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Sammanfattning: En FoU-studie har genomförts av användning av en lärplattform (kallad 
Skolkompassen) i kommunala gymnasieskolor i Jönköpings kommun. Studien har föranletts av 
kommunens 1:1-införande, dvs en bärbar dator till varje elev. FoU-studien har utförts genom 
intervjuer av elever, lärare och annan skolpersonal, observationer av lärares användning av 
Skolkompassen, granskning av Skolkompassen samt granskning av olika dokument (främst 
mål-/styrdokument). Rapporten innehåller beskrivning av omfattande empiri samt redovisning 
av olika typer av utvärderingar av Skolkompassen och dess användning. Följande utvärderingar 
har genomförts: 1) fri/öppen utvärdering av lärares användning av Skolkompassen, 2) mål-
baserad utvärdering där olika mål kritiskt har granskats samt jämförts med faktisk IT-använd-
ning, 3) kriteriebaserad utvärdering där IT-användningen har värderats utifrån ett antal gene-
rella kvalitetskriterier, 4) omvärldsrelaterad utvärdering där kommunens 1:1-införande har 
ställts mot känd omvärldskunskap (befintlig litteratur), 5) sammanfattande analys (teoretise-
rande utvärdering) med klargörande av styrkor och problem strukturerade i orsaks-/effekt-
mönster samt generering av abstrakta analyskategorier för en fördjupad begreppsförståelse. I 
rapporten analyseras och diskuteras läradministrativ kommunikation vs. kommunikation i 
direkta lärprocesser i relation till befintligt IT-system. Fokus i aktuell IT-användning förefaller 
ligga på läradministrativ kommunikation. Användning av Skolkompassen är dock begränsad 
hos både lärare och elever, en djupgående analys av orsaker till detta redovisas. Rapporten 
avslutas med en diskussion om möjliga vägar framåt för Jönköpings kommun vad gäller IT-
användning i skolan. 
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1 Inledning  
 
Informationsteknik (IT) genomsyrar idag stora delar av samhället; så även skolan. Så kallade 
1:1-lösningar, där varje elev tilldelas en bärbar dator, har blivit ett vanligt inslag i svenska 
skolor. Att elever har tillgång till egen dator har blivit ett konkurrensargument mellan olika 
skolor. Eftersom IT idag har en så framträdande roll i många olika sammanhang har det blivit 
viktigt att behärska olika former av IT-system. Därför finns också ett generellt behov av att öka 
elevers IT-kompetens för att svara upp mot samhällets förväntningar.  
 
Jönköpings kommun startade ett 1:1-pilotprojekt under läsåret 2009/2010, där förstaårseleverna 
i två gymnasieskolor tilldelades var sin laptop-dator. De kommunala skolorna hade tappat 
elever till friskolorna i Jönköping. Detta var ett starkt skäl till att pilotprojektet kom till. Det 
fanns även ett tryck från Skolverket (genom olika skrifter) om vikten att öka användning av 
IS/IT i skolan. I projektplanen för 1:1-pilotprojektet framfördes att: 
 

”Skolverket har i ett antal publikationer lyft fram behovet av en ökad användning 
av IS/IT i skolan för att förbereda elever inför ett yrkesliv där IS/IT är ett naturligt 
inslag.” (Projektplan för 1:1) 

 
En grundtanke var att detta 1:1-införande skulle leda till att lärarna sparade tid som istället 
kunde komma eleverna tillgodo. 1:1 skulle bl.a underlätta samarbetet mellan lärare och göra 
det möjligt att bygga upp en bank av olika undervisningsmaterial. En annan tanke var att dator-
användningen kunde utgöra ett viktigt komplement till andra undervisningsformer. En central 
målbild var att 1:1 skulle bidra till att elevernas studieresultat förbättrades. En annan uppfatt-
ning som framfördes var att 1:1-projektet ökade möjligheten att välja den undervisningsform 
som är mest gynnsam för respektive elev (Holgersson & Seigerroth, 2010).  
 
Kommunen gjorde egna utvärderingar av pilotprojektet genom enkätundersökningar och analys 
av den tekniska plattformen (Sjölin, 2010). Forskningsgruppen VITS vid Institutionen för 
ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet (LiU) fick i uppdrag att genom-
föra en utvärdering i samverkan med Högskolan i Jönköping (HJ). Det initiala syftet med denna 
externa utvärdering var att den skulle utgöra en del av ett beslutsunderlag för huruvida 1:1 
skulle utvidgas i omfattning. Det visade sig dock att man inom utbildningsförvaltningen i 
Jönköping uppfattade att det egentligen inte fanns något annat alternativ än att i högre grad 
nyttja datorer i de kommunala skolorna.  
 
Det fattades alltså beslut om att 1:1-projektet skulle utvidgas och omfatta alla kommunala 
skolor i Jönköping och att en extern utvärdering skulle kopplas till detta utvecklingsinitiativ. 
En FoU-plan upprättades i samverkan mellan Jönköpings kommun och forskningsgruppen 
VITS vid Linköpings universitet och en delstudie genomfördes under läsåret 10/11. En redo-
visning av denna delstudie presenterades hösten 2011; se Holgersson m.fl (2011). Denna FoU-
studie utfördes genom klassrumsobservationer, tidsstudier, intervjuer, enkäter och granskning 
av det använda IT-systemet Skolkompassen. Studien ledde, enligt medarbetare i Jönköpings 
kommun, till en ökad kunskap om problem, möjligheter och utmaningar avseende IT i skolverk-
samheten1.  
 

1 FoU-arbetet har rapporterat till en styrgrupp i Jönköpings kommun med representanter från IS/IT-avdelningen 
och skol- och barnomsorgsförvaltningen samt gymnasiechefer och andra ledningspersoner från den kommunala 
gymnasieskolan i kommunen.  
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I detta läge uttryckte Jönköpings kommun behov av ytterligare fördjupad kunskap om 1:1-
satsningen. Detta gällde bl.a användningen av lärplattformen Skolkompassen. En fortsatt FoU-
studie med denna inriktning har genomförts under läsåret 11/12 av forskningsgruppen VITS. 
Det primära syftet har varit att granska Skolkompassen (och dess ingående delar) avseende 
funktionalitet, användbarhet och uppläggning. Fokus har varit på Skolkompassen som kommu-
nikations- och lärhjälpmedel. Detta har skett genom en diagnostiskt inriktad FoU-studie. Denna 
studie har utförts genom intervjuer, observationer och granskning av IT-system och dokument. 
Resultat från studien redovisas i föreliggande rapport.  
 
En väsentlig utmaning vid utvärdering av IT-system är att många sådana system är ”rörliga 
mål”, dvs de förändras över tiden. Detta gäller aktuellt IT-system. Skolkompassen har 
förändrats sedan våra tidigare studier (Holgersson & Seigerroth, 2010; Holgersson m.fl, 2011), 
förändringar har skett under studiens gång och det förväntas att förändringar sker även efter vår 
nuvarande studie. Även om vissa funktioner i Skolkompassen och dess användning kan ha 
förändrats sedan genomförd datainsamling och analys, så är det vår övertygelse att denna 
rapport genom sin kombinerade helhetssyn och detaljrikedom är av intresse och värde för 
personer inom avsedda målgrupper (se nedan). Det är också viktigt att påpeka att denna studie 
genomförs efter att en väsentlig period har gått sedan 1:1-införandet inleddes. Perioden av 
”tidiga barnsjukdomar” måste anses ha passerats. Användningen av Skolkompassen bör anses 
ha nått ett etablerat stadium och där användare har skaffat sig ett erfarenhetsbaserat kunnande i 
systemanvändning. 
 
Förutom denna studie har VITS-gruppen också, inom ramen för FoU-uppdraget från 
Jönköpings kommun, även följt utvecklingsarbete på nationell nivå vad avser gemensam 
utveckling av IT-plattform för hantering av elevinformation. Jönköping bedrev under våren 
2012 en studie tillsammans med tre andra kommuner (Botkyrka, Göteborg och Västerås) 
avseende inledande kravställning (genom sk ”Proof of Concept”) av en ”öppen elevplattform”. 
Detta FoU-arbete utfördes genom så kallad följeforskning och har avrapporterats i separat 
rapport (Goldkuhl, 2012). 
 
Föreliggande rapport har följande uppläggning. Efter detta inledningskapitel följer en beskriv-
ning av hur studien har lagts upp (kapitel 2). Innan studiens empiriska resultat presenteras sker 
en översiktlig genomgång av annan genomförd forskning inom 1:1-området (kapitel 3). Det 
första som sedan behandlas i empiridelen är en beskrivning av ”IT-landskapet” i Jönköpings 
kommunala gymnasieskolor, vilket innefattar en presentation av vilka system som finns, utbild-
ning, infrastruktur mm (kapitel 4). Därefter beskrivs och analyseras olika mål- och styrdoku-
ment för IT i skolan; såväl från nationell nivå som från den aktuella kommunen (kapitel 5). En 
redovisning av användning av Skolkompassen och andra IT-verktyg följer därefter (kapitel 6). 
I detta kapitel beskrivs olika användningssituationer och aktörsuppfattningar baserat på inter-
vjuer. Efterföljande kapitel (7) innehåller en fördjupad beskrivning och analys av lärares 
användning av Skolkompassen baserat på observationsstudier. Detta är rapportens mest omfat-
tande och detaljerade kapitel, som innehåller genomgång av olika funktioner i Skolkompassen 
och hur olika lärare använder dessa. I nästa kapitel (8) görs en kriteriebaserad värdering av detta 
system. Baserat på dessa empiribeskrivningar och analyser görs i kapitel 9 en sammanfattande 
analys och värdering. I rapportens sista kapitel (10) görs avslutande reflektioner. I figur 2.2 
nedan finns en översikt av olika delar av rapporten (empiribeskrivningar och analyser) med 
hänvisningar till respektive kapitel.  
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Med denna rapport vänder vi oss i första hand till våra uppdragsgivare och andra intresserade 
inom Jönköpings kommun. Avsikten har dock varit att skriva rapporten på ett sådant sätt att 
även personer, utanför Jönköpings kommun, med intresse för IT i skolan ska kunna ta del av 
resultatet. Rapporten bör vara av intresse för personer verksamma inom skolan eller som arbetar 
med IT-utveckling. Vi har eftersträvat en lättillgänglig rapport ämnad för praktiker, men 
forskare med intresse för dessa frågor bör även finna rapporten av värde.  
 
En första version av rapporten har distribuerats till informanter och uppdragsgivare för 
synpunkter och granskning av faktainnehållet i rapporten. Vi tackar Jönköpings kommun för 
möjligheten att få genomföra detta intressanta uppdrag. Vi riktar också ett stort tack till alla 
personer som på olika sätt har medverkat som informanter i denna studie och som därmed gjort 
studien möjlig.  
 
Rapporten är omfattande och innehåller många detaljrika beskrivningar. Vi har valt denna 
omfattning och detaljrikedom för att förse våra uppdragsgivare med ett utförligt material som 
kan användas som grund för verksamhetsutveckling och vidareutveckling eller eventuell ny-
anskaffning av IT-system i skolan. Vi har sett som vår uppgift att frilägga olika problem och 
svårigheter i verksamheten, för att därigenom hjälpa till att skapa en djupare förståelse av IT-
användningen i skolverksamheten. Detta ger bättre förutsättningar för ett informerat besluts-
fattande kring förändringar. Genom att noggrant beskriva hur lärare tänker om systemet samt 
hur de använder systemet (redovisas i första hand i kapitel 7), ger vi möjlighet för läsaren att få 
en god inblick i lärarnas arbete. Detaljrikedom i empiri gör det möjligt för läsare att få en god 
transparens och spårbarhet vad gäller våra gjorda abstraktioner och slutsatser. Vi har ingen 
särskild ”executive summary” i rapporten. En sådan skulle kunna sägas bestå av kapitel 1, 5, 9 
och 10 samt avsnitt 8.9.  
 
Studiens genomförande och rapportens författande har utförts av forskargruppen tillsammans. 
Huvudsaklig ansvars-/arbetsfördelning för olika kapitel framgår av tabell 1.1. Annie Röstlinger 
har haft det övergripande ansvaret för studiens uppläggning och för rapporten. Empirisk 
datainsamling har huvudsakligen utförts av Hanna Danielsson och Stefan Holgersson. Göran 
Goldkuhl har haft det övergripande vetenskapliga ansvaret.  
 
Tabell 1.1: Huvudsaklig ansvars-/arbetsfördelning för olika kapitel. 
 

Kapitel Personer 
1 GG, SH 
2 GG, HD, SH, AR 
3 SH, GG 
4 HD, SH, AR, GG 
5 AR, GG 
6 HD, SH 
7 AR, HD 
8 AR 
9 GG, AR 
10 GG, AR 
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2 FoU-studiens uppläggning  
 
Detta FoU-arbete har en inriktning mot diagnostiska studier av IS/IT-användningen i 
Jönköpings kommuns gymnasieskolor. Fokus har varit att studera Skolkompassen och hur 
denna lärplattform tillsammans med andra IT-hjälpmedel nyttjas i Jönköpings kommuns 
gymnasieskolor. Skolkompassen har studerats vad avser funktionalitet, användbarhet och upp-
läggning. Några nedslag har även gjorts kring andra skolstadier än gymnasieskolan. Jönköpings 
kommun har fyra kommunala gymnasieskolor. Denna studie har koncentrerats till två av dessa 
skolor. Vi har genom insamling av olika typer av data och därpå följande analys och värdering 
arbetat för att uppnå vår diagnostiska målsättning. 

2.1 Datakällor 

För att genomföra FoU-studien behövdes olika typer av data. Våra primära datakällor har varit 
(figur 2.1): 
 

• Mål-/styrdokument (se särskilt kapitel 5) 
• Användares uppfattningar av Skolkompassen och IS/IT-användning  

(se särskilt kapitel 6 och 7) 
• Användares användning av Skolkompassen (se särskilt kapitel 7) 
• Skolkompassen (se särskilt kapitel 4, 6 och 7) 
 
Vi har studerat olika typer av användare: Lärare, skolledning, annan skolpersonal och elever. 
De två tidigare FoU-studierna (Holgersson & Seigerroth, 2010; Holgersson m.fl, 2011) utgör 
bakgrundsmaterial för denna studie, dvs kunskaper som vi erhållit genom dessa tidigare studier 
har också utnyttjats vid dataanalys i denna studie.  
 

 
 

Figur 2.1: Olika datakällor för FoU-studien. 

Mål-/ 
styrdokument

Andra IT-
verktyg

Lärare

Annan 
skolpersonal

Elever
Skol-

kompassen
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2.2 Urval, datainsamling och anonymisering 

Urval av skolor 
 
Av Jönköpings kommuns fyra kommunala gymnasieskolor har två skolor valts ut för denna 
studie. Urvalet har skett i samråd med våra uppdragsgivare i Jönköpings kommun. Ett över-
gripande syfte vid val av skolor har varit att erhålla en variation som grund för att identifiera 
skillnader och likheter. Våra tidigare studier har visat att det finns såväl likheter som skillnader 
mellan de två valda skolorna. Ett viktigt urvalskriterium har också varit dessa skolors uttalade 
intresse av att ingå i studien.  
 
Urval av klasser 
 
För att få underlag för mer helhetliga bedömningar har vi valt att studera några utvalda klasser. 
Med klass avses program för viss årskurs. Poängen med att arbeta med vissa klasser, istället för 
att välja att studera lärare och elever helt fritt på skolorna, är att därmed få en säkrare grund för 
att jämföra data från lärare respektive elever. Vi har bl.a studerat lärares uppfattningar om 
elevers användning av Skolkompassen, respektive elevers uppfattningar om lärares användning 
av IT-systemet. Genom att arbeta med klassbaserade konstellationer av lärare och elever skapas 
större säkerhet i vår slutsatsdragning.  
 
Vi har valt att studera två klasser på respektive skola, vilket alltså ger fyra studieobjekt av detta 
slag. Urval av klasser har gjorts för att uppnå viss variation inom varje skola. Vi har då efter-
strävat en variation mellan klasser/ämnen vad gäller teoretisk respektive praktisk inriktning. 
Utifrån våra önskemål har respektive skolledning valt ut de klasser och lärare som vi sedan har 
kontaktat. Detta har resulterat i att vi totalt har kunnat intervjua 16 lärare. Antalet klasser, lärare 
och elever har valts för att uppnå en acceptabel bredd och samtidigt en hanterbar undersökning. 
Som framgår nedan samt i empiribeskrivande delar av denna rapport (främst kapitel 6-7), har 
ett ordentligt djup uppnåtts i datainsamlingen. Vi menar att vi lyckats uppnå en god balans 
mellan bredd och djup i denna undersökning. Enligt vår bedömning har tillräckligt många elever 
och lärare blivit intervjuade för att det ska kunna ge en god bild av elevers och lärares 
uppfattningar av IS/IT-användningen i de två kommunala gymnasieskolor i Jönköping som var 
föremål för FoU-studien.  
 
Delstudier för datainsamling 
 
Studier av elevers, lärares och övrig skolpersonals användning och uppfattningar av Skolkom-
passen har utförts genom två olika delstudier för datainsamling: 
  

• En intervjustudie (uppläggning beskrivs i avsnitt 2.3; för resultat se kapitel 6) 
• En observationsstudie (uppläggning beskrivs i avsnitt 2.4; för resultat se kapitel 7) 
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Anonymisering 
 
I vår FoU-studie har det varit önskvärt att så tydligt som möjligt blottlägga olika svårigheter 
och problem samt kritiska synpunkter från olika användare av Skolkompassen. Det har då varit 
viktigt att informanter har kunnat vara så frispråkiga som möjligt. Vi har därför valt att tillämpa 
anonymisering av deltagande skolor och informanter. I redovisning av resultat från studien har 
vi eftersträvat att dölja information som på något sätt kan avslöja vilka som är informanter. Vi 
redovisar vissa resultat separat för varje skola, men för vissa andra resultat redovisas endast de 
två skolorna som helhet. För att hålla skolorna anonyma har vi valt att benämna skolorna för X 
respektive Y då redovisning sker för en enskild skola. 

2.3 Intervjustudie 

Intervjustudien har bestått av fyra delar: 
  

• Intervjuer med lärare  
• Intervjuer med elever 
• Intervjuer med övrig personal på gymnasiet 
• Intervjuer med personal på förskole- och grundskolenivå  
 
Intervjuer med lärare  
 
Lärare har intervjuats med fokus på lärarnas användning och uppfattningar av Skolkompassen 
och andra IT-stöd.  
 
Totalt intervjuades 16 lärare, varav 7 lärare på skola X och 9 lärare på skola Y. Intervjuer av 
lärare i skola X genomfördes per telefon under december 2011 till januari 2012, förutom i ett 
fall där intervjun genomfördes på plats i skolan i april 2012. Huvuddelen av intervjuerna i skola 
Y genomfördes också per telefon. Av lärare på skola Y intervjuades 8 per telefon under mars 
och april 2012 och 2 på plats i maj 2012. Lärarna som skulle intervjuas kontaktades via e-post 
med en förfrågan om att delta i en intervju. Frågeteman (se bilaga) skickades ut till lärarna i 
förväg. Av lärarna som intervjuades undervisade 9 i kärnämnen såsom engelska, svenska, 
matematik, naturkunskap, 7 lärare undervisade inom karaktärsämnen och en av de intervjuade 
var speciallärare. Varje intervju tog mellan 15 och 30 minuter. Samtliga intervjuer har spelats 
in och därefter transkriberats.  
 
Följande kriterier har styrt urval av lärare:  
 

• Lärare med samma ämnen på båda skolorna 
• Lärare inom både karaktärsämnen och kärnämnen 
• Lärare som använder Skolkompassen mycket och lärare som använder Skolkompassen i 

liten utsträckning  
 
Intervjuer med elever  
 
Elever har intervjuats för att få kunskap om deras användning och uppfattningar av Skol-
kompassen och hur IS/IT (inklusive Skolkompassen) nyttjas i skolarbetet, se frågeunderlag i 
bilagan. Totalt intervjuades 67 elever i de två utvalda gymnasieskolorna i Jönköping, 45 elever 
på skola X och 22 elever på skola Y. Intervjuerna genomfördes under mars-maj år 2012. Sju 
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elever intervjuades individuellt. Resterande elever intervjuades i grupp. Vanligen intervjuades 
tre elever vid varje grupptillfälle. Gruppintervjuerna skedde i enskilt rum. Varje gruppintervju 
var 20-40 minuter lång. Både elever som var intresserade respektive ointresserade av skol-
arbetet har intervjuats. Intervjuer genomfördes inte med samtliga elever i de två klasserna 
eftersom alla elever i klasserna inte har varit tillgängliga för intervju.  
 
Det huvudsakliga skälet till att vi genomförde gruppintervjuer var att vi bedömde att eleverna 
skulle vara lite mer frispråkiga och inte känna sig lika pressande under en gruppintervju, jämfört 
med när en intervjuare är ensam med respektive elev. Av samma skäl spelades inte intervjuerna 
in, utan intervjuaren antecknade direkt under intervjun med hjälp av dator. Texten kontrol-
lerades omedelbart efter varje avslutad intervju och korrigerades då efter behov. De elever som 
intervjuades informerades om att det inte skulle gå att spåra vem som sagt vad.  
 
Vi har intervjuat 50 elever från de utvalda klasserna. Dessutom har 17 andra elever intervjuats 
i dessa skolor. En del av dessa elever hade lärare som ingick i studien, men eleverna gick alltså 
inte i de aktuella klasserna. Det var delvis praktiska skäl som gjorde att även elever utanför de 
utvalda klasserna intervjuades. Genom dessa extraintervjuer har en rikhaltigare bild av elevers 
användning av och uppfattningar om IT-användning kunnat samlas in.  
 
Förutom intervjuer med elever i skolorna X och Y, intervjuades två elever från högstadiet 
respektive gymnasiet i Stockholmsområdet (Botkyrka kommun respektive Stockholm stad). 
Dessa elever intervjuades individuellt. Intervjuerna hade formen av informella samtal och 
nedtecknades i efterhand. Dessa intervjuer genomfördes för att erhålla viss kontrast.  
 
Intervjuer med övrig skolpersonal på gymnasiet  
 
Vid besök på gymnasieskolorna har vi även genomfört intervjuer med annan skolpersonal än 
med undervisande lärare. Intervjuerna har handlat om personalens användning och uppfattning 
om Skolkompassen och andra IT-stöd. Intervjuerna har även berört införandet av Skol-
kompassen samt styrning och användning i stort på respektive skola. 
 
På skola X har vi genomfört intervjuer med skolledare, rektor, IT-pedagog och administratör. 
På skola Y har vi intervjuat skolledare, två rektorer, två IT-pedagoger och en administratör. Vid 
dessa intervjuer har olika intervjufrågor använts (se bilagan). Intervjuerna har tagit mellan 15 
och 60 minuter. Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats. 
 
Intervjuer med personal på andra skolnivåer  
 
Intervjuer med personal på andra skolnivåer har handlat om hur 1:1-projektet har implemen-
terats och deras uppfattningar om 1:1. En intervju har genomförts med en IT-pedagog i för-
skolan och en IT-pedagog i grundskolan i Jönköpings kommun. Syftet har varit att få kunskaper 
om 1:1-projektet och dess realisering på andra skolnivåer än i gymnasiet. Båda intervjuerna 
genomfördes per telefon under maj 2012. Den ena intervjun tog 15 minuter den andra 30 
minuter. Dessa två intervjuer hade formen av informella samtal och nedtecknades i efterhand.  
 
Vad gäller urval av personer från andra skolnivåer så hjälpte IS/IT-ansvariga i kommunen till 
med att få kontakt med dessa. Önskemålet var att få tillgång till två personer som låg långt 
framme vad gäller att använda 1:1. Dessa intervjuer genomfördes för att skapa viss kontrast 
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mot studierna av gymnasienivån. För att kunna erhålla en god bild gällande 1:1 på andra skol-
nivåer än gymnasiet hade det dock krävts fler intervjuer, bl.a av elever och lärare. Detta har 
emellertid inte ingått i denna FoU-studies syfte eller ambition.  

2.4 Observationsstudie 

Observationsstudien har fokuserat på lärares användning och upplevelser av Skolkompassen. 
Observationsstudien kan ses som en fördjupning och fortsättning på intervjustudien med lärare. 
Det vi här kallar observationsstudie har bestått av en mix av observation och intervju. De lärare 
som deltog i observationsstudien hade tidigare deltagit i intervjustudien. Skolledaren på skola 
X och rektorerna på skola Y valde ut och föreslog lärare som skulle kunna delta i observations-
studien. Från skola X deltog 6 lärare och observationerna genomfördes på plats på skolan i april 
2012. Från skola Y deltog 5 lärare och observationerna genomfördes på plats på skolan i maj 
2012.  
 
