsna sina elever.  

2.8.5 Tekniska hinder och problem med tillgänglighet 

I Falloons (2010:118) undersökning upplevde vissa lärare att det ibland fanns tekniska hinder 

för vad de ville göra med lärplattformen. Det kan också finnas tillgänglighetsproblem med 

lärplattformar, som gör att den kommunikationsmöjlighet som de erbjuder inte fungerar fullt 

ut. Exempelvis är det inte alla elever som tar till sig datorn som kommunikationskanal, utan i 

stället föredrar personlig kontakt med lärare och andra elever (Olsson, 2005:120). Detta torde 

kunna leda till att lärare inte ser någon nytta med att kommunicera via lärplattformen och där-

för slutar med det.   
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2.8.6 Oreflekterat införande av lärplattformar 

Något som framhålls som en orsak till lärplattformars dåliga genomslagskraft är att de ofta in-

förs i skolan utan någon större reflektion. Gertsen Larssen m.fl. (2006:13) menar att stora 

satsningar på IKT i skolan ofta görs utan tydliga kriterier för framgång och utan att följa upp 

resultaten. De jämför situationen med att köpa tio nya bärbara datorer utan att packa upp dem 

(Gertsen Larssen m.fl., 2006:13). Bergqvist (2005:12) menar att det inte räcker med att införa 

datorer i skolan. Det måste också till en IKT-medveten pedagogik för att dessa ska utnyttjas 

på bästa sätt – något som ofta förbises (Bergqvist, 2005:12). Även Prensky (2008:2) är inne 

på samma linje. Han skriver att vissa skolor som har infört teknik i skolan har kommit fram 

till att den inte är till någon nytta. Detta beror enligt Prensky (2008:2) på att ingen har lärt lä-

rarna att lära ut på ett nytt sätt med teknikens hjälp.  

Erstad (2002:190–191) visar också på vikten av ett reflekterat förhållningssätt gentemot digi-

tal teknik i skolan, något som torde vara applicerbart på lärplattformar.  I Norge ser situatio-

nen ungefär likadan ut som i Sverige; norska skolor har god tillgång till datorer och annan di-

gital teknik i skolan, men utnyttjandet av dessa är lågt (Erstad, 2002:190–191). Anledningarna 

till detta kan enligt Erstad (2002:191) vara attityder till tekniken eller lärares bristande kom-

petens. Han menar dock att den allra största orsaken förmodligen är att det saknas en pedago-

gisk kontextualisering av teknikanvändandet (Erstad, 2002:191). Tekniken blir bara något 

som läggs på lärarna utan att de får veta varför och ingenting görs för att förbättra deras förut-

sättningar att utnyttja tekniken på ett fruktbart sätt (Erstad, 2002:191). 

Prensky (2008:3) menar att en IKT-medveten pedagogik inte behöver gå ut på att lärare lär sig 

hur man hanterar digital teknik, utan snarare att läraren går in i rollen som intellektuell hand-

ledare som hjälper eleverna med individualiserad hjälp. Han menar att det är viktigt att ele-

verna tillåts använda sig av den teknik de så väl behärskar. Eleverna har verktygen för att 

skaffa sig kunskaper – de måste bara tillåtas använda dem (Prensky, 2008:3). Något som 

Prensky (2001b:5) menar att det de digitala infödingarna lider brist på är förmågan att reflek-

tera och tänka kritiskt. Lärarens roll blir därför att stödja eleverna i arbetet att utveckla dessa 

förmågor.  

2.8.7 Teknopositivism och kommersiella intressen 

Att reflektionen kring IKT-produkter som lärplattformar uteblir är enligt Robertsson 

(2003:284) en följd av den så kallade teknopositivism, som går ut på att ny teknik ses som en 

frälsare som automatiskt löser alla IKT-relaterade problem i skolan, såsom bristande kompe-
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tens hos lärare eller tidsbrist. Buckingham (2007:6) berör samma tema och skriver att IKT 

ofta ses som den stora lösningen, men att det sällan definieras vilka problem som egentligen 

behöver bli lösta. Säljö (2002:19) menar att tron på att IKT per automatik ska förbättra och ef-

fektivisera lärandet är en vanlig inställning i skolans värld, en vision som också framhålls i 

reklam för IKT-produkter som lärplattformar. Dessa okritiska förutsägelser om teknikens fräl-

sande förmåga sprids enligt Säljö (2002:19) av personer som inte är insatta i hur skolan funge-

rar. När de förutspådda effekterna av IKT inte infinner sig är det vanligt att söka orsakerna till 

detta hos lärarna (Säljö, 2002:20). I denna diskussion en bild av lärarna målats upp där de 

framstår som gammalmodiga och ovilliga till förändring, något som gjort många lärare 

mycket frustrerade (Säljö, 2002:20). Buckingham (2007:51, 56) stödjer resonemanget och 

menar att användande av teknik i skolan ofta är beordrat uppifrån och dessutom pådrivet av 

kommersiella intressen, varför lärare kan känna sig påtvingade att arbeta med den. 

Erstad (2002:192) menar att IKT-utvecklingen inom skolan har präglats av eldsjälar som har 

satt tekniken framför de pedagogiska målen, varför färdigheter i att använda tekniken har 

framställts som det viktigaste. Stora satsningar på IKT har pressat fram ”en okritisk, närmast 

euforisk, stämning om teknikens förträfflighet” (Erstad, 2002:192).  

2.8.8 Lärplattformar är dåligt anpassade efter skolans behov 

Som en följd av ovanstående resonemang kommer en risk att IKT-produkter inte alltid är an-

passade till skolan och skolans behov. Säljö (2002:21) berör ämnet och skriver att de lös-

ningar som tekniken erbjuder inte alltid är lösningar på de problem och utvecklingsbehov som 

lärare har i sitt arbete. Buckingham (2007:30) menar att det ofta finns ett gap mellan visionen 

hos den som inför systemet och hur det verkligen används i den pedagogiska verksamheten. 

Huruvida detta gäller lärplattformar är svårt att säga. Vilken åsikt gymnasielärare kan ha kring 

detta är något som behandlas i den undersökning som är föremål för denna uppsats. 

2.8.9 Brister i de materiella förutsättningarna 

Ett uppenbart hinder för att använda lärplattformar är brister i de materiella förutsättningarna. 

Rask m.fl. (2006:38) beskriver hur vissa lärare ser brist på pengar, för dålig utrustning eller 

för få datorer som hinder för att använda IKT i undervisningen. Hylén (2006:167) pekar också 

på vikten av att lärare har tillgång till dator och internetuppkoppling hemma för att en lyckad 

kompetensutveckling inom IKT ska komma till stånd. Problem med materiella förutsättningar 

i den svenska gymnasieskolan eller i lärarnas hem torde dock inte vara något större problem, 

vilket vi tidigare varit inne på.   
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3 Material och metod 

Vår studie är av kvalitativ art, vilket bland annat innebär en strävan efter förståelse av beteen-

den, värderingar och åsikter i en viss kontext (Bryman, 2002:273). Det innebär också att det 

är deltagarnas, eller informanternas, perspektiv som utgör utgångspunkten för studien (Bry-

man, 2002:273). Eftersom vi strävar efter att få en djupare förståelse för gymnasielärares tan-

kar kring lärplattformar som ett stöd i arbetet, passade ett kvalitativt angreppssätt bäst. 

Vi ansåg att intervjuer var det bästa sättet att få svar på våra frågeställningar, som för minnets 

skull repeteras här: 

1. Hur kan lärplattformar fungera som ett stöd i lärares arbete och vilka hinder kan finnas 

för detta? 

2. Vilka orsaker kan finnas när lärplattformar inte fungerar som ett stöd i lärares arbete? 

Anledningen till att vi valde denna metod är att intervjuer till sin art inrymmer ett stort mått av 

flexibilitet (Bryman, 2002:299), vilket vi snart ska återkomma till. Intervjuerna genomfördes 

på tre gymnasieskolor i en medelstor stad i Mellansverige. Fortsättningsvis kommer skolorna 

att benämnas skola A, skola B och skola C. Skola A är en mindre friskola, skola B en medel-

stor friskola och skola C en stor kommunal skola. De tre skolorna har olika profiler och ger 

olika program, varför vi tycker att vi har fått en bra blandning av olika sorters skolor, vad 

gäller storlek och inriktning. Anledningen till att valet föll på just de aktuella skolorna var 

dels att de uppfyllde de önskade kriterierna att de arbetar med lärplattform och att de varierar i 

storlek och huvudman, och dels att vi sedan tidigare hade kontakter på dessa. Eftersom 

gymnasielärare ofta har en hög arbetsbelastning ansåg vi det mer sannolikt att vi skulle få 

tillgång till informanter på skolor där vi var kända.  

3.1 De studerade skolorna 

De tre skolorna är mycket olika varandra, både vad gäller storlek, inriktning och styrning, nå-

got som vi ser som positivt för undersökningens vidkommande då det ger den en större bredd 

och variation. Skola A är en mycket liten friskola med tydlig profil mot media. Skolan har 

drygt 80 elever och personalen består av 12 personer. Skola A är en helt fristående skola, vil-

ket innebär att den inte ingår i någon större koncern. Detta innebär i sin tur att alla beslut fat-

tas direkt på skolan och att beslutsgångarna blir mycket korta. På skola A används lärplatt-

formen It’s Learning. Eleverna har ej egna bärbara datorer men kan låna sådana vid behov 
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och det finns mycket god tillgång till datorsalar samt att de som ej har dator hemma kan få 

låna en sådan av skolan. Datorer används normalt i undervisningen. 

Även Skola B är en friskola, men med betydligt fler elever än skola A. På skola B finns runt 

300 elever och personalen består av ca 35 personer. De program som ges på skolan är inrik-

tade på IT eller naturbruk. Något annat som skiljer den från skola A är att skola B ingår i en 

större koncern, som har ett antal skolor på olika orter i Sverige. Vissa beslut fattas på lokal 

nivå medan andra fattas på koncernnivå, varför beslutsgångarna inte alltid är lika korta som på 

skola A. På skola B används både Moodle och Fronter, då skolan är i en övergångsfas mellan 

de båda plattformarna. Samtliga elever vid skolan har en egen bärbar dator som de alltid ska 

ha med sig vid undervisning och som de ansvarar för och har tillgång till dygnet runt. Datorer 

används normalt i undervisningen. 

Den tredje skolan skiljer sig helt från de två första på flera sätt. För det första är skola C en 

kommunal skola, vilket också kan ha betydelse för beslutsgångar och annat. För det andra är 

den mycket större än de andra skolorna, med ca 2400 elever och ca 340 anställda. Det ges en 

mängd olika program på skolan, både yrkesförberedande och teoretiska sådana. I kommunens 

skolor används lärplattformen Fronter, varför detta gäller även skola C. På skolan finns några 

datorsalar och åtta datorer i biblioteket. Datorer används inte normalt i undervisningen. 

3.2 Genomförande 

Vi intervjuade fyra lärare på varje skola. Totalt ger det tolv intervjuer, vilket vi anser vara 

proportionerligt i förhållande till omfånget på vår studie och därför ett tillräckligt antal. Ur-

valet skedde genom att vi kontaktade respektive rektor och bad denne om hjälp att välja ut in-

formanter på skolan. Anledningen till att vi inte själva valde ut informanter var att vi ville 

undvika att vår kännedom om skolorna och medarbetarna där skulle färga urvalet.  Våra krite-

rier var att de fyra lärarna skulle undervisa i olika ämnen – en inom humaniora
4
, en inom 

naturvetenskapliga eller tekniska ämnen
5
, en yrkeslärare inom IKT och/eller media och en yr-

keslärare i ett ämne utanför IKT och media. Dessutom hade vi önskemål om att lärarna, så 

långt det var möjligt, skulle vara spridda över olika åldrar. Våra kriterier grundades på anta-

gandet att lärare i olika åldrar och inom olika ämnesområden använder lärplattformar i olika 

stor utsträckning och till olika saker. Som vi tidigare har berört så menar exempelvis Buck-

                                                 
4
 Här menas en ämneslärare inom de samhällsveteskapliga ämnena (såsom samhällsvetenskap, historia och 

religion) och språkämnena (inklusive svenska). 
5
 Här menas en ämneslärare inom de naturvetenskapliga och tekniska ämnena (såsom fysik, biologi, teknik och 

kemi). Även matematik räknas hit. 
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ingham (2007:63–64) att lärare som undervisar inom tekniskt orienterade ämnen är öppnare 

och mer mottagliga för IKT i undervisningen än andra lärare, samtidigt som de uppvisar ett 

mer kritiskt förhållningssätt till detsamma. Vad gäller lärares ålder och dess betydelse för in-

ställningen till IKT i undervisningen, så menar Rask m.fl. (2006:38) att yngre lärare ser nyttan 

med detta i större utsträckning än äldre lärare. Att enbart fokusera på yngre lärare inom IKT 

eller media, eller äldre lärare inom språk och humaniora, skulle kunna innebära att möjliga 

intressanta perspektiv av gymnasielärares tankar kring lärplattformar som ett stöd i arbetet 

skulle kunna utebli. Eftersom vi använde oss av olika kriterier för att välja ut informanter kan 

vår urvalsmetod liknas vid det stratifierade slumpmässiga urval som beskrivs av Bryman 

(2002:106–107). 

Viktigt att poängtera är också att vi upplyste rektorerna om att lärarnas användande av lär-

plattformar inte var något kriterium för att ingå i vår undersökning. Robertssons (2003:284) 

begrepp teknopositivism, som går ut på att ny teknik ses som en frälsare som automatiskt lö-

ser alla IKT-relaterade problem i skolan, är centralt i sammanhanget. Det var viktigt att inte 

bara få tala med lärare som brinner för lärplattformar, alltså förespråkare för teknopositivis-

men, utan få en så stor blandning som möjligt.  

De tre rektorerna som kontaktades hanterade vår förfrågan på olika sätt. På skola A hänvisade 

rektorn oss till en lärare, som blev vår kontaktperson. Denne fick i sin tur välja ut lämpliga 

kandidater bland sina kollegor, i rektorns ställe. På skola B slumpade rektorn fram fyra kandi-

dater åt oss. På skola C blev urvalet snarare något av ett snöbollsurval, då rektorn hänvisade 

oss till ett par lärare på skolan, genom vilka vi fick kontakt med ytterligare informanter. Ett 

snöbollsurval fungerar, enligt Bryman (2002:115), just på detta sätt. 

Kriteriet angående undervisningsämne blev inte helt och hållet uppfyllt, men spridningen 

mellan olika ämnen blev ändå relativt stor. Två av informanterna är ämneslärare inom natur-

vetenskap eller teknik, men en av dem undervisar också inom humaniora. Tre informanter är 

ämneslärare inom humaniora. Fem informanter är yrkeslärare inom IT eller media, varav en 

även är ämneslärare inom humaniora. De sista två informanterna är yrkeslärare inom andra 

ämnen än IT och media.  