Samtliga observationer genomfördes av en av forskarna. De lärare som deltog i observationerna 
fick på förhand översiktlig information om hur observationerna skulle gå till. Observationerna 
genomfördes i ett konferensrum på plats i respektive skola. Vid observationstillfället fick 
läraren titta på en sammanställning över de funktioner som läraren vid tidigare intervjutillfälle 
sagt sig använda i Skolkompassen. Därefter ombads läraren att visa några av de funktioner som 
läraren använde ofta, gärna några som fungerade bra respektive dåligt. För att förevisa Skol-
kompassen använde läraren den bärbara dator som forskaren hade med sig. I denna fanns också 
programvaran Camtasia Studio som kan användas för att registrera det som sker på skärmen 
tillsammans med ljudupptagning. Under användning av Skolkompassen kommenterade läraren 
sin användning och observatören ställde frågor; observationsstudien hade därmed inslag av 
intervju/samtal. Detta tillvägagångssätt med aktiv IT-användning kompletterad med kommen-
tarer kan ses som en variant av så kallad ’Think Aloud’ ansats (t.ex Nielsen m.fl, 2002). 
Lärarens användning av Skolkompassen registrerades med hjälp av det aktuella inspelnings-
verktyget. Detta innebär att allt som visades upp på skärmen (bilder och musrörelser) dokumen-
terades elektroniskt tillsammans med ljudet i rummet (det som läraren och forskaren sade).  
 
Vi har därmed fått ett omfattande och detaljerat datamaterial som utnyttjats för den djuplodande 
beskrivning och analys av lärares användning av Skolkompassen som finns redovisad i kapitel 
7 nedan. Vi har i detalj kunnat följa hur lärare utnyttjar (och tänker om) det aktuella systemet. 
Vi har i efterföljande analys återkommande studerat de ”filmer” av olika fall av IT-användning 
som finns inspelade. Redovisning och analys av denna observationsstudie återfinns i kapitel 7 
nedan. Detta är ett omfattande och detaljrikt kapitel; bl.a med många citat och kopior av 
skärmbilder. Genom att göra en sådan noggrann redovisning ger vi möjlighet för läsaren att få 
en god inblick i lärarnas arbetssituation och vad det innebär för lärare att använda IT-system i 
sitt arbete. Vi försöker alltså ”lyfta på locket” vad gäller lärares IT-användning. Utifrån ideal i 
kvalitativ forskning handlar det om att försöka fånga informanternas subjektiva verklighet; dvs 
hur lärarna tänker om IT-användning och vad de faktiskt gör när de använder dator vilket utgör 
ett vardagligt inslag i lärarnas skolverksamhet.  
 
Viktigt att påpeka är att vi genom denna observationsstudie har ett primärt fokus på lärares IT-
användning. Någon motsvarande djupstudie av elevers IT-användning har inte gjorts inom 
ramen för detta arbete.  
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2.5 Analys och värdering 

På basis av insamlad och redovisad empiri har vi genomfört analys och värdering av IT-använd-
ningen i de två studerade gymnasieskolorna. Cronholm & Goldkuhl (2003) delar in utvärdering 
av IT-system i sex olika strategier, utifrån två variabler som består av: 
 

• Utvärderingsobjektet: IT-systemet som sådant eller IT-systemet i användning 
• Utvärderingsmetoden: fri utvärdering, målbaserad utvärdering eller kriteriebaserad 

utvärdering 
 
I studien har vi haft primärt fokus på att undersöka IT-systemet Skolkompassen i användning. 
Genom intervju- och observationsstudier har vi erhållit goda kunskaper om användningen av 
detta IT-system. Inom ramen för användningsstudien har vi emellanåt zoomat in på Skolkom-
passen och skärskådat dess egenskaper och funktionssätt. Vi har tillämpat fri utvärdering, 
målbaserad utvärdering och kriteriebaserad utvärdering utifrån den indelning som beskrivs i 
Cronholm & Goldkuhl (2003). Dessutom har vi utfört en omvärldsrelaterad utvärdering samt 
en teoretiserande och sammanfattande utvärdering. 
 
Målbaserad utvärdering innebär att man med utgångspunkt i vissa fokuserade mål undersöker 
utvalt utvärderingsobjekt. Vi har studerat ett antal mål vad gäller IT-användning i skolan i 
Jönköpings kommun och ställt dem mot faktiskt IT-system och dess användning. Vi har också 
gjort relateringar till nationella målbilder (läroplanen). Denna målbaserade analys finns redo-
visad i kapitel 5 och avsnitt 9.10 nedan.  
 
Fri utvärdering innebär att man inte använder några speciella/uttryckta bedömningsgrunder. 
Detta kan också kallas öppen utvärdering. Vi har, baserat på intervjustudie och framförallt 
observationsstudie, identifierat ett antal problem med användning av Skolkompassen. Detta 
redovisas huvudsakligen i kapitel 7 nedan.  
 
Baserat på empiribeskrivning och analys (i kapitel 6-7) har en kriteriebaserad värdering 
genomförts. Utifrån ett antal generella kvalitetskriterier för IT-system (Röstlinger, 2011) har 
Skolkompassen och dess användning värderats. Denna värdering finns redovisad i kapitel 8.  
 
I kapitel 3 redovisas en litteraturgenomgång av kunskapsläget beträffande 1:1 och användning 
av IT i skolan. Baserat på denna genomgång har vi (i avsnitt 9.11) relaterat denna kunskap till 
1:1 i Jönköping. Detta innebär en omvärldsrelaterad utvärdering. Vi ställer här IT-använd-
ningen i Jönköpings gymnasieskolor mot vad som är känt inom området, dvs etablerad 
omvärldskunskap.  
 
Dessa olika värderingar har sedan utgjort grund för att göra en sammanfattande värdering och 
slutsatsdragning (kapitel 9). Vi har fullföljt vårt utvärderingsintresse av vad som fungerar bra 
(styrkor) respektive vad som fungerar sämre (problem). Särskilt vad gäller det problematiska i 
användningen av IT i skolverksamheten har vi fokuserat orsaks/effektmönster för att bidra till 
en djupare diagnostisk förståelse. För att framställa konstruktiva slutsatser som bidrar till 
fördjupad förståelse av den aktuella lärplattformen och dess användning så har här ett antal 
klargörande abstraktioner införts. Denna avslutande del i utvärderingen kan kallas teoreti-
serande utvärdering. I figur 2.2 åskådliggör vi samband mellan empiribeskrivning och olika 
delar av utförda utvärderingar. Där finns också hänvisningar till olika kapitel i rapporten.  
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För våra olika analyser har vi haft ett rikt datamaterial att utgå ifrån. Genom att använda oss av 
kombinerade datakällor och datainsamlingsmetoder har vi uppnått så kallad triangulering 
(kombinationer som ger ökad beviskraft); se t.ex Patton (1999). Vi har t.ex beträffande en 
lärares IT-användning haft att tillgå 1) intervju med denna lärare, 2) observation av lärarens IT-
användning samt 3) elevers uppfattning om lärarens IT-användning. Dessa tre datakällor har 
kunnat jämföras och de har gett möjlighet till en rikhaltig och mer nyanserad bild av IT-använd-
ningen. Detta har bl.a gjort det möjligt att korrigera vissa skeva självuppfattningar som lärare 
uttryckt genom intervjuer. Vi har på detta sätt fått ett säkrare datamaterial som grund för 
analyser och slutsatsdragning. Detta är en del i vårt källkritiska förhållningssätt.  
 

 
 

Figur 2.2: Från empiribeskrivning till analys och utvärdering. 
 
  

Målbaserad
utvärdering

Kap 5, 
Avsn 9.10

Användningsanalys
(Fri utvärdering)

Kap 6, 7

Kriteriebaserad
utvärdering

Kap 8

Sammanfattande analys
(Teoretiserande utvärdering)

Kap 9

Kap 4
Kap 6
Kap 7

Kap 5

Empiribeskrivningar

Analyser

Omvärldsrelaterad
utvärdering
Avsn 9.11

Mål-/ 
styrdokument

Andra IT-
verktyg

Lärare

Annan 
skolpersonal

Elever
Skol-

kompassen

10 
 



3 IT i skolan – en nationell och internationell översikt  
 
Vi presenterar nedan en översikt över erfarenheter vad gäller 1:1 och användning av IT i skolan. 
Litteraturen inom området är omfattande och vi presenterar här ett selektivt urval av litteratur 
som tjänat som underlag i vår studie. För andra översikter se t.ex Hylén & Grönlund (2011), 
Skolinspektionen (2011) och Balanskat m.fl (2013). 

3.1 1:1-projekt – en tillbakablick  

IT i skolan är definitivt ingen ny företeelse. Vi fokuserar här på utvecklingsinsatser som huvud-
sakligen gjorts under beteckningen 1:1. Men användning av IT i skolan startade inte med 1:1-
projekten, det finns en utveckling som föregår denna. Även i tiden före persondatorns 
tillblivelse (och därmed möjligheten att förse varje elev med en dator) gjordes trevande insatser 
för att utnyttja datorer i undervisningen. I Sverige genomfördes en experimentell utveckling 
kring användning av särskilda programvaror för att framställa undervisningsmaterial så tidigt 
som på 70-talet (Kollerbaur, 2005). Detta skedde i samverkan mellan forskare, dåvarande 
Skolöverstyrelsen och några skolor.  
 
De första internationella erfarenheterna av 1:1-projekt går att finna cirka 30 år tillbaka i tiden. 
I mitten av 1980-talet iscensattes projektet ”Apple Classrooms of Tomorrow”. Syftet var att 
studera effekten av att varje elev hade tillgång till en dator och att åstadkomma en reell 
förändring i utbildningsmiljön. Projektet var ett samarbete mellan Apple, offentliga skolor och 
universitet i USA (Donovan m.fl, 2007; Sandholtz m.fl, 1997). Under 1990-talet började flera 
skolor i USA kräva att eleverna ägde en egen laptop (Belanger, 2000). I mitten av nittiotalet 
startade Microsoft tillsammans med Toshiba ett 1:1-projekt i 53 skolor (Donovan m.fl, 2007; 
Walker & Rockman, 1997). Det mest omtalade amerikanska 1:1-projektet är sannolikt det som 
startades i Maine 2002. Apple försåg statens samtliga 239 offentliga skolor med trådlös internet-
uppkoppling. 3000 lärare och 34000 elever fick var sin iBook-laptop. Inledningsvis var det 
elever i årskurs 7 och 8 som fick egna datorer (Lei & Zhao, 2008; Silvernail & Lane, 2004).  
 
Flera amerikanska 1:1-projekt har beskrivits som framgångsrika, t.ex visade undersökningar av 
Microsofts och Toshibas 1:1-projekt att projektet ledde till en ökad entusiasm inför datorbaserat 
lärande och ökade skrivkunskaper. Detta initierade också en skiftning i skolorna mot en mer 
konstruktivistisk pedagogik (Walker & Rockman, 1997; Donovan m.fl, 2007). Det finns även 
andra studier av lyckade 1:1-projekt, t.ex studier av 1:1-projekt i Michigan (Lowhter m.fl, 
2005), studier av 1:1-projekt i Maine (Lemke & Martin, 2003; Silvernail & Gritter, 2007), 
studier av 1:1-projekt i South Carolina (Jerorski, 2003; Stevenson, 1999). Sådana positiva 
beskrivningar av 1:1-projekt kan ha påverkat intresset av att starta upp andra 1:1-projekt. Men 
det ökade intresset kan också bero på det faktum att tekniken har utvecklats, där datorerna både 
har blivit billigare och bättre, t.ex vad gäller batteritid. Ny teknik i form av mjukvara och 
tekniska bärare, t.ex smarta telefoner och surfplattor öppnar nya möjligheter och påverkar 
utbildningsmiljön (Shim m.fl, 2012). På den engelskspråkiga marknaden finns ett stort utbud 
av programvaror för inlärning av ämneskunskaper. Sådana hjälpmedel kan öka möjligheterna 
att snabba upp och fördjupa inlärningen, samtidigt som lärarna kan få information om elevernas 
progression och kunskapsnivå. Det är något helt annat än de funktioner som ingår i exempelvis 
Skolkompassen, vilket bör beaktas vad gäller möjligheten att applicera internationella studier 
direkt på svenska förhållanden. 
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Det första svenska 1:1-projektet startades i en gymnasieskola i Mönsterås i Kalmar län hösten 
19951. Projektet i Mönsterås fick en hel del uppmärksamhet, men det 1:1-projekt i Sverige som 
sannolikt är det mest omtalade är det som startade i Falkenbergs kommun år 2007. Represen-
tanter för Falkenbergs kommun besökte Maine i USA för att inhämta erfarenheter. De införde 
därefter 1:1-projekt på två skolor. Totalt berördes 550 elever och 60 pedagoger (Hallerström & 
Tallvid, 2008; Tallvid & Hallerström, 2009; Tallvid, 2010). Därefter har ett flertal kommuner 
startat upp 1:1-projekt (se t.ex Holgersson & Seigerroth, 2010; Kroksmark, 2011). 
 
Sättet som datorn används i 1:1-projekten varierar. Det kan handla om allt från traditionell 
klassrumsundervisning till ett mer radikalt nytänkande kring lärande. Datorn kan även ha funk-
tionen av ett administrativt verktyg, vars bidrag är att förenkla av den befintliga undervisningen 
(Loman & Svensson, 2011). 

3.2 Argument för att starta 1:1-projekt  

Det finns flera återkommande argument för införandet av 1:1-projekt. Ett huvudargument är att 
1:1-projekt ska utveckla undervisningen och förbättra elevernas möjlighet att nå olika 
undervisningsmål. Ett skäl till att 1:1-projekt förväntas kunna bidra till en sådan utveckling 
grundar sig i en uppfattning att IT kan nyttjas för att ge individuellt anpassat stöd. En elev har 
exempelvis möjlighet att titta på ett undervisningsmoment ytterligare en gång om denna inte 
förstår. Likväl som en elev har möjlighet att hoppa över vissa moment som denna redan har 
förstått. Med hjälp av ett IT-system kan elever få olika förklaringar av ett problem utan att 
behöva räcka upp handen och be om en förklaring (se t.ex Zhang m.fl, 2004). I ett klassrum kan 
en del elever känna sig obekväma med att räcka upp handen och ställa frågor. Genom 1:1-
projekt får eleverna dessutom dygnet runt access till olika former av kunskap och under-
visningen blir därigenom flexibel i tid och rum. Eleverna kan komma åt information när de 
önskar och på de platser som de finner passande, vilket gör att det finns möjligheter att de i 
högre grad involveras i skolarbete utanför skoltid (Muir m.fl 2004; 2006).  
 
Ett annat vanligt förekommande argument för att starta 1:1-projekt handlar om att tillgodose 
kravet på att eleverna ska ha en tillräckligt hög kunskapsnivå vad gäller att använda infor-
mationsteknik. EU-kommissionen har definierat olika nyckelkompetenser för ett livslångt 
lärande. En av dessa nyckelkompetenser är digital kompetens: 
 

”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informations-
samhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den 
underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att 
hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för 
att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. [...] Digital kompetens 
kräver goda kunskaper om hur informationssamhällets teknik fungerar och om den 
roll tekniken spelar och de möjligheter den ger i vardagslivet, både hemma och på 
arbetet. [...] Man bör också känna till hur informationssamhällets teknik kan stödja 
kreativitet och innovation samt vara medveten om frågor som rör den tillgängliga 
informationens validitet och tillförlitlighet och de juridiska och etiska principer 
som interaktiv användning av informationssamhällets teknik innefattar. De färdig-
heter som behövs är förmågan att söka fram, samla in och bearbeta information 
och använda den på ett kritiskt och systematiskt sätt och att kunna bedöma dess 

1 DN 31/8 1995 ”Alla elever får en egen bärbar dator”, se även 
http://monsterasbloggen.blogspot.se/2012/07/monsterasgymnasiet-1995-och-idag.html. 
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relevans och skilja mellan den fysiska och virtuella verkligheten, samtidigt som man 
är medveten om de samband som finns mellan dem.” (EU, 2006) 

 
Även i OECD:s rapport kring lärande nämns IT-kunnande som en mycket viktig kompetens 
(OECD, 2010); se även EU-rapporten Balanskat m.fl (2013) samt Hague & Payton (2010) som 
också bidrar med egen definition av begreppet ”digital literacy”. Olika 1:1-projekt förväntas 
bidra till att ge eleverna en tillräcklig kompetens vad gäller användning av IT. Ett ytterligare 
argument till att starta 1:1-projekt handlar om att 1:1-projekt kan reducera skillnader i tillgången 
till IT mellan olika grupper och individer. 1:1-projekt kan ur den aspekten vara viktiga för de 
som inte har tillgång till en dator i hemmet (Valienta, 2010). 
 
Ett annat argument handlar om att e-undervisning är kostnadseffektiv. Man räknar med att 
kunna minska lärarnas administration genom att 1:1-projekt stödjer vissa arbetsrutiner som gör 
att lärarna kan lägga ned mindre tid på dessa moment. Lägre kostnader för kopiering av olika 
dokument och ett minskat behov av inköp av kurslitteratur är också något som framförs vara 
skäl att satsa på 1:1-projekt (se exempelvis Holgersson & Seigerroth, 2010). Det är också viktigt 
att se att IT i utbildning till väsentlig del handlar om kommunikation mellan lärare och elever 
och inte bara hantering av pedagogiskt innehåll. Lonn & Teasley (2009) rapporterar från en 
breddstudie om IT-användning att lärare och elever värderade just kommunikationen som mer 
värdefull än det direkt pedagogiska.  
 
Ett ytterligare skäl till att det satsas på 1:1-projekt har en liten annan karaktär än de tidigare 
uppräknade skälen. Det handlar om att det blir ett mode att göra på ett visst sätt. Meyer & 
Rowan (1977) framför att syftet med organisatoriska förändringar ofta är att göra organisationer 
mer legitima i sin omgivnings ögon. Många skolor har satsat på 1:1-projekt. De skolor som inte 
gör detta riskerar att uppfattas som bakåtsträvare. En konkurrens om elever kan ha gjort att 
vissa skolor har känt sig mer eller mindre tvingade att initiera 1:1-projekt.  

3.3 Effekter av 1:1-projekt  

Det finns en rad studier som pekar på att 1:1-projekt har positiva effekter som t.ex att studie-
intresset har ökat, att kunskapen i enskilda ämnen har ökat, att medelbetyget har ökat och att 
frånvaron har minskat. Det finns också studier som pekar i motsatt riktning. Studier som redo-
visar positiva effekter är dock i majoritet. Vi refererar nedan några studier som visar på lyckade 
1:1-satsningar.  
 
Under Maine´s första år minskade antalet problembrev som skickas till föräldrar (”behavior 
letters”) med 54 % och närvaron i skolan ökade med 8 % (Lemke & Martin, 2003). Holcomb 
hänvisar till en studie från Alabama (Intel, 2008) som visar att de disciplinära problemen 
minskade med 29 % efter införandet av laptops (Holcomb, 2009). Liknande erfarenheter 
noterades i Texas (Shapley m.fl, 2008; 2009). I Michigan uppgav över 60 % av eleverna att 
användning av laptops hade ökat deras intresse för att lära sig (Lowther m.fl, 2005). Jeroski 
(2003) fann att genom att ge elever laptops ökade antal elever som nådde upp till godtagbara 
resultat med 22 % under ett år. Genom att bl.a genomföra observationer framkom att laptops 
möjliggjorde för eleverna att engagera sig i skrivprocesser på ett mer effektivt sätt (Jeroski, 
2003; Lowther et al., 2003). 
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I en undersökning av ett 1:1-projekt i ett område i Kanada visade det sig att elevernas skriv-
förmågor överlag förbättrades liksom deras entusiasm inför skrivande. (Lei & Zhao, 2008). 
Gulek & Demirtas (2005) kom fram till att elever som gick på 1:1-skolor i ett skoldistrikt 
presterade avsevärt mycket bättre i engelska och matematik jämfört med de elever som inte 
hade laptops. De hade också högre GPA (ung. genomsnittsbetyg) (Gulek & Demirtas, 2005). I 
South Carolina visade det sig att elever som hade deltagit i laptop-programmet i två år 
uppvisade signifikant bättre resultat i statens standardprov i matematik jämfört med de som inte 
var med i programmet (Stevenson, 1999). På liknande sätt uppvisade elever i Texas en bättre 
måluppfyllelse i matematik efter de använt dator under en längre tid (Shapley m.fl, 2008; 2009). 
I Maine hade elevernas skrivpoäng ökat signifikant fem år efter införandet av (Silvernail & 
Gritter, 2007). 
 
Flera studier pekar på ökad effektivitet i lärandet som en konsekvens av införandet av 1:1-
projekt (se t.ex Bebell & O´Dwyer, 2010; Weston & Bain, 2010). De exemplifieringar som lyfts 
fram i ovanstående avsnitt är bara några i mängden av de studier som pekat på positiva effekter 
av 1:1-projekt. Det finns också flera exempel på det motsatta. Hu lyfter fram en 1:1-satsning i 
Liverpool Central School distrikt som avbröts efter sju år på grund av att man inte kunde skönja 
någon framgång i elevernas prestationer. Problem hade också uppstått med nedladdning av porr 
och att elever hackade skolans och andra nätverk i närområdet. Dessutom var det även problem 
med att facit till prov mailades mellan elever. På liknande sätt började Matoaca High School i 
Virginia att avsluta sitt laptops-program år 2006 när elever som hade tillgång till egen dator inte 
lyckades uppvisa framsteg i skolarbetet jämförelse med de som inte hade tillgång till datorer. 
Hu (2007) lyfter fram andra fall där skolor avbrutit sina laptopsatsningar av liknande skäl.  
 
Hatakka m.fl (2013) rapporterar om hälsoproblem för elever samt användning av datorer för 
distraherande aktiviteter (spel, sociala medier) som har negativ inverkan på skolarbetet.  
 
En slutsats som går att dra av tidigare genomförda 1:1-projekt är att det inte räcker med att dela 
ut en laptop till varje elev och tro att det automatiskt kommer leda till att elevernas inlärning 
kommer förbättras. Det krävs att man verkligen funderar på hur datorerna ska användas (se 
Holcomb, 2009). I nästföljande avsnitt kommer några viktiga framgångsfaktorer att beröras. 

3.4 Framgångsfaktorer  

Holcomb (2009) skriver att: 
 

”Schools must realize that successful 1:1 initiatives go beyond the technology itself; 
they must also address and include professional development, training, and 
support. Both teachers and students need the training and resources to gain the 
skills needed to effectively utilize laptops for learning. Possessing the technology is 
only one key piece of the puzzle.” (Holcomb, 2009, sid. 54.) 

 
Tallvid (2010) som utvärderat 1:1-projektet i Falkenbergs kommun lyfter fram några faktorer 
som är centrala för att denna typ av projekt ska lyckas. Han framför dels att det är viktigt att 
förankra projekten, bl.a hos kommunens politiker. Det är också viktigt att få med sig förvalt-
ningen och att tjänstemännen driver på projektet med en tydlig målsättning och med 
långsiktighet. En annan faktor som har stor betydelse för projektens möjlighet att nå framgång 
är att värna om den pedagogiska friheten – istället för att fokusera på tekniska detaljer och 
förbud av olika slag. Slutligen har Tallvid dragit slutsatsen att det är avgörande att det 
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genomförs fortbildning för att lyckas med 1:1-satsningar. Det handlar om att öka lärarnas 
förmåga att använda datorn som ett hjälpmedel i undervisningen. Implementeringar av IT i 
skolan väcker lätt förhoppningar i början, men när projekttiden är slut tenderar utvecklingen 
också att avstanna. I början finns ett behov för lärarna att lära sig hur programmen fungerar. 
Sedan uppstår ett behov av få möjligheter att utveckla användningen av IT i sitt respektive ämne 
(Tallvid, 2010; Tallvid & Hallerström, 2009). 
 
Just vikten av att beakta lärarnas kompetensutveckling är ett återkommande tema bland 
forskare. Donovan m.fl (2007) har funnit att användning av laptops i undervisningen påverkas 
av pedagogernas förtrogenhet med datorn. Pedagoger som är oroliga på ett personligt plan 
använder endast datorn på ett sätt som de är vana vid, t.ex för internetsökning och ordbe-
handling. Donovan m.fl rekommenderar att pedagogernas kompetensutveckling individu-
aliseras för att möta den nivå de olika pedagogerna ligger på och de orosmoment de upplever i 
1:1-arbetet. Muir m.fl (2006) pekar på att en nyckelfråga för en lyckad 1:1-implementering är 
att lärarna känner sig komfortabla med den teknologi som de ska hantera. Bebell & O´Dwyer 
(2010) framför att den kompetensutveckling som erbjuds ofta är teknikfokuserad genom att den 
vanligen inriktar sig mot ett specifikt program eller tjänst. Penuel (2006) betonar att en 
kompetensutveckling kring den faktiska integreringen av teknik i undervisningen är mer värde-
full än rena tekniska kunskaper om själva datorn eller en viss programvara. De som Penuel 
intervjuat efterfrågar exempel på hur IT konkret kan användas i olika ämnen. Holcomb (2009) 
lyfter fram Crutchfield (2006) som pekar på att lärarnas kompetensutveckling i tekniska 
färdigheter inte kan separeras från deras undervisning. Lärarna måste ges möjlighet att 
praktisera och reflektera kring sin träning.  
 
Valiente (2010) pekar på att det visat sig viktigt med utbildning som fokuserar på att erbjuda 
lärare kunskaper i hur de nya tekniska hjälpmedlen fungerar, men många lärare menar att det 
mest avgörande är att fokusera på att hjälpa lärare att integrera den nya tekniken i deras 
undervisning i klassrummet; förutom Valiente (2010) se även Fairman (2004), Harris & Smith 
(2004) och Dunleavy m.fl (2007). Mishra och Koehler (2006) har kommit fram till att det går 
att dela upp lärarens kunskaper i tre områden: ämneskunskap, pedagogisk kunskap och teknisk 
kunskap. För att lyckas att implementera ny teknik i undervisningen krävs att lärare behärskar 
dessa kunskapsområden och kan väga in de olika krav som de ställer. De räcker således inte 
bara att behärska ett område.  
 
Valiente (2010) pekar på att support har identifierats som en kritisk faktor i många 1:1-projekt. 
Specialister kan hjälpa lärare att ge uppslag på hur de kan implementera tekniska hjälpmedel i 
olika kontexter (Silvernail & Harris, 2003). Pedagogers möjligheter att få samarbeta lyfts av 
Mouza (2003) fram som centralt vad gäller pedagogers självförtroende och entusiasm inför 
användning av laptops i klassrummet. Sk peer-to-peer-utbildning har visat sig vara en mycket 
framgångsrik drivkraft till pedagogiska innovationer (Valiente, 2010). Men, det handlar inte 
om att överlåta ansvaret för lärarnas vidareutbildning på lärarna. Loman och Svensson (2011) 
ställer sig frågan huruvida önskade effekter uppnås genom att låta pedagogerna i så pass hög 
grad själv ansvara för sin fortbildning, på sin fritid och efter eget intresse. De menar att utan 
gemensamma synsätt kring vad 1:1 är och bör vara, leder de svenska 1:1-satsningarna snarare 
till en teknifiering av den befintliga undervisningen, där man endast förser varje elev och 
pedagog med varsin dator. Balanskat m.fl (2013) betonar betydelsen av att lärare i sin roll som 
pedagog även fokuserar på att stödja elever att tillägna sig tekniken och utveckla förmågan till 
digitalt lärande. 
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Bebell & O´Dwyer (2010) framför att många studier pekar på behovet av att skolledare är väl 
förberedda vad gäller implementeringen av 1:1-projekt. Det är viktigt att ha ett klart ledarskap 
och att ledningsgrupper driver utvecklingen gällande användningen av datorer (Zucker, 2004; 
Bebell & Kay, 2010). Projektledare måste sörja för att lärare och administratörer får tillgång till 
en klar vision om hur det är tänkt att datorerna ska användas (Valiente, 2010). Det krävs en 
diskussion om hur den nya tekniken är tänkt att användas för att pedagogiken ska utvecklas 
med hjälp av datorerna. Det sker inte automatiskt, utan denna utveckling måste planeras och 
ledas (Loman & Svensson, 2011). Grönlund m.fl (2012) betonar flera faktorer som har betydels 
för ledning och styrning av 1:1-initiativ: användning av gemensamma digitala resurser, hög 
digital kompetens hos lärare samt en enhetlig digital lärmiljö. 
 
Det räcker således inte med att lärarna har en tillräcklig kunskap för att man ska lyckas med 
implementeringen av 1:1-projekt. Lärarnas motivation att driva frågorna och gemensamma tro 
på att använda datorer i undervisningen är avgörande för hur de genomför sina lektioner 
(Chandrasekhar, 2009). Bebell & Kay (2010) konstaterade att det är:  
 

”impossible to overstate the power of individual teachers in the success or failure 
of 1:1 computing” (Bebell & Kay, 2010, sid 47). 

 
Windschitl & Sahl (2002) framför att lärarnas egna tankar och attityder i hög grad påverkar hur 
de väljer att använda tekniken i sina respektive klassrum. Loman & Svensson (2011) fann att 
alla de tillfrågade pedagogerna framförde att det egna engagemanget är det som styr vilka nya 
digitala tjänster de prövar i undervisningen. Donovan m.fl (2007) framför att det är viktigt att 
lärarna känner sig involverade och viktiga i utvecklingsarbetet för att förändringarna ska få 
någon effekt. Bebell & O´Dwyer (2010) påpekar att lärare befinner sig i frontlinjen vid 
implementering av 1:1-projekt. Det är därför viktigt att fästa stor vikt vid stödet till lärare när 
beslut fattas att genomföra 1:1-projekt.  
 
En annan viktig framgångsfaktor för lyckade 1:1-projekt är att ha en hög kvalitet på infrastruk-
turen och en god tillgänglighet på teknisk support (Valiente, 2010). Om 1:1-projektet bygger 
på att lärarna ska nyttja trådlöst nätverk i klassrummen är det nödvändigt att nätverket är 
tillförlitligt (Penuel, 2006). Första linjens support är inte bara viktigt för lärarna utan även för 
eleverna (Light m.fl, 2002). 
 
Slutligen är det viktigt att lyfta fram att det krävs uthållighet. En förändring är inte något som 
åstadkoms på kort sikt. Silvernail & Gritter (2007) som studerat 1:1-projekt skriver att det 
vanligtvis tar fem till åtta år för en innovation att bli fullt implementerad. Puentedura (2009) 
definierar fyra nivåer för att beskriva hur långt förändringen med hjälp av IT kommit i undervis-
ningsmiljön. På den första nivån, kallad ’substitution’ (ersättning), använder läraren datorn som 
en modern skrivmaskin och den ersätter bara tidigare arbetsverktyg. Nästföljande nivå kallas 
för ’augmentation’ (effektivisering) och kännetecknas av en förenkling och förbättring av 
befintliga rutiner. Det kan handla om att lärarna kommunicerar med eleverna via e-post eller 
gör presentationerna i PowerPoint. Den tredje nivån, kallas ’modification’ (modifiering) och 
handlar om att pedagogen utformar befintliga lärprocesser på nya sätt. Lärarna försöker med 
hjälp av datorerna utveckla lärandet. På den sista nivån, ’redefinition’ (omdefiniering) skapar 
lärarna till stora delar nya typer av uppgifter till eleverna. Det handlar här om uppgifter som 
tidigare var omöjliga att genomföra. Puenteduras forskning pekar på att först när lärarna har 
nått modifierings- eller omdefinieringsnivån kan man tala om en påtaglig utveckling i lärandet 
hos eleverna. 

16 
 



3.5 En utmaning  

Kroksmark (2010) pekar på att 1:1-projekt måste ha ett fokus på individualisering eftersom 
denna miljö till stor del gynnar enskilt arbete. I 1:1-miljön är det mycket vanligt att eleverna är 
nyfikna på vad deras klasskamrater gör. Det uppstår ett dialektiskt spänningsfält mellan att 
hjälpa varandra eller att ”fuska” och därmed en känsla av att klassen är ett lag. Kroksmark 
menar att det får konsekvenser på flera plan. Vissa av dessa är socialpsykologiska medan andra 
är didaktiska. I 1:1-miljöer måste läraren beakta olikheter – att alla elever lär sig på olika sätt 
och att undervisningen måste anpassas till dessa förhållanden. Det är dock en utmaning att få 
lärare att anamma ett sådant förhållningssätt. Donovan m.fl (2007) fann i sin undersökning att 
lärare överlag är obekväma med att blanda sin traditionella pedagogik med de krav 1:1 ställer. 
Bakomliggande faktorer kan vara en ovilja från lärarnas sida att modifiera sin nuvarande 
utövning av läraryrket. 
 
Loman och Svensson (2011) pekar på problemet att en diskussion kring vad en innovativ 
pedagogik skulle kunna innebära uteblir. Istället sker inköp av 500 datorer till lika många elever 
i tron att en spontanförändrad pedagogik ska infinna sig. Valiente (2010) betonar att en ökad 
tillgänglighet på IT i skolorna i sig självt har en liten eller ingen effekt på lärarnas sätt att lägga 
upp lektioner eller för att utveckla elevers lärande. Att bara distribuera datorer ut till skolorna 
ökar inte elevernas möjligheter att nå mål och ändrar inte undervisningen eller lärandet. För att 
1:1-projekt ska lyckas krävs andra typer av förändringar. Kroksmark (2010) lyfter fram att 1:1-
projekt i allt väsentligt utgår ifrån förhållningssätt som fungerar i analoga miljöer, men som inte 
är anpassade till digitaliserade kunskapssammanhang. Kroksmark menar därför att nya teorier 
behöver utvecklas som svarar mot de krav som 1:1-projekten ställer. Det finns ett behov att 
ersätta statiska och förenklade trappstegsanalogier med mer komplexa, följsamma och konkreta 
teorier. Det finns också anledning att i det sammanhanget reflektera kring att nya och sociala 
gemenskaper påverkar synen på ”vad är värt att veta”; vad behöver man vet när allt viktigt 
kunnande finns lättillgängligt via en enkel sökning på Internet? I detta sammanhang hänvisar 
Kroksmark till den paradox som formulerats av Platon i dialogen Menon. Hur kan vi veta att vi 
saknar kunskap om vi inte redan har den; hur kan vi veta att den alls finns om vi inte redan vet, 
och hur vet vi var vi ska söka den om vi inte vet att den finns? Det finns alltså en mängd frågor 
att svara på som har kopplingar till de möjligheter som den nya tekniken ger.   
 
Ett nytt synsätt på kunskap och lärande kan skrämma och möta motstånd. Säljö (2009) drar 
paralleller till det Socrates förde fram när det gällde att skriva text: 
 

”Socrates complained, in several ways, about the consequences of relying on such 
arte- facts [texts]. In particular, he was concerned about the dangers that writing 
would destroy memory, as he observed how people began to rely on ‘external 
written characters and not remember of themselves’. Thus, texts and alphabets ‘will 
create forgetfulness in the learner’s souls, because they will not use their memories’ 
[Plato 360 BC]. Similar concerns are often voiced in popular debates today: with 
ubiquitous computing powers, do we no longer have to learn and remember? Of 
course, we do have to. But perhaps in this new ecology, what we need to learn and 
remember, and how we do it, will be different from what we are used to.” (Säljö, 
2009, sid 57) 
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Holgersson m.fl (2011) betonar i den tidigare studien av Jönköpings 1:1-projekt att den nya 
tekniken inte bara påverkar möjligheterna att utföra ett undervisningsmoment. Den medför 
också att det finns ett stort behov av att tackla en mängd frågor på en mer övergripande nivå, 
bl.a hur undervisningen läggs upp och vilken typ av kunskap som eleverna behöver ha.  
 
I avsnitt 9.11 nedan relaterar vi till denna litteraturgenomgång utifrån våra observationer och 
analyser av empiri från Jönköpings kommunala gymnasieskolor.  
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4 IT-landskapet i skolan i Jönköping 
 
I detta kapitel beskrivs översiktligt införandet av skoldatorer och Skolkompassen i Jönköpings 
kommun. Vi ger också en övergripande beskrivning av Skolkompassen och dess relationer till 
andra IT-verktyg. Beskrivningen baseras på intervjuer med central IT-administratör i 
Jönköpings kommun, utbildningsledare, rektorer, IT-pedagoger och lärare vid de två studerade 
skolorna. 

4.1 Initiativet 

En hård konkurrens från friskolor om eleverna i Jönköpings kommun var en pådrivande faktor 
för initiativet till kommunens 1:1-satsning. Skolverket hade också i olika skrifter påtalat vikten 
av att öka användningen av IT i skolan. Den IT-strategiska gruppen inom kommunens utbild-
ningsförvaltning började se att tiden var mogen för att testa en ökad användning av datorer inom 
skolverksamheten, samtidigt som önskemål uppkom från gymnasieskolan att genomföra en 1:1-
satsning. Timingen blev på så sätt lyckad och 1:1-verksamheten kom ur ett nationellt perspektiv 
igång relativt tidigt, även om det var vissa andra kommuner som hade startat liknande projekt 
tidigare.  
 
Två gymnasier gick i bräschen och ett pilotprojekt genomfördes på två program i dessa skolor 
2009/2010. Det var Handelsprogrammet på ena skolan och i den andra skolan Hotell- och 
restaurangprogrammet. Totalt var det cirka 200 datorer som ingick i pilottestet. Pilotprojektet 
kan sägas ha bestått av en ”teknisk pilot” och en ”pedagogisk pilot”. Den tekniska piloten 
handlade om att få fungerande teknik, medan den pedagogiska piloten handlade om att införa 
en dator som ett normalt verktyg i undervisningen och då använda en lärplattform kallad Skol-
kompassen.  
 
Vid våra intervjuer har det framkommit att beslutsfattare inom utbildningsförvaltningen redan 
hade en bestämd uppfattning att det egentligen inte fanns något annat alternativ än att i högre 
grad använda datorer i de kommunala skolorna. Därför fattades det beslut om att 1:1 projektet 
skulle utvidgas och omfatta alla kommunala skolor redan innan pilotprojektet var slutfört och 
utvärderat (Holgersson & Seigerroth, 2010). 
 
1:1-satsningen var en centralt koordinerad aktivitet med en gemensam kommunal upphandling 
av skolsystem. Tanken med detta var att åstadkomma stordriftsfördelar och minimera de ekono-
miska kostnaderna för kommunen. Några skolor testkörde några olika skolsystem innan 
upphandlingen gjordes. Det fanns en referensgrupp som bestod av omkring 40 personer med 
representanter från olika skolor. Alla var inte positiva till initiativet. En utbildningsledare fram-
förde att samma skolsystem kanske inte passar lika bra på alla nivåer, men att man ändå hade 
beslutat om ett gemensamt system. En annan av de intervjuade personerna upplevde att skolorna 
i realiteten inte hade så mycket att säga till om.  

4.2 En förändrad teknisk plattform och nya funktionskrav  

1:1-projektet innebar att det fanns ett behov av att anamma ett helt annat synsätt på IT jämfört 
med tidigare. IT-verksamheten i skolan hade tidigare byggt på användningen av stationära 
datorer som hade säkerhetskort. Miljöerna var låsta. När 1:1-projektet gjorde sitt intåg fanns ett 
behov av att lärare och elever skulle bli fulla administratörer för respektive dator. Vid genom-
förandet blev strategin för IT-designen att följa rekommendationer som utvecklats av Microsoft 
för kommuner/offentlig sektor (Microsoft Kommundesign, MSKD).  
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Det fanns ett intresse inom kommunen att 1:1-satsningen skulle leda till att man fick bort den 
fastlåsning till en stationär plats som utmärkte den tidigare IT-användningen i skolan. Inrikt-
ningen var att skapa en mobil och flexibel tekniklösning. Tekniken bygger på att alla servrar 
ligger centralt och datatrafiken går via fiber till skolorna. I respektive skola finns det sedan ett 
fastighetsnät som hanterar datatrafiken ut till de trådlösa punkterna. Systemet kan skötas av de 
centralt placerade teknikerna. Från början användes Novell-nätverk, men det har skett en 
löpande förändring till att gå över till Microsoft. Fortfarande är inte all Novell-teknik utfasad. 
1:1-satsningen krävde också en god nättäckning. Erfarenheter under pilotprojektet visade att 
det fanns ett behov av att förstärka det trådlösa nätverket på olika stället, bl.a i uppehållsrum 
och bibliotek.  
 
Beslutet att alla kommunala gymnasieskolor skulle innefattas av 1:1 innebar att 2000 datorer 
skulle ingå i satsningen. Under pilotprojektet uppstod olika tekniska komplikationer och det tog 
drygt ett halvår att få ordning på tekniken. Flera av de personer som intervjuats pekar på, att 
utan de kunskaper som erhölls under 1:1-pilotprojektet hade det varit mycket svårt att lyckas 
införa den nya tekniska plattformen i större skala. Även när det gäller funktionskraven var pilot-
projektet viktigt. Det fanns ett femtiotal funktionskrav formulerade i och med pilotprojektet, 
men dessa justerades inför höstterminen 2010 då det breda införandet skulle ske. Detta juste-
ringsarbete fortsatte inför nästföljande läsår med månatliga möten. På dessa möten framförde 
olika aktörer från skolverksamheten sina önskemål och IT-ansvariga kunde beskriva hur 
mycket de olika funktionerna kostade. Kostnad gentemot nytta vägdes emot varandra med syfte 
att få ut den bästa funktionen mätt mot kostnaden. 
 
IT-ansvariga antar att i framtiden kommer molnlagring att vara en naturlig del av datalagringen 
eftersom syftet är att informationen ska vara tillgänglig överallt. Samtidigt finns ett krav på att 
informationen ska lagras på ett säkert sätt enligt Datainspektionens anvisningar. En diskussion 
kring hur dessa i viss mån motstridiga intressen kan förenas förs för närvarande.  

4.3 Skolkompassen 

Det system som främst har studerats i denna utvärdering av 1:1 i Jönköpings kommun är 
Skolkompassen. Skolkompassen är Jönköpings kommuns eget namn på systemet, som till 
största delen utgörs av standardsystemet Fronter. Detta är ett webbaserat system bestående av 
ett antal verktyg för kommunikation och lärande. Jönköpings kommun har infört en del egna 
anpassningar av Fronter. Vi kommer att kalla det system som vi utvärderar för Skolkompassen. 
Men många av de användare som vi har haft kontakt med använder istället namnet Fronter när 
de talar om Skolkompassen. 
 
En portal 
 
Skolkompassen är ett sätt att samordna flera system/tjänster under ett paraply. Detta innebär att 
Fronter (som Skolkompassens primära system) även fungerar som portal för funktionalitet som 
tillhör andra system. Detta är ett sätt att organisera inloggning och ingångar i utbildnings-
förvaltningens olika system som skolpersonal och elever använder sig av. Systemen i skol-
portalen är också relaterade genom att Frontersystemet använder information från dessa system. 
Andra system som ingår i skolportalen är t.ex Skola24, Novaschem och Procapita, se figur 4.1. 
Procapita innehåller elevregister. Här finns uppgifter om bl.a namn, adress, vilka kurser olika 
elever läser, klasser och lärare. Dessa uppgifter från Procapita överförs dels till Fronter och dels 
till Novaschem och Skola24. Novaschem är schemaläggningssystemet och Skola24 är ett 
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system för rapportering av elevers frånvaro. Från Novaschem överförs information till 
frånvarosystemet Skola24 om vilka elever och lärare som har vilka lektioner. Skola24 kan nås 
via Fronter och användarna ska därmed uppleva Skola24 som en del av Skolkompassen.  
 
I figur 4.11 har vi översiktligt åskådliggjort några olika systemkomponenter i Skolkompassen. 
Här framgår att Fronter är ingång till Skolkompassen och att andra system samverkar med 
Fronter inom Skolkompassens ram.  
 

 
 

Figur 4.1: Skolkompassen: En IT-miljö bestående av olika system. 
 
Skolorna har egna webbsidor och sidor på Facebook. Skolkompassen är information inåt, 
medan egna webbsidor är information utåt. Den officiella användningen av Facebook är relativ 
ny, därför är det inte helt klart vilken roll den bör ha i förhållande till Skolkompassen och 
webbsidorna.  
 
Ett konfigurerbart system 
 
Skolkompassen är Jönköpings lärplattform; på engelska kallas detta för ”Learning Management 
System” (LMS). Att skapa Skolkompassen för en specifik skola görs i flera led. Fronter är ett 
standardsystem som används av många kommuner och utbildningsanordnare. I Jönköping har 
man först skapat en basversion av Skolkompassen som kan användas av de olika skolorna. 
Varje skola kan sedan skapa strukturer och innehåll i Skolkompassen som gäller för den egna 
skolan. Utifrån den skolversion och de regler som gäller för skolan kan berörda lärare skapa 
aktuella informationsstrukturer som gäller för deras ämnen och klasser. Den version av 
Skolkompassen som eleverna möter har alltså skapats av olika aktörer i flera led, se översiktlig 
beskrivning i figur 4.2.  
 

1 Figur 4.1 visar viktiga systemdelar som många lärare använder, men utgör inte någon komplett beskrivning av 
Skolkompassen och dess ingående delar. 
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Figur 4.2: Skolkompassen skapas i flera led av olika aktörskategorier. 
 
Fronter-delen av Skolkompassen är organiserad i ett antal Rum (informationsplatser). Till varje 
Rum finns funktionalitet (så kallade verktyg) tilldelad. Detta innebär att Skolkompassen initialt 
kan ses som ett skal. Systemet behöver först fyllas med en struktur, dvs Rum och för varje 
sådant Rum med lämpligt tillhörande funktionalitet. Därefter kan Rummen fyllas med innehåll, 
dvs med den information som ska kommuniceras. Det är först när systemet är strukturerat med 
Rum och sedan fyllt med information som det blir ett meningsfullt hjälpmedel i verksamheten.  
 
IT-systemet har initialt en potentiell nytta för kommunen, men den faktiska nyttan är beroende 
av de användare som fyller Skolkompassen med innehåll, dvs ett innehåll som handlar både om 
struktur, placering och navigering samt om själva informationssubstansen. Att fylla Skolkom-
passen med innehåll görs av användare under såväl konfigureringsprocesser som kommu-
nikations- och lärprocesser (figur 4.3). 
 
Skolkompassen används främst för kommunikation mellan lärare och elever samt mellan 
skolans personal, t.ex skolledningens information till övrig personal. En väsentlig del av 
kommunikationen sker mellan lärare och elever i kursrum som har arrangerats av lärare.  
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När en lärare lägger in information i Fronter-delen av Skolkompassen görs det nästan alltid 
platsrelaterat (dvs kopplat till ett bestämt Rum). Läraren kan också behöva ange typ av 
information (”etikett”) samt välja specifik plats i Rummet där informationen ska vara tillgänglig 
för den som söker, t.ex i avdelningar och undermappar. Det är alltså inte bara vid konfigurering 
(strukturering av Rum) som läraren gör viktiga val, utan detta görs även när Skolkompassen 
används för att kommunicera och förmedla aktuell finformation.  
 

 
 

Figur 4.3: Användning av Skolkompassen – Konfigurering och kommunikation. 
 
Struktur och funktionalitet 
 
I figur 4.4 visas en översiktlig bild över Skolkompassen och dess funktionalitet. Innehållet i 
Skolkompassen är i princip indelat i de två huvudgrupperna Rum (4) och Personliga verktyg 
(5).  
 
När användaren har loggat in i Skolkompassen kommer användaren till Idagsidan (1). Detta är 
användarens personliga startsida på Skolkompassen. På Idagsidan finns meny för att navigera 
till Rum respektive Personliga verktyg (2). På Idagsidan visas också meddelanden som skapats 
med hjälp av funktionalitet som tillhör någon av de två huvudgrupperna Rum och Personliga 
verktyg. Dessa meddelanden visas under respektive rubrik för Notiser, Påminnelser, Nyheter 
och Meddelanden (3). Den ena skolan har också en Kalender på Idagsidan, men inte den andra. 
Skolorna kan alltså delvis anpassa innehållet på Skolkompassens startsida.  
 
Inom gruppen Rum har varje användare ett antal Rum att välja mellan. Vilka Rum användaren 
har åtkomst till beror på vilka Rum användaren är definierad som deltagare i. Den användare 
som administrerar Rummet kan ange deltagare till Rummet. Vissa Rum har alla användare till-
gång till, andra är enbart avsedda för en klass eller dem som läser en viss kurs. Ett Rum kan ha 
ett antal olika funktioner. Val av funktioner (rumsverktyg) görs när Rummet skapas. Funktioner 
som vanligen används i Rum är: Arkiv, Länkar, Inlämning, Nyheter, Meddelanden, Kalender, 
Mål, Prov och Portfolio.  
 