Vad gäller könsfördelningen, som inte var vårt främsta kriterium vid urvalet, blev utfallet så 

att fyra av våra informanter är kvinnor medan åtta är män. Detta är något som eventuellt 

skulle kunna ha en inverkan på användandet av lärplattformar men då det ligger bortom det 

som vi i undersökningen har möjlighet att utreda kommer genusfrågan att lämnas därhän. 
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Vi valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer, då vi önskade få en så flexibel intervju-

process som möjligt. Bryman (2002:301) menar att semi-strukturerade intervjuer ger infor-

manterna stor frihet att själva utforma sina svar, samtidigt som intervjuaren inte behöver bli 

alltför bunden av ett i förväg uppställt intervjuschema. I stället används en så kallad intervju-

guide, där de olika teman som ska beröras finns listade. Intervjuaren behöver inte ställa frå-

gorna i en viss ordning utan kan anpassa sig efter hur intervjun utvecklar sig. Ämnen som un-

der intervjuns gång utkristalliserar sig som extra viktiga och intressanta kan ges mer utrymme 

än sådana som inte uppfattas som lika relevanta (Bryman, 2002:301). Intervjuguiden är ut-

formad efter Brymans (2002:304–308) anvisningar och återfinns i sin helhet i appendix 1. Vi 

har även tagit intryck av Hartmans (2003:35–36) råd kring frågeformulering. De teman som 

intervjuguiden tar upp är möjligheter, hinder och problem med lärplattformar, det egna 

användandet av lärplattformar och attityd och användning på skolan i stort. Intervjuguiden 

inleds dessutom med några inledande frågor av formell art, vilket är viktigt för att sätta in 

informantens svar i ett sammanhang (Bryman, 2002:305). Enligt Brymans (2002:305) råd har 

vi organiserat de olika temana på ett sätt så att ordningsföljden känns naturlig, även om vi var 

beredda att ändra denna under intervjuernas gång om det skulle kännas nödvändigt. Till varje 

tema formulerades ett antal intervjufrågor. Vid utformandet av dessa var vårt mål att göra dem 

så breda att ingen viktig fråga glömdes bort, men samtidigt inte så specifika att intervjuguiden 

blev för komplicerad och bindande. Tanken var inte att frågorna skulle ställas precis som de 

formulerats i intervjuguiden, utan snarare fungera som ett tankestöd för intervjuaren.  

Intervjuerna genomfördes under en period om ungefär tre veckor i april och maj 2010. 

Längden på intervjuerna varierade mellan 14 och 42 minuter.  Åldersfördelningen på våra 

informanter sträcker sig mellan 24 och 59 år, med en medelålder på 37 år. Vi anser därmed att 

vi har fått en godtagbar spridning vad gäller ålder.  

Då vi ville eliminera risken att närvaron av två intervjuare skulle få informanten att känna sig 

obekväm, valde vi att utföra intervjuer var för sig. I så hög utsträckning som möjligt valde vi 

att låta en intervjuare som var okänd på skolan genomföra intervjuerna där, men i några fall 

blev vi av praktiska skäl tvingade att frångå denna princip. Vår ambition har dock varit att in-

tervjuare och informant skulle vara helt okända för varandra, så att de båda kunde gå in helt 

förutsättningslöst i intervjun. Vid själva intervjusituationen började vi med att presentera oss 

själva och syftet med undersökningen. Respondenterna informerades därefter om sin rätt till 

avidentifiering och till att när som helst avbryta intervjun.  
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För en detaljerad analys av kvalitativa intervjuer är det viktigt att intervjuerna spelas in och 

transkriberas (Bryman, 2002:306). Vårt önskemål var därför att få samtliga informanters bifall 

till detta, vilket också blev fallet. Eftersom analysen av transkriberad text kan kännas oöver-

stiglig när samtliga intervjuer är genomförda och utskrivna (Bryman, 2002:311) valde vi att 

låta analysen bli en kontinuerlig aktivitet genom hela processen. En fördel som följer av kon-

tinuerlig analys är att olika teman kan framstå som extra viktiga och därför värda att gå in på 

lite djupare i återstående intervjuer (Bryman, 2002:311–312). Vi tycker därför att kvaliteten 

på våra intervjuer successivt har höjts genom detta arbetssätt. 

Vid analysen av det insamlade materialet sökte vi efter utsagor som kunde hänföras till några 

samlande rubriker eller kategorier. Bryman (2002:377) kallar detta tillvägagångssätt för kod-

ning. Det innebär att materialet, exempelvis transkriptioner eller fältanteckningar, bearbetas 

på ett sådant sätt att namn eller etiketter sätts på delar som kan vara av teoretisk vikt. Det är 

ett sätt att ”etikettera, åtskilja, sammanställa och organisera data” (Bryman, 2002:377). På så 

sätt fick vi en överblick över vårt material och kunde se tendenser och samband i detsamma.  

I resultatredovisningen används fingerade förnamn på informanterna. Dessa namn är hämtade 

ur statistik över de vanligaste mans- och kvinnonamnen 2010.  

3.3 Etiska överväganden 

Enligt Hartman (2003:128–132) finns fyra grundläggande etiska principer att förhålla sig till 

vid kvalitativa undersökningar. Dessa fyra principer är öppenhet, självbestämmande för de 

medverkande, konfidentiell behandling av forskningsmaterialet samt autonomi beträffande 

materialets användning. Vi anser oss ha uppfyllt öppenhetskravet, då samtliga respondenter 

informerades om syftet med undersökningen före intervjuerna. Vi var också tydliga med att 

informanterna deltog på frivillig basis och när som helst hade rätt att avbryta intervjun. Där-

med är kravet på självbestämmande uppfyllt. Kravet på konfidentiell behandling av forsk-

ningsmaterialet är uppfyllt eftersom informanterna har avidentifierats och inga personuppgif-

ter har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga har kunnat komma åt dem. Vi anser även kra-

vet på autonomi är uppfyllt, då den information som samlats in inte har använts i något annat 

syfte än som underlag till den aktuella studien. 

3.4 Metoddiskussion 

Centralt för vår uppsats är att det är lärarna och deras åsikter och tankar som fokuseras. Vi 

hade med andra ord inte kunnat besvara våra frågeställningar om vi hade valt några andra in-
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formanter än just lärare. Däremot hade vi kunnat använda oss av en annan metod, exempelvis 

enkät eller fokusgrupper. Det som gjorde att det slutgiltiga valet föll på intervjumetoden var 

att vi önskade få ett djupare och personligare samtal än vad som är möjligt när enkäter an-

vänds. Enkäter är på det sättet inte lika flexibla till sin art och ger heller inte någon möjlighet 

till uppföljningsfrågor (Bryman, 2002:147). Å andra sidan hade vi kunnat använda oss av fler 

informanter, då det inte är lika tidskrävande med enkäter som med intervjuer (Bryman, 

2002:146). Då vår studie är av kvalitativ art var detta dock inget prioriterat kriterium. Fokus-

grupper är intressanta då en grupp personer som samtalar om ett givet ämne kan föra ett reso-

nemang längre än vad som kanske skulle vara möjligt vid en individuell intervju (Bryman, 

2002:326–327). Risken finns dock att informanterna inte vågar säga vilka åsikter de har, eller 

att de påverkas av varandra i gruppen (Bryman, 2002:338–339), vilket vi önskade undvika. 

Då några av våra frågor kan uppfattas som känsliga, exempelvis kring hur lärarna ser på 

skolledningen och deras agerande vad gäller införande av lärplattformar, var det av yttersta 

vikt att informanterna vågade säga sin innersta mening. Vid en personlig intervju ser vi inte 

att denna risk blir lika stor, då informanten garanteras avidentifiering och endast öppnar sig 

för intervjuaren.    

Något som vi hade kunnat göra annorlunda är hanteringen av urvalet, den svåraste delen av 

vårt arbete med datainsamlingen. Nu valde vi att använda oss av ett antal kriterier för att få en 

spridning vad gäller ålder och undervisningsämne och i någon mån även kön. Vi hade kunnat 

använda oss av andra kriterier, såsom IKT-vana, antal år i läraryrket, eller något annat. Vi 

hade också kunnat välja att inte använda oss av några kriterier alls utan helt och hållet slumpa 

fram våra informanter. Utifrån vad som var viktigt för oss i vår studie tycker vi dock att vi 

valde lämpliga kriterier i urvalsprocessen och att utfallet av denna blev god.  

Två begrepp som är viktiga vad gäller kvaliteten på vetenskapliga undersökningar är validitet 

och reliabilitet. Huruvida dessa är tillämpbara på kvalitativa studier är dock föremål för dis-

kussion (Bryman, 2002:257). Bryman (2002:258–262) ger exempel på alternativa kriterier för 

bedömning av kvalitativa undersökningar. Vi har valt att utgå från en blandning av de båda 

metoderna för att säkerställa kvaliteten på vår studie. 

Validitet handlar om huruvida en undersökning mäter det den avser att mäta (Bryman, 

2002:257). Genom att diskutera metoder och teoretiska utgångspunkter med andra insatta per-

soner, kan validiteten stärkas (Bryman, 2002:89). Här ser vi en styrka i att vi är två personer, 

då vi kontinuerligt har diskuterat och förfinat arbetssätt och metoder under hela processens 



20 

 

gång. Vi har också diskuterat desamma med vår handledare, som är insatt i dylika frågor. För 

att öka den interna validiteten, eller tillförlitligheten, har vi använt oss av respondentvalide-

ring, som enligt Bryman (2002, 258) innebär att informanterna i undersökningen får ta del av 

de uppgifter som de har lämnat och bekräfta att de har uppfattats på ett riktigt sätt. Respon-

dentvalideringen gick till så att vi e-postade de färdiga transkriptionerna till respektive infor-

mant och bad dem att läsa igenom dessa för att återkomma till oss. Samtliga informanter vali-

derade transkriptionerna och ingen av dem hade något ytterligare att tillägga eller upplevde att 

de blivit missförstådda. 

En annan form av validitet, nämligen extern validitet, rör frågan huruvida resultatet av under-

sökningen är generaliserbart till andra miljöer och situationer (Bryman, 2002:258). Det kan 

likställas med begreppet överförbarhet som beskrivs av Bryman (2002:260) och är ofta svårt 

att helt och hållet uppfylla vid kvalitativa studier. Detta beror på att kvalitativa studier intres-

serar sig för kontextuellt unika miljöer. Det råd som kvalitativa forskare därför får är att på ett 

så fylligt sätt som möjligt beskriva den miljö och kontext som används i studien (Bryman, 

2002:260). Det underlättar vid bedömning av huruvida resultaten är överförbara till en annan 

miljö. Av denna anledning har vi försökt beskriva våra aktuella miljöer så utförligt som möj-

ligt. 

Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen kan replikeras. Eftersom det inte går att 

återskapa en social miljö som den ser ut vid en viss tidpunkt, kan detta vara ett problem vid 

kvalitativa studier (Bryman, 2002:257). Ett alternativt kriterium är pålitlighet, vilket innebär 

att ett granskande synsätt bör antas (Bryman, 2002:260–261). Vi har därför lagt stor vikt vid 

att med så stor tydlighet som möjligt beskriva alla faser i undersökningsprocessen. Målet med 

detta är att undvika bristande transparens, som kvalitativa studier ofta kritiseras för (Bryman, 

2002:271). 

Vad gäller urvalet kan kritik framföras mot att det inte är representativt för svenska gymna-

sielärare som grupp. I en kvalitativ studie är det dock inte generaliserbarheten som är i fokus, 

utan snarare en kontextuell förståelse (Bryman, 2002:273), varför detta inte behöver vara nå-

gon svaghet. Som vi tidigare har beskrivit har vi också försökt få en så god spridning som 

möjligt på våra informanter, vad gäller typ av skola, undervisningsämne och ålder.  

Annan kritik som kan riktas mot studien är att metoden att låta rektorerna välja informanter 

kan vara riskabel. Rektorerna har intresse av att deras skolor ska komma i så positiv dager 

som möjligt, vilket skulle kunna innebära att de bara väljer ut informanter som de vet kommer 
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att bidra till detta. Om ett kriterium för att en skola ska framstå som bra är att lärarna är tek-

nikvänliga, kan detta innebära att rektorn enbart väljer ut informanter som denne vet är posi-

tivt inställda till lärplattformar. Vi anser dock att den risken är minimal, då både informanter 

och skolor är avidentifierade i vår studie. Det visade sig också under intervjuernas gång att 

spridningen vad gäller användande av och attityder till lärplattformar var stor. Spridningen var 

större ju större skolan var, vilket kan tyda på att det på en mindre skola lättare uppstår en sam-

syn kring IKT-frågor och liknande. Huruvida informanterna slumpats fram på skolan eller 

valts ut via snöbollsurval tycks i sammanhanget vara av mindre betydelse. 

Reaktiva effekter är alltid ett problem vid undersökningar av det här slaget. En reaktiv effekt 

som kan bli aktuell vid intervjuer är ”försökskanineffekten” som innebär att informanten vill 

göra ett gott intryck eller tror att han/hon förväntas uppträda på ett visst sätt (Bryman, 

2002:185). Detta problem är givetvis svårt att helt komma ifrån, men vi har ändå försökt mi-

nimera det genom att hålla en viss distans till informanterna och inte visa hur deras svar be-

döms, vilket enligt Bryman (2002:142) kan vara en väg att gå. Detta har underlättats genom 

att vi i så stor utsträckning som möjligt genomfört intervjuer på skolor där vi inte varit kända, 

som tidigare nämnts. 
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4 Resultat och analys 

Vi tänker under den här rubriken fortlöpande både redovisa vårt resultat och analysera detta. 

Stoffet från våra intervjuer har delats in i olika teman. Först kommer vi att beskriva hur lä-

rarna i vår undersökning ser på lärplattformars roll i skolan i stort. Därefter kommer vi att gå 

in på hur lärplattformar kan fungera som ett stöd i lärares arbete, samt några hinder som kan 

ligga i vägen för detta. Slutligen kommer vi att undersöka några möjliga orsaker som kan 

ligga bakom dessa hinder. 

4.1 Lärplattformars roll i skolan 

Många av våra informanter verkar tämligen överens om att lärplattformar har en naturlig plats 

i gymnasieskolan, även om inte alla verbaliserar denna tanke. Erik säger att ”vi måste gå den 

här vägen” och att det i framtiden krävs ännu mer tillgänglighet, det vill säga att alla har till-

gång till den information de behöver oberoende av plats eller tidpunkt. Värt att uppmärk-

samma är att Erik är 56 år och alltså avviker från det mönster som Rask m.fl. (2006:38) ser i 

att yngre lärare skulle vara mer positivt inställda till IKT i undervisningen än äldre. Å andra 

sidan undervisar Erik i IT och media, vilket kan påverka hans inställning. Han har en vision 

om att skolan i framtiden ska gå över helt och hållet till lärplattformen och bli helt papperslös, 

men trycker på att just tillgängligheten är det som gör att lärplattformen har sin givna plats i 

skolan. ”Det är väl därför man har en sådan här plattform, att göra saker ständigt tillgängliga, 

var eleverna än befinner sig”, förklarar han. Också Per tar upp tillgängligheten som det star-

kaste skälet för att använda en lärplattform och pekar på fördelen med att elever som är från-

varande under en lektion lätt kan gå in på lärplattformen och titta på vad de har missat, förut-

satt att läraren har lagt ut materialet där. Även Nils är mycket positiv till lärplattformen som 

arbetsredskap och menar att dess roll är att främja interaktivitet mellan eleverna och omvärl-

den. Häri ligger en slags gemenskapstanke som svarar mot den jämlikhets- och jämställdhets-

aspekt som Skolverket (1992:68) tar upp och som går ut på att skolan måste skapa lika möj-

ligheter för alla. Den som har svårast att över huvud taget se lärplattformars roll i skolan är 

Anna: 

Jag förstår ju tanken med att man samlar alla elevers, att de har ett ställe där de ska 

söka kunskap och hålla sig uppdaterade om skolans verksamhet och så vidare, och 

för att de ska tycka att det är relevant så borde ju alla göra det. Och jag gör det inte.  