Lärarna använder Rummen för att t.ex lägga ut kursmaterial såsom presentationer, lektions-
genomgångar och övningsuppgifter. Lärarna kan också lägga upp mappar där eleverna kan göra 
digitala inlämningar samt motta kommentarer på uppgifterna.  
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Inom gruppen Personliga verktyg finns ett antal funktioner som är allmänna för systemet, dvs 
de är inte relaterade till något specifikt Rum. Under Personliga verktyg finns såväl Fronter-
funktionalitet som annan funktionalitet. Skolkompassen har här kompletterats med länkar till 
externa system som användare har tillgång till som en del av Skolkompassen. Exempel på 
Fronterfunktioner som finns under Personliga verktyg är: Notiser, Kalender, E-dok och Mitt 
arkiv. Exempel på externa funktioner som också finns under Personliga verktyg är: E-post, 
Schema, Frånvaro och Media. Även Euphorus plagiatgranskningssystem, som är relaterat till 
inlämningsmappen i Rum, är externt i förhållande till Skolkompassen. Vilka av de Personliga 
verktygen som finns tillgängliga, samt vilka som används, varierar på de olika skolorna.  
 

 
 

Figur 4.4: Skolkompassen – struktur/funktionalitet. 
 
Vissa funktioner återfinns under både Startsida, Rum och Personliga verktyg och har specifika 
kopplingar till varandra. Nyheter och Meddelanden skickas från Rum och skickas då ut till alla 
användare som är deltagare till det Rummet. På startsidan samlas alla Nyheter och Meddelanden 
från alla de Rum som användaren är deltagare i. Det går att lägga in en Kalender som en 
funktion i ett Rum. I denna kalender kan man lägga upp aktiviteter som gäller för det Rummet. 
Den ena skolan presenterar kalendern på startsidan. Det är samma kalender som också nås via 
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Personliga verktyg. Här visas samtliga aktiviteter för användaren. På startsidan visas de senaste 
Notiserna som skickats till användaren. Från startsidan och Personliga verktyg kan man gå 
vidare till funktionen Notiser. Där kan användaren se alla sina notiser samt skicka Notiser. 

4.4 Utbildning och stöd 

En viktig del vid 1:1-införandet har varit den grundläggande IT-utbildning från Skolverket, 
kallad PIM1, som genomfördes för skolpersonal. PIM-utbildningen låg ungefär ett och halvt år 
före genomförande av pilotprojektet. Varje skola fick välja eget lämpligt upplägg på utbild-
ningen. Det var också tydliga signaler från skoldirektören i kommunen att all pedagogisk 
personal bör ha en IKT-kompetens som motsvarar PIM 3. I samband med pilotinförandet till-
kom också lokalt arrangerad kompetensutveckling, kallad AfterPIM, på pilotskolorna. Denna 
utbildning anpassades till aktuella utbildningsprogram och handlade om pedagogisk använd-
ning av lärplattformen Skolkompassen. I samband med införandet av 1:1 fick alla lärare på de 
skolor där lärare och elever tilldelades datorer gå PIM-utbildningarna. Även eleverna har fått 
förberedande information, dels en genomgång av hur datorenheten ska hanteras, dels en kortare 
information om hur Skolkompassen fungerar. 
 
Sedan införandet av 1:1 har man i Jönköpings kommun haft två centralt anställda IT-pedagoger 
på heltid.2 Varje skola har också haft lokala IT-pedagoger men tjänsterna har varierat på de 
olika skolorna. På den ena skolan, som vi studerat, har man för varje rektorsområde haft en 
lärare med några få procent av sin tjänst som IT-pedagog. På den andra skolan har man haft två 
IT-pedagoger, en på heltid och en på halvtid. I början har det varit många frågor från lärare och 
elever som handlade om att få tekniken att fungera och att lära sig hantera grunderna. IT-
pedagogerna har hittills i stor utsträckning mest fungerat som en form av IT-support.  
 
De centrala IT-pedagogerna i kommunen har arbetat mot leverantören av Fronter samt som stöd 
för skolorna och de lokala IT-pedagogerna. Det var de centrala IT-pedagogerna som tog fram 
utbildningen AfterPIM. De har också varit ute på skolorna och genomfört olika utbildnings-
dagar. Det fanns en manual till Fronter som leverantören framställt, men denna ansågs inte 
användbar (dessutom skriven på norska). Detta har föranlett de centrala IT-pedagogerna att ta 
fram egna manualer till Skolkompassen.  
 
  

1 PIM står för Praktisk IT och Mediekompetens och är ett webbaserat utbildningspaket från Skolverket. PIM 
innehåller 10 olika handledningsmoduler som ger möjlighet att examinera på 5 nivåer. Nivå 1 = individnivå, nivå 
2 = arbetslagsnivå, nivå 3 = undervisa elever, nivå 4 = resurs på skolan, nivå 5 = resurs i kommunen. 
2 Vid tiden för studien var enbart en av de centrala IT-pedagogerna kvar på tjänsten. 
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5 Mål för IT i skolan  

5.1 Olika måldokument och olika typer av mål  

Genomgången i kapitel 3 ovan visar att IT i skolan inte är någon ny företeelse samt att 1:1-
satsningar pågår på olika håll, såväl i Sverige som i övriga världen. IT i skolan är dock ingen 
homogen företeelse, utan sättet man arbetar med IT inom skolan varierar starkt mellan olika 
projekt och olika skolor. Olika förutsättningar gäller för olika IT-satsningar, vilket också ger 
resultat som kan vara mer eller mindre framgångsrika. Av de IT-satsningar som beskrivs i 
kapitel 3 kan vi också se att framgång kan mätas på olika sätt samt att det kan ta olika lång tid 
innan såväl positiva som negativa effekter uppstår av 1:1-projekt och andra IT-satsningar. 
 
Även om 1:1-projekt startar utifrån olika förutsättningar bör ändå alla 1:1-satsningar initieras 
med syfte att uppnå någon typ av positiva effekter. Men vilka positiva effekter som eftersträvas 
för de olika 1:1-projekten framgår inte alltid på ett klart och tydligt sätt. För att värdera nyttan 
av en IT-satsning är det dock viktigt att fundera över och klargöra målen för den specifika IT-
satsningen. För att värdera Jönköpings kommuns 1:1-satsning med datorer och Skolkompassen 
till elever och lärare i gymnasieskolan har vi därför studerat och reflekterat kring några olika 
måldokument som vi har fått tillgång till. Måldiskussionen baseras på följande dokument: 
 

• Visionsdokument för utveckling av IKT i den kommunala gymnasieskolan  
(Jönköpings kommun, 2011a). 

• Avtal för lån av bärbara datorer (Jönköpings kommun, 2012). 
• Verksamhetsplan IKT – strategier, rutiner och ansvarsfördelning  

(Jönköpings kommun, 2011b).  
• Skolverkets läroplan för gymnasieskolan (Skolverket, 2011). 
 
I 1:1-projekt kan IT-hjälpmedel införas och användas med primär inriktning att stödja elevers 
inlärning och kunskapsutveckling eller vara mer inriktade mot läradministrativa processtöd. 
Både kunskapsutvecklande och läradministrativa processer kan beröra såväl lärare som elever. 
 
Som vi ser det, bör kunskaps- och utvecklingsmål relaterat till elever vara huvudmål för skolans 
verksamhet. Administrativa mål utgör då delmål som bl.a kan bidra till att olika kunskapsmål 
kan uppnås. Verksamheten inriktas primärt på att uppnå huvudmålen. Men att också uppnå 
olika administrativa delmål ger möjligheter att förbättra måluppfyllelsen för huvudmålen, dvs 
att uppnå olika kunskapsmål. Vi uppfattar att insatser som direkt kan bidra till ökade kunskaper 
inom ett visst ämne (eller visst kunskapsområde) utgör insatser som berör kunskapsmålen; t.ex 
en text som en lärare har utarbetat som förklarar viktiga begrepp inom ämnet. När läraren 
påminner eleverna om att läsa texten ser vi inte påminnelsen i sig som en insats för att öka 
elevernas kunskaper. Men denna läradministrativa insats (att påminna) kan indirekt ge effekter 
på elevens inlärning av ämneskunskaper.  
 
När lärare kommunicerar med elever genom ett IT-system är det inte IT-mediet i sig som ger 
kunskapsmässiga respektive läradministrativa effekter. Vilken typ av effekter som uppstår 
beror på innehållet i det som kommuniceras, dvs vilken typ av information som sänds och 
mottas genom IT-systemet.  
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5.2 Visionsdokument IKT 

I visionsdokument för utveckling av IKT i den kommunala gymnasieskolan (Jönköpings 
kommun, 2011a) anges att ”genom informations och kommunikationsteknik nås en ökad mål-
uppfyllelse och en högre effektivitet”. Men vilket mål det är som ska uppfyllas framgår inte här. 
Eftersom målet är implicit, antar vi att det mål som avses är något mål som anses helt självklart 
för aktörer inom skolverksamheten. Viktiga mål som alla inom skolan känner till, bör finnas i 
läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011). Där finner vi målformuleringen ”huvudupp-
giften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna 
ska tillägna sig och utveckla kunskaper”. Huvuduppgiften för gymnasieskolan – att utveckla 
kunskaper – verkar vara ett mycket viktigt mål, så vi antar att detta är ett av de mål som man 
vill uppnå med kommunens IT-satsning. Vi uppfattar också, att när man i läroplanen talar om 
kunskaper är det primärt ämneskunskaper som avses. Ämneskunskaper mäts i första hand 
genom betyg. Vilket innebär att man enligt IKT-visionen skulle kunna förvänta sig förbättrade 
studieresultat hos gymnasieeleverna genom 1:1-satsningen.  
 
I visionsdokumentets formulering ”genom informations- och kommunikationsteknik nås en 
ökad måluppfyllelse och en högre effektivitet” anges även att effektiviteten kommer att höjas. 
Vi uppfattar att detta handlar om ett generellt effektivitetsmål som innebär att kunskapsmålet 
avseende förbättrade studieresultat ska kunna uppnås med minskade resurser, t.ex på ett 
snabbare, enklare eller billigare sätt. 
 
I visionsdokumentet framhävs alltså IKT som hjälpmedel för att uppnå förbättrade kunskaper 
och högre studieresultat. Detta understöds också av de formulerade målen ”IKT – ett naturligt 
pedagogiskt verktyg”, ”digitala läromedel ses som en av flera vägar mot ny kunskap och högre 
studieresultat”, ”samtliga elever och lärare behärskar digitala verktyg som en integrerad del i 
undervisningen”, ”den moderna tekniken stödjer den pedagogiska utvecklingen”, ”en digitalt 
välutrustad skola ger en ökad stimulans till studier oavsett tid och/eller rum”.  
 
I dokumentet finns också ett mål som pekar på att IKT är viktigt för förbättrad kommunikation 
mellan skola och vårdnadshavare: ”skolans lärplattform är en naturlig del för kommunikation 
med vårdnadshavarna”. Och även här talar man om lärande (en plattform för lärande), vilket i 
detta sammanhang bör vara Skolkompassen. Enligt visionsdokumentet är det alltså tydligt att 
det är kunskapsmål som ligger i fokus för 1:1-satsningen med datorer och Skolkompassen i 
Jönköpings kommun, inte administrativa mål.  
 
Visionsdokumentet indikerar att IT-satsningar för Jönköpings kommuns gymnasieskolor avser 
att ge resultat i form av förbättrade kunskaper och betyg. Detta är resultat som bör vara 
värdefulla för såväl elever, föräldrar som för de enskilda skolorna och Jönköpings kommun 
som helhet. Visionsdokumentet kan därmed ge olika aktörer och aktörsgrupper höga förvänt-
ningar på IKT-satsningar i form av Skolkompassen och relaterade IT-system. 
 
På det sätt som Skolkompassen är utformad och används av lärare utgör dock Skolkompassen 
främst ett läradministrativt verktyg och inte ett pedagogiskt verktyg. Vår bedömning är därför 
att användning av Skolkompassen främst kommer att kunna tillgodose de läradministrativa 
målen och inte i så stor utsträckning de kunskapsorienterade målen. Det finns alltså risk för att 
de resultat som uppnås inte kommer att motsvara de förväntningar som olika aktörsgrupper kan 
ha på 1:1-satsningen i kommunen. 
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5.3 Regler för lån av dator  

De förväntningar användarna har på skolans IKT kan påverka hur olika personer relaterar sig 
till och använder IT-systemen. Visionsdokumentet är ett lättillgängligt dokument som vänder 
sig till alla aktörer som har intresse av gymnasieskolan. Men det finns även andra dokument, 
avsedda för specifika målgrupper, som kan bidra till uppfattningar om vad kommunens 1:1-
satsning innebär och förväntas ge. Ett sådant dokument är det avtal som elev och vårdnads-
havare undertecknar vid lån av bärbar dator (Jönköpings kommun, 2012).  
 
Även i detta dokument fastställs att datorn ska användas för lärande, t.ex genom formuleringen 
”syftet med en dator till varje elev är att skapa förutsättningar för en utbildning där modern 
informationsteknik och datorer används som ett naturligt redskap i lärandet”. Att avsikten är 
att förbättra studieresultaten framgår dock inte lika tydligt här som i visionsdokumentet. I 
avtalsdokumentet anläggs istället ett lite bredare perspektiv. Men det framgår ändå tydligt att 
det är undervisningssituationen och lärandeprocesser som fokuseras när eleverna får tillgång 
till en egen bärbar dator.  
 
Inledningsvis sägs att datorn är ett läromedel, ”dator med tillbehör ägs av kommunen och den 
är ett av dina läromedel och ett viktigt redskap för dina studier”. Vidare anges att den lånade 
datorn ger förutsättningar för att kunna följa undervisningen genom formuleringen som säger 
att godkänna avtalet ”är en förutsättning för att du ska få tillgång till en bärbar dator och 
därigenom ha möjlighet att följa undervisningen”. Av texten framgår också att datorn ska 
användas som ett naturligt redskap i lärprocessen, ”modern informationsteknik och datorer 
används som ett naturligt redskap i lärandet”. Precis som i visionsdokumentet finns här också 
ett effektivitetsmål som lyfter fram datorns roll som effektivitetshjälpmedel, ”användningen av 
datorn i skolan syftar till att underlätta, stimulera och effektivisera utbildningen”.  
 
Formuleringarna i avtalet kan alltså ge vårdnadshavare och elever förväntningar om dator-
användningens positiva roll i elevens lärprocesser och därmed även för framtida studieresultat. 
Vi kan dock konstatera att formuleringarna är relativt öppet hållna som t.ex ”datorn är avsedd 
för skolarbete”. Detta innebär att avtalet med tillhörande regler för lån av dator inte ger eleverna 
några konkreta anvisningar om hur datorn ska användas i skolarbetet. Idén är att eleverna ska 
få information om anpassad datoranvändning och Skolkompassen av respektive lärare. Detta 
understöds också av formuleringen i avtalsdokumentet ”eleven ska alltid följa lärarens instruk-
tioner om hur och till vad datorn får användas”. Men enligt vad eleverna beskriver ger inte alla 
lärare klara anvisningar kring användning av Skolkompassen och 1:1-datorerna. Vad gör eleven 
då – testar helt vilt på egen hand eller använder mycket restriktivt? Att basera en mer detaljerad 
information till elever på att den ges av respektive lärare innebär att information kan utebli. 
Dessutom kan olika lärare ge olika budskap vad gäller mer generella moment, vilket kan bli 
förvirrande och svårt att följa för eleverna. 
 
Den mer generella regeln, att alltid ”följa lärarens instruktioner” för datoranvändning, kan 
alltså innebära en hämmande faktor för eleven. Detsamma gäller de mer detaljerade anvisningar 
som förekommer i avtalsdokumentet. Istället för att ange olika användningsmöjligheter och 
funktionalitet som elever bör och ska nyttja, fokuserar anvisningarna på restriktioner kring 
datoranvändning, dvs vad eleverna inte får göra. Exempel på sådana instruktioner är följande 
två formuleringar ”att det inte är fritt att hämta och använda text, bild- eller ljudmaterial från 
nätet”, ”ingen känslig information, d v s sådant som kan medföra kränkning av eller skada för 
enskild person, får behandlas via e-post eller i forum, chatt eller sociala medier”. 
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I dokumentet finns också information som beskriver att elev kan bli polisanmäld, skade-
ståndsskyldig eller avstängd, dvs vad som händer om eleven inte håller sig till reglerna. 
Exempel på sådana uttalanden är: ”Om eleven genom uppsåt eller oaktsamhet/vårdslöshet 
skadar datorn/förlorar den eller skadar IT-miljön kan eleven bli skadeståndsskyldig för upp-
kommen skada.”, ”Jönköpings kommuns IT-miljö får inte användas för olagliga aktiviteter. 
Sådana aktiviteter leder till att eleven blir avstängd från Jönköpings kommuns IT-miljö.”, ”Om 
elev bryter mot gällande lagar kan det leda till polisanmälan och efterföljande straff och 
skadeståndsansvar för eleven. I samband med polisutredning kan innehållet i personliga konton 
och e-post komma att kontrolleras och läsas. Vårdnadshavare kan, fr.o.m 2010-09-01, bli 
skadeståndsskyldig för skador som eleven orsakar genom brott.” 
 
Givetvis ska inte olagligheter få förekomma och det är utmärkt att elev och vårdnadshavare får 
tydlig information om detta innan datorn tas i bruk. Men denna typ av information kan behöva 
balanseras upp med information och instruktioner kring vad elever får, bör och ska göra med 
Skolkompassen och andra programvaror. Det finns t.ex lärare som anser att alla elever inte 
använder Skolkompassen i den utsträckning som lärarna skulle önska. Men Skolkompassen 
finns inte omnämnd i dokumentet kring avtal och regler för lån av bärbar dator. Det finns t.ex 
ingen information om att elever bör eller t.o.m ska gå in i Skolkompassen, för att t.ex kontrollera 
meddelanden från lärare, läxor eller övningsuppgifter inför provtillfällen. Den tidigare citerade 
formuleringen ”eleven ska alltid följa lärarens instruktioner om hur och till vad datorn får 
användas” handlar bl.a om vad datorn får användas till. Detta skulle kunna uppfattas som att 
det t.o.m är frivilligt för eleven att använda den bärbara datorn. Att eleven kan välja att inte 
använda dator och Skolkompassen om lärarna inte ger några användningsanvisningar som 
eleven tycker är tillräckligt intressanta. Eleven intygar alltså att eleven har mottagit en dator 
men inte att eleven kommer att använda datorn dagligen för att inte missa viktig information 
från lärarna och skolan.  
 
Som styrmedel är avtalsdokumentet viktigt, eftersom det explicit vänder sig direkt till varje 
elev. Vi förutsätter därför också att elev och vårdnadshavare verkligen läser dokumentet innan 
underskrift. Informationen i dokument får då särskilt stor betydelse. Precis som för visions-
dokumentet ger avtalsdokumentet läsaren en uppfattning om att dator till varje elev har stor 
betydelse för elevernas skolarbete. I visionsdokumentet talas det även om ”högre studie-
resultat”. Sådana mål finns inte preciserade i avtalsdokumentet. Men man kan ändå tänka sig 
att den som läser texten, där det framgår att varje elev får en dator som stöd till skolarbetet, 
även tänker sig att detta ska kunna leda till högre studieresultat. På samma sätt som för 
visionsdokumentet ger alltså avtalsdokumentet höga förväntningar på kommunens 1:1-sats-
ning. Det kan t.o.m vara så att elever som inte har haft så bra studieresultat kan få extra höga 
förväntningar och hoppas på att datorn ska göra det tunga skolarbetet mycket enklare. En sådan 
förhoppning kan t.ex få näring av formuleringen ”användningen av datorn i skolan syftar till 
att underlätta, stimulera och effektivisera utbildningen”.  
 
De olika budskapen i avtalsdokumentet och elevens möte med IT-användningen på skolan, kan 
göra eleven osäker och tveksam till 1:1-datorns användning för skolarbete. Genom avtalstexten 
kan eleven inledningsvis bygga upp förväntningar på datoranvändning som stöd för olika lär-
processer. Men när eleven sedan upptäcker hur lärare nyttjar datorerna samt den funktionalitet 
och innehåll som finns i Skolkompassen, sjunker förväntningarna och därmed också förutsätt-
ningarna för elevens användning av skolrelaterad funktionalitet. 
 
Skolkompassen och lärarnas IT-upplägg ger inte det stöd för lärprocesser som man skulle kunna 
förvänta sig utifrån såväl strategidokumentet som avtalsdokumentet. Men en dator är ett 
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generellt hjälpmedel och kan användas av elever i lärprocesser på andra sätt än det som 
möjliggörs genom Skolkompassen och lärarnas IT-upplägg. Vår studie visar att eleverna till 
viss del också använder 1:1-datorerna på annat sätt. Men det finns ändå risker för, att de ovan 
diskuterade användningsrestriktionerna i avtalet tillsammans med att förslag på konstruktiva 
användningsmöjligheter saknas, kan ha en negativ påverkan så att elever inte vågar eller förmår 
att nyttja 1:1-datorn på ett kreativt och konstruktivt sätt för kunskapsutveckling inom gymna-
sieskolans ämnesområden.  

5.4 Instruktion till lärare avseende IKT-användning 

I ovanstående avsnitt beskrevs ett dokument som avser avtal och regler för lån av bärbar dator. 
Det dokumentet vänder sig specifikt till elever och vårdnadshavare. Här i detta avsnitt tittar vi 
på information som vänder sig till lärare och annan skolpersonal. Dessa användargrupper mottar 
information om Skolkompassen och andra IT-system genom det omfattande utbildnings-
material som har tagits fram av Jönköpings kommun (se kapitel 4 ovan). Utbildningsmaterialet 
gäller för alla skolor i Jönköpings kommun som har kommunen som utförare. Men eftersom 
Skolkompassen kan användas och anpassas på olika sätt i olika skolor, kan det finnas behov av 
att också lokalt informera om och styra IT-användningen på visst sätt. De enskilda skolorna kan 
då själva framställa information som kan anpassas till de förutsättningar som gäller på den egna 
skolan. 
 
På de två skolor som ingår i vår studie, har vi funnit att en av skolorna har tagit fram en skriftlig 
verksamhetsplan för IKT (Jönköpings kommun, 2011b). Detta dokument innehåller regler för 
IT-användning som avser IKT mer allmänt, men även information/regler som specifikt gäller 
för Skolkompassen.  
 
Vi börjar med att titta på några regler som allmänt gäller för skolans IKT-strategi. ”Personal 
skall sträva efter att utveckla IT-användningen så att IKT används på ett naturligt sätt i den 
pedagogiska verkligheten.” På liknande sätt, som i visionsdokumentet samt i avtalet för elever, 
finns alltså i denna verksamhetsplan en formulering som kan uppfattas som att skolans IT-
hjälpmedel främst är avsedda att användas för kunskapsutveckling och inlärning av ämnes-
kunskaper. Vidare framgår av IKT-strategin att ”Personal har eget ansvar när det gäller att se 
till att få rätt kompetens för de krav som ställs beträffande IKT.”  
 
Av ovanstående två utsagor framgår alltså att det finns dokumenterade krav på att lärare ska 
använda IT som hjälpmedel i lärprocesser. Men vilka IT-system det är som ska användas för 
detta framgår inte här, och inte heller hur aktuella IT-system ska användas för att inlärning ska 
uppnås. Istället uttrycks krav på att lärare själva ska utveckla IT-användningen, så att IT på ett 
naturligt sätt kan ingå i olika lärprocesser. Att speciell kompetens krävs för att använda och 
utveckla IT-användning i t.ex lärprocesser framgår också, samt att varje lärare själv har ansvar 
för att få den rätta kompetensen som krävs för IT-användning.  
 
Att lärare själva ska utveckla sin IT-användning kan förstås leda till att olika lärare kan arbeta 
på olika sätt samt att olika lärprocesser kan utformas på olika sätt, t.ex beroende på aktuellt 
ämne och aktuella elever. Om detta infrias kan positiva effekter på lärande och kunskapsut-
veckling uppnås. Men det ställer stora krav på lärarna – hur kan olika lärare hantera dessa krav? 
Vilka IT-system och vilken funktionalitet ger bäst effekter i olika typer av lärprocesser? 
Erbjuder tillgängliga IT-system funktionalitet i tillräcklig omfattning som stöd för lärarnas 
pedagogiska insatser? Uppfattas den funktionalitet som finns, som tillräckligt lättillgänglig i 
förhållande till de effekter som kan uppnås? Vilka kunskaper behöver lärarna komplettera? Att 
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bli kunnig i nya IT-system och att utforma nya lärprocesser är tidskrävande, finns denna 
inlärningstid för lärarna? 
 