Hon beskriver hur hon har dåligt samvete över att inte förstå poängen med lärplattformen och 

att hon inte heller använder den i sitt arbete. Även Maria kämpar för att se en så pass stor 

nytta med lärplattformen att hon ska komma över tröskeln att börja arbeta med den. Hon 
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tycker att det känns krångligt men säger också att ”alla ska ju jobba i det så att jag ska väl in i 

det också”. På frågan om hon ser någon poäng med att använda lärplattformen svarar hon att 

”Ja, men det är väl jättesmidigt”, utan att utveckla det vidare. I stället understryker hon hur 

viktigt det är att tekniken fungerar för att lärplattformen över huvud taget ska kunna användas.  

Att det ur samhällsekonomisk synvinkel är viktigt med IKT-kunnig arbetskraft, så som Hylén 

(2006:143) menar, är något som stöds av exempelvis Jan. Han kan dock inte se att lärplatt-

formar skulle vara till någon större nytta här: 

Vi kan säga så här – de måste förberedas inför samhället och samhället kräver att de 

har datorvana så om de inte har det när de kommer hit så är det bäst att de får det när 

de är här. Så kan man säga. Men vad It’s Learning kan göra för den sakens skull. 

Det är nog det lilla. Då är det bättre att de sysslar med 3D-programmen och Photo-

shop och sina egna Wordprogram istället för It’s Learning för det är det lilla i det 

stora. Men du måste ha datorvana givetvis. Det kan vi inte lura bort. 

Sammanfattningsvis kan sägas att inställningen till lärplattformar skiftar väldigt mellan våra 

informanter, från de som inte ser någon nytta alls med lärplattformar till de som är i det när-

maste euforiska över desamma. 

4.2 Hur kan lärplattformar fungera som ett stöd i lärares arbete? 

Att lärplattformar skulle göra det ”både enklare, roligare och mer givande” att arbeta som lä-

rare, som Spetz (2007:6) skriver, är en något överdriven bild vilket står klart för oss efter att 

ha talat med informanterna. Något som däremot står klart är att lärplattformar kan upplevas 

som ett stöd i lärarens arbete och som ett hjälpmedel i skolvardagen på olika sätt. Här har vi 

listat de mest uppenbara vinsterna, som våra informanter ser det. Bilden som träder fram är 

dock kraftigt nyanserad, då det som av en lärare ses som en fördel av en annan kan upplevas 

som en nackdel. Därmed berörs även vilka hinder som kan stå i vägen för att lärplattformar 

ska fungera som ett stöd för lärarna.  

4.2.1 Elevers eget ansvar kontra föräldrakontroll 

Några av lärarna har tagit upp att lärplattformar kan hjälpa elever att ta större ansvar för sina 

studier, vilket givetvis avlastar läraren. Utvecklar detta gör Eva som säger att ”det är ju fak-

tiskt så att med Fronter så lägger man över ett större ansvar på eleven, för sina studier”. Hon 

berättar att hon säger till sina elever att de själva kan gå in på Fronter och se vilka uppgifter de 

har kvar att göra och vilken tidsbegränsning som gäller. Det går också att som lärare ställa in 

vilken tidsbegräsning som gäller i lärplattformen, vilket gör att eleverna måste anpassa sig till 

detta. Också Anders upplever dessa fördelar och pekar på vinsten i att han som lärare inte be-

höver sitta och vakta eleverna, utan de kan ta datorn med sig och arbeta på en plats och en tid 
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som passar dem för att sedan lämna in uppgifter när det krävs. ”Sådana här fördelar är jätte-

viktigt att de kommer fram tror jag, för de som är lite tvehågsna”, fortsätter han. Dessa syn-

punkter går helt i linje med de riktlinjer som finns i läroplanen för de frivilliga skolformerna 

(Lpf 94, 1994:4–5) där det anges att elever ska uppmuntras att ta personligt ansvar för sitt lä-

rande och sina studieresultat. Å andra sidan så upplever inte alla att lärplattformar gör att ele-

verna tar större ansvar. När Per berättar att eleverna har möjlighet att gå in och titta på lek-

tionsmaterial för att ta igen lektioner som de har missat, kommer det fram att det är väldigt få 

elever som faktiskt gör detta. Han menar att det bara är det motiverade eleverna som gör det 

och att de sannolikt hade tagit reda på vad som gäller ändå, med eller utan lärplattform. 

I kontrast till elevernas eget ansvar kan föräldrakontroll sättas, vilket Buckingham (2007:27) 

beskriver. Detta förhållande är något som problematiseras av många av våra informanter. Jan 

ser exempelvis ett problem i att föräldrar skulle tillåtas gå in och ”rota i dokument som eleven 

har skrivit”. Han är i stället mycket för elevansvar och vill att eleven själv ska ta ansvar för att 

släppa in sina föräldrar eller att inte göra det. Han är ”kluven när det gäller det här med föräld-

rar och hur mycket med elevernas arbete de ska ha att göra” och tycker att de i första hand ska 

få se övergripande information om hur det går i skolan. Mer positiv till föräldrakontroll är Ka-

rin som tror att det skulle gynna alla parter om föräldrarna tilläts logga in i systemet för att se 

hur det går för deras barn. Hon menar att det inte alltid är lätt för föräldrar att prata med sina 

tonårsbarn om sådana saker och att det då kan underlätta med lärplattformslösningen. Samti-

digt ser hon problem med att vissa elever inte har så bra hemförhållanden och att avslöjanden 

om att det kanske inte går så bra i skolan kan resultera i repressalier för eleven. I det fallet 

gäller det att läraren tänker på vad han eller hon lägger ut för information i lärplattformen, 

menar hon.  

Även Maria ser en problematik i att föräldrar, om de tillåts logga in i lärplattformen, skulle 

kunna få se för mycket. Hon tycks inte lita helt och hållet på att systemet skulle förhindra dem 

att komma åt känslig information eller att de skulle utestängas då eleverna fyllt 18 år och är 

myndiga. Hon är också av åsikten att föräldrar som normalt inte engagerar sig i sina barn för-

modligen inte skulle göra det ens om de fick möjlighet att logga in i lärplattformen. Detta talar 

alltså emot vad Buckingham (2007:27) skriver om att föräldrars engagemang i en engelsk 

kontext ses som något som skulle kunna höjas genom stärkt föräldrakontroll och insyn.  

Odelat positiva till föräldrainloggning är framförallt Nils och Johan där den förre tycker att 

”det blir ett lättare sätt” att ha kontakt med föräldrarna genom It’s Learning än exempelvis 
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telefon. Han ser inga direkta fallgropar med att engagera föräldrarna i lärplattformen. Johan 

ser en framtida möjlighet i att låta föräldrar logga in för att på så sätt avlasta lärarna. I för-

längningen skulle lärarna kunna slippa skriva dokument som exempelvis åtgärdsprogram, 

önskar han. 

4.2.2 Lagring av information och kopplingen till portfoliometoden 

Att allt eleverna gör kan sparas på lärplattformen ser Per som en möjlighet, då han ser en lik-

het med portfoliometoden: 

Det är ju egentligen så det fungerar, lärplattformar, för det ligger ju kvar där. Sedan 

blir det ju aldrig det här med att man väljer vilka saker som ska vara kvar utan all-

ting finns ju kvar. 

Samtidigt ser han ett problem i att lärplattformen inte accepterar stora filer som filmer, något 

som är viktigt på skola A med dessa mediainriktning. Ett annat problem som Erik lyfter, som 

gäller just tanken med portfolio, är att eleverna inte förstår nyttan med arbetssättet. ”Det är en 

träningssak”, menar han och stödjer därmed Prenskys (2001b:5) resonemang kring digitala in-

födingar som behöver hjälp med förmågan att reflektera och tänka kritiskt. Han berättar om en 

idé som han och en kollega fött och som går under arbetsnamnet loggblogg. Tanken är att 

varje elev ska ha en digital loggblogg där de lägger in arbeten som de är nöjda med och re-

flekterar över vad de har gjort. Kanske är detta ett sätt att individualisera undervisningen och 

anpassa den efter olika elevers lärstilar, något som Buckingham (2007: 23–26) menar att lär-

plattformar bör stödja. I detta fall var dock inte tanken att loggbloggen skulle kopplas till lär-

plattformen, varför det är svårt at göra denna koppling.  

En baksida till att allting lagras i lärplattformen upplever Johan, som ser risken med ”en falsk 

säkerhet”. Han menar att det är viktigt att som lärare regelbundet gå in och rensa i lärplattfor-

men så att känslig information om eleverna inte blir liggande. Detta ser han som något som 

kan bli en stress, varför han har svårt att se att just denna aspekt av lärplattformar skulle stötta 

läraren i dennes arbete.   

4.2.3 Platsoberoende 

Något som i stort sett alla lärare tar upp som ett upplevt stöd i arbetet är lärplattformarnas till-

gänglighet oberoende av plats och tid. Karl säger: 

Jag var nog positivt inställd till ett sådant hjälpmedel som Fronter, just därför att det 

alltid är tillgängligt för andra elever på något sätt. Och det är en distributionskanal 

som går ända hem till eleven så att säga. Det ger stora möjligheter att ha kontakt och 

stora möjligheter för eleven att se hur de befinner sig i sina studier och liknande. Så 

jag tycker att det är jättebra. 
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Även Erik tycker att det underlättar för honom att komma åt sitt material var han än är, samti-

digt som eleverna kan arbeta hemifrån vid behov. En liknande uppfattning har Nils, som inte 

bryr sig så mycket om var och när eleverna gör sina uppgifter. De kan lika gärna jobba 

hemma på kvällstid som i skolan på dagtid, resonerar han. Genom den ständiga tillgänglighe-

ten kan eleverna heller inte påstå att de har tappat bort papper, vilket Maria upplever som ett 

stöd i arbetet. Hon får stöd från Per som säger att även om eleverna har glömt allt annat i 

skolan så har de ”förmodligen inte glömt datorn i alla fall för dem är de ju väldigt noga med”. 

Därmed kan eleven arbeta hemma även om de glömt böcker och papper i skolan. Även Anna, 

som i grund och botten är negativt inställd till lärplattformen på skolan, säger att hon kan ”ju 

se att det kan finnas information som bör vara tillgänglig även hemifrån, eftersom det för ele-

verna känns naturligt att söka information på en dator”.  

Ovanstående kommentarer stödjer Anderhag m.fl. (2002:168) som pekar på just vinsten med 

tillgänglighet. Motsatt åsikt har dock Jan som ser en risk i att det kan bli för enkelt för ele-

verna. Det kan framkalla en attityd hos dem att ”Ah, det finns på It’s Learning. Jag stannar 

hemma och skiter i skolan för jag vet ju precis hur man ska få tag på information ändå”. Det 

står alltså klart att majoriteten ser fördelar i den ständiga tillgängligheten men att det även 

finns andra perspektiv att beakta.  

4.2.4 Lärares tidsanvändning 

Lonn och Teasley (2009:689) tog i sin undersökning upp att användande av lärplattformar är 

mycket tidsbesparande för lärare. Vi har både funnit uttalanden som stödjer detta påstående 

och uttalanden som inte gör det. Eva ser en stor tidsvinst tack vare den överblick som lärplatt-

formen erbjuder, vilket vi kommer att återkomma till. Hon menar också att administrationen 

förenklas avsevärt, vilket sparar tid för henne. Johan beskriver samma sak. ”Det minskar ner 

arbetsbördan för läraren så läraren kan fokusera på kärnverksamheten”, säger han. Per säger 

att ”administrativt så löser det ju tidsfrågan bra” och menar att det generellt sett ”tar kortare 

tid att göra saker”. Även Nils ser tidsvinster och tar som exempel att inte behöva skriva ut 

papper igen som en gång delats ut till eleverna, och som de sedan slarvat bort. När allt finns i 

lärplattformen upplever han att han i stället får mer tid över till att hjälpa eleverna. Flera av lä-

rarna upplever att de genom att använda sig av lärplattformen får mer tid över till att in-

teragera med eleverna och just att slippa springa efter papper ser många som en stor tidsvinst. 

Karl trycker på tidsvinsten i att aldrig behöva låta dokument passera kopiatorn, utan att de i 

stället laddas upp i lärplattformen så fort de har författats, för att sedan användas när det är 

lämpligt.  
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Vidare poängterar Karin att det sparar tid att ge enklare återkoppling till elever via lärplatt-

formen. Hon ger återkoppling i stil med: ”ja, men ändra bara detta och skicka in det igen” till 

elever som är mer eller mindre självgående. På så sätt får hon tid över till att ge mer avance-

rad och anpassad återkoppling till de elever som har behov av detta.   

Däremot är inte tidsvinsten genom användandet av en lärplattform någonting som kommer di-

rekt, menar flera av lärarna. Exempelvis berättar Per att det för honom innebär fler moment 

vid planeringen av en kurs, då han först måste planera kursen och därefter lägga in material i 

lärplattformen. Även Nils ser att det initialt skapas ett merjobb då material ska läggas in i sy-

stemet, men att det så småningom kan resultera i en tidsvinst. Än så länge har den dock ute-

blivit för hans del. Jan i sin tur intar en mer skeptisk hållning till tidsvinsten då han menar att 

en bra lärare reviderar sitt material fortlöpande, varför det inte går att återanvända det material 

som lagts in i lärplattformen i befintlig form. I detta sammanhang är det också viktigt att un-

derstryka att det är tidsödande att konvertera eventuellt analogt material till digital form så att 

det kan läggas in i lärplattformen, vilket Erik tydligt upplever. Jan går längre och hävdar att 

det inte går att bara konvertera det analoga materialet till digital form, utan att det även måste 

omarbetas för att bli ett bra material som kan användas i sitt nya sammanhang.  

Ytterligare kritiska åsikter som rör lärplattformar och tidsanvändning har visat sig i våra in-

tervjuer. Exempelvis menar Anders att lärplattformen kräver att läraren är aktiv. Han jämför 

den med Facebook och att det krävs en viss aktivitet för att användandet ska ge avkastning 

utifrån det enkla sambandet att desto mer tid och energi du investerar i den desto mer får du ut 

av den. Ett exempel på att vara aktiv är att läraren snabbt återkopplar inskickade uppgifter, om 

så endast med en rad som bekräftar att man ser att den är mottagen. Även flera av lärarna be-

tonar vikten av att lärplattformen är ett aktivt och levande system, och att det krävs att man är 

aktiv i sitt användande av den för att det ska lyckas.  

Något annat som har med tidsanvändning att göra är den flexibilitet som Anderhag m.fl. 

(2002:168) tar upp och som innebär att lärare och elever själva kan välja under vilka tider de 

vill använda lärplattformen. Detta är något som också kommer upp i våra intervjuer. Karl be-

skriver att så fort en elev har lämnat in något i lärplattformen så kan han ge återkoppling. Ele-

ven kan sedan se kommentarer och betyg utan fördröjning. På så sätt kan läraren komma till 

avslut med saker tidigare vilket ger en potentiell tidsvinst. Även Nils är inne på samma spår 

och säger att han ibland är inne i lärplattformen på kvällstid för att titta på elevarbeten och ge 

återkoppling på dessa.  
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Slutsatser som kan dras kring tidsaspekten är att det råder viss oenighet kring huruvida lär-

plattformar verkligen innebär en tidsbesparing för lärare eller inte. Initialt tycks det krävas 

mycket tid och arbete för att komma igång med att använda lärplattformen och lägga in det 

material som krävs, vilket kan vara ett hinder för att lärplattformen ska fungera som ett stöd i 

lärares arbete. Samtidigt är flera informanter överens om att tidsbesparingen kan komma se-

nare och att det därför trots allt är något som stödjer läraren i dennes yrkesroll.  

4.2.5 Kommunikation inom och utanför lärplattformen 

Att kommunikationen mellan lärare och elever skulle förbättras eller öka genom använd-

ningen av en lärplattform, som Lonn och Teasley (2009:689) menar, är något som Nils till 

viss del tycks hålla med om. Han ser en klar vinst i att eleverna kan nå honom även kvällstid 

och att han kan ge elever återkoppling genom It’s Learning. Även Karin är positiv och tycker 

att kommunikationsmöjligheterna i lärplattformen underlättar hennes arbete. Hon kan ge 

enklare återkoppling till eleverna den vägen och på så sätt koncentrera sig på att ge återkopp-

ling ansikte mot ansikte i de fall där det behövs mer engagemang. Att lärplattformen även 

skulle kunna fungera som ett verktyg för att kommunicera lärare emellan är något som Maria 

tar upp. Hon har testat chattfunktionen för att prata med en lärare som befann sig i ett annat 

klassrum, men kritiserar att det inte kom någon ljudsignal när ett nytt meddelande dök upp. 

Därmed var hon tvungen att hela tiden bevaka datorn för att se om den andra läraren skrivit 

något, vilket hon inte ansåg sig ha tid med under lektionstid.  

En aspekt av detta är att vissa elever, som Olsson (2005:120) skriver, föredrar personlig kon-

takt i stället för att kommunicera genom datorn. Just detta, att det fysiska mötet riskerar att 

utebli vilket därmed kan föra med sig negativa konsekvenser, är något som flera informanter 

berör. Karl är mycket tydlig i detta då han säger: 

Kommunikationen man får med någon när man sitter i närheten av eller hör tala, den 

är viktigare på något sätt än att se ett videoklipp eller att få information och kunna 

svara via något dött gränssnitt. Så potentialen att så att säga ta läraren ur klassrum-

met är, tror jag inte på. Eller tror jag kan vara en fara om den börjar utnyttjas. 

Samma åsikt har Anders som menar att ”vi umgås i Fronter väldigt mycket”. Han berättar att 

distansutbildningar ofta havererar på grund av att det fysiska mötet uteblir och ser en risk i att 

detta är något som överförs till den vanliga utbildningen. Även Jan är kritisk. Han upplever att 

samma elever gång på gång uteblir från lektioner och att det inte hjälper dessa att ha It’s 

Learning. ”De ska vara på skolan och få hjälp face to face för annars kan de ramla ur systemet 

totalt”, summerar han. Ibland är det också så att det tar lång tid innan elever påtalar att de har 

något problem med lärplattformen. Denna erfarenhet har Per som berättar att det kan gå en 
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vecka innan en elev talar om att han eller hon inte har kunnat komma åt en fil via lärplattfor-

men. Därmed har kommunikationen mellan honom och eleverna inte förbättrats tack vare lär-

plattformen. 

Åsikterna tycks kraftigt gå isär vad gäller kommunikationsaspekten. Klart är att vissa upple-

ver det som ett stöd i deras arbete att kunna kommunicera med elever via lärplattformen, me-

dan andra pekar på risken med den minskade fysiska kontakten.  

4.2.6 Överblick  

I intervjuerna med lärarna trädde en tydlig bild fram där lärarna upplevde det som ett stort 

stöd att lärplattformen gav dem överblick över eleverna och deras skolgång, samt möjlighet 

att göra sammanställningar av olika slag. Johan menar att när han kommer till det läget att han 

ska sätta betyg på eleverna så underlättar det enormt mycket för honom att använda lärplatt-

formen. ”Då blir sammanställningen så mycket enklare”, säger han. Även Anna, som i grun-

den är negativ, tycker att det är relevant att kunna få ut statistik ur systemet.  

4.2.7 Hjälp med att motarbeta fusk och plagiat 

Flera av informanterna upplever det ibland som ett problem att eleverna har tillgång till Inter-

net när de är inne på lärplattformen. Detta gäller framför allt i provsituationer, något som gör 

att Karin inte använder sig av funktionen med självrättande prov alls. Även Per ser ett pro-

blem i detta och säger att ”om man har tillgång till Moodle så har man ju tillgång till Internet 

och då kan man plagiera eller (suck) inte lära sig hur man källhanterar”. Här kommer vi åter-

igen in på Prenskys (2001b:5) resonemang kring digitala infödingars oförmåga att reflektera 

och tänka kritiskt. Här tycks inte lärplattformar vara en hjälp i arbetet med att hjälpa eleverna 

med dessa förmågor. Snarare tycks de kunna uppmuntra ett beteende som gör att eleverna 

tänker ännu mindre källkritiskt.  

När det gäller fusk och plagiat nämner Eva att det går att koppla samman Fronter med Ur-

kund, som är ett system för att kontrollera att elever inte har kopierat andras texter. Detta ser 

hon som en mycket positiv möjlighet som hon dock inte har provat än. Detta är inget som lö-

ser frågan med självrättande prov, men är något som skulle kunna tvinga elever att vid skrift-

liga uppgifter verkligen bemöda sig att skriva med egna ord i stället för att plagiera andras ar-

bete. Här skulle lärplattformen kunna stödja elever i deras arbete att tänka mer reflekterande 

och källkritiskt.  
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4.2.8 Ämnesintegration och samarbete mellan lärare 

En lärplattform kan ge stora möjligheter för lärare att samarbeta och att arbeta över ämnes-

gränserna. Detta är något som Anders tar upp, men beklagar sig samtidigt över att det är för få 

lärare på skolan som använder Fronter för att detta ska kunna bli verklighet ännu. Annars ser 

han stora möjligheter i ämnesintegration och att använda Fronter som en idébank där lärare 

ger varandra tips, material och återkoppling på material och upplägg. För Karin tycks detta 

samarbete ha kommit längre. Hon beskriver att hon och hennes kollegor använder Moodle 

som ett hjälpmedel då de arbetar i projekt och samarbetar över ämnesgränserna. Detta är ing-

enting som nämns i litteraturen. Det tycks som om kommunikationen mellan lärare och elever 

där ses som det centrala, medan kommunikationen lärare emellan inte fokuseras på samma 

sätt. Att samarbeta lärare emellan, med hjälp av lärplattformen, skulle dock kunna vara något 

som stödjer lärare i deras lärarroll av våra informanters resonemang att döma.  

4.3 Möjliga orsaker när lärplattformar inte fungerar som ett stöd 

Vi har nu visat hur lärarna i vår undersökning tycker att lärplattformar kan stödja dem i deras 

arbete. Det står dock klart att det inte enbart är en positiv bild som målas upp. Många lärare 

uppfattar problem med lärplattformarna, något som kan utgöra hinder för att de ska fungera 

som just stöd i lärares arbete. Nu tänker vi därför gå in på vilka möjliga orsaker som kan ligga 

bakom dessa hinder. Bilden som träder fram är återigen nyanserad, då det inte ensidigt går att 

säga vad som är orsak och vad som är verkan. Utifrån de uppgifter vi fått från våra informan-

ter tycker vi oss dock se tydliga mönster som här kommer att redovisas. 

4.3.1 Lärplattformar och det nya paradigmet 

Till att börja med är det oklart huruvida lärplattformar fungerar som ett stöd i det nya para-

digmet som Prensky (2008:1) beskriver. Många av informanterna ser inte alls den nya lärar-

rollen som handledare utan är hellre kvar i invanda arbetsrutiner där lärplattformen inte har 

någon naturlig plats. Maria berättar att ”ibland är det väl lättare att använda vanligt papper”. 

Karl beskriver hur han upplever att det bland många av hans kollegor finns en obenägenhet att 

förändra ett arbetssätt som de tycker fungerar bra. Han ser det som mänskligt och fortsätter: 

”Det kräver ju ny insats, ett nytt tänk, börja om från början, lära sig någonting nytt”. Också 

Anders upplever denna typ av attityd hos vissa av sina kollegor och kopplar den till rädsla och 

osäkerhet. Han tror att dessa lärares tankar går ungefär så här: 

Jag har mitt upplägg, ska jag behöva ta och knöka ned det en gång till i maskin för 

att få in det? 
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Bilden är dock mer nyanserad än så, då vissa lärare identifierar sig med den nya lärarrollen. 

Anders ser tydligt att lärare mer och mer övergår från att vara lärare till att vara handledare. 

Han går så långt att han inte vill kalla sig själv för lärare, utan föredrar i stället termer som 

handledare eller projektledare. En annan syn på saken är att läraren aldrig kommer ifrån sin 

lärarroll så länge den förknippas med bedömning och betygssättning. Detta menar Johan, som 

gärna skulle se att läraren kopplades bort från detta ansvar. ”Då blir den mer, rollen som lä-

rare blir mer handledare”, tycker han. Som handledare kan läraren fokusera på att hjälpa ele-

verna att nå vissa mål, utan att själv vara en bedömande faktor. Moodle och Fronter upplever 

han som ett steg i rätt riktning, då det exempelvis finns funktioner för självrättande prov i 

dessa. Här ser Johan lärplattformen som en möjlig stöttepelare i det nya paradigmet, så som 

Prensky (2008:1) önskar att tekniken ska fungera i skolan. 

4.3.2 Generationsklyftan mellan lärare och elever 

Hur uppfattar då lärarna att den av Skolverket (1992:68) beskrivna generationsklyftan mellan 

lärare och elever ser ut? Hur kan den påverka användandet av lärplattformar? Här kommer re-

sonemanget kring digitala infödingar och digitala immigranter (Prensky, 2001a:1–2) in. Flera 

av informanterna ser tydliga tendenser hos eleverna som överensstämmer med den beskriv-

ning som Prensky (2001a:1) har av digitala infödingar. Erik berättar om elever som sköter 

antecknandet direkt i datorn under lektionstid, för att sedan spara anteckningarna både i den 

lokala datorn, i den lokala filservern och en egen filserver hemma. ”Mycket avancerat men 

det har förekommit ett antal gånger här på skolan”, berättar han. Erik tar också upp elevernas 

aktiva användande av Facebook
6
 och hur den ständiga tillgängligheten verkar tilltala eleverna, 

precis så som Prensky (2001a:1) beskriver att digitala infödingar fungerar. Även Anders drar 

en parallell till Facebook och jämför det med lärplattformen. Han menar att eleverna förväntar 

sig att läraren är aktiv i Fronter, precis som de själva är i Facebook. Det sätter press på läraren 

att bekräfta mottagna dokument och snabbt ge återkoppling till eleverna. De digitala inföding-

arnas vana vid att ständigt vara uppkopplade, nå information snabbt och få omedelbar respons 

på vad de gör (Prensky, 2001a:1) kan bli ett problem i skolan, menar Johan som ser att ele-

verna till följd av detta fått extremt dåligt tålamod. De förväntar sig att allting alltid ska fun-

gera och att det ska fungera direkt. ”Om saker inte händer med en gång så säger de: ’Nej, det 

funkar inte’. Så ger de upp”, berättar Johan.  

                                                 
6
 Webbaserat verktyg för socialt nätverkande, se http://www.facebook.com.  

http://www.facebook.com/
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Generationsklyftan mellan lärare och elever kan leda till att läraren känner sig underlägsen 

sina elever när det kommer till digital teknik, varför det ibland kan vara lättare att helt und-

vika exempelvis lärplattformar. Denna känsla beskrivs tydligt av en av informanterna, som 

också berättar hur hon gjorde för att komma över denna tröskel. Hon valde ut en klass som 

hon kände mycket väl och använde den som pilotklass för sitt arbete med lärplattformen. Ef-

tersom hon räknade med att göra fel var det viktigt för henne att välja en klass som det inte 

kändes jobbigt att ”göra bort sig” inför.  

Samtidigt som eleverna uppfattas som digitala infödingar på många sätt så finns röster som 

menar att de egentligen inte kan så mycket om datorer och digital teknik som många tror. 

Även om de blir ”alltmer vana vid att använda datorer så kan de inte mer om datorer”, säger 

Anna och tar som exempel att eleverna ” rycker ju glatt ur usb-minnena utan att koppla ifrån 

och sånt”. Också Eva målar upp en bild av eleverna som okunniga vad gäller hanteringen av 

lärplattformen. Hon upplever att de har svårt för att vänja sig vid att gå in och titta och att de 

till exempel inte vet hur de ska få bort kommentarer som läraren har lagt in i Worddokument, 

men ”det går säkert att vänja dem vid det”, säger hon. Detta ger en bild av eleverna som kun-

niga inom vissa områden, som exempelvis att hantera Facebook, men att deras datorkunska-

per i övrigt lämnar en del att önska.  

Det är tydligt att vissa av lärarna ser sig själva som digitala immigranter i förhållande till ele-

verna. Exempelvis beskriver Maria lärplattformen så här: ”Det är väl som allt annat tekniskt. 

Krångligt”. Anna tar tydligt upp skillnaden mellan olika generationer och upplever att hon 

själv finns någonstans mitt i: 

Jag tänker på min mamma som, bara paniken när hon inser att hon snart måste ha en 

dator för att kunna betala räkningar och hon får verkligen panik. Och hon är 65. Jag 

vet att alla 65-åringar är inte så men hon tycker verkligen att det är jätteobehagligt. 

Och så ser jag ju mina barn då som är i den andra änden och som för dem är det så 

självklart att man är ute på nätet hela tiden och man umgås och man frågar vad andra 

gör och man sitter och pratar i Skype och allting.  

Huruvida lärplattformar är något som kan hjälpa till att minska gapet mellan de digitala infö-

dingarna och de digitala immigranterna, råder det oenighet kring bland informanterna. Erik 

beskriver hur It’s Learning snabbt har blivit viktigt för eleverna då de vill kunna bevaka saker 

och i stället för att kontakta en lärare kunna kontrollera saken direkt i datorn. Flera röster talar 

för det motsatta, nämligen att lärplattformen inte passar de digitala infödingarna och inte hel-

ler är anpassad efter dem. Vi har redan berört hur Eva berättar att eleverna hade svårt för att 

vänja sig vid att använda lärplattformen. Också Johans inlägg kring elevers dåliga tålamod är 
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viktigt här. ”Om Moodle inte fungerar eller tar tre sekunder mer än vanligt på sig att ladda så 

säger de att det inte fungerar”, berättar han. Anna ser ett problem i att Fronter inte har ”an-

ammat ungdomskulturen. Man har inte tänkt på det utan bara byggt systemet utifrån tekniska 

förutsättningar”. Det gap mellan skolans undervisning och elevernas sätt att tänka, som 

Prensky (2001a:3–4) beskriver, tycks alltså inte helt och hållet fyllas upp av lärplattformarna 

som används i skolorna i dag. 

4.3.3 Materiella förutsättningar 

Något som är en förutsättning för att lärplattformar över huvud taget ska kunna användas är 

att tekniken finns på plats och fungerar. Hur ser det då ut med den saken på de tre skolorna 

som vår studie berör? Enligt Hylén (2006:145) ser datortätheten på svenska gymnasieskolor 

generellt sett bra ut, men på de tre aktuella skolorna framträdde varierande bilder. På skola A 

anser de intervjuade lärarna att datortillgången är god både för lärare och för elever. 