En annan utsaga som också gäller skolans IT-användning mer allmänt är regeln att ”Personal 
skall sträva efter att information enbart sprids digitalt”. Denna formulering innebär en priori-
tering av informationsgivning genom digitala kanaler. Av dokumentet uppfattar vi också att 
med digital spridning avses här datorer och viss programvara. Dator, Skolkompassen, Skola24 
och e-post omnämns i dokumentet, men information om t.ex mobiltelefoner och SMS saknas 
helt. Att skolan prioriterar digitala kanaler innebär också en nedprioritering av pappersbunden 
och muntlig information. För eleverna finns det många fördelar med att information åtminstone 
finns tillgänglig i Skolkompassen och på skolans monitorer. Men att, som målet anger, enbart 
använda digitala kanaler för informationsspridning är förmodligen inte alltid det mest lämpliga. 
Lärare kan säkert själva avgöra om kompletterande kanalstrategier bör utnyttjas för att få bästa 
effekt av den information som sprids. Men detta är dock inget som uppmuntras till i strategi-
dokumentet. Man kan fundera på vad en ensidigt digital informationsspridning skulle kunna ge 
för effekter på sikt samt hur önskvärda dessa effekter är. 
 
Instruktionen att ”sträva efter” att sprida information digitalt innebär en viss press på personal 
att nyttja IT-system för kommunikation med elever. Detta kan fungera bra för personer som 
gärna använder de tillgängliga IT-systemen. Men fungerar kanske inte lika bra för personer som 
gärna kommunicerar på annat sätt. Formuleringen att ”enbart” sprida information digitalt kan 
då få en hämmande effekt på viljan och aktiviteten att över huvud taget sprida och tillgänglig-
göra information. Detta skulle alltså kunna begränsa den totala informationsspridningen till 
eleverna.  
 
Diskussionen ovan gäller information som reglerar skolans IT-användning mer allmänt. I 
strategidokumentet finns även viss information som direkt handlar om Skolkompassen och dess 
användning, t.ex instruktioner kring vad som ska registreras i Skolkompassen och vilka funk-
tioner som ska användas. 
 
Information kring lärares hantering av Skolkompassen inleds med anvisningen: ”viktigt med en 
likartad hantering för elevernas skull”. Detta uppfattar vi som en huvudregel som innebär att 
instruktionerna kring Skolkompassen ska ses som regler som samtliga lärare ska följa. En 
”likartad hantering” verkar viktigt. Det ger eleverna möjlighet att känna igen sig och snabbt 
kunna lära sig att hitta information, oberoende av vilken kurs det gäller och vilken lärare som 
har lagt in informationen. En viktig instruktion i detta avseende är formuleringen ”all admini-
strativ information till elever sprids via nyhetsfunktionen”. Men för att kunna följa denna regel 
krävs att varje lärare är medveten om vad ”administrativ information” innebär. Är denna typ av 
information tillräckligt väl definierad på skolan? Om lärarna har olika uppfattningar om detta, 
finns stora risker att instruktionen inte kommer att leda till en ”likartad hantering”. Ett liknande 
problem finns i instruktionen ”all pedagogisk information till eleverna knutna till enstaka 
lektioner skall i första hand spridas via rumskalendern och i andra hand kompletteras med 
information via meddelandefunktionen”. Ett annat problem med instruktionen ”likartad han-
tering” är att detta mål är motstridigt det tidigare diskuterade målet som anger att personalen 
ansvarar för att själva utveckla IT-användningen.  
 
En annan instruktion som ges i dokumentet är ”kursplanering skall finnas i Fronter”. Denna 
instruktion anger vilken programvara läraren ska använda men inte vilken funktionalitet. Den 
säger alltså ingenting om var i Fronter informationen ska läggas in för att senare kunna hittas 
och läsas av elever. Instruktionen ”prov och läxor skall bokas i rumskalendern” anger vilken 
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funktionalitet som ska användas. Men det finns olika typer av Rum i Skolkompassen, och vilken 
typ det handlar om framgår inte. Instruktionen ”lärare bör sträva efter att använda inläm-
ningsmapp och plagiatkontroll när så är lämpligt” är mer öppet formulerad och ger utrymme 
för lärare att göra på olika sätt, vilket lärare kan uppskatta. Samtidigt kan det bli svårt för lärare 
att följa instruktionen, eftersom inget stöd ges för hur situationen ”när så är lämpligt” ska 
bedömas. Även dessa instruktioner ger svag styrning för att uppnå målet om en likartad han-
tering av Skolkompassen.  
 
Av ovanstående kan vi konstatera att de mer generella kategorierna pedagogisk respektive 
administrativ information används i vissa instruktioner utan att kategorierna preciseras när-
mare. I lärarinstruktionerna förekommer även mer detaljerade kategorier, t.ex kursplanering, 
prov, läxor, loggbok, arbetsmaterial. Dessa kategorier bör vara enkla att tolka för lärarna 
eftersom benämningen mer tydligt anger vilken information som avses. De generella och de 
mer specifika kategorierna används dock utan att de relateras till varandra. Därför uppnås inte 
något klargörande av gränsdragning mellan pedagogisk respektive administrativ information 
utan tvärtom kan detta bli förvirrande för användarna och försvåra användares möjlighet att 
följa instruktionerna. 
 
Instruktionerna för lärares hantering av Skolkompassen är formulerade på olika sätt och berör 
olika delar av Skolkompassen. Ovanstående refererade instruktioner utgör några exempel från 
de instruktioner som ingår i dokumentet. Vissa instruktioner är formulerade på ett sådant sätt 
att de kan vara svåra för lärarna att följa, t.ex för att de är oklara eller alltför kortfattat formu-
lerade eller t.o.m motstridiga. Vissa andra instruktioner är mer öppet formulerade och ger 
läraren valmöjligheter. Sammantaget innebär detta alltså att instruktionernas styrningskraft för 
lärarnas användning av Skolkompassen varierar.  
 
Efter genomgång av hela dokumentet, kan vi konstatera att dokumentet inleds med formule-
ringen att IKT ska användas som stöd för lärprocesser, dvs den tidigare citerade utsagan 
”Personal skall sträva efter att utveckla IT-användningen så att IKT används på ett naturligt 
sätt i den pedagogiska verkligheten”. Denna inledande utsaga stöds därefter av några få formu-
leringar i dokumentet, ”lärplattform för riktad intern information till personal och elever”, 
”lämpligt arbetsmateriel skall finnas i Fronter”, ”inlämningsuppgifter mm riktade till elev-
grupper” samt den tidigare citerade utsagan som handlar om pedagogisk information, ”all 
pedagogisk information till eleverna knutna till enstaka lektioner skall i första hand spridas via 
rumskalendern”. Resterande delar av dokumentet innehåller istället en hel del information kring 
t.ex rumsstruktur i Skolkompassen, kursplanering, bokning av prov och läxor, resursbokning, 
enkäter, schema, lektionsplanering, blanketter, frånvaro, omdömen, betygssättning, inloggning, 
lösenord, IT-support, villkor för 1:1-dator, skrivare. Detta är information som inte primärt 
handlar om förbättrade lärprocesser och elevernas kunskapsutveckling. Dokumentet ger alltså 
inte lärarna fullgott stöd för hur Skolkompassen och IKT kan användas för att skapa kreativa 
lärprocesser.  
 
Eftersom information om IKT och Skolkompassen till övervägande del ger stöd för IT-
användning i läradministrativa processer och inte för direkt pedagogiska processer finns risker 
för att den administrativa IT-användningen tar överhand. Att lärarna använder IT-stöd i relativt 
stor omfattning, enligt de direktiv som finns, men då inte är helt observanta på att IT-använd-
ningen blir ensidigt administrativt orienterad. Att hantera Skolkompassen för läradministrativa 
ändamål kan upplevas som tillräckligt krävande för användarna. Lärarna kan känna sig nöjda 
med denna typ av IT-användning och går då inte vidare för att identifiera och utveckla IT som 
direkt stöd för elevernas inlärning och kunskapsutveckling. Det kan således finnas risk för att 
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lärare stannar på en läradministrativ nivå och inte strävar mot att även uppnå en pedagogisk IT-
användning.  

5.5 Läroplan 2011 

Vi kan konstatera att i de mål/strategidokument kring IKT i Jönköpings skolor, som har tagits 
fram inom kommunen, framgår att kunskapsutveckling och lärprocesser kan ses som huvudmål 
för kommunens 1:1-satsning. Men när vi går vidare i dokumenten saknas fördjupad information 
kring hur viktiga huvudmål kan nås med hjälp av kommunens IT-system. Vi har också konsta-
terat att Skolkompassen, som så kallad ”lärplattform”, innehåller funktionalitet som primärt är 
dedicerad till att skicka händelsemeddelanden och hålla reda på olika typer av information, dvs 
funktionalitet som stöd för läradministrativa processer. 
 
I kommunens egna dokument har kommunen möjlighet att profilera sig samt styra upp 
användning av IT på de enskilda gymnasieskolorna. Dessa dokument är viktiga för IT-använd-
ningen i Jönköpings kommun. 
 
Men ett annat dokument som också utgör underlag för verksamheten är Skolverkets läroplan 
för gymnasieskolan (Skolverket, 2011). Detta dokument måste kommunen och alla gymnasie-
skolor förhålla sig till. Vi ser därför läroplanen som viktig att studera för att identifiera hur 
kommunens IKT-strategi kan relateras till olika målformuleringar i läroplanen. Men också för 
att undersöka om läroplanen redovisar några mål som kan motsvara den funktionalitet som 
Skolkompassen erbjuder. 
 
Vi har tidigare refererat till målformuleringen i Skolverkets läroplan ”huvuduppgiften för 
gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska 
tillägna sig och utveckla kunskaper”. Vi har också visat att kommunen framhåller att 1:1-sats-
ningen för gymnasieskolan syftar till att uppnå detta mål. I läroplanen framgår att målet grundar 
sig på en målformulering i skollagen, dvs ”Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 
skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 
främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.”  
 
Om kunskaper utsägs i läroplanen: ”Det är skolans ansvar att varje elev […] tillägnar sig goda 
kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och kan använda dessa kunskaper för 
vidare studier och i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv”. Vi uppfattar att när det i läroplanen 
talas om kunskaper och lärande avser man specifika kunskaper som kan härledas till något ämne 
eller kurs. Vi har tidigare konstaterat att funktionaliteten i Skolkompassen inte fokuserar på 
stöd till inlärning av ämneskunskaper. Dock kan Skolkompassen som kommunikations-
instrument mellan lärare och elever innebära att elevers ämneskunskaper förbättras genom att 
elever får tydlig information om t.ex provtillfällen och läxor. 
 
Om normer och värden kan vi läsa följande: ”Enligt skollagen ska utbildningen utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättig-
heterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Skolan ska aktivt och medvetet påverka 
och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa 
komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.” Tillgång till dator varierar i dagens samhälle. 
Att ge alla gymnasieelever samma grundförutsättningar avseende tillgång till dator och 
programvara är ett sätt för kommunen att reducera socioekonomiska skillnader mellan olika 
elever och därmed aktivt tillämpa principerna om människors lika värde. Som vi tidigare 
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diskuterat i kapitel 3, kan möjligheten att reducera skillnader mellan olika grupper och individer 
vara argument för 1:1-projekt (Valiente, 2010). Lika dator och programvara är dock inte 
tillräckligt för att skapa lika förutsättningar för alla elever. Möjligheten att nyttja datorn är 
avgörande för vad IT-satsningen kan ha för betydelse för enskilda elever. Kunskaper kring 
användning av IT är inte automatiskt lika för alla gymnasieelever. Utbildningsinsatser kan 
därför behövas. Tillgången till Internet är en viktig del i IT-användningen. Detta kan också vara 
viktigt för skolarbetet. Med 1:1-datorerna har eleverna tillgång till Internet när de befinner sig 
i skolan. Men tillgång till internetresurser kan variera mellan olika hem. Om lärare förutsätter 
Internet för skolarbete utanför lektionstid blir villkoren olika för olika elever. 
 
Förutom dessa huvudmål finns andra intressanta målformuleringar i läroplanen som på olika 
sätt kan relateras till 1:1, t.ex ”Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra 
länder ska främjas.” Inslaget av internationella kontakter i skolarbetet beror på hur lärarna 
arbetar med internationaliseringsaspekter. Men att eleverna har tillgång till e-post och Internet 
möjliggör och underlättar för såväl elever som lärare vid genomförande av skolarbete med 
sådana inslag. Genom Internet har också eleverna möjlighet att på egen hand ta internationella 
kontakter. Här finns en potential för lärare att kunna stimulera sådana initiativ hos elever.  
 
Även för följande mål har användning av Internet stor betydelse. ”Eleverna ska också kunna 
orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. 
Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska 
träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av 
olika alternativ.” Internet ger goda förutsättningar för elever att konfronteras med ett volu-
minöst och okontrollerat informationsflöde. Men att orientera sig och hitta den information som 
är relevant samt att bedöma informationens kvalitet behöver eleverna tränas till. För att 
säkerställa att de formulerade målen kan uppnås krävs alltså insatser av lärare. Lärare behöver 
både stimulera elever att nyttja Internet som informationskälla samt lära ut söktekniker och 
metoder för källkritik.  
 
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” IT-användning kan 
rent generellt ge möjlighet till flexibilitet och alternativ men det gäller för både lärare och elever 
att utnyttja detta. Lärare kan t.ex lägga in information i Skolkompassen som kan vara anpassad 
till olika kompetensnivåer eller olika inlärningsstilar. Men Skolkompassen ger då endast stöd 
för att kommunicera sådan information, inget stöd för att kunna skapa sådan kompetens-
anpassad information. 
 
”Vidare ska skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens”. Enligt våra 
studier använder eleverna 1:1-datorerna i stor utsträckning för att kommunicera med andra 
ungdomar. Men då används inte Skolkompassen utan öppna kommunikationsfunktioner som 
finns på Internet, t.ex MSN Messenger och Facebook. E-post används också men inte från 
skolans e-postkonto utan eleverna använder andra e-postadresser t.ex genom Hotmail eller 
Gmail. Förutom 1:1-datorerna använder eleverna smartphones samt vanliga mobiltelefoner och 
där används också SMS-funktionen frekvent. Genom dessa typer av IT-kommunikation ut-
vecklas nya sätt att kommunicera. Olika sätt som ofta innebär enkelt, snabbt, kortfattat samt 
språkligt och innehållsmässigt inte helt genomtänkt. Genom detta sätt att kommunicera byggs 
också sociala relationer upp på ett annorlunda sätt än genom traditionell kommunikation. 
Tillgång till dator och Internet kan alltså innebära att elevernas kommunikativa och sociala 
kompetens förändras. Men det är inte självklart att egenskaperna i denna förändring överens-
stämmer med läroplanens mål att ”utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens”. 
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”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva 
och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få utveckla sin 
förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med 
andra.” De arbetsuppgifter som lärarna skapar till eleverna har stor betydelse för hur eleverna 
stimuleras till kreativt och självständigt arbete. 1:1-datorer och Internet ger eleverna möjligheter 
att söka och hämta information av betydelse i en sådan idégenererings- och problemlösnings-
process. Men som vi berört tidigare i detta kapitel är instruktioner för datoranvändning viktiga. 
Beroende på innehållet i sådana instruktioner kan de få en stödjande eller hämmande effekt på 
sättet att använda IT-instrumentet. Vi har också tidigare pekat på att det inte är självklart att ha 
tillgång till Internet utanför skolans lokaler, vilket alltså kan påverka genomförande av de 
arbetsuppgifter som inte utförs i skolan. 
 
”Elevernas möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina 
studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, 
liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har.” Skolkompassen innehåller funktio-
nalitet för att sätta kursmål och följa upp studieresultat på elevnivå. Denna information används 
t.ex vid utvecklingssamtal med elever. Lärarna uppmanas också att lägga in kursbeskrivningar 
i Skolkompassen. Genom Skolkompassen finns alltså IT-stöd för att ”elever ska kunna ta 
ansvar för sina studieresultat”. Hur elever kan göra detta beror dock på i vilken omfattning 
lärare registrerar uppföljningar, resultat och mål. 
 
”Skolan ska även samverka med hemmen när det gäller elevernas lärande och utveckling.” 
Vårdnadshavare kan ha samma inloggningsrättigheter till Skolkompassen som elever. Då kan 
vårdnadshavare t.ex få information om elevens ämnen och kurser genom Skolkompassen. Detta 
gäller alltså för elever som är under 18 år. Efter det att elev fyllt 18 år mister ”vårdnadshavaren” 
all tillgång till Skolkompassen. Dessa ”före detta vårdnadshavare” skulle dock kunna ha nytta 
av information som inte är personrelaterad, t.ex info om lovdagar, läxor och prov. Skolkom-
passens roll för samverkan mellan skolan och hemmet har alltså stor betydelse då eleven går i 
de lägre klasserna, särskilt under förskoleperioden. Men under gymnasieperioden har Skolkom-
passen inte samma betydelse i detta avseende. 
 
”Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem 
för att arbeta och verka i samhället” och ”Genom studierna ska eleverna stärka grunden för 
det livslånga lärandet”. Av dessa formuleringar kan vi konstatera att målet att lära ut ämneskun-
skaper och värden inte enbart ses som ett viktigt mål i sig, utan ska även bidra till de mer 
långsiktiga målen ”att kunna arbeta och verka i samhället” samt ”att kunna uppnå ett livslångt 
lärande”. För att de mer långsiktiga målen ska uppnås kan det krävas att eleverna får med sig 
mer från skoltiden än det som allmänt klassificeras som ämneskunskaper och värden. Eftersom 
användning av IT är ett väsentligt inslag i dagens samhälle är det viktigt att eleverna har breda 
erfarenheter av IT-användning när de lämnar gymnasieskolan.  
 
Utveckling av elevernas digitala kompetens sker inte endast inom någon begränsad kurs som 
fokuserar datorer och IT-användning utan fortgår kontinuerligt i kontakter med olika typer av 
datorer och programvaror. Att samtliga elever har tillgång till egen dator och att denna dator 
kan användas till olika uppgifter utgör förutsättning för utveckling av elevernas digitala 
kompetens. I kapitel 3 framgår att EU-kommissionen definierar digital kompetens som en 
nyckelkompetens för ett livslångt lärande (EU, 2006). Att ha tillgång till många stödjande IT-
system ger underlag för att förstå och värdera potentialen med IT-användning. Genom att 
erbjuda eleverna en IT-användning med hög kvalitet på funktionalitet och informationsinnehåll 
kan skolan ge förebildliga exempel på god IT-användning i samhället. 
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5.6 Översiktlig målbild 

I detta kapitel har vi visat att olika målformuleringar kring 1:1 i Jönköpings kommun i första 
hand lyfter fram de pedagogiska aspekterna och inte de läradministrativa. Skolkompassen är 
det dedicerade IT-system som framtagits för Jönköpings skolor i samband med 1:1. Det är också 
detta IT-system som lärarna uppmanas att använda. Skolkompassen ska stödja lärarnas arbets-
situation, såväl i deras roller som pedagoger och som administratörer. Men som framgår av 
detta kapitel och kapitel 4, samt kommande kapitel 6, 7 och 9, ser vi Skolkompassen i dess 
nuvarande skepnad och användning i första hand som ett läradministrativt instrument i skol-
arbetet och bara delvis som ett pedagogiskt instrument.  
 
För att uppnå värdefullt nyttjande av IT-system är det viktigt att IT-användare har realistiska 
förväntningar på systemen och dess användningspotential. Det är därför viktigt att kommuni-
cera relevanta målbilder kring tillhandahållna IT-system. De måldokument som diskuteras i 
avsnitt 5.2 – 5.5 ovan innehåller många olika mål. Sammantaget menar vi dock att den målbild 
som framträder från dessa dokument är relativt fragmenterad. Genom att endast läsa dessa 
strategidokument och olika insprängda målformuleringar, kan det vara svårt för skolledare, 
lärare och annan skolpersonal att få ett bra underlag för att styra mot målen och bedöma 
måluppfyllelse. För att ge förståelse för verksamhetsområdet och fungera som styrinstrument 
måste sådana målbilder också innehålla klargörande verksamhetskategorier samt relatera till 
relevanta användarkategorier. Detta är särskilt viktigt i de fall användarkategorierna är av skilda 
typer samt använder IT-systemet i olika sammanhang och för olika ändamål. 
 
För att förstå och bedöma 1:1 och Skolkompassen har vi, utifrån de olika måldokumenten och 
dess olika målformuleringar, rekonstruerat en översiktlig och samlad målbild där vi relaterar 
kommunens IT-satsning till viktiga mål och verksamhetskaraktäristika för gymnasieskolan, 
som t.ex elevers lärande och utveckling, läradministrativa processer, ämneskunskaper och all-
mänkunskaper. En målbild i form av en så kallad målgraf1 visas i figur 5.1. För att få styrkraft 
i det komplexa arbetet att nyttja datorer i skolarbetet krävs, enligt vår mening, en helhetlig 
målbild av detta slag. 
 
Vi har utgått ifrån läroplanens mål (Skolverket, 2011) som innebär att elever genom sin 
skolgång ska inhämta kunskaper, normer och värden (#3). Denna målformulering kan ses som 
ett huvudmål för gymnasieskolans verksamhet. För att förstå detta mål måste man också beakta 
de effektmål som huvudmålet ska bidra till på sikt, dvs effektmål som ligger utanför skolans 
räckvidd. Enligt den vision som finns formulerad i läroplanen ska elever efter avslutad skolgång 
ha god förmåga till fortsatt utveckling och lärande (#2). Sådana förmågor bidrar också till att 
före detta elever kan ha goda möjligheter att arbeta och verka i samhället (#1).  
 
För att uppnå ovanstående huvudmål och effektmål krävs att eleverna har goda ämneskunskaper 
(#4). Men de kunskaper som kan kategoriseras i olika skolämnen är ofta inte tillräckliga för att 
uppnå den kunskap och kompetens som avses med huvudmålet. Det finns även andra förmågor 
som eleverna behöver utveckla. Mer allmänna förmågor och kompetenser som tillhör vårt 
moderna samhälle, t.ex kring IT-användning och digitalisering (#5). En ökad IT-användning i 
skolan tränar elever för det digitala samhället och berör såväl arbetsliv som privatliv.  

 

1 En målgraf beskriver på ett strukturerat sätt mål-medelrelationer. Överordnade mål anges högre upp i grafen; 
pilar anger att ett underordnat mål anses bidra till ett överordnat mål. För notation avseende målgrafer se 
Goldkuhl & Röstlinger (1988) och Röstlinger & Goldkuhl (2006).  
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Figur 5.1: Målbild (målgraf) över IT-användning genom 1:1 och dess önskvärda påverkan 
 på skolans arbete med elevers lärande och utveckling. 
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Goda ämneskunskaper uppnås genom effektiva lärprocesser (#6) vilket i sin tur kan uppnås 
genom en kombination av olika förutsättningar. Delmål för att uppnå effektiva lärprocesser hos 
elever kan t.ex vara: 
 

• God undervisning av lärare (#7) 
• Goda läromedel och andra kunskapskällor (#8) 
• Elevers eget arbete med olika läruppgifter, vilket t.ex också kan inbegripa användning av 

olika programvaror (#9) 
• Effektiv läradministrativ kommunikation mellan elever och lärare/annan skolpersonal, 

vilket kan ske genom IT-hjälpmedel som Skolkompassen (#10) 
 
1:1-satsningen som innebär att alla elever och lärare har en egen bärbar dator med tillgång till 
Skolkompassen, olika administrativa standardprogramvaror samt internetuppkoppling, utgör i 
detta sammanhang en viktig förutsättning/delmål (#13). 1:1-satsningen bidrar alltså på olika 
sätt till att ovanstående mål kan uppnås.  
 