Vi har ett övermått av datorer här. Inga som helst problem. Alla lärare har en per-

sonlig dator. Så där finns inga begränsningar. (Erik) 

Nils tror att elevernas tillgång till datorer ser bättre ut på skola A än på andra gymnasieskolor, 

men säger att de ännu inte nått målet med en dator per elev. Det verkar dock som om eleverna 

har tillgång till dator när de behöver det. ”Det finns lätt datorer för alla elever som behöver”, 

säger Jan. Lars poängterar också att eleverna inte kan använda datorbrist som en ursäkt för att 

inte arbeta med lärplattformen, eftersom datorer alltid finns. De tekniska problemen på skolan 

verkar vara få. ”Ja, det funkar rätt bra”, säger Lars och menar att han inte ser några tekniska 

begränsningar för att använda lärplattformen på skolan. Vid valet av lärplattform var det vik-

tigt för personalen på skolan att systemet skulle vara stabilt och utan några dataförluster. Här 

menar Erik att det inte räcker med att bara införa ett system, utan det måste också finnas säkra 

rutiner för backuper. ”Driftstopp får ju inte finnas”, tillägger han.  

Även på skola B är den allmänna uppfattningen bland informanterna att datortillgången är 

god. Maria berättar att varje lärare har varsin bärbar dator, liksom varje elev. Det som för 

henne är den begränsande faktorn är i stället att Internet sällan fungerar i den byggnad där hon 

har den mesta av sin undervisning. Som vi tidigare redovisat är internetuppkoppling annars 

något som 96 % av eleverna och lärarna har tillgång till i gymnasieskolan (Rask m.fl., 

2006:12).  Det finns också en sårbarhet i att lärplattformen inte fungerar som den ska, en 

aspekt som Johan tar upp då han säger: ”Det har ju faktiskt hänt då att Moodle inte funkar, då 

sitter man ju där va”. Han jämför lärplattformen med ett affärskritiskt system som ovillkorli-
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gen måste fungera och menar att IT-avdelningen snabbt måste ingripa om det inte gör det. Att 

information går förlorad vid en systemkrasch är oacceptabelt, tycker Johan: 

Jag menar, tänk dig att eleverna har läst ett, en kurs som går över ett år, va. Och så 

skulle all den där informationen försvinna. Vad ska jag basera min betygssättning på 

i så fall då va?  

Han trycker på vikten av att lägga mer resurser på IT-avdelningen ju större tillit verksamheten 

sätter till system av det här slaget. Enligt Johan fungerar detta relativt bra på skola B. Han har 

inte upplevt några problem med förlorad information eller liknande. Karin tycker att det 

ganska ofta händer att lärplattformen inte fungerar och att eleverna därför inte kan komma åt 

information. Hon säger dock att det ibland är en ursäkt som eleverna kommer med, då de inte 

har gjort vad som förväntas av dem. 

Om datortillgången ser bra ut på skola A och skola B, så är det värre beställt på skola C. Anna 

beskriver hur lärarna får stå och köa för att få tillgång till en dator, vilket givetvis påverkar 

användandet av lärplattformen på skolan. Hon uttrycker också en irritation över att lärarna 

uppmanas att använda datorer till fler och fler saker, samtidigt som antalet datorer inte utökas. 

Även Eva verkar ha samma uppfattning. ”Den är ju bristfällig, den tillgången. Absolut!”, sä-

ger hon, men tillägger att PIM-utbildningen
7
 har förbättrat läget något. Intressant är att An-

ders, som arbetar på samma skola, ser mer positivt på läget. ”Jag tror faktiskt att vi är ganska 

så väl personalmässigt klädda med dator”, menar han. När det gäller elevernas tillgång till 

datorer menar Anna att det är väldigt ojämnt på skolan. Datorerna är placerade i datorsalar 

och utsätts inte sällan för sabotage från elevernas sida, vilket också har lett till att flera datorer 

plockats bort. Sabotaget kopplar Anna till att skola C är en mycket stor skola där det är svårt 

att kontrollera allt som händer. Tillgången till datorsalar verkar vara en begränsande faktor på 

skola C. Eva beskriver hur hon får gå långa sträckor mellan sin huvudsakliga undervisningssal 

och närmaste datorsal och hur hon tycker att det är ett problem att ha klassen delad mellan 

dessa båda lokaler. Även Karl anser att den begränsande faktorn vad gäller elevernas datoran-

vändande är tillgången till datorsalar. Karl kan också se vissa tekniska problem med lärplatt-

formen som sådan. Chattfunktionen fungerar exempelvis inte som den borde, berättar han. 

Inte heller e-postfunktionen fungerar, men det beror snarare på kommunens IT-policy än på 

rent tekniska problem. Stabiliteten i systemet är annars hög, tillägger Karl. Även Eva beskri-

ver att tekniken vanligtvis fungerar bra, men berättar samtidigt om en krasch som resulterade i 

att uppsatser från en hel klass försvann. Detta var något som sänkte hennes förtroende för sy-

                                                 
7
 Praktisk IT- och mediekompetens. Utbildningsprojekt för att höja lärares IT- och mediekompetens.  

Se http://pim.skolverket.se  

http://pim.skolverket.se/
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stemet och hennes spontana första reaktion var att hon aldrig mer ville ha med lärplattformen 

att göra. 

En aspekt att beakta är att lärare, på grund av rädsla för att systemet inte ska fungera, ofta har 

en extra plan, vilket Karin beskriver då hon själv alltid har en ”plan B”, som hon uttrycker 

det. Hon är inte ensam om det. Även Per beskriver hur han alltid är förberedd på det värsta. 

”Jag har alltid kopior av allting på laptopen”, säger han. Detta tyder på att lärarna inte litar på 

att systemet fungerar i alla lägen. 

Slutsatser som kan dras av detta är att det inte är någon självklarhet att alla lärare och elever 

har tillgång till dator när de behöver det. I vår undersökning verkar datortillgången vara något 

som prioriteras högre på de båda friskolorna än i den kommunala skolan. Eftersom vi bara har 

undersökt tre skolor säger detta dock ingenting om hur detta förhållande ser ut generellt sett. 

De båda friskolorna är också betydligt mindre än den kommunala skolan och det är rimligtvis 

lättare att upprätthålla en hög datortäthet på en mindre skola än på en stor. Det torde också 

vara lättare att förhindra sabotage, av det slag som förekommer på skola C, på en mindre 

skola än på en större. Dessutom ligger det en skillnad i att som elev ha en egen personlig da-

tor, som fallet är på skola B, och att enbart ha tillgång till gemensamma datorer i en datorsal. 

Det torde ligga närmare tillhands för en elev att sabotera en gemensam dator än en dator som 

eleven själv förfogar över. Den inriktning och profil som skolan vill uppvisa spelar troligen 

också in på hur det ser ut med datortillgång. Detta är också något som kan förklara skillna-

derna mellan skolorna. På skola C varierar uppfattningen mellan lärarna något, vad gäller da-

tortäthet. Även detta kopplar vi till skolans storlek då vi finner det sannolikt att det på en stor 

skola är större risk att resurserna fördelas olika än på en mindre. 

Viktigt att komma ihåg är att det inte bara handlar om att datorer och Internet ska finnas på 

plats. Avgörande är också hur datorerna är placerade. Som vi visat så ligger det en stor skill-

nad i om eleverna har varsin bärbar dator och kan arbeta varsomhelst, jämfört med om skolan 

erbjuder ett antal datorsalar som geografiskt sett inte alltid ligger fördelaktigt till. Avgörande 

är också hur tekniken fungerar och om lärarna känner att de kan lita på att systemen fungerar 

som de ska.   

4.3.4 Lärplattformen som ett pedagogiskt eller administrativt verktyg 

Vi har tidigare beskrivit de tre lärplattformarna som är aktuella i undersökningen och visat att 

de i sin marknadsföring framhäver sina lärplattformar som pedagogiska verktyg, något som 

också tycks gälla allmänt för lärplattformar (itslearning.se, 2010; Fronter, 2010; Säljö, 
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2002:19). Spetz (2007:10) stödjer denna bild av lärplattformar då hon skriver att de hanterar 

både information, kommunikation och pedagogiskt arbete. Det vore därför inte märkligt om 

lärare förväntade sig att få ett pedagogiskt verktyg i sina händer då en lärplattform införs på 

skolan, men vad används den egentligen till? Informanterna i vår undersökning använder den 

främst för att hantera dokument, distribuera uppgifter och administrera. Därmed har vi funnit 

samma sak som Lonn och Teasley (2009:689), nämligen att det främst är administrativa upp-

gifter som utförs med hjälp av lärplattformarna. Kommunikationsmöjligheterna, som Lonn 

och Teasley (2009:689) inte upplever används i någon högre grad, används visserligen av 

flera av våra informanter men tendensen verkar vara att det framför allt handlar om envägs-

kommunikation från lärare till elever. Dock avviker Karins användande av lärplattformen från 

mönstret i övrigt, eftersom hon använder den som ett stöd för ämnesintegration och lärarsam-

arbetet. Annars träder bilden fram av en standardanvändare som använder lärplattformen till 

att planera, distribuera uppgifter, samla in desamma och ge återkoppling. Detta är hur Eva 

sammanfattar just ”standardanvändning” av lärplattformen. 

Vi ser alltså en tydlig tendens bland våra informanter att använda lärplattformen till administ-

rativa uppgifter snarare än pedagogiska. Utifrån detta resonemang är det inte konstigt om det 

uppstår en krock mellan lärares förväntningar och verkligheten. Detta uttrycker Johan genom 

en träffande liknelse: 

Vi håller på med en pedagogisk verksamhet. Är det för mycket begärt att vi faktiskt 

får ett pedagogiskt verktyg också, som faktiskt är pedagogiskt, liksom så där? Eh, 

mm (funderar). Jamen, det är ju ungefär som att brandkåren de behöver […] liksom 

ett fordon då för att kunna rycka ut till bränder, och så, så, så får de en liksom en 

Fiat, liksom, eller liksom en Nissan Micra, liksom. ”Varsågod, här liksom. Ni kan 

lägga slangen i bagaget”, liksom. Alltså, det är ju ett skämt […], ge oss lite vettiga 

grejer då, liksom. 

Paulsson (2008:5), som är kritisk mot lärplattformarnas roll som enbart administrativa verk-

tyg, får här alltså medhåll.  

Bilden av lärplattformar som administrativa verktyg blir ännu tydligare då vi frågar lärarna 

om de upplever lärplattformen som administrativ eller pedagogisk. Karl menar att så länge 

lärplattformen inte används till distansstudier så fungerar den främst som ett administrativt 

verktyg: 

Jag har inte någon vidare pedagogisk finess med Fronter som jag inte skulle kunna 

genomföra utan Fronter. Så i mitt fall så använder jag nog det rent administrativt. 

Fronter hade kunnat vara ett pedagogiskt verktyg, men är först och främst ett administrativt. 

Det menar Eva som anser att så länge det inte går att ge någon mer avancerad återkoppling via 
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lärplattformen så fungerar den inte pedagogiskt. Johan ser lärplattformar som ”ett steg i rätt 

riktning” för att skapa ett lärverktyg, men menar att de än så länge bara fungerar som admi-

nistrativa verktyg och som en möjlighet för lagring. Pedagogiska möjligheter kan nog finnas i 

lärplattformen, tror Lars, men han har inte använt sig av dessa. I stället är det för honom, som 

för de flesta andra, det administrativa som underlättas genom lärplattformen. Även Nils är 

kritisk mot att It’s Learning enbart fungerar som ett administrativt verktyg och önskar att det 

fanns fler pedagogiska möjligheter med lärplattformen, att eleverna skulle ”leva i It’s Lear-

ning under hela skoltiden” i stället för att bara gå in och hämta uppgifter som de gör i dag. 

Anna, slutligen, förknippar Fronter med byråkrati och anser att det inte handlar om något an-

nat än administration.  

En slutsats som kan dras är alltså att lärplattformar av gymnasielärare både uppfattas som och 

används som administrativa verktyg snarare än som pedagogiska lärverktyg. Det kan finnas 

positiva såväl som negativa aspekter kring det och det är inte självklart att lärplattformarna 

inte fungerar som ett stöd i lärares arbete bara för att de inte fungerar som pedagogiska verk-

tyg, vilket vi varit inne på tidigare. Klart är dock att lärare kan känna sig lurade om de för-

väntar sig att lärplattformar ska fungera som pedagogiska verktyg. För att de ska göra det 

krävs att någonting görs. Vad som skulle kunna bidra till detta är dock någonting som ligger 

utanför syftet för den här undersökningen.  

4.3.5 Lärplattformen och skolans behov 

”Det hade faktiskt varit kul att se ett lärverktyg som faktiskt utgick från skolan.” Så säger Jo-

han och sammanfattar därmed en åsikt som flera av informanterna står för, nämligen att lär-

plattformar inte alltid utgår från skolans behov. Detta ger stöd åt Säljö (2002:21) som skriver 

att de lösningar som tekniken erbjuder inte alltid är lösningar på de problem och utvecklings-

behov som lärare har i sitt arbete. Tydliga exempel på detta finns hos våra informanter, där 

några upplever att lärplattformar inte passar deras ämnen. Hästämnet och bildämnet har 

kommit upp som exempel. Vidare stödjer inte Fronter alla filformat, exempelvis bilder ska-

pade i Photoshop
8
. Det blir därför mycket svårt för en bildlärare, som kanske använder sig av 

Photoshop som bildredigeringsprogram, att använda Fronter som ett vettigt verktyg i sin un-

dervisning. Anna anser att en lärplattform aldrig kan bli användbar i kreativa ämnen, som 

bild. Hon ser det som en omöjlighet att få in kreativitet i ett ”fyrkantigt system”. Hon fortsät-

ter: 

                                                 
8
 Bildbehandlingsprogram. 
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Alla sådana här system rimmar så dåligt med mig som person och den pedagogik jag 

mest använder mig av när jag undervisar. 

Det står helt klart att Fronter inte på något sätt svarar mot de behov som hon har i skolverk-

samheten. Anledningen till att det är på det sättet är att Fronter är skapat av tekniker och inte 

pedagoger, tror Anna.  Det tycks alltså finnas ett gap mellan de som skapat systemet och de 

som faktiskt använder det, så som Buckingham (2007:30) också menar. 

För att ytterligare belysa problematiken kan vi här föra in Säljös (2002:20) resonemang kring 

att lärare ofta görs till syndabockar när de förutspådda effekterna av IKT inte infinner sig. En 

bild målas upp av lärare som gammalmodiga och ovilliga till förändring, menar han (Säljö, 

2002:20). Vi har visat på två viktiga saker här, dels att lärplattformar inte alltid svarar mot 

skolans behov och dels att de inte är de pedagogiska verktyg som de utger sig för att vara. 

Därmed är det inte konstigt om ett visst motstånd mot lärplattformar infinner sig, eftersom lä-

rarnas förväntningar inte uppfylls. Enligt Säljö (2002:20) kan denna jakt på en syndabock bli 

oerhört frustrerande bland många lärare, vilket vi tycker att vi har visat genom många tydliga 

exempel.  

4.3.6 Hur skolledningen påverkar användandet av lärplattformar 

En av de allra viktigaste orsakerna till att lärplattformar inte alltid uppfattas som ett stöd i lä-

rares arbete, är hur införandet av lärplattformen går till och hur direktiv från skolledningen ser 

ut. Detta är något som tydligt framkommer i vår undersökning, där i stort sett alla informanter 

berör ämnet. Tyvärr är de allra flesta kritiska till skolledningens agerande i frågan. En intres-

sant aspekt att bära i minnet är att skolledare enligt Rask m.fl. (2006:38) ser färre hinder med 

användande av IKT i undervisningen än vad lärare gör, vilket aktualiseras i detta avsnitt. Det 

är viktigt att här poängtera att inga skolledare har deltagit i undersökningen och att de attity-

der och den möjliga påverkan vi kan sluta oss till är härledd utifrån hur lärarna som deltog i 

undersökningen har upplevt riktlinjer, styrning och stöd från respektive skolledning. 

Till att börja med är många av informanterna kritiska till de riktlinjer som skolledningen har 

kring lärplattformen på skolan, om sådana riktlinjer över huvud taget finns eller har kommu-

nicerats till lärarna. På skola A ser Jan riktlinjerna som luddiga och säger om skolledarna att 

”de inte riktigt vet vad de vill med det” och att det istället handlar om en generell ”attityd att 

det ska användas bara och att det ska vara basen för allt”. Däremot målar Nils upp en tydli-

gare bild då han ser en tydlig riktlinje i fokuset på IKT och lärplattformen som ska genomsyra 

allt i skolan. Även Erik har målsättningen klar för sig och tvekar inte när han säger att mål-

sättningen är ”att vi ska över på plattformen helt och hållet. Vi ska bli papperslösa”. 
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Skola B uppvisar liknande mönster då Karin tror att ”det är väl meningen” att man ska an-

vända lärplattform och Maria tror att ”vi ska nog använda det på sikt i alla fall”. Båda svaren 

uttrycker viss osäkerhet kring riktlinjerna från skolledningen. Per och Johan däremot svarar 

säkrare på frågan och uttrycker att det är fast beslutat att Fronter ska användas till hösten och 

att det åtminstone delvis motiverats för dem.  

Skola C skiljer sig från de andra två även i det här avseendet. Ingen av de intervjuade lärarna 

upplever att det finns några riktlinjer eller direktiv från skolledningen kring användning av 

Fronter. Eva beskriver att det initialt fanns riktlinjer, att alla skulle gå grundutbildningen, men 

att det visade sig i praktiken vara frivilligt och att de sedan dess inte hört något nytt, vilket 

Anders bekräftar. Karl däremot beskriver att det nog finns riktlinjer, och att de nog är ”att vi 

så att säga har en ambition att använda Fronter”. Däremot tror han inte att den ambitionen 

varken påverkar hit eller dit då de som vill använda det kommer att använda det och de som 

inte vill inte gör det. Slutligen har vi Annas spontana reaktion i form av ett gapskratt som svar 

på frågan, följt av ett sarkastiskt ”Nej det finns inga sådana ledande direktiv” och att Fronter 

inte över huvud taget har nämnts på två år, det vill säga sedan lärplattformen infördes på 

skolan. 

Den bild som framträder är att även om det finns riktlinjer så är dessa inte tydliga. Det är lätt 

att se den risk som Erstad (2002:191) beskriver i att tekniken bara blir något som läggs på lä-

rarna utan att de får veta varför. Naturligtvis kan vi inte säga något som är generaliserbart, 

men att riktlinjerna inte är tydliga är intressant utifrån hur dessa lärare uppfattar lärplattfor-

marnas roll i skolan. Att det enbart är fyra av tolv som ser att det ens finns tydliga riktlinjer 

säger en hel del. Tre av dessa fyra är dessutom yrkeslärare inom IT/media och kan således 

därför tänkas ha ett större intresse för lärplattformen, utifrån Buckinghams (2007:63–64) på-

stående om att lärare som undervisar inom tekniskt orienterade ämnen är öppnare och mer 

mottagliga för IKT i undervisningen än andra lärare. 

En fråga som ställdes i intervjuerna var hur skolledningen kunde arbeta för att undvika eller 

vända negativa attityder till lärplattformar. Karl sammanfattar att man först måste betona för-

tjänsterna, och om de är tillräckligt höga ge ett erbjudande om att använda det. På så sätt ges 

en grundsyn kring användandet att ”det är ju värt det” menar han. Att kommunicera förde-

larna ser även Jan som viktigt då han tror att de som inte använder lärplattformen helt enkelt 

inte ser dess fördelar. Denna betoning av förtjänster kan med fördel göras genom att de som 

arbetar i systemet visar goda exempel på hur det kan användas, menar Anders och jämför det 
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hela med order i det militära där order utan motivering blir halvdant genomföra. Om man bara 

kunde visa hur man kan göra så blir fördelarna uppenbara och de tveksamma ”är med på ba-

nan”, fortsätter han. Vikten av att konkret se fördelarna blir extra tydlig då den goda inställ-

ning till lärplattformar som Karin upplever hos sig själv och sina kollegor kommer av att lä-

rarna själva sett fördelarna med det istället för att det pådyvlats ovanifrån. En inställning som 

delas av Johan som även tillägger att många människor faktiskt behöver se användande i 

verkligheten för att kunna ta till sig fördelarna och uttrycker det kortfattat som att ”monkey 

see, monkey do”. 

Anna ser det som mycket troligt att det skulle ha påverkat dagens negativa inställning om man 

diskuterade pedagogiska syften och det övergripande syftet i samband med införandet eller 

utbildningen. Vad Anna beskriver är Erstads (2002:191) pedagogiska kontextualisering av 

teknikanvändandet som han teoretiserar kan vara en stark orsak till underutnyttjande av teknik 

i skolan. Hon beskriver även hur ”Fronter var hett just då”, men att det sedan varit tyst om det. 

Det ser hon inte som något ovanligt då hon beskriver en känsla av att man som lärare blir 

”luttrad” efter ett tag då det ständigt är ny teknik som någon i kommunledningen kommit fram 

till är fantastisk och som man ska vara entusiastisk över. Hon liknar det hela vid en dagslända 

som strax dör. Annas resonemang stämmer väl med den okritiska och överdrivet entusiastiska 

bild som Erstad (2002:192) beskriver kring IKT i allmänhet.  

Som vi kunnat sluta oss till så kan införandet av en lärplattform vara mer eller mindre ge-

nomtänkt. En ytterligare aspekt att beakta är huruvida användandet är frivilligt eller påtvingat. 

I intervjuerna framkommer det att lärarna upplever tvånget mycket olika, även om det gäller 

samma skola och samma skolledning. Per känner ett tydligt tvång när Fronter ska införas un-

der nästkommande termin och berättar att det skapar ”en tråkig inställning till det hela redan 

från början”. Karl i sin tur upplever inget tvång i att använda lärplattformen men ser att den 

motvilja som redan finns skulle bli starkare och tydligare om det skulle komma krav på att 

använda den. Den som är tveklöst mest negativt inställd till lärplattformar i allmänhet och 

skolledningen i synnerhet beskriver ett upplevt tvång då hon anser att lärplattformen är något 

som ”pådyvlas” henne som lärare. Denna lärare berättar om en känsla av uppgivenhet då det 

snart kommer ”något nytt intelligent” som ”någon nördat fram” på ett bildningskontor någon-

stans och som ”man ska vara entusiastisk över”. Samtidigt medger hon att ”det kanske är jät-

tebra” men att hon som luttrad lärare inte orkar investera tid och energi i något som snart för-

svinner i alla fall. För den här läraren utgör skolledningen och de kommunala beslutsvägarna 

ett hinder för att lärplattformen ska vara ett stöd i hennes arbete. 
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Det är dock inte så enkelt att tvång innebär motvilja. Samtidigt som tvång kan skapa en nega-

tiv inställning så kan ett upplevt tvång som visar sig inte vara tvingande skapa negativa käns-

lor. En av lärarna upplevde just detta, vilket skapat negativa känslor mot skolledningen. Sam-

tidigt använder hon fortfarande lärplattformen även om användandet av den idag kan ses som 

frivilligt, vilket stämmer väl in med resultatet från Falloons (2010:116) studie. De lärare som 

ingick i den tyckte visserligen det var jobbigt att finna tiden att lära sig lärplattformen, men 

eftersom de var tvungna så gjorde de det och efteråt så ansåg de tiden vara välinvesterad. 

Även Anders drar resonemanget i den här riktningen när han ger att det är ”alldeles för 

mycket frivilligt” som spontant svar på varför inte Fronter används mer och av fler. Han me-

nar att det borde finnas ett krav att gå grundutbildningen och att det måste finnas repressalier 

om man inte gör det eller en morot om man gör det.  

Skolans storlek spelar sannolikt roll för hur implementeringen av lärplattformen hanteras. På 

skola A, där avståndet mellan ledning och lärare inte är så stort, blir kraven på explicita di-

rektiv lägre än i en stor organisation. Både skola B och C är däremot delar av en större organi-

sation, vilket i båda fallen ger att respektive skolledning inte själv fattar de strategiska beslu-

ten kring lärplattformarna, men däremot överser implementering och det operativa. 

4.3.7 Teknopositivism och kommersiella intressen 

Teknopositivism beskrivs av Robertsson (2003:284) och Säljö (2002:19) som en okritisk och 

oreflekterad tro på att ny teknik löser IKT-relaterade problem i skolan. Denna tro återfinns 

även i reklam för lärplattformar och är enligt Säljö (2002:19) vanlig hos personer som inte är 

insatta i skolans verksamhet. Att marknadsföring uppvisar tecken på teknopositivism ser vi 

som en trolig följd av att systemen är kommersiella. Återigen kan detta vara något som gör att 

lärare känner sig lurade när de väl har lärplattformen framför sig. De förväntningar som 

byggts upp kanske inte infrias, varför detta kan bli ett hinder för att lärplattformen ska fungera 

som ett stöd i lärarens arbete.  

Att som skolledning införa en lärplattform utan reflektion och medveten strategi torde vara 

tydliga tecken på teknopositivism, vilket innebär att samtliga skolledningar i vår studie kan 

kritiseras för detta utifrån lärarnas beskrivningar. Här går det att tydligt se den tanke kring att 

tekniken ska lösa alla problem, som finns Buckingham (2007:6) beskriver. Vilka problem 

som egentligen ska lösas är något som dock sällan definieras (Buckingham, 2007:6), något 

som flera av våra informanter beskriver genom att de inte har fått nyttan av lärplattformen 

motiverad för sig.  
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Samtidigt finns också fördelar med kommersiella system. Buckingham (2007:25) ser vinster 

med att de utvecklas mycket snabbt tack vare att det finns kommersiella intressen bakom dem. 

Detta är något som både Nils och Lars indirekt belyser då de ser stora fördelar i att systemet 

är levande och under utveckling, och att de kan föra en dialog med utvecklarna för att tillgo-

dose just deras behov. Nils talar förväntansfullt om en funktion som är på väg att tas fram och 

Lars beskriver det som att det då och då ”ploppar upp” en ny funktion när man loggar in och 

att det är spännande och stimulerande. Samtidigt upplevs det av flera av lärarna som begrän-

sande att systemen är låsta, vilket är en direkt effekt av att de är just kommersiella. Jan be-

skriver lärplattformen som fyrkantig när han istället vill att den ska vara rund och formbar. 

Detta står i stark kontrast till Erik som inte ser några begränsningar alls i lärplattformen. Han 

är en av de ivrigare förespråkarna för lärplattformar och har ambitionen att flytta en god por-

tion av undervisningen helt till It’s Learning. Samtidigt är hans bild av tekniken reflekterad 

och till viss del kritisk, så även om han vid första anblicken skulle kunna ses som 

teknopositivistisk sluter vi oss till att han inte är det.  

4.3.8 Lärares kompetens 

Det ter sig naturligt att lärares generella IKT-kompetens och den mer specifika kompetensen i 

att hantera lärplattformen är av stor vikt för både vilken roll plattformen får och hur inställ-

ningen till den är. Ett hinder för att använda IKT i undervisningen är enligt Rask m.fl. 

(2006:38) att lärarna anser sig ha för låg kompetens inom området. Att inte känna sig trygg 

med teknik och att känna osäkerhet kring denna lyfts även av Hylén (2006:167) som en möj-

lig bakomliggande orsak till negativitet och motstånd till att använda teknik. Att det finns en 

motvilja mot att använda lärplattformar hos många har framkommit tydligt och på frågan vad 

det kan bero på lyfter Anders just okunskap och rädsla som en följd av okunskap. Denna bild 

av att IKT-kompetens och datorvana spelar en nyckelroll bekräftas av majoriteten av våra in-

tervjuade lärare. Jan beskriver införandet av deras lärplattform som kaotiskt och betonar att 

det särskilt gäller de lite äldre som inte har så mycket datorvana. Även Eva vid samma skola, 

skola C, beskriver att det handlar om ett attitydproblem att inte lärplattformen används. De 

bakomliggande orsakerna till denna attityd ser hon vara att det upplevs som svårt och krång-

ligt att använda lärplattformen och sammanfattar det som att många har ”dåligt tekniskt själv-

förtroende”. Hon beskriver att hon själv har dåligt tekniskt självförtroende men att hon över-

kommit det genom god utbildning och en tjurskallig inställning till det hela. Återigen kan vi 

se vikten av att antingen se fördelarna och vilja använda systemet eller att tvingas till det för 
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att överkomma den initiala motviljan många känner, samt vikten av utbildning i användande 

av lärplattformen. 

4.3.9 Vikten av utbildning 

Med tanke på hur viktigt det är att lärarna känner sig trygga i att kunna hantera lärplattformen 

riktas genast strålkastarljuset mot utbildningsfrågan. Hur ser det ut med utbildning i 

respektive lärplattform för lärarna i vår studie? En klar majoritet av lärarna har genomgått en 

eller flera endagskurser anordnade under studiedagar. Hur dessa upplevs varierar stort. Några 

anser att det var meningslöst och andra att det gav en god grund att stå på. Vikten av att ha 

denna gemensamma grund att bygga på betonas starkt av lärare på samtliga skolor. Anders 

beskriver det som en förutsättning för att kunna samverka genom lärplattformen att alla har 

just en gemensam grund. Erik beskriver att det finns klara tidsvinster med en gedigen 

utbildning jämte självstudier då man förstår funktioner snabbare och därmed kan jobba 

effektivt tidigare. För de som har ett dåligt tekniskt självförtroende kan nyckeln till att börja 

använda lärplattformar vara utbildning i samverkan med incentiv för att vilja lära sig. Det ter 

sig naturligt att en utbildning för denna grupp inte bör genomföras som självstudier utan i 

organiserad form. ”Sådana som jag behöver en kurs”, säger Eva och fortsätter att vissa 

säkerligen kan lära sig på egen hand men att hon inte tillhör den gruppen. Hon är den enda 

som genomgått mer än en endagskurs. Kursen leddes av en ”tålmodig datalärare” och hon fick 

uppgifter att göra mellan varje träff. Det exakta omfånget av kursen framkom inte i intervjun 

men bedöms till regelbundna träffar under en termins tid. På andra änden av skalan har vi Jan 

som hävdar att man bäst lär sig program genom att ”dyka in i skiten”, något som han får stöd 

av i Karin. Båda dessa har dock ett gott tekniskt självförtroende. Den viktigaste slutsatsen vi 

kan dra av detta är att utbildningen spelar stor roll och att den bör anpassas efter olika lärares 

sätt att lära. 
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5 Avslutande diskussion 

Våra inledande frågeställningar gällde hur lärplattformar kan fungera som ett stöd för lärare i 

deras arbete, vilka hinder som kan finnas för detta, samt vilka orsaker som kan ligga bakom 

dessa hinder. Vi anser våra frågeställningar vara besvarade genom föregående resultat- och 

analysavsnitt och tänker här diskutera vad vi kommit fram till ur ett mer kritiskt perspektiv. 