Skolkompassen med dess nuvarande innehåll och användning har särskilt stor betydelse för 
dess bidrag till en effektiv läradministrativ kommunikation (#10). En effektiv läradministrativ 
kommunikation har betydelse för möjligheten att uppnå effektiva lärprocesser (#6) men också 
för elevers kompetensutveckling kring kunskaper som inte är direkt hänförbara till ämneskun-
skaper. T.ex påverkas eleverna av sättet som skolan kommunicera med eleverna på. Eleverna 
får erfarenheter från den kommunikation som sker med hjälp av Skolkompassen. Skolan är en 
arbetsplats och bidrar därigenom automatiskt med förebildliga exempel från arbetslivet, dvs IT-
stödd kommunikation på en arbetsplats i dagens samhälle. Även elevers arbeten med olika 
läruppgifter där elever t.ex använder Skolkompassen och standardprogramvaror på olika sätt 
(#9) bidrar till ökade allmänkunskaper hos elever.  
 
Som lärplattform ska Skolkompassen innehålla olika läromedel (#11); detta gäller både särskilt 
framtaget undervisningsmaterial som skapas av skolans lärare men även läromedel som lärare 
hämtat utifrån och lagt in i Skolkompassen. Genom tillgång till Internet får elever och lärare 
även tillgång till en mängd andra läromedel och kunskapskällor (#12). Genom Skolkompassen 
och Internet kan lärare också få stöd av olika programvaror som underlag för att utföra 
pedagogiskt arbete, t.ex i form av undervisning och framställning av anpassade läromedel/ 
undervisningsmaterial. 
 
Av ovanstående målbild kan vi se att IT och 1:1 har betydelse för måluppfyllelsen inom gymna-
sieskolan, för såväl kunskapsutvecklande som läradministrativa processer. Målbilden visar på 
ITs potentiella roll i verksamheten. Men vilken påverkan som gäller för IT/1:1, dvs styrkan i 
sambanden mellan IT/1:1 och viktiga mål som man önskar uppnå, visar inte denna bild. Vi 
uppfattar att nuvarande styrning, organisering och utformning av IT-användning (främst Skol-
kompassen) innebär att IT/1:1 har en klart starkare påverkan på läradministrativa mål/delmål 
än på kunskapsutvecklande mål. Men detta kan förändras över tiden. Genom olika åtgärder kan 
Skolkompassens påverkansfaktor gentemot viktiga mål förändras; t.ex kan åtgärder vidtas så 
att lärare och elever använder Skolkompassens på annat sätt, eller så kan ändringar införs i 
själva IT-systemet (eller både och).  
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Syftet med målbilden har alltså varit att identifiera IT och 1:1-satsningens roll för att uppnå 
effekter i gymnasieskolan i Jönköpings kommun. Målbilden begränsas till IT/1:1 som medel 
(åtgärd) och ska inte på något sätt uppfattas som en komplett mål-/medelbild för gymnasie-
skolan i Jönköping. Vår syn är inte att skolverksamheten kan utföras enbart baserat på IT-
instrument. Utan tvärt om – många delmål/medel finns som har väsentlig betydelse för att uppnå 
identifierade huvudmål och dess effekter. Några exempel: bra och viktiga läromedel och 
kunskapskällor måste inte vara IT-relaterade, läruppgifter kan utföras utan hjälp av IT, kommu-
nikation mellan elever och lärare kan ske (muntligt eller skriftligt) utan IT och Skolkompassen. 
För att styra skolverksamheten mot huvudmålen är det viktigt att identifiera dessa delmål/medel 
som ger bättre effekter än IT/1:1, som inte kan realiseras genom IT/1:1, som på ett meningsfullt 
sätt kan komplettera och samverka med IT/1:1. 
 
Målgrafen (figur 5.1) är framtagen utifrån de förutsättningar som gäller i Jönköpings gymna-
sieskolor. Vi menar dock att denna målbild bör kunna ses som en generell målstruktur för IT-
användning och elevers lärande i gymnasieskolan. Målgrafen kan t.ex göras mer generell 
genom att byta ut ordet ”Skolkompassen” mot ordet ”lärplattform”.  
 
Efter genomgång av empiri kommer vi i samband med vår sammanfattande analys i kapitel 9 
att undersöka måluppfyllelsen för ett antal centrala mål redovisade ovan i detta kapitel. Detta 
innebär att den här påbörjade målanalysen kommer att fortsätta nedan (se avsnitt 9.10).  
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6 Användning av Skolkompassen och andra IT-stöd – olika aktörer 
 
I detta kapitel beskrivs användningen av Skolkompassen och andra IT-stöd i skolan i 
Jönköpings kommun. Tyngdpunkten ligger på användningen bland lärare och elever på gym-
nasieskolan, men beskrivningen kompletteras även med annan personals användning av IT på 
gymnasieskolan samt med IT-användning i förskolan och grundskolan. I kapitlet presenteras 
resultaten för varje grupp av användare för sig. Detta kapitel syftar till att ge en översikt av 
användning av Skolkompassen och andra IT-stöd. Medan kapitel 7 innehåller en fördjupad 
beskrivning kring användning av olika funktioner i Skolkompassen. 

6.1 Lärare på gymnasiet 

I detta avsnitt presenteras gymnasielärarnas uppfattningar om användning av Skolkompassen 
och andra IT-stöd. Resultatet baseras främst på intervjuer med lärare på två gymnasieskolor i 
Jönköpings kommun, men kompletteras också med data från observationer av lärares använd-
ning av Skolkompassen. 
 
Användning av Skolkompassen 
 
De flesta av de intervjuade lärarna säger att de använder Skolkompassen flera gånger varje dag. 
Ett par lärare uppger att de använder Skolkompassen ännu mer – upp till tio gånger per dag. En 
lärare säger att denne är inloggad på Skolkompassen hela tiden. Vad lärarna gör när de använder 
Skolkompassen varierar. Vid vissa tillfällen går de in och tittar snabbt på något, medan det vid 
andra tillfällen kan innebära att de är inne i Skolkompassen en längre stund för att utföra olika 
arbetsuppgifter. Hur lång tid de är inne och arbetar i Skolkompassen beror alltså på vad det är 
för uppgift de utför. En lärare berättar att arbete i Skolkompassen tar mycket tid i anspråk i 
början av terminen. Det som tar tid är att lägga upp kursrummen. Enligt denna lärare tar det 
sedan mindre tid att lägga ut material och underhålla Rummen. 
 
Flera av lärarna som har intervjuats tycker själva att de använder Skolkompassen mycket. 
Någon säger att Skolkompassen används mer och mer och en annan anger att man nog kommer 
använda Skolkompassen oftare framöver. En lärare berättar att det tog längre tid i början att 
utföra vissa saker i Skolkompassen. Eftersom det nu går snabbare menar denna lärare att det 
därför blir kortare tid i Skolkompassen. 
 
Lärarna berättar att omfattningen på användningen av Skolkompassen skiljer sig åt mellan olika 
lärare – att det finns en del lärare som inte använder Skolkompassen särskilt mycket. Detta 
förhållande bekräftas av rektor och IT-pedagog på en av de studerade skolorna. De uppger att 
det finns vissa lärare som inte använder Skolkompassen överhuvudtaget. Vid intervjuer med 
rektor och IT-pedagog på en av skolorna framkommer att det också finns skillnader i använd-
ning mellan olika utbildningar. De menar att Skolkompassen används mycket lite inom vissa 
praktiska utbildningar på skolan.  
 
De elever som har elevdatorer går i ettan och tvåan. Lärare med elever i både ettan, tvåan och 
trean säger att de använder Skolkompassen för ettorna och tvåorna, men inte så mycket för 
treorna. Flera av lärarna menar att eleverna är ganska dåliga på att använda Skolkompassen. De 
berättar att elevernas användning av Skolkompassen skiljer sig ganska mycket åt mellan olika 
utbildningar, olika klasser och olika individer. Några lärare framför att de elever som inte 
använder Skolkompassen är elever som inte heller tidigare hade högt engagemang för studierna, 
dvs att problemet inte beror så mycket på IT-systemet.  
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Någon lärare berättar att lärarnas användning av Skolkompassen påverkar elevernas generella 
användning. Om lärare använder Skolkompassen mycket bidrar det till att eleverna använder 
Skolkompassen mer. Det motsatta förhållandet råder då lärare har en låg användningsgrad av 
Skolkompassen eller inte uppmanar till användning av elevdatorer på lektioner. Eleverna på-
verkas i negativ riktning och de kanske inte ens tar med sig datorerna till skolan eller lektionen. 
Den slutsats som lärare dragit av dessa omständigheter är vikten av att alla lärare är med och 
jobbar för en ökad användning av Skolkompassen och elevdatorerna, för att satsningen ska få 
full genomslagskraft. 
 
Vid intervjuer har det framkommit att lärarnas tidigare datorvana och intresse av att använda 
datorer påverkar hur mycket Skolkompassen nyttjas i undervisningen. Vissa menar att omfatt-
ningen på lärarnas IT-användning i undervisningen hänger ihop med deras allmänna intresse 
för att lära sig och använda nya saker samt vilja att förändra sitt arbetssätt. Någon lärare menade 
att det hade att göra med lärarens ålder: 
 

”Utan att generalisera för mycket tror jag att de yngre lärarna tycker bättre om det 
än de äldre lärarna”. 

 
Lärarna uppger att de använder Skolkompassen före och efter lektionerna från stationär eller 
bärbar dator på sin kontorsplats. De använder bärbar dator i klassrummet och ibland hemifrån, 
men oftast används en egen dator i hemmet. Flera lärare berättar att det första de gör på mor-
gonen är att logga in på Skolkompassen. De kollar e-post och dagens frånvaro och eventuellt 
även nyheter. Många av lärarna som intervjuats menar att Skolkompassen inte används så 
mycket för planeringen och förberedelsen inför lektionerna. De använder andra verktyg istället. 
Flera lärare säger att det är mycket sällan de lägger ut undervisningsmaterial före lektionen. Det 
som i så fall läggs ut i förväg är övningsuppgifter som eleverna ska jobba med på lektionen.  
 
En lärare berättar att eleverna ofta blir förevisade var i Skolkompassen som olika material och 
uppgifter lagts ut. Många lärare tar upp problematiken med att eleverna inte hittar på Skol-
kompassen (eller åtminstone använder det som ett argument för att de inte har gjort läxor eller 
uppgifter). Elevdatorn och Skolkompassen används i olika grad och på olika sätt på lektionerna. 
Exempelvis kan eleverna jobba med uppgifter som ligger på Skolkompassen under lektionen.  
 
Ett problem som lärarna tar upp är att eleverna inte alltid har datorn med sig på lektionen, vilket 
gör att det kan bli svårt att planera in det i undervisningen och att det kanske ändå blir att de får 
springa och kopiera upp papper till några elever. Detta skiljer mellan olika klasser. Det finns 
vissa klasser som är allmänt sämre på att ha sina datorer med sig. Som tidigare nämnts anges 
som ett skäl till detta att andra lärare som klassen har, sällan använder datorerna i 
undervisningen. Ett annat förhållande som framförts är att lärare som har lektion efter vissa 
ämnen (t.ex idrott) upplever att det inverkar på att eleverna inte har med sig sina datorer. 
Anledningen uppges vara att eleverna inte kan/vill ha med datorerna till idrottslektionen och 
inte hinner/orkar hämta dem ur skåpet till nästföljande lektion.  
 
Ett annat vanligt återkommande problem som lärarna berör vid intervjuerna är att datorn kan 
bli ett distraktionsmoment under lektionstid: 
 

”Med datorn framme är eleverna aldrig mer än ett klick från Facebook”.  
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Det verkar vara vissa elever som har särskilt svårt att hantera detta distraktionsmoment. En del 
lärare ber eleverna att fälla ned locken till datorerna vid genomgångar. En rektor som intervjuats 
menar dock att det alltid har funnits distraktionsmoment i klassrummet för eleverna: 
 

”Är det inte datorn, så är det telefoner och innan dess fanns det annat, så det 
kommer man alltid att ha.”  

 
Någon lärare tar upp att det vore önskvärt att kunna spärra tillgången till exempelvis Facebook 
på datorerna under lektionstid och att sådan teknik finns, men att den är kostsam för skolan.  
 
De flesta av lärarna använder Skolkompassen hemifrån och säger att det är en av de stora 
fördelarna med Skolkompassen – att man har tillgång till systemet oavsett tid och plats och till 
och med kan använda det på sin egen dator hemma. En lärare säger: 
 

”Smidigt att man kan använda det hemma, särskilt om man kommer på att det är 
något man glömt, vilket jag känner ganska ofta – det kan ju vara ganska stressigt 
under dagen.”  

 
Lärarna har ofta ett antal timmar i fri planeringstid och de tycker att Skolkompassen då ger ett 
bra stöd för att kunna jobba hemifrån. Vad är det då som lärarna använder Skolkompassen till? 
I tabell 6.1 nedan finns en redovisning. Siffrorna bygger på vad som framförts av lärarna vid 
intervjuerna, men vissa korrigeringar har gjorts med anledning av vad som framkommit vid 
observationsstudien. Vi vill betona att siffrorna i vissa fall kan vara underskattade; lärare kan 
ha missat att redovisa viss användning. I vissa fall kan det slå åt andra hållet; att lärare har 
överskattat användningen.  
 
Någon lärare berättar att denne har med sig datorn till lektionen och för in frånvaron direkt på 
lektionen. De flesta andra säger att de antingen för in frånvaron direkt efter lektionen eller vid 
dagens slut. Huvuddelen av de intervjuade lärarna uppger att de efter lektionen lägger ut lek-
tionsgenomgångar. Någon lärare berättar att elever vid något tillfälle frågat om läraren kunde 
lägga ut material på Skolkompassen. Lärarna uppger att Skolkompassen används mycket vad 
gäller efterarbeten, som att kommentera inlämningsuppgifter och att dokumentera elevernas 
resultat.  
 
Siffrorna i tabellen ska av flera olika skäl tolkas med försiktighet, bl.a visar inte tabellen hur 
mycket lärarna använder funktionerna. Om man använder en funktion varje dag, i varje kurs 
eller att bara ha använt och testat funktionen någon enstaka gång framgår inte av tabellen, men 
siffrorna kan ändå visa på vissa tendenser. Av tabellen framgår att det finns funktioner i Skol-
kompassen som flera (men inte alla) lärare använder, t.ex rapportera frånvaro, läsa och skicka 
e-post, dokumentera omdömen, läsa nyheter, lägga ut undervisningsmaterial och övningsupp-
gifter samt inlämningsmapp. Vissa av dessa funktioner har av skolledningen framförts vara mer 
eller mindre obligatoriska för lärarna att använda, bl.a att rapportera frånvaro och dokumentera 
omdömen. Vad gäller att dokumentera omdömen har dock lärare uttryckt i både intervjuer och 
observationer att de uppfattar att alla lärare inte gör detta. 
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Tabell 6.1: Olika funktioner i Skolkompassen och dess användningsfrekvens bland lärare på 
skola X och Y. 
 

Funktion Skola X 
(n=7) 

Skola Y 
(n=9) 

Frånvaro 7 5 
E-post 7 5 
Omdömen 6 5 
Nyheter från ledning m.fl 6 3 
Undervisningsmaterial 6 7 
Inlämningsmapp 4 8 
Övningsuppgifter/laborationer 3 6 
Kalender: läxor, prov, egen planering 4 4 
Nyheter till elever 3 5 
Notiser 4 1 
Schema 4 1 
Provschema 3 - 
Boka resurser (lokaler, datorer) 4 2 
Betyg 3 2 
Plagiatgranskning 2 3 
Meddelanden 2 2 
Statistik   2 
Portfolio  2 
Prov  2 
Mål-i-rum  2 
Eget dokumentarkiv 1  
Mediaarkiv 1  

 
Från siffrorna i tabellen kan man också se att det finns vissa funktioner i Skolkompassen som 
lärarna använder i starkt begränsad utsträckning. Dessa funktioner är Mediaarkivet, Eget doku-
mentarkiv, dokumentera omdömen i Mål-i-rum, dokumentera resultat i Portfolio, Statistik över 
elevers användning av Skolkompassen, Plagiatgranskning, Resursbokning, lägga in prov i 
Provschema, Schema och Notiser. Det finns ytterligare funktioner i Skolkompassen än de som 
visas i tabellen, men som ingen lärare uppgett att de använder.  
 
Tabellen visar också att det finns skillnader mellan skolorna X och Y avseende vilka funktioner 
som används i Skolkompassen. Skola Y använder inte Provschemat. Färre lärare på skola Y 
uppger att de använder Notiser jämfört med skola X. På skola X anger fler lärare att de använder 
Kalenderfunktionen. På skola X ligger Kalendern med på startsidan i Skolkompassen, vilket 
den inte gör på Skola Y. På skola X har man också drivit en kampanj för att få lärarna att lägga 
ut läxor till elever i Kalendern. På skola Y används funktioner som Portfolio, Mål-i-rum och 
Prov av några lärare. På skola X fick lärarna tidigare Rummen skapade åt sig och dessa funk-
tioner ligger inte med i grundinställningarna för Rummen. 
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Användning av andra IT-stöd 
 
Tabell 6.2 visar lärarnas användning av andra IT-stöd än Skolkompassen. Användningen kan 
innebära att lärarna själva använder IT-stödet och/eller planerar den pedagogiska verksamheten 
för att eleverna använder det under eller efter lektionstid.  
 
Tabell 6.2: Användningsfrekvens av andra IT-stöd bland lärare på skola X och Y. 
 

IT-stöd Skola X 
(n=7) 

Skola Y 
(n=9) 

Office-program (Word, Excel, PowerPoint) 6 9 
Webbtidningar 3 2 
YouTube 1 4 
Facebook 2 2 
SmartBoard 2 5 
SMS  2 
ClaroRead  1 
Skype  3 
Specifika läromedel/lärresurser  2 
MSN  2 
Andra program  2 

 
Så gott som samtliga intervjuade lärare använder något eller några av Office-programmen 
Word, Excel och PowerPoint. Lärarna använder exempelvis Word till att planera undervis-
ningen, skriva text till övningsuppgifter, prov och andra dokument. Någon lärare berättade att 
det var lättare att sammanställa material från lektionen i ett Word-dokument till eleverna 
(istället för i PowerPoint). Några lärare berättade att de använde Excel för att t.ex göra sam-
manställningar över elevernas resultat och betyg. Ett stort antal lärare uppgav att de använde 
PowerPoint för att skapa bilder till genomgångar på lektionerna. Lärarna lät eleverna använda 
Word för att jobba med uppgifter och skriva rapporter. Några lärare uppgav att eleverna 
använde PowerPoint för att göra bilder till redovisningar inför klassen.   
 
Några lärare framförde att de lät eleverna använda Internet för att lösa uppgifter och som 
underlag för att skriva rapporter. Flera lärare uppgav att de använde sig av artiklar på olika 
webbtidningar. Detta kunde ske inom olika ämnen, såsom svenska, engelska och samhälls-
kunskap. En lärare berättade att eleverna praktiskt taget inte behövde någon lärobok utan istället 
använde man sig av aktuella texter från tidningsartiklar på webben. Många av lärarna gav 
exempel på olika specifika webbsidor som de använde i undervisningen. 
 
Flera lärare har påpekat att det är ett problem att kommunicera med eleverna via e-post. 
Eleverna har fått en e-postadress i Skolkompassen via skolan, men många elever använder inte 
denna. En del elever använder istället en privat e-postadress. En lärare berättade också i en 
intervju att ungdomar i den här åldern kommunicerar på annat sätt än genom e-post, vilket gör 
att en del elever inte har och/eller använder e-post överhuvudtaget. Några lärare använder därför 
andra medier för att kommunicera med eleverna, såsom Facebook, Skype, MSN och SMS (i 
mobiltelefonen).  
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De lärare som använde Facebook gör det på lite olika sätt. Någon lärare lade ut all aktuell 
information kring undervisningen på Facebook. Som skäl till detta angavs att eleverna 
kontrollerar sin Facebook flera gånger om dagen. Även chatten på Facebook kan användas vid 
behov. Någon annan lärare hade mer kontakt med eleverna genom Facebook kring andra saker 
än sådant som gällde undervisningen. Flera lärare uttryckte tydligt att de inte använde Facebook 
och att en viss debatt existerar om dess användning i undervisningen.  
 
Bara en av lärarna uppgav att ett digitalt läromedel användes istället för den tryckta varianten. 
I detta fall gav förlaget ut kurslitteraturen i digital form. För att komma åt detta läromedel får 
man en kod från förlaget genom en prenumeration. Läromedlet bestod av texter, ljudfiler, 
filmer, program för övningar och tester samt spel. En lärare berättade också att de använder en 
resurssida som finns för lärarens ämne på webben. På denna sida finns instruktionsfilmer, spel 
och program för övningar och tester. En annan lärare uppgav att sidor med lärresurser inte 
verkar vara användbara i undervisningen. En lärare nämner att sådana webbsidor inte används 
för att de är så väldigt ostrukturerade. Ett par lärare nyttjade specifika programvaror som också 
eleverna fick använda på lektionerna. En lärare hade installerat och testat ClaroRead, som var 
ett nytt program som skolan köpt in som stöd för dyslektiker. 
 
Båda de studerade skolorna har satsat på att installera SmartBoards i flera av klassrummen. Det 
var flera av lärarna som angav att dessa användes i undervisningen. På SmartBoarden kan man 
visa PowerPoint-bilder, men det finns också ett särskilt program till SmartBoarden där man kan 
rita på tavlan under genomgångar på lektionen och sedan spara bilderna. Flera lärare berättade 
att de föredrog att antingen helt skapa bilderna under lektionen eller att bara ha delvis 
förberedda bilder. Detta gjorde genomgångarna mer levande och fick eleverna att bli mer 
engagerade. Bilderna från SmartBoarden lades sedan ut på Skolkompassen.  
 
Användbarhet och nytta 
 
De flesta av de intervjuade lärarna är positivt inställa till Skolkompassen och tycker att systemet 
ger dem ett gott stöd i deras arbetsuppgifter som lärare. En lärare menade att:  
 

”Känner att det skulle vara svårt att klara sig utan något i stil med Skolkompassen 
– det underlättar så mycket i arbetet […] så det är verkligen guld värt.”  

 
En annan lärare menar dock att:  
 

”Klart att det utgör ett stöd av det enkla skälet att man har lagt över en massa 
funktioner där, som bara kan utföras i Skolkompassen – så det är ju inte så konstigt 
att man upplever det som ett stöd, man är ju tvungen att använda det.” 

 
Olika lärare verkar tycka att det har varit olika svårt och det har tagit olika lång tid för dem att 
lära sig att använda Skolkompassen. Detta kan till viss del hänga ihop med tidigare datorvana i 
allmänhet och erfarenhet av andra skolsystem i synnerhet. En lärare uttrycker att det har varit 
en rimlig insats att lära sig att använda Skolkompassen. En annan lärare beskriver att det tog 
väldigt mycket tid i början för att lära sig systemet. Men de flesta lärare verkar tycka att de nu 
kan det mesta av de grundläggande funktionerna i systemet.  
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Lärarna tycker att funktioner som de använder ofta är relativt enkla (med vissa undantag) och 
man kommer ihåg hur man ska göra mellan de tillfällen som man använder systemet. De 
beskriver dock att det kan vara problem med funktioner som man använder sällan – att man då 
hinner glömma bort hur man ska göra. Ett exempel är skapande av Rum, som man kanske bara 
gör en gång om året. En lärare på skola Y efterfrågar att det borde finnas bättre manualer för 
sådana uppgifter. På skola X tycker man att man har en mycket bra manual och en lärare 
uttryckte att:  
 

”Jag skulle inte klara av att skapa ett Rum utan manualen, men med den går det 
jättesnabbt och lätt.” 

 
En del av de intervjuade lärarna har inte jobbat på skolan innan man började med Skolkom-
passen och kan bara tänka sig hur det var utan. En lärare sade:  
 

”Har svårt att tänka mig hur det var innan Skolkompassen, men det måste ha varit 
ganska mycket extrajobb.”  

 
En del lärare har jobbat med Skolkompassen eller andra skolsystem på andra skolor. Några 
lärare har arbetat på skolan före införandet av Skolkompassen. En av dessa lärare sade:  
 

”Det är en förändring att jobba med Skolkompassen, jämfört med utan, som när 
man går från papper till digitalt.” 

 
Flera av lärarna uttrycker också att en av de stora fördelarna med Skolkompassen är att de inte 
behöver ha så mycket papper och pärmar längre. En lärare säger:  
 

”Jag delar nästan inte ut några papper längre, utan det får de hämta själva.”  
 
Dock säger en lärare att det fortfarande visst blir en del papper och pärmar, men att det 
åtminstone har minskat avsevärt i och med Skolkompassen. Flera lärare nämner också att de av 
olika anledningar gör viss dokumentation både på papper och i Skolkompassen och att de vill 
ta ut information ur Skolkompassen som de vill lagra i pärmar för att få överblick.  
 
Vad lärare anser är den stora fördelen med Skolkompassen, skiljer sig åt mellan olika lärare. 
Några tycker att Skolkompassen är ett bra verktyg för administration, dokumentation och 
uppföljningen av eleverna. Flera lärare utrycker att frånvarorapporteringen har blivit mycket 
smidigare med Skolkompassen jämfört med tidigare. Flera lärare utrycker att man fått mer 
struktur genom användningen av E-dok, Portfolio och/eller Mål-i-rum. 
 
Ett antal lärare menar att Skolkompassen är ett bra system för att hantera information. De tycker 
att Skolkompassen är bra för att all information finns samlad på ett och samma ställe. En lärare 
menade att Skolkompassen är bra när man vill lägga ut information till många. En annan lärare 
menade att det var bra att man alltid kunde hänvisa till att informationen finns där. I och med 
Skolkompassen kan elever inte skylla på att de tappat bort papper eftersom allt finns att hämta 
där. En lärare framförde: 
 

”Innebär mycket mindre frustration – att de ganska ofta inte har med sig sina saker 
eller har glömt – men då finns det på Skolkompassen. Jag behöver inte hela tiden 
gå upp och kopiera nytt material.”  
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Att eleverna lämnar in digitalt tycker någon lärare är en fördel jämfört med inlämning på 
papper. Eleverna kan då inte säga att de har lämnat in en uppgift och skylla på att läraren har 
slarvat bort den. En annan lärare menade att inlämningsfunktionen är ett smidigt sätt att 
kommunicera med eleverna och att det är en bra hjälp i den formativa bedömningen: 
 

”Att kommunicera med eleverna vad de ska göra för att nå högre och få chansen 
att lämna in igen tycker jag är väldigt bra och eleverna verkar förstå det här med 
kommentarssystemet.” 

 
En lärare uppskattar Skolkompassen för att eleverna kan följa precis vad de ska göra. De kan 
se i sin kalender vilka läxor de har till vissa dagar och när proven är. På så sätt är det lättare för 
eleverna att lägga upp sina studier. Läraren säger att elever ofta efterfrågar sådan information 
av de lärare som inte lägger ut läxor på Skolkompassen. En annan lärare tycker att Skolkom-
passen är bra för elever som är borta mycket, så att de kan se vad de ska ta igen. Det blir enklare 
för läraren också. Läraren behöver inte gå igenom med eleverna vad de ska göra, utan bara kan 
hänvisa till att detta finns angivet på Skolkompassen.  
 
Brister och förbättringsförslag 
 
De flesta av lärarna som vi har intervjuat anser alltså att Skolkompassen ger bra stöd för 
skolarbetet. Men vid intervjuer framkommer också olika problem och förändringsbehov. Det 
handlar både om allmänna brister och brister i specifika funktioner.  
 
Skolkompassen är föremål för visst utvecklingsarbete. Det utförs av leverantören av Fronter 
och av kommunens IT-avdelning. Några av lärarna berättar att de varit med i detta 
utvecklingsarbete och lämnat önskemål och förslag på förbättringar. Dessa lärare upplever att 
några av förslagen har genomförts, medan andra inte har gjort det. Flera lärare säger också att 
de tycker att Skolkompassen blir bättre och bättre. En vanlig synpunkt från de som intervjuats 
är att användargränssnittet i Skolkompassen måste utvecklas. Systemet måste bli enklare att 
använda. En av de intervjuade lärarna tycker att gränssnittet blivit bättre, medan en annan 
påpekar att det krävs större förändringar: 
 

”Bättre gränssnitt. Man uppdaterar utseendet, men det är inte samma sak som att 
göra ett grundligt arbete. Kan vara många klick ibland. Man kan inte skapa egna 
genvägar.”  

 
En annan lärare påpekar mer specifika brister i användargränssnittet:  
 

”Det borde vara mer intuitivt att klicka på och sådana här saker. Nu är det mer av 
det gamla att man skriver in siffror för datum och klockslag.”  

 
Några lärares huvudsakliga kritik berör själva grundstrukturen i Skolkompassen – att informa-
tionen är placerad i Rum. En lärare säger:  
 

”Gränssnittet vet jag inte vem som har tänkt ut, det är helt kass. Det är ett 
hierarkiskt system, där man får leta sig ner i mappar i Rum och så upptäcker man 
att det man letade efter inte fanns där och då får man klicka sig uppåt.”  
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Många av lärarna som intervjuats har svårt att hitta i Skolkompassen och de upplever att också 
eleverna tycker att det är svårt. En orsak som framförts är att både ledning och lärare så fritt fått 
organisera sina Rum. Alla tänker lite olika kring vad som är en logisk struktur och därför har 
detta lett till att man har gjort på olika sätt. En lärare framförde:  
 

”På ett sätt är det lite för användarvänligt att alla får organisera den på det sättet 
som de tycker och det innebär att ingen vet hur det är organiserat.”  

 
Genom Skolkompassen läggs mer eget ansvar på eleverna. Ett par lärare tar upp problematiken 
med att de upplever att eleverna inte läser informationen som läggs ut på Skolkompassen. En 
lärare sade:  
 

”Då kan man tycka att det blir lite dubbelt arbete när man får informera på andra 
sätt också. Många gånger får man informera även muntligt på lektionerna.”  

 
En annan lärare menade att:  
 

”Ibland lägger man ut information som man vet att kanske bara någon enstaka 
verkligen kommer att läsa och då känns det lite som att man bara håller på med det 
för att skolan vill det och att det inte kommer till nytta för verksamheten.”  

 
En lärare påpekade att det kan bli problem om man räknar med att eleverna ska läsa 
informationen som finns på Skolkompassen, eftersom de inte alltid gör det. Läraren tar också 
upp ett exempel på en händelse, där information om ett omskrivningstillfälle endast fanns på 
Skolkompassen och att många elever inte dök upp till detta, eftersom de inte höll sig informe-
rade om vad som stod på Skolkompassen. Lärarna säger att det innebär ett stort jobb att 
verkligen få eleverna att börja använda Skolkompassen. Någon lärare menar att lärarna kanske 
också biter sig själva lite i svansen om de hela tiden servar eleverna med att springa omkring 
och jaga dem med den information de behöver. Då lär sig eleverna inte att själva ta reda på vad 
som står på Skolkompassen.   
 
En lärare menar att det finns många funktioner i Skolkompassen som inte hänger samman. 
Läraren tror att ett skäl till detta kan vara att en del funktioner inte tillhör Skolkompassen, men 
att de är inlänkade för att upplevas som en del av Skolkompassen. Ett av flera sådana exempel 
är Kalendern och Provschemat. Lärarna upplever det som arbetsamt att samma information 
måste läggas in på flera olika ställen. Det ger merarbete och ökad risk för att det läggs in fel 
information på något ställe. Det bidrar också till att lärare inte orkar lägga in informationen på 
alla ställen. 
 
En lärare tar upp att det är lite märkligt att alla blanketter finns elektroniskt i Skolkompassen, 
men att man sedan måste skriva ut dem, fylla i på papper och skicka in. Läraren tycker att det 
skulle vara bra om man istället kunde fylla i och skicka blanketter digitalt. 
 
En lärare som inte använder Skolkompassen, eller datorn i övrigt, särskilt mycket i undervis-
ningen motiverar detta på följande sätt: Eleverna behöver en mer individanpassad undervisning; 
datorn är för många av eleverna snarare ett distraktionsmoment än ett stöd. Någon lärare tar 
också upp i intervjuerna att det blir svårt med Skolkompassen för de ”svagare eleverna” och 
elever med dyslexi. Det är svårt att hitta på Skolkompassen. Det är mycket text att läsa. Det 
kräver också stort eget ansvar och engagemang att gå in och läsa information och hålla sig 
uppdaterad. 
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En lärare berättade att det tidigare fanns en chattfunktion på Skolkompassen, men att det 
tydligen inte gör det längre. Funktionen fungerade i och för sig inte så bra tyckte läraren, men 
läraren tycker att det skulle vara bra att ha en väl fungerande chattfunktion. I chatten skulle man 
automatiskt ha tillgång till alla elever i sin klass och kunna se vilka som är inloggade. Läraren 
menar att detta skulle göra det enklare att få tag i eleverna. En sådan funktion skulle vara en 
bättre funktion än Notiserna. En annan lärare efterfrågar en funktion där man kan skicka SMS 
till alla elever i en klass. 
 
Lärarna har i ett tidigare skede lidit av att tekniken inte har fungerat. Detta har påverkat 
användning av Skolkompassen och datorn i sig negativt. Flera lärare säger dock att det nu har 
blivit bättre. En av skolorna hade tidigare problem med att nätverket inte fungerade, vilket 
gjorde det stressigt och svårt om lärarna hade planerat att jobba mot Internet på sina lektioner. 
En lärare berättar också att det tidigare kunde vara problem med att få igång dator och 
SmartBoard i lektionssalarna. Detta var också ett stressmoment, då man fick tillkalla tekniker 
för hjälp.  
 
När intervjuerna genomfördes hade det nyligen kommit en app för att kunna köra 
Skolkompassen på mobiltelefon eller surfplatta. Flera lärare framförde under intervjuerna att 
de tyckte att det behövdes bättre app-stöd för Skolkompassen. Om de hade sett den app som 
utvecklats är dock oklart. En lärare sade:  
 

”Finns ett mobilverktyg, men det är inte mycket man kan göra i det. Eleverna 
använder inte Skolkompassen, men en app skulle kanske göra att de använder den 
mer – att de skulle kunna sitta och göra uppgifter, bara de är rätt gjorda. Läsplattor 
också, kommer nog att bli mer vanliga.”  

 
Några lärare berättar att de har tittat på andra konkurrerande lärplattformar och någon lärare 
uttrycker att Skolkompassen inte har hängt med i utvecklingen och att det finns bättre verktyg. 
De flesta lärare har enbart kommit igång med att använda de mest grundläggande funktionerna 
i Skolkompassen. Några lärare använder eller har testat lite fler funktioner. En lärare säger:  
 

”Jag tror att det finns många fler funktioner som jag inte nyttjar egentligen, men 
jag har inte satt mig in i det. För det är väl så att om man har behov av något av 
det, så sätter man sig in i det. Så man vet inte riktigt vad det är man ska fråga efter 
heller. Det är först när man ser eller hör om någon annan som använder det. 
Annars är det ju svårt att efterfråga något som man inte vet.”  

 
Någon lärare uttrycker att det framförallt behövs förbättringar och utveckling av de funktioner 
som nu finns, snarare än att utveckla fler funktioner. Andra lärare säger att man skulle kunna 
utveckla Skolkompassen mycket mer för att det finns möjligheter med det. En lärare säger också 
att det finns mer moduler som man skulle vilja ha tillagda. En lärare tycker att det saknas 
digitala läromedel. Läraren säger:  
 

”Det talas så mycket om digitala läromedel, men går man ut i specifika ämnen och 
ska försöka få tag på något så är det väldigt tunt. Bokförlagen hänger inte med på 
det här och är nog rätt så oroliga att dom inte ska tjäna pengar på det hela också.”  
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Läraren säger också att det saknas digitala läromedel som är anpassade för Skolkompassen. En 
lärare har erfarenheter av Skolkompassen från en annan skola och där var strategin att inte 
använda läroböcker, vilket gjorde att man fick lägga upp undervisningen helt annorlunda. Flera 
lärare nämner att det skulle vilja göra mer i Skolkompassen, men att bl.a tiden är en hindrande 
faktor. En lärare säger:  
 

”Jag skulle vilja göra mer video när det gäller demonstrationer om man hade tid, 
för det tar ju mycket tid.”  

 
En annan lärare tar även upp bristen på IT-pedagoger. Läraren säger:  
 

”Nu kan jag det tekniska och mekaniska och skulle vilja utveckla det pedagogiska. 
Då behövs det hjälp av IT-pedagoger [...]. Vi har IT-pedagoger nu, men de hinner 
bara hjälpa till om man har problem med något. IT-pedagog är nästan fel ord, de 
är mer IT-support. […] Gärna IT-pedagoger specialiserade inom olika karaktärs- 
och kärnämnen.” 

6.2 Elever på gymnasiet 

I detta avsnitt presenteras elevernas uppfattningar om användning av Skolkompassen och andra 
IT-stöd på gymnasieskolan. Eftersom elevernas användning har en nära koppling till hur lärarna 
lägger upp arbetet så lyfts även elevernas uppfattningar om lärarnas användning fram i detta 
avsnitt.  
 
Användning av Skolkompassen 
 
Intervjuer med elever pekar på att det är stora variationer i hur mycket eleverna använder 
Skolkompassen. Det finns enstaka elever som uppger att de i stort sett aldrig använder Skol-
kompassen (benämns ofta Fronter): 
 

”Det är månader sedan jag använde Fronter.” 
 
Att de inte använder Skolkompassen menar de beror på, att de av en eller annan anledning inte 
har tillgång till en dator eller att de inte kommer åt Skolkompassen. Ett exempel på en förklaring 
är att lösenordet inte fungerade. De elever som uppger att de i stort sett aldrig använder Skol-
kompassen utgör dock undantag. Däremot är det vanligare att eleverna bara använder Skolkom-
passen i skolan och inte i hemmet. Skälen till att de inte använder Skolkompassen i hemmet 
varierar. Enstaka elever har helt enkelt inte de tekniska möjligheterna:  
 

”I skolan använder man det. Har aldrig använt det hemma. Har inte tillgång till 
Internet hemma.” 

 
Men det är sällan som det handlar om att eleverna inte har tekniska möjligheter att använda sig 
av Skolkompassen i hemmet. Istället handlar det i huvudsak om att eleverna framför att de 
hinner med det de ska göra i skolan. De uppfattar därför inte att de behöver använda sig av 
Skolkompassen i hemmet. Dessa elever uppger att de använder Skolkompassen ofta i skolan, 
men mycket sällan i hemmet: 
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”I skolan använder man Fronter nästan varje dag. Det är när man skall lämna in 
saker. Jag använder det bara i skolan. Typ jag använde det hemma i början av 
hösten.”1 

 
De flesta som har intervjuats uppger dock att de både använder Skolkompassen i skolan och i 
hemmet. Användningen i hemmet varierar kraftigt. En del använder det mycket sällan, bara 
någon gång per månad, medan andra använder Skolkompassen betydligt oftare: 
 

”Jag är faktiskt inne några gånger i veckan hemma för att kolla olika Rum.” 
 
Flera elever som intervjuats har framfört att de använder Skolkompassen i hemmet i stort sett 
varje dag: 
 

”Jag var inne i morse. Jag är inne nästan varje dag.” 
 
Vad Skolkompassen används till varierar också mellan eleverna. De vanligast förekommande 
alternativen är: 
 

• Ta reda på om man har några prov 
• Se vilka läxor man har 
• Hämta läxuppgifter och lämna in läxuppgifter 
• Hämta uppgifter under lektion och lämna in uppgifter under lektion 
• Kolla schema 
• Kolla träning 
• Kolla vilken mat som serveras på skolan 
• Läsa inför prov genom att kolla på föreläsningsanteckningar 
• Läsa nyheter 
• E-dok/Portfolio (utvecklingssamtal, betygen) 
• Skicka notiser 
 
Ett flertal elever framför att Skolkompassen huvudsakliga användningsområde handlar om att 
kontrollera schemat och vilken mat det är i skolan. Att lämna in uppgifter hör också till ett 
vanligt användningsområde:  
 

”I skolan använder man Fronter nästan varje dag. Det är när man skall lämna in 
saker.” 

 
Men en del elever uppger att Skolkompassen även används till andra saker, t.ex: 
 

”När man typ skall lyssna på engelskan. Då finns en länk där.”  
 
Sammanfattningsvis är det stor skillnad mellan elever, dels i vilken omfattning de använder 
Skolkompassen och dels vad Skolkompassen används till. Det är inte så att skillnaden går att 
hänföra till en viss klass utan i en och samma klass kan variationerna vara stora. Det finns olika 
orsaker till variationen i användningen av Skolkompassen. Vi kommer att fördjupa detta senare 
i rapporten; se särskilt avsnitt 9.3.  
 
  

1 Intervju genomförd i slutet av mars. 
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Användning av andra IT-stöd 
 
Förutom Skolkompassen så använder eleverna också andra IT-stöd. Precis som för Skolkom-
passen så är variationen stor både vad gäller omfattningen och vilka IT-stöd som används. Vid 
intervjuer har det framkommit att elever använder: 
 

• Word regelbundet för att skriva texter 
• Excel i vissa fall (vissa elever påtalar en ökad användning) 
• Google för att leta rätt på information 
• Skype för att plugga tillsammans 
• PowerPoint för att presentera uppgifter 
• Länkar som läraren lagt ut i Skolkompassen för att läsa, se eller höra något 
• Facebook-grupp för klassen för att sprida information 
• AV/Media (Mediacenter) för bild/filmer/ljud 
• Photoshop för att redigera bilder 
• Extraprogram för de som har dyslexi  
• Hotmail för att skicka mail 
• Minneslappar som man lägger upp på skrivbord för att komma ihåg saker 
• Lexikon i engelskan (även Google.translate) för att översätta ord 
• Engelskabok genom ”read and log on” för att läsa och lyssna på texter, för att öva 

grammatik etc. 
• Dropbox för att komma åt filer utan att behöva logga in på Skolkompassen 
• Mattehjälpen för att få stöd i matematik  
• Youtube för att bl.a få olika saker i matematik förklarade 
• Vissa specifika datorprogram i enskilda ämnet (t.ex. program för att kunna programmera) 
 
Användbarhet och nytta 
 
Vid intervjuer har det framkommit att hur mycket eleverna använder Skolkompassen under 
skoltid har att göra med i vilken omfattning lärarna kopplar funktioner i Skolkompassen till 
undervisningen. Eleverna uppger att lärarna använder Skolkompassen på mycket olika sätt. En 
del lärare använder inte Skolkompassen överhuvudtaget eller använder det i mycket begränsad 
utsträckning:  
 

”N1 lägger aldrig ut något. […] De flesta lärarna använder Fronter. Men de som 
är lite äldre gör typ inte det.”  
 
”N2 använder det nästan ingenting. N2 har den gamla undervisningen och skriver 
på tavlan. N2 använder bara Fronter för närvaroregistreringen.”1  

 
Andra lärare använder Skolkompassen till väldigt mycket i undervisningen menar eleverna: 
 

”N3 lägger ut allt. Det är svinbra.” 
 
”N4 lägger ut allt där. Det är nästan för mycket.” 

 

1 Två citat från två elever är sammanslagna gällande denna lärare. 
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Framförallt är det individuella skillnader mellan lärare och inte ämnen som orsakar detta – även 
om det finns vissa ämnen, som idrott, där elevernas uppfattning är att lärare generellt sett 
använder Skolkompassen i begränsad utsträckning: 
 

”Idrotten är väldigt dåligt. […]. Man kunde utnyttja Skolkompassen mer i 
idrotten.”  

 
Även inom detta ämne finns det skillnader och elever har framfört att det finns idrottslärare som 
använder Fronter en hel del: 

 
”N5 använder Fronter så mycket det går. N5 har visat hur det går till.” 
 
”Även idrottsläraren N6 använder Fronter.” 

 
Att lärarna använder Skolkompassen i olika omfattning och på olika sätt har en negativ inverkan 
på möjligheten för eleverna att använda Skolkompassen. En orsak till detta är att det blir 
omständligt för eleverna att hålla reda på vilka lärare som valt en digitaliserad rutin och vilka 
som valt att tillämpa en manuell rutin: 
 

”N7 är den som lägger ut mest information på Fronter. […] Det är bara N7 som 
lägger in uppgifter i skrivschemat. Det är visserligen bra, men eftersom andra 
lärare inte gör det så blir nyttan minimal. Man måste ändå hålla reda på det 
manuellt.” 

 
Det påtalas att det ibland är svårt att förstå logiken var man kan hitta viss information. Eleverna 
framför att lärarna har en stor frihet att kunna lägga upp informationen på olika sätt. Informa-
tionen i olika Rum har därför inte alltid samma struktur genom att lärarna har valt att organisera 
Rummen på olika sätt, t.ex kan liknande saker ligger i olika mappar. Det gör att det blir svårt 
att hitta informationen: 
 

”Det är lätt att komma in i Rummen, men man måste hitta vilken mapp man skall 
kolla i. Ibland lägger lärare saker i olika mappar (elevarkiv).” 
 
”Fronter är rätt förvirrande. Man vet inte var saker ligger. Det kan t.ex. röra sig 
om att man skickat in ett arbete som lärarna skall kommentera så hittar man inte 
det smidigt och enkelt.” 

 
Det hela underlättas inte av att användargränssnittet upplevs som lite svårt, t.ex att knappar 
sitter på märkliga ställen. Generellt sett så verkar dessutom utbildningen i Skolkompassen för 
elever inte nått upp till en önskvärd nivå. Vissa elever framför att de inte fått någon utbildning 
överhuvudtaget, men huvuddelen av eleverna säger att de fått utbildning, men menar att 
utbildningen borde ha varit mer omfattande: 
 

”Hade man fått lite mer kunskap om Fronter och Word och annat så hade man 
fattat redan från början. Det var lite så här: ’Skriv på här’ [skriv under avtal om 
lån av dator] och så fick man en dator. Man borde ha börjat med att ha en bra 
utbildning. Det skulle man tjäna på.” 
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Eleverna upplever att de har tvingats lära sig själva i efterhand. Det blev för mycket ”korv-
stoppning” i början som gjorde att eleverna inte förstod: 
 

”Det var massa tjat i början. Ni går in där och där. Det blev för mycket för att man 
skulle fatta.”  

 
Huvuddelen av eleverna uppger dock att Skolkompassen är ganska enkel att använda, men vid 
intervjuer har det varit tydligt att elever har olika kunskaper om vad som går att göra med Skol-
kompassen. De flesta vet inte riktigt vad Skolkompassen har att erbjuda och har bara förstått 
det mest elementära. Detta är en bidragande orsak till att eleverna använder Skolkompassen i 
olika omfattning.  
 
Många elever poängterar att de inte fått någon utbildning när gränssnittet ändrades. Flera uppger 
att de upplever att det blivit svårare att hitta med den nya versionen av Skolkompassen. Andra 
framför att man hittar lika lätt med den nya versionen när man väl lärt sig denna, men att det är 
konstigt att man inte fick någon utbildning när den nya versionen infördes. Mappsystemet i den 
nya versionen upplevs som krångligare och flera elever menar att inloggningen är mer omständ-
lig genom att de behöver gå in i Skolkompassen via skolans hemsida. Trots dessa brister är det 
en vanlig uppfattning hos eleverna att den nya versionen har ett mycket trevligare gränssnitt 
jämfört med tidigare. 
 
Flera elever påpekar att genom Skolkompassen så läggs mer ansvar på eleven. Det går inte 
längre att skylla på att man inte har fått något papper, eftersom allt finns tillgängligt via nätet. 
I E-dok/Portfolio framgår hur eleverna ligger till. Istället för att invänta vissa datum för åter-
koppling, så kan eleverna kontinuerligt få information hur de ligger till genom att själva gå in 
och kontrollera detta. Det finns vissa elever som framför att detta inte bara är positivt: 
 

”Man får ett större ansvar som elev. Det här är dumt för ligger man på gränsen 
beror det säkert på just att man inte kan ta ansvar och ändå läggs ansvaret på en.”  

 
Men det är vanligare att elever framför att det ökade egna ansvaret är mycket bra:  
 

”Jag känner att sättet som N8 använder Skolkompassen har gjort att jag har bra 
betyg. Man har allt material på samma ställe. Man ser hur man ligger till i Portfolio 
och kan sätta extra fart för att höja ett betyg. Man borde få lärarna att använda 
Skolkompassen som N8 gör. Då kommer det kunna påverka betyget och inlär-
ningen.” 

 
Eleverna är generellt sett positiva till Skolkompassen. En vanlig synpunkt är att det är fördel-
aktigt genom att man slipper hålla reda på papper och att allt material finns samlat på ett ställe. 
Eleverna slipper leta upp en lärare och be denna skriva ut ett papper. En annan styrka som 
framförts vid många intervjuer är möjligheten att läsa kursmaterial när det passar, om en elev 
inte lyssnat, glömt lite eller varit sjuk. Det är bra att kunna se läxor och inlämning av uppgifter, 
menar eleverna.  
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Brister och förbättringsförslag 
 
De framförda förändringsbehoven har olika karaktär. Dels handlar det om hårdvaran och infra-
strukturen. En del elever upplever datorerna som sega och allt för ömtåliga. De menar att det 
finns ett behov av andra typer av datorer. Att det inte finns någon CD-läsare till datorn har 
exempelvis framförts vara ett problem:  
 

”En grej som är jättedålig är att det inte går att läsa CD-skivor. Man får med en 
skiva för att ladda ned ett program, typ Office, men det finns ingen CD-läsare. Det 
är kasst. I språk får man en CD-skiva för att lyssna. Alla har inte dator hemma som 
man kan använda CD-skiva. När man fick datorn så undrade man: ’Var är CD-
läsaren?’ Man vände upp och ned på datorn och sedan förstod man till slut att det 
inte fanns någon!” 
 