Vi kommer också att ge uppslag till vidare forskning. 

5.1 Hur kan lärplattformar fungera som ett stöd i lärares arbete och vilka 

hinder kan finnas för detta? 

I vår undersökning har det tydligt framkommit att lärplattformar kan fungera som ett stöd i lä-

rares arbete. De främsta vinsterna som informanterna ser är att eleverna uppmuntras att ta ett 

större ansvar vilket avlastar läraren, att föräldrar kan kopplas in vilket också kan avlasta lära-

ren, att det finns möjligheter att lagra mycket information och eventuellt koppla detta till port-

foliometoden, att lärare och elever blir plats- och tidsoberoende, att tidsanvändningen kan bli 

effektivare, att kommunikationen mellan lärare och elever kan underlättas, att läraren får en 

tydlig överblick över elever och deras prestationer, att lärplattformen skulle kunna användas 

för att motverka fusk och plagiat, samt slutligen att lärplattformen kan användas för att sam-

arbeta lärare emellan och över ämnesgränserna.  

Det finns dock även tydliga hinder för att lärplattformar ska fungera som ett stöd i arbetet. 

Hos samtliga nämnda kategorier finns en baksida som gör att bilden inte blir helt och hållet 

positiv. Vi kan alltså vända oss emot Spetz (2007:6) när hon påstår att lärplattformar skulle 

göra lärares arbete ”både enklare, roligare och mer givande”. Så enkelt är det inte och vi tän-

ker därför diskutera några av dessa olika aspekter vad gäller lärplattformar som ett stöd i lära-

res arbete nedan. 

5.1.1 Elevers ansvar kontra föräldrakontroll 

Några lärare ser positivt på möjligheten att släppa in föräldrarna i lärplattformen, medan andra 

är negativa. Vi håller med de senare, då vi anser det som mycket viktigt att elever får lära sig 

att ta ansvar för sin egen skolgång och sina studieresultat. Som vi tidigare har nämnt så under-

stryks detta också i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94, 1994:13) och vi ser att 

lärplattformar kan utgöra ett direkt stöd i arbetet med detta strävansmål. En alltför kraftig för-

äldrakontroll skulle kunna motverka detta arbete. För alla elever fungerar det inte uppmunt-

rande och stöttande att alltid känna föräldrarnas vakande öga på sig, tror vi. Det kan göra att 

de inte vill eller vågar utnyttja lärplattformen på ett sätt som skulle vara bra för dem. Vi ser 
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det också som en integritetsfråga. Engagerade föräldrar som är delaktiga i sina barns skolgång 

är både bra och viktigt, men eleverna behöver också något som är deras eget i skolan. De be-

höver ett eget rum dit föräldrarna inte har tillträde och de måste själva få välja vad de vill visa 

upp för sina föräldrar och inte. Detta sker exempelvis genom utvecklingssamtal som dessutom 

har den fördelen att de sker i det fysiska rummet och inte i det virtuella. Utvecklingssamtal är 

något som vi inte anser kan rationaliseras bort under några omständigheter just på grund av 

detta.  

Vi kan dock se en poäng i att låta föräldrarna logga in och se hur deras barns närvaro i skolan 

ser ut. Detta är något som skulle kunna höja närvaron i skolan och uppdaga problem som be-

höver komma upp till ytan för att lösas.  

5.1.2 Obundenhet i tid och rum kontra stress 

Lärarna i Lonn och Teasleys (2009:689) undersökning tyckte att lärplattformar besparade dem 

mycket tid. Flera av våra informanter håller med om det, men frågan är mer komplicerad än 

så. Framförallt har det i vår undersökning framkommit olika bilder av för- och nackdelar vad 

gäller obundenheten i tid och rum. Att kunna komma åt sitt material dygnet runt och från vil-

ken plats som helst kan självklart vara tidsbesparande, men vi ser också en risk i att det kan 

skapa en stress för läraren. Vi har hört åsikter om att lärplattformar tvingar läraren att vara 

aktiv och hela tiden bevaka vad som händer, ungefär som ungdomarna själva gör på Face-

book. För vissa lärare, som Nils, verkar detta vara ett arbetssätt som fungerar. Han har inga 

problem med att bevaka vad som sker i lärplattformen och beskriver att han ofta går in hem-

ifrån på kvällstid för att se om någon elev behöver återkoppling på något. Kan förklaringen 

stå att finna i resonemanget kring digitala infödingar och immigranter? Nils är ung och intres-

serad av IKT och hans beteende liknar mycket det som Prensky (2001a:2) tillskriver de digi-

tala infödingarna, nämligen att vara van vid att alltid nå information snabbt, vara uppkopplad 

för jämnan, göra flera saker samtidigt, få omedelbar återkoppling på vad man gör och göra 

saker i godtycklig ordning. Vi tror att det mycket väl kan vara så att en lärare som har sociali-

serats in i det här sättet att tänka kan ha lättare att hantera detta att ständigt ha tillgång till lär-

plattformen och använda den oberoende av plats och tid. Det kan jämföras med ett så kallat 

standbyläge, där läraren jämt och ständigt finns tillhands för sina elever. 

Vi ser en fara i att läraren ständigt ska befinna sig i detta standbyläge, nämligen att han eller 

hon berövas en del av sin frihet och sin rätt att vara något annat än just lärare. Frågan är när 

läraren upphör att vara lärare. Det har länge varit så att lärare tar med en betydande del av sitt 
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jobb hem för att exempelvis rätta uppgifter eller förbereda lektioner, vilket torde bidra till att 

lärare kan ha svårt att dra en gräns mellan privatliv och arbetsliv. Om läraren dessutom för-

väntas vara ständigt uppkopplad och finnas tillhands för sina elever dygnet runt tror vi att den 

gränsen blir avsevärt mycket svårare att dra. Risken är att alltfler lärare blir utbrända om de 

inte hittar en lagom nivå att lägga sig på. Vi anser inte att det är lärares skyldighet att ständigt 

vara tillgängliga för sina elever eller att det är rimligt att kräva detta. 

Något som har framkommit som en fördel med lärplattformar är att det kan vara lättare att 

komma till avslut med saker och lägga dem bakom sig. Här finns en tydlig koppling till före-

gående resonemang, då detta kan medföra en stress och en känsla av att man som lärare stän-

digt måste bevaka vad som händer i lärplattformen. Det är säkerligen inte bara lärare som kan 

klassas som digitala immigranter som kan falla i den här gropen, utan också lärare som Nils, 

som i det närmaste kan kallas för digital inföding.  

5.1.3 Samarbete lärare emellan 

Något som vi inte har funnit något stöd för i litteraturen, men som lyfts fram som något vik-

tigt av några informanter, är att lärplattformar kan vara utmärkta verktyg för samarbete lärare 

emellan. De underlättar för lärarna att arbeta över ämnesgränserna och någon nämner också 

att lärplattformen kan användas som en idébank där lärare delar med sig av sina erfarenheter. 

Här ser vi en av de riktigt stora vinsterna som lärare kan göra när de använder lärplattformar 

och något som kan fungera som ett verkligt stöd i deras arbete. Förutsättningen för att samar-

bete ska komma till stånd och fungera bra är dock att många lärare på skolan, helst alla, an-

vänder lärplattformen. Enligt Anders är det just här problemet ligger. Han vill gärna använda 

lärplattformen på just det här sättet, men känner sig bakbunden då hans kollegor inte alls har 

nappat på idén. Återigen är det mycket viktigt att vinsterna med att använda lärplattformar 

verkligen kommuniceras till lärarna, så att de kan komma igång och börja använda ett verktyg 

som faktiskt kan stödja deras arbete. Här ser vi att skolledningen har det största ansvaret.  

5.2 Vilka orsaker kan finnas när lärplattformar inte fungerar som ett stöd 

i lärares arbete? 

För att besvara frågan i rubriken vill vi först återknyta till Säljö (2002:19–20) som menar att 

tron på att IKT per automatik ska förbättra och effektivisera lärandet är en vanlig inställning i 

skolans värld och att lärarna ofta görs till syndabockar då de förutspådda effekterna inte infin-

ner sig. Lärare målas upp som gammalmodiga och förändringsobenägna, vilket gör många av 

dem frustrerade (Säljö, 2002:20). Detta är något som vi tror att flera av informanterna i vår 
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undersökning känner av. De vet med sig att de borde se någon vinst med lärplattformen, men 

får dåligt samvete om de inte gör det.  

Ligger då skulden helt och hållet på lärarna? Vårt svar på frågan är nej. I stället har vi sett att 

orsaker till underutnyttjande av lärplattformar kan stå att finna på andra håll. Återigen vill vi 

starkt vända oss emot Spetz (2007:10) onyanserade bild av lärplattformen som ett ”obegränsat 

arbets- och samarbetsverktyg, som kan användas både i och utanför undervisning”. I vår un-

dersökning har det framkommit en betydligt mer nyanserad bild än så. Vad Spetz (2007) gör 

är att späda på den bild av lärplattformar som företagen bakom dessa själva vill skapa, vilket 

även Spetz är betjänt av eftersom hon skriver på uppdrag av ett läromedelsföretag med vinst-

intresse. Detta kan leda till att skolor oreflekterat inför lärplattformar i sina skolor. Denna tek-

nopositivism leder i sin tur till att lärare inte förstår vinsten med att använda sig av lärplatt-

formar och därmed heller inte gör det. 

Andra orsaker bakom att lärplattformar inte alltid fungerar som ett stöd i lärares arbete är att 

lärplattformarna inte verkar stödja det nya paradigmet i någon större utsträckning, att genera-

tionsklyftan lärare och elever emellan kan verka skrämmande för lärare, att de materiella för-

utsättningarna inte alltid finns där, att lärplattformar inte är de pedagogiska verktyg som lärare 

kanske förväntar sig, att lärplattformar inte alltid är anpassade efter skolans behov, att lärares 

kompetens inom området är för dålig, samt att lärarna inte har fått tillräckligt med utbildning 

för att kunna hantera lärplattformarna. Vi kommer nu att ytterligare diskutera några av dessa 

aspekter nedan. 

5.2.1 Det nya paradigmet och att lära ut på ett nytt sätt 

Vi har tidigare berättat att Prensky (2008:2) skriver att vissa skolor som har infört teknik i 

skolan har kommit fram till att den inte är till någon nytta, beroende på att ingen har lärt lä-

rarna att lära ut på ett nytt sätt med teknikens hjälp. Detta tycker vi inte är applicerbart på lär-

plattformar, då vi har funnit att dessa inte används pedagogiskt. Därför blir det märkligt att 

tänka sig att lärare behöver lära sig ett nytt sätt att lära ut på med hjälp av lärplattformar. Å 

andra sidan tycks det klart att tillverkarna av lärplattformarna vill få dem att framstå som både 

administrativa och pedagogiska verktyg. I så fall tycker vi att lärplattformar hittills, som de 

ser ut i dag, är ett misslyckat försök att försöka lära lärare att lära ut på ett nytt sätt. Lärarna 

använder inte lärplattformarna för att lära ut. De använder dem till att administrera.  

Däremot, om det ligger något i resonemanget kring paradigmskiftet och de digitala inföding-

arna respektive immigranterna, tror vi att det krävs ett nytt sätt att lära ut saker generellt sett i 
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skolan. Därmed stödjer vi Bergqvist (2005:12) i hans påstående att det måste till en IKT-med-

veten pedagogik för att den digitala tekniken i skolan ska utnyttjas på ett effektivt sätt. Dock 

är inte lärplattformarna något stöd i det avseendet.  

5.2.2  Digitala infödingar och digitala immigranter 

Det är uppseendeväckande, med tanke på Rask m.fl. (2006:38) som påstår att yngre lärare ge-

nerellt sett ser nyttan med IKT i undervisningen i större utsträckning än äldre, att den i vår 

undersökning som är mest positiv till detta är 56 år och att en av de mest negativa endast är 27 

år. Därmed inte sagt att vi tror att Rask m.fl. (2006:38) har fel. Vår undersökning ger ingen 

statistisk säkerhet, men det blir tydligt att ålder inte alltid är någon självklar faktor att räkna 

med i sammanhanget. Vi tycker att 27-åringen är en tydlig digital immigrant. Hon ser inte 

nyttan med lärplattformen och använder helst papper som hon känner sig trygg med. En slut-

sats som vi kan dra av detta är att de digitala immigranterna inte är något utdöende släkte, 

utan ett släkte som fortfarande fylls på underifrån. Det verkar inte helt och hållet ha med ålder 

att göra, utan med vana och inställning. Framför allt är rädsla något som håller de digitala 

immigranterna ifrån lärplattformar och IKT i stort. 

Vi vänder oss därmed delvis mot Prenskys (2001a, 2001b) beskrivning som vi ser som något 

överdriven och generaliserande, även om det ligger mycket i den. En aspekt av detta, som 

även framkom i vår undersökning, är vad digitala infödingar egentligen kan inom IKT. Det är 

lätt att tro att de är mycket kompetenta och kan mycket mer än sina lärare. Vi vill vända oss 

emot den bilden, precis som Anna i vår undersökning gör då hon beskriver att eleverna 

”rycker ju glatt ur usb-minnena utan att koppla ifrån och sånt”. Av egen erfarenhet vet vi att 

många gymnasieungdomar i dag generellt sett är duktiga på att surfa, chatta, ladda hem film 

och musik, e-posta och spela datorspel. Det är däremot ingen självklarhet att de kan hantera 

ordbehandlingsprogram, bildbehandlingsprogram eller andra applikationer. Detta är något 

som stämmer överens med vad som framkommit i vår analys. Framförallt håller vi med om att 

ungdomar generellt sett har en dåligt utvecklad källkritisk förmåga, något som blir oerhört 

viktigt att ha då det gäller att sovra bland den gigantiska mängd information som finns på In-

ternet. Bilden av de digitala infödingarna är alltså inte alldeles enkel att beskriva och framför-

allt är den inte så ensidig som Prensky (2001a, 2001b) vill låta påskina.  

Vi kan förstå lärares rädsla för att kunna mindre än sina elever inom IKT, något som gör att 

de undviker att använda sig av exempelvis lärplattformar i undervisningen. Samtidigt tror vi 

att det kan vara mycket nyttigt att våga ta steget och faktiskt ge sig in i det nya och okända. 
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Kanske är det en bra väg att gå som en av våra informanter gjorde då hon valde ut en pilot-

klass som hon kände sig bekväm med, för att komma igång med att använda lärplattformen 

tillsammans med eleverna. Vi tror att de lärare som vågar ta det steget snart kommer att finna 

att eleverna inte alltid är så bevandrade inom IKT som de ibland kan ge intryck av att vara. 

Framförallt kommer läraren att finna att eleverna behöver hjälp med att arbeta med källkritik, 

något som de allra flesta lärare garanterat behärskar bättre än sina elever. Detta kan ge läraren 

ett viktigt självförtroende för framtiden. Vi tror också att det finns en stor vinst att göra i det 

ömsesidiga lärande som kan uppstå mellan lärare och elever då de arbetar med IKT. Den lä-

rare som inte är rädd för att visa sina svagheter eller göra bort sig kan i stället lära sig saker av 

sina elever och därmed stå bättre rustad för framtida undervisning.  

5.2.3 Materiella förutsättningar och lärplattformen som ett affärskritiskt 

system 

Då vi inledde vår undersökning hade vi fått en bild av att de materiella förutsättningarna för 

användande av lärplattformar var relativt goda, då Hylén (2006:145) påstår att datortätheten 

generellt sett ser bra ut i svenska gymnasieskolor och Rask m.fl. (2006:12) beskriver hur de 

allra flesta lärare och elever har tillgång till Internet i skolan. Frågan är dock långt mer kom-

plicerad än så. Det handlar inte enbart om att datorer och Internet ska finnas på plats i skolan, 

utan också om att systemet ska uppfattas som stabilt och att datorer inte ska vara felplacerade.  

Just att den digitala tekniken inte alltid fungerar som den ska upplevs som ett stort problem av 

många lärare. Här anser vi att det resonemang som Johan för kring affärskritiska system är 

intressant, då detta enligt vår uppfattning tydliggör ett problem, nämligen att det inte tycks 

prioriteras i skolans värld att lärplattformen ovillkorligen ska fungera. Detta blir ännu tydli-

gare när flera av informanterna berättar att de alltid har en ”plan B” för den händelse att det 

tekniska inte skulle fungera och de inte kan komma åt lärplattformen när de behöver. Det är 

tydligt att dessa lärare inte litar på systemet och att lärplattformen inte prioriteras och inte be-

traktas som ett verksamhetskritiskt system.   

Så länge lärare inte kan lita på att systemet är stabilt och att informationen som lagras där är 

säker, tror vi inte att lärplattformar kommer att nyttjas till fullo. Här kan skolan ha något att 

lära av affärsvärlden, som Johan föreslår. Vissa digitala resurser är avgörande för verksam-

heten och dessa måste skyddas. På skola A verkar denna attityd genomsyra verksamheten, av 

Eriks resonemang kring backuper och driftstopp att döma, vilket kan vara en förklaring till att 

det tekniska tycks fungera så väl på den skolan. 
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Vi tror att detta också är något som är viktigt för skolans rykte och värdighet. Om lärare kän-

ner att deras arbete inte är viktigt nog för att de ska belönas med ett system som faktiskt fun-

gerar och som prioriteras som viktigt för deras arbete, tror vi att de kommer att känna sig un-

dervärderade. Detta föder inte en vilja att lära sig att använda lärplattformen eller en nyfiken-

het för den, utan snarare en motvilja.  

5.2.4 Lärplattform eller administrationsplattform? 

En fråga som vi vill lyfta är huruvida lärplattformar verkligen ska kallas för just lärplattfor-

mar, med tanke på att de inte används som lärverktyg i dagens skola. Har de verkligen förtjä-

nat namnet? Vi tycker inte det. Kanske de skulle kallas för administrationsplattformar eller 

något liknande i stället, då namnet kan verka vilseledande. I det läget är den engelska termen, 

Learning Management Systems, mer rättvisande. Den är tydlig i att det handlar om att admi-

nistrativa system för lärande, alltså en stödjande funktion och inte ett verktyg för lärande i sig. 

Vi kan dock se att företagen bakom lärplattformarna gärna vill låta påskina att de är enastå-

ende som pedagogiska verktyg. Detta är något som gynnar försäljningen av deras produkter, 

men också något som kan bidra till den krock som uppstår då skolorna märker att de inte upp-

når den förväntade nyttan med lärplattformen.  

Viktigt i sammanhanget är att lärplattformar, trots att de inte fungerar som pedagogiska verk-

tyg, ändå kan fungera som ett stöd i lärarens arbete på många andra sätt, vilket vi också har 

visat i vår undersökning. Läraryrket handlar som bekant inte enbart om att lära ut, utan också 

om att administrera lärandet. Vi ser en stor möjlighet för lärare att kunna underlätta sina ad-

ministrativa åtaganden, som tenderar att bli fler och fler i dagens skola, genom att använda sig 

av en lärplattform. Som en följd av detta kommer att läraren kan lägga större fokus på andra 

saker, vilket kan ge en pedagogisk vinst på sikt. Detta sammanfattas mycket kärnfullt av Jo-

han då han säger att ”det minskar ner arbetsbördan för läraren så läraren kan fokusera på 

kärnverksamheten”. 

5.2.5 Lärplattformars anpassning efter skolans behov 

Vi har tydliga indikationer på att lärplattformar inte alltid upplevs vara anpassade efter sko-

lans behov. Bland annat är det många filformat som inte stöds, som vissa bildformat eller fil-

mer, och det finns en begränsning i hur stora filer som kan användas. Vi tycker att det är oer-

hört naivt av tillverkarna att tro att dessa typer av filer inte används i dagens gymnasieskola. 

Det är för oss obegripligt att stöd inte finns för detta, även om vi givetvis ser att tekniska be-

gränsningar spelar in. Det kan eventuellt tyda på att de som har utvecklat systemet inte har 
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något med skolans värld att göra eller att de sätter det tekniska före det pedagogiska, som 

Erstad (2002:192) säger. Dessa personer vet inte hur det fungerar i skolan och då tycker vi att 

de först bör förankra sina idéer för hur det ska fungera i skolverksamheten. System som ut-

vecklas för att användas i skolan måste göra det i samarbete med lärare, som faktiskt är de 

som ska använda systemet i slutänden och som vet hur behoven ser ut.   

5.2.6 Skolledningens ansvar 

Som vi flera gånger har varit inne på så är skolledningen oerhört viktig vad gäller användan-

det av lärplattformar. Om de inte är klara över varför lärplattformen införs kan de heller inte 

kommunicera fördelarna till lärarna. Det är också skolledningens ansvar att se till att lärarna 

får adekvat utbildning, något som långtifrån alltid är fallet. I vår undersökning finns både lä-

rare som fullständigt delar skolledningens vision med lärplattformen och de som bokstavligt 

talat gapskrattar åt densamma.  

Om vi skulle ge ett enda råd till en skolledare som funderade på att införa en lärplattform i 

skolan så skulle det vara att kommunicera nyttan med den. I vår undersökning var det flera in-

formanter som inte såg någon nytta med att använda sig av en lärplattform och Maria kom-

menterade det hela med att ”Ja, men det är väl jättesmidigt”. Det känns som ett svar som hon 

tog till när hon inte visste vad hon egentligen skulle svara, samtidigt som hon kände på sig att 

hon borde se någon sorts poäng med lärplattformen. Den lärare som inte ser någon poäng med 

lärplattformar kan lätt stämplas som gammalmodig och förändringsobenägen, så som Säljö 

(2002:20) beskriver det hela. Detta är ingen smickrande bild och säkert något som de flesta lä-

rare vill undvika.  

Vikten av utbildning är också något vi vill trycka lite extra på. Det verkar som om det inte är 

helt ovanligt att ansvaret för att lära sig att använda lärplattformen läggs på lärarna själva, 

utan att de får vare sig tid eller pengar för besväret. Detta medför risken att bitterheten mot 

systemet blir ännu större. Dessutom kommer enbart de lärare som ser nyttan med systemet, är 

intresserade av IKT i allmänhet samt har någorlunda förkunskaper för att hantera tekniken, att 

lära sig hur det fungerar. Övriga lärare riskerar att återigen ses som motsträviga och teknikfi-

entliga, vilket inte alls behöver vara fallet.  

5.2.7 Teknopositivism och kommersiella intressen 

Robertsson (2003:284) lägger fram en viktig synpunkt då han beskriver hur IKT-lösningar 

ofta ses som något som ska lösa alla problem i skolan, såsom bristande kompetens hos lärarna 

eller tidsbrist. Vi anser att det är av största vikt att denna typ av teknopositivism är något som 
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synliggörs och diskuteras, så att den inte blir ledstjärnan vid införandet av lärplattformar. Det 

är i stället skolans behov som måste komma i första hand. Här vill vi gärna lyfta fram Erik 

som exempel. Hans inställning till lärplattformar är nästan uteslutande positiv. Han ser 

oerhört många fördelar och har stora planer inför framtiden. På så sätt kan han ses som en 

typisk visionär och kanske teknopositivist. Problemet uppstår när han försöker beskriva vilka 

behov som lärplattformen faktiskt svarar mot. Det verkar inte som om Erik egentligen 

använder lärplattformen speciellt mycket och efterhand som han hittar på nya planer inför 

framtiden så framträder lärplattformen mer och mer som ett verktyg som inte räcker till. När 

det gäller planerna med den så kallade loggbloggen, exempelvis, så räknades lärplattformen 

bort. I stället skulle en annan lösning väljas. Frågan är om inte den okritiskt positiva synen på 

lärplattformen kan göra lärare och skolledare blinda för de begränsningar som faktiskt finns.  

5.3 Uppslag för vidare forskning 

Att använda lärplattformar i skolan tror vi är en växande företeelse och en naturlig utveckling 

utifrån dagens samhälle. Det behövs då självklart mer forskning inom området, särskilt då det 

drivs på av kommersiella intressen och utvecklas i mycket hög takt. Vi tar här upp tre om-

råden som vi ser som särskilt intressanta och där ytterligare forskning behövs. 

För det första ser vi ett behov av forskning kring hur en lärplattform på bästa sätt kan imple-

menteras i en skola för att den ska tas emot på ett bra sätt av lärarna och användas effektivt i 

verksamheten. Här krävs forskning kring hur skolledningen bör agera och arbeta med attityder 

kring lärplattformar, samt hur lärarna ska få bästa möjliga utbildning för att kunna hantera 

dessa. Kanske krävs det exempelvis en nivågruppering så att även mer datorvana lärare får ut 

någonting och känner att de utvecklas, samtidigt som de mindre datorvana lärarna inte 

behöver känna att de bromsar det hela. Vi har sett att även elever kan behöva utbildning för 

att kunna hantera lärplattformar, varvid detta också kan vara värt att undersöka närmare.  

Vidare ser vi ett behov av forskning kring ämnesövergripande samarbete mellan lärare med 

hjälp av lärplattformar. Det finns uppenbarligen en potential hos lärplattformarna att stödja 

sådant arbete och en vilja hos flera lärare att utnyttja denna potential. Vi ser en möjlighet i att 

lärplattformar kan fungera som ett sammanhållande nav för resurser men även för kommuni-

kation mellan lärare.  

Vi har i studien kunnat dra slutsatsen att lärplattformar av idag inte är pedagogiska verktyg 

utan administrativa sådana. Att undersöka vad som ska till för att göra dem till pedagogiska 

verktyg ser vi som ett mycket intressant och aktuellt område att utforska. 
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7 Appendix A - Intervjuguide 

Två versioner av denna intervjuguide har upprättats beroende på om skolan informanten ar-

betar på använder Fronter eller It’s Learning. Förutom namnet på lärplattformen är de iden-

tiska. Denna version har använts på skolor där Fronter används. 

Före intervjun 

 Oss, d.v.s. en kort presentation av Johan och Karin. 

 Syftet med undersökningen. 

 Att deltagandet är frivilligt och att informanten närsomhelst kan avbryta. 

 Att informanten kommer att avidentifieras 

 Att uppgifterna som samlas in enbart kommer att användas i syfte att färdigställa 

uppsatsen. 

 Att intervjun kommer att spelas in och fråga om samtycke till detta. 

Bakgrundsfakta 

 Namn, kön, ålder. 

 Skola. 

 Ämne/ämnen. 

 Antal år som lärare. Antal år på skolan. 

Det egna användandet av lärplattformar 

 Vad är din första tanke när jag säger Fronter? 

 Hur stor erfarenhet har du av Fronter? 

 Hur länge har Fronter funnits på skolan?  

 Har du erfarenheter av andra lärplattformar? 

 Använder du Fronter i ditt arbete?  

o Hur mycket använder du den? 

o Vad använder du den till? 

o Om nej, varför inte? 

Rädsla för tekniken, de ser ingen nytta med det, bristande kompetens, begränsningar 

i tekniken, för få datorer på skolan… 

 Hur har du lärt dig att använda Fronter? 



 

 

o Hur anser du att det påverkar ditt användande av Fronter i dag? 

 Har din inställning till Fronter ändrats åt ena eller andra hållet över tid?  

o Vad har i så fall påverkat dig? 

o Gäller det lärplattformar i stort enligt dig? 

Möjligheter, hinder och problem med lärplattformar 

 Hur upplever du att Fronter fungerar? 

Tekniskt? 

Pedagogiskt? 

 Upplever du Fronter som ett stöd i arbetet?  

 Hur tycker du att Fronter påverkar din tidsanvändning? 

 Vilka möjligheter och förtjänster ser du med Fronter? 

o Gäller det lärplattformar i stort enligt dig?  

 Finns det möjligheter i Fronter som du inte utnyttjar i dag?  

o Kan du berätta mer? 

Vad hindrar dig? 

Skulle du vilja göra det i framtiden? 

Vad krävs för att du ska göra det?  

 Saknar du något hos Fronter? 

o Kan du berätta mer? 

 Ser du några problem eller nackdelar med användandet av Fronter? 

o Kan du berätta mer? 

o Gäller det lärplattformar i stort enligt dig?  

Är de ett problem i sig?  

Är det vissa funktioner som du inte är nöjd med?  

Fungerar den dåligt i förhållande till ditt arbetssätt?   

Hur fungerar det för elever med funktionshinder? 

 Skulle du säga att Fronter främst är ett administrativt eller ett pedagogiskt verktyg? 

Attityd och användning på skolan i stort 

 Hur är tillgången till datorer för lärare på skolan?  

o Hur anser du att det påverkar ditt användande av Fronter? 

o Gäller det i allmänhet för lärare på skolan? 



 

 

 Hur är tillgången till datorer för elever på skolan?  

o Hur anser du att det påverkar ditt användande av Fronter?  

o Gäller det i allmänhet för lärare på skolan? 

 Vilka riktlinjer från skolledningen finns kring Fronter? 

Måste du jobba med skiten fast du inte vill? 

Får du resurser för att jobba med dem fast du vill?  

Eller finns den ingen konflikt? 

 Används Fronter för kontakter mellan skolan och hemmen (föräldrar)? 

o Kan du berätta mer? 

Övervakning av studieresultat och närvaro? 

Involvera hemmen i skolan? 

 Hur knyter Fronter an till ditt arbetssätt?  

o Kan du berätta mer? 

o Hur upplever du att Fronter knyter an till skolans arbetssätt i stort? 

Stödjer, stjälper eller ingetdera? 

Hur skulle du beskriva ert arbetssätt? 

Har det att göra med ert arbetssätt eller något annat? 

 Hur är den allmänna attityden bland lärare på skolan till Fronter? 

o Hur anser du att det påverkar dig? 

o Hur anser du att det påverkar andra lärare? 

o Hur arbetar skolledningen med attityder kring Fronter? 

Om negativ attityd – hur arbetar skolledningen för att vända den? 

Om positiv attityd – hur arbeta skolledningen för att behålla den? 

 Anser du att du använder Fronter på ett sätt som skiljer sig från dina kollegor?  

o Kan du berätta mer? 

Avslut 

 Tacka informanten för hennes/hans medverkan. 

 Fråga om informanten kan tänka sig att bekräfta innehållet i intervjun när detta väl tran-

skriberats. 

 Erbjud informanten att ta del av examensarbetet när den är klar. 