”Speciellt vi som har dyslexi behöver kunna mata in en CD, men det går inte.” 

 
Internettäckningen påtalas också vara dålig på något enstaka ställe i en skola. Ett stort antal av 
de intervjuade eleverna menar att det finns ett behov av att kunna blockera vissa webbplatser i 
klassrummen bl.a Facebook. Nyttan av att ha tillgång till dessa typer av webbplatser står inte i 
rimlig proportion till distraktionsrisken, menar eleverna. Några framförde att det kan finnas en 
fördel att kunna chatta med personer i klassrummet i samband med lektion, men då borde det 
gå att köra ett lokalt chatt som bara går att köra i klassrummet. Andra menade att ett sådant 
behov inte existerar eftersom det går att prata med varandra i klassrummet istället för att chatta.  
 
Flera elever framför att det inte räcker med att blockera datorerna. Man måste också förhindra 
möjligheterna att gå in på sådana sidor med hjälp av mobiltelefoner (smartphones), eftersom 
dessa är ännu lättare att nyttja till detta än vad datorn är. Eleverna menar att lärarna inte har en 
chans att se om man använder en smartphone för att t.ex chatta. Man kollar bara i ögonvrån om 
läraren ser och sedan kan man skicka iväg sitt meddelande. Det går mycket snabbt.  
 
Elevernas utbildning i Skolkompassen och andra program såsom Excel är också ett föränd-
ringsbehov som påtalats av ett flertal elever. Även om vissa elever framför att det går snabbt 
att lära sig Skolkompassen och att utbildningen är tillräcklig, så blir det tydligt vid intervjuerna 
att eleverna har olika utbildningsnivå. Under intervjuer har det hänt att elever klagar på vissa 
funktioner i Skolkompassen – att det inte går att göra på ett visst sätt eller hitta viss typ av 
information, medan andra elever säger att denna funktion visst finns och att det går att hitta den 
efterfrågade informationen. Den nya versionen av Skolkompassen verkar ha införts utan att 
eleverna fått någon utbildning. Elever uppfattar att det är svårt att ta till sig all information i 
början och att det borde ske utbildning efterhand på ett naturligt sätt: 
 

”Vid första inlämningen skulle man kunnat sätta sig så att hela klassen lämnade in 
samtidigt och samtidigt lärde sig.” 

 
Ett flertal elever framför att det borde finnas någon form av guidetips. De menar att det inte 
finns så mycket förklaringar inbyggda i Skolkompassen. Bristen på guidetips förstärker behovet 
av utbildning.  
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Ett vanligt framfört förändringsbehov rör inloggningen på Skolkompassen: 
 

”Inloggningen är jobbig. Tar mycket tid. Varje gång man skall logga in måste man 
trycka flera gånger. Minst två gånger måste man skriva.” 

 
Flera elever använder molntjänsten Dropbox för att det inte kräver inloggning på samma sätt 
som Skolkompassen. En del framför att motsvarande funktion för att hantera dokument finns i 
Skolkompassen, men att inloggningen gör att man inte orkar använda Skolkompassen till detta. 
Många elever säger också att det borde finnas en öppen del av Skolkompassen för att t.ex titta 
på ett schema eller för att se vilken mat som serveras. Det borde inte krävas någon inloggning 
för att komma åt denna typ av information. Flera elever tycker att det som kommer upp på 
monitorerna i skolan borde finnas lättåtkomligt på Skolkompassen, dvs utan att det krävs att 
eleverna klickar sig fram – att helt enkelt ha samma ”viktiga” information som står på monito-
rerna i skolan på en förstasida i Skolkompassen.  
 
Det går att lämna information via Notiser i Skolkompassen, men eleverna kritiserar detta. För 
det första ser man inte om det är en ny eller gammal notis. Eleverna menar att det borde komma 
upp en ruta att man har ett nytt meddelande. Att skicka och ta emot notiser upplevs dessutom 
som krångligt och lärare och elever läser dessa i begränsad utsträckning. En uppskattning från 
några elever i en klass var att ungefär 10 % av lärarna har uttryckt att de hellre vill ha e-post än 
att man använder Skolkompassen för att förmedla information. De borde vara enklare att 
förmedla information i Skolkompassen, menar många elever. Nu är det vanligt att Facebook 
används för att ta del av information i vissa klasser. Det kan t.ex handla om en lokaländring för 
en lektion.  
 
Det förekommer att lärare är kopplade till dessa klassgrupper i Facebook. Dessa lärare kan 
lägga ut information och det finns möjlighet för elever att ställa frågor och få svar. Flera elever 
menar att Facebook är mycket bättre än Skolkompassen genom att man direkt ser att det är nya 
saker inlagda. I Facebook-gruppen kommer påminnelser och sedan får man svar direkt, menar 
flera elever. Vid intervjuer har det dock framgått att elever anser att det också finns viktig 
information på Skolkompassen: 
 

”Skolkompassen och Facebook-sidan är lika viktiga […] Skolkompassen är mer 
statisk, men där finns viktig information. Facebook är mer levande och aktivt.” 

 
Vid användning av en Facebook-grupp för en klass finns det ofta en eller flera elever som är 
ansvariga för Facebook-gruppen, till skillnaden från sidorna i Skolkompassen, där lärarna är 
ansvariga. Den eller de som har ansvaret för Facebook-gruppen lägger ut information om 
exempelvis läxor och kopplar också ihop klassen. Denna lösning gör att eleverna inte behöver 
vara ”vän” med lärarna och alla i klassen. Det har elever framfört som viktigt: 
 

”Det är bra. För man vill inte att alla skall läsa saker om en själv.” 
 
Flera elever framförde, att när det gäller viss information såsom att lektioner ställs in och 
påminnelse om prov, så vore det bästa att skicka ut SMS. Men elever trodde att det kunde bli 
för dyrt för skolan eftersom eleverna har olika telefonabonnemang. Vissa elever framförde att 
det också finns möjligheter att skicka PM via Facebook (om man i vissa klasser inte vill skapa 
grupper), samt att det går att skicka ut meddelanden via MSN. Att kunna sprida information 
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snabbt är något som påtalas vara viktigt, och då är det fördelaktigt att använda de informa-
tionskanaler som eleverna normalt sett använder, menar flera elever. 
 
Något annat som behöver förändras enligt eleverna är användargränssnittet i Skolkompassen. 
Återkommande kritiska synpunkter är placering av knappar och hur navigeringen går till. Det 
nya gränssnittet har visserligen blivit mer tilltalande vad gäller framförallt färgsättning, men 
grundproblemen kvarstår. Ett problem som har lyfts fram gäller kursmaterial/inlämningar. 
Dokument hamnar inte i den ordning som många elever önskar. De nya inlämningarna hamnar 
inte överst. De borde vara i kronologisk ordning – nu är det bokstavsordning som gäller, menar 
flera som intervjuats. Detta gör det svårt att hitta uppgifterna. En annan liknande synpunkt som 
framförts av flera elever är att när de gjort klar en uppgift borde uppgiften tas bort. Då skulle 
det bli lättare att se om det kommit något nytt.  
 
Att det borde vara lättare att få en överblick över vad man har lämnat in respektive inte lämnat, 
in är en återkommande synpunkt vid intervjuer. Flera elever framför också att inlämning av 
uppgifter borde ske på ett annat sätt, t.ex genom att man skriver svaren i anslutning till varje 
uppgiftsbeskrivning, så att man slipper använda mappar till uppgifterna. Även navigeringen 
uppfattas vara något som behöver ses över, och flera elever poängterar vikten av genvägar. Ett 
exempel som togs upp var att det borde finnas ett mer utförligt provschema, t.ex om man klickar 
på ett prov i engelska då kommer det upp vad man ska öva på, dvs genvägar till relevanta 
dokument. Ett flertal elever framförde att det skulle vara bra om det också fanns andra typer av 
sådana genvägar och att det också skulle fungera så vad gäller läxor. Sammanfattningsvis menar 
eleverna att de i dagsläget måste leta mycket innan de kan påbörja arbetet med en uppgift: 
 

”Först skall man hitta rätt Rum, sedan rätt mapp, sedan rätt uppgift och sedan gå 
in i uppgiften man skall göra. Det borde gå att få till en bättre och enklare logik.”  

 
Den här problematiken förstärks av att lärarna använder Skolkompassen på olika sätt. Rum ser 
olika ut, vissa lärare har valt en viss struktur – andra har valt en annan, vissa lärare lägger ut 
föreläsningar – andra inte, vissa lärare lägger ut läxor – andra inte. En del lärare utnyttjar IT 
mycket – en del gör det inte alls. Att påverka lärarnas sätt att använda Skolkompassen och IT 
överhuvudtaget är det förändringsbehov som är mest frekvent påtalat när eleverna ska ta upp 
vad som behöver ändras. Ett exempel vad gäller användningen av Skolkompassen: 
 

”Försök få alla lärare att lägga in läxor. Nu är det 50/50 som använder det. Man 
måste komma ihåg: ’använde han eller hon Fronter’. Egentligen borde det vara ett 
måste att lägga in i Fronter även om en lärare säger att man har en läxa på 
lektionen. Jag sitter inte med en kalender. Det skall finnas i Fronter! Det skall ligga 
med i en lärares uppgift 2012 att lägga in läxor och prov på Fronter.” 

 
Det händer att lärare stänger Rum innan alla har hunnit göra färdigt uppgiften. Detta framförs 
som en nackdel för de elever som varit sjuka. Samtidigt kan det vara en nackdel att ha Rummen 
öppna. De som inte ansträngt sig för att bli klara får mer tid jämfört med dem som skött sig, 
vilket betyder att de i princip kan få samma betyg men har fått tre veckor mer på sig: 
 

”När läraren sköter den personliga kontakten kan han eller hon ta hänsyn till om 
någon varit sjuk eller av annan anledning kan få lämna in sent. Datan ger inte 
flexibilitet på det sättet. Det blir rättvist, men samtidigt orättvist. En del lärare 
bedömer allt lika och tittar inte på vilket datum det var inlämnat. Då blir det 
orättvist. Andra lärare håller koll på detta.” 
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Att datorn medför en distraktionsrisk är en vanligt förekommande åsikt bland de elever som 
intervjuats. Flera elever framför att lärare måste vara mer konsekventa vad gäller att elever inte 
ska få ha locket öppet på datorn under lektioner. Vissa elever menar att det är hårdare på en del 
utbildningsprogram än andra och tycker det borde vara likadant för alla. 
 
Det finns också förändringsbehov av annan karaktär. Datorn påverkar sättet att umgås: 
 

”Datorn har medfört att man i klasserna inte lär känna varandra lika bra som 
tidigare. Alla sitter i ettan med datorn och pratar inte med varandra. Det är 
tråkigt.” 

 
Elever har framfört att man måste ta hänsyn till detta och underlätta för eleverna att lära känna 
varandra genom olika aktiviteter. 

6.3 Övrig personal på gymnasiet 

Lärarna utgör den största kategorin av personal på gymnasieskolorna och är tillsammans med 
eleverna de som använder Skolkompassen mest. Övrig personal på gymnasieskolan är främst 
gymnasiechef, utbildningsledare, rektorer, administratörer, ekonomer, studie- och yrkesvägle-
dare, skolsköterskor, skolkurator, bibliotekarier, IT-personal, vaktmästare, lokalvårdare och 
personal i skolbespisning. De aktörskategorier som vi har intervjuat från denna grupp är utbild-
ningsledare, rektorer och administratörer. Personer från dessa yrkeskategorier har främst om-
betts att uttala sig om sin egen användning av Skolkompassen och andra IT-verktyg i sitt arbete. 
Men de har även berättat lite om annan skolpersonal och deras användning av Skolkompassen.  
 
Användning av Skolkompassen och andra IT-stöd 
 
All personal på gymnasieskolorna har tillgång till Skolkompassen för att ta del av nyhetsflödet 
och själva lägga ut nyheter. All personal har också möjlighet att skapa egna Rum i Skol-
kompassen, där de kan förmedla information till lärarna och/eller eleverna. Exempelvis har IT, 
biblioteket och skolsjukvården egna Rum i Skolkompassen.  
 
Gymnasieskolans högsta ledning består av gymnasiechefen och utbildningsledaren. Gymna-
siechefen kan sägas arbeta utåt, som en ”ambassadör”, medan utbildningsledaren arbetar inåt i 
verksamheten, med samordning och praktiska frågor. Utbildningsledaren arbetar mycket med 
att sprida olika typer av information till övrig personal på gymnasieskolan och till detta är 
Skolkompassen det främsta verktyget kompletterat med e-post. Utbildningsledaren lägger ut 
information och dokument i olika Rum, lägger ut nyheter i nyhetsflödet och är den som författar 
och lägger ut veckobrev. 
 
Under utbildningsledaren arbetar rektorerna. Gymnasieskolan har flera rektorer, där varje 
rektor ansvarar för några utbildningsprogram. Rektorerna har det övergripande ansvaret för ett 
utbildningsprogram, vilket innefattar kvaliteten på det pedagogiska arbetet, ansvar för elever 
och personal. Rektor förmedlar information till lärarna via Skolkompassen och e-post. Det sker 
via ett eller flera egna Rum på Skolkompassen samt via nyhetsflödet. Som ansvarig för 
utbildningen har också en del rektorer tillgång till kurs- och klassrum för de klasser och kurser 
som ingår i de utbildningar de är ansvariga för. För att ha en övergripande kontroll på elevernas 
prestationer använder rektorerna också E-dok för att se elevers omdömen och Skola24 för att 
ta ut statistik om elevers frånvaro.   
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Gymnasieskolan har en administrativ stab med bl.a en eller flera administratörer. Administra-
tören arbetar med registrering av elever, rapportering till CSN och schemaändringar. Admini-
stratören använder inte Skolkompassen så mycket, utan snarare andra IT-verktyg. Elevregistre-
ringen görs i Procapita, schemaändringar i Novaschem och rapportering till CSN på en särskild 
webbsida.  
 
Användbarhet och nytta 
 
Både en skolledare och en rektor tycker att Skolkompassen har underlättat spridning och till-
gång till information. Skolledaren uttrycker det som:  
 

”Tycker att Skolkompassen och e-post har underlättat spridningen av information 
i verksamheten avsevärt i jämförelse med att sätta upp lappar på anslagstavlor och 
lägga i lärares postfack.”  

 
En rektor menar att det som är bra med Skolkompassen är att alla elever kan komma åt all 
information och allt material även om de har varit sjuka under en period. En av rektorerna tycker 
att systemet som sådant är bra, även om det kunde göras mycket förbättringar av funktiona-
liteten i det. 
 
Brister och förbättringsförslag 
 
En rektor som intervjuats påtalar att det är svårt att hitta information på Skolkompassen. Det är 
en stor mängd dokument i det gemensamma Rummet och rektorn har plockat ut vissa av dessa 
dokument som lärarna använder särskilt ofta och lagt dem i ett eget Rum, så att det blir lättare 
att hitta. En rektor tycker att e-post fungerar som en säkrare och snabbare informationskanal 
jämfört med Skolkompassen. Alla lärare kontrollerar i regel e-posten en eller flera gånger varje 
dag, men det är inte säkert att de går in på Skolkompassen varje dag. Därmed når information 
som förmedlas via Skolkompassen inte alltid fram till alla lika snabbt som via e-post. 
Skolkompassen uppfattas också vara svår att använda om man ska skicka information riktad till 
vissa grupper av lärare. 
 
En rektor tycker att Skolkompassen är svårmanövrerad och skulle önska att det fanns bättre 
möjligheter till struktur. Rektorn påpekar att det ser olika ut på olika skolor. En utbildnings-
ledare tycker att leverantören släpper nya versioner lite för snabbt utan att testa dem. När det är 
felaktigheter i systemet blir användarna lätt irriterade och får en negativ inställning till systemet, 
trots att många funktioner i det är mycket bra. En rektor framför att man inte bör byta system 
nu när lärarna och övrig personal har lärt sig att använda det. Det är då bättre att försöka göra 
förbättringar i det.  
 
En rektor tycker inte att själva undervisningen har blivit bättre i och med införandet av 
Skolkompassen. Rektorn upplever att undervisningen fortfarande sker på ungefär samma sätt 
som innan införandet av Skolkompassen, men både hoppas och tror att det är dags för nästa 
steg. En rektor ser möjligheterna att Skolkompassen kan användas mer pedagogiskt. Rektorn 
säger:  
 

”Lärarna behöver mer utbildning i vad man kan göra för smarta, roliga uppgifter 
som eleverna tycker är kul.”  
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Gymnasieskolorna har jobbat mycket med den nya gymnasiereformen en period nu och därför 
tror en rektor att man inte samtidigt har hunnit arbeta med Skolkompassen. Rektorn säger: 
 

”Lärarna behöver tid för att utveckla Skolkompassen som ett pedagogiskt verktyg 
och man hoppas att de ska kunna få det nu – man orkar ju inte med hur mycket som 
helst på en gång.” 

6.4 Lärare och övrig personal i förskolan och grundskolan 

Lärare i förskolan 
 
En lärare i förskolan berättar att Skolkompassen används mycket för att sprida information till 
föräldrarna om vad som pågår i verksamheten. Varje förälder har en egen inloggning. Personal 
i förskolan bjuder in de föräldrar som ska vara med i respektive Rum. När föräldrarna använder 
Skolkompassen så kommer de först till ett ”Vårdnadshavarrum”. Där får de allmän information. 
Den är samma upplägg oavsett om barnet går i förskolan eller i grundskolan. Har föräldrarna 
flera barn så är det således samma sida man kommer in på. 
 
I ”Vårdnadshavarrummet” finns t.ex: 
 

• Information om mat 
• Information om sjukdomar 
• Rektorns hembrev 
• Regler 
• Blanketter 
 
Från ”Vårdnadshavarrummet” kan föräldrarna sedan gå vidare till Rummet för respektive barn. 
Personalen kan dessutom skapa ”hemliga mappar”. Det kan vara så att enbart en förälder har 
möjlighet att vara med på ett utvecklingssamtal. Föräldern som är med kan vara intresserad av 
att förskolepersonalen lägger ut en inspelning av utvecklingssamtalet så att även den andra 
föräldern har möjlighet att ta del av redovisningen.  
 
En viktig punkt är att locka föräldrarna att använda Skolkompassen. Det är inte helt lätt. 
Tidigare satte personalen i förskolan upp lappar på skåpen med information som var viktigt för 
föräldrarna att ta del av. Det kunde ta två veckor utan att vissa föräldrar hade tagit med sig 
lappen hem. När personalen till slut sade till om lappen så tog de hem den, men personalen 
kunde självklart inte veta om föräldrarna läste den. Den intervjuade IT-pedagogen menar att 
det är exakt samma föräldrar som slarvade med att ta del av pappersinformationen som inte tar 
del av informationen i Skolkompassen. Personalen brukar numera skriva en lapp och sätta på 
dörren där föräldrarna passerar. På lappen står ”Se vidare info i Skolkompassen”. De rekommen-
derar också föräldrarna att titta igenom Skolkompassen en gång per vecka. En sak som varit 
väldigt positivt för att få föräldrarna att titta på Skolkompassen är de sagor som barnen själva 
har gjort. Sagorna är 2–3 minuter långa i form av en film. Barnen läser upp sagor som de själva 
hittat på. Man tar kort, klipper in bilder och barnen kan också rita egna teckningar som man kan 
scanna in. Personal sitter med barnen och går igenom respektive bild och frågar barnen: ”Vad 
skulle du berätta om den här?” Sedan berättar barnet och man spelar in barnens berättelse. 
Personalens röst kommer inte med utan det är bara barnets. Vissa föräldrar har tittat på sagan 
som barnet gjort många gånger. Föräldrarna visar upp sagorna för bekanta som kommer och 
hälsar på och tittar på dem flera gånger själva. De är mycket stolta över vad barnen har åstad-
kommit.  
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En annan sak som man gjort med hjälp av Skolkompassen är att man skriver korta redogörelser 
eller tar foto beträffande vad som hänt under dagen. Man har sedan informerat föräldrar om att 
de bör gå igenom dagen med barnen – att detta stimulerar språkutvecklingen. Föräldrarna kan 
genom de korta texterna kontrollera att barnen uppfattat det hela rätt. Användningen av Skol-
kompassen har medfört att det är en större möjlighet att ta del av vad som sker i förskolan; bl.a 
läggs olika foton upp. Andra saker som förskolepersonalen lagt upp i Skolkompassen är sång-
texter, måleriaktiviteter, ramsor etc. Detta gör att föräldrarna kan ha bättre inblick i vad som 
händer och utifrån presentationen på Skolkompassen gå igenom vad som hänt under en dag. 
Givetvis så används Skolkompassen till att skicka information i form av ”hembrev” till föräld-
rarna och att sprida annan typ av information. Föräldrarna är generellt sett positiva till kommu-
nikationen via Skolkompassen. Vad gäller sagorna har det varit en ”otrolig respons från 
föräldrarna”, berättar den IT-pedagog som intervjuats.  
 
De barn som är på förskolan är för små för att själva använda Skolkompassen. Däremot kan 
personalen använda Skolkompassen för att visa vad som lagts in där för att barnen ska veta det 
när de pratar med sina föräldrar.  
 
Personalen har tvärgrupper där de använder Skolkompassens notiser och meddelanden för att 
hålla sig uppdaterade om olika förhållanden. Man har även registrerat information i Skol-
kompassen från olika möten. Kökspersonal, skola, förskola, fritid och skolsköterska har däri-
genom en gemensam informationsplattform.  
 
IT-pedagogen som intervjuades upplevde Skolkompassen som rörig från början, men att man 
lärde sig de funktioner som man hitintills behövt. Skolkompassen kräver att man provar sig 
fram och själv tänker ut på vilket sätt man kan utnyttja Skolkompassen. Detta kan vara proble-
matiskt eftersom det tar tid och det konkurrerar med andra behov. Det har varit väldigt mycket 
att göra vad gäller införandet av den nya läroplanen, så man har inte hunnit med att utveckla 
eller identifiera nya användningsområden för Skolkompassen. Skolkompassen är bara en 
kringuppgift. Det gör att det är svårt att veta vilka ytterligare funktioner som behövs i Skolkom-
passen.  
 
Lärare i grundskolan 
 
Den intervjuade läraren tycker att Skolkompassen är mycket bra. De använder den som ett 
informationsrum. Tidigare använde elever skoldagböcker och almanackor. Nu hämtas all 
information från Skolkompassen. I Skolkompassen läggs information upp om alla läxor, hem-
brev och protokoll. Föräldrar har tillgång till Skolkompassen. I en klass är det 25–30 besök i 
snitt per dag. Enligt den IT-pedagog som intervjuades tycker föräldrarna att det är mycket bra 
med Skolkompassen för då kan de se vad som händer och vilka läxor barnen har. Inga elever 
kan heller säga att de inte fått utlämnade papper. IT-pedagogen menar att det har blivit mycket 
bättre vad gäller elevernas arbete med läxor. ”Alla har mer koll”. Skolkompassen används inte 
i den aktuella grundskolan för inlämning av uppgifter eftersom det upplevs som krångligt.  
 
Ett annat användningsområde är att eleverna använder ett Forum i Skolkompassen för att de 
ska komma ihåg vad det ska ta upp på klassmötena. Förut glömde eleverna ofta bort saker som 
de tänkt ta upp. Nu skriver de direkt i Forumet när de kommer på något och all information 
finns samlad där. På mötet öppnar man sedan forumet och går igenom vad som skrivits. Ett 
ytterligare användningsområde är läxstöd för att lyssna på texter. Det används flitigt.  
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IT-pedagogen framför att de andra lärarna i skolan inte förstått poängen med Skolkompassen. 
Skolkompassen används därför generellt sett i ganska liten omfattning på den skola där den 
intervjuade IT-pedagogen arbetar. På denna skola är det bara det mest elementära som nyttjas, 
exempelvis frånvaromodulen och E-dok. Enligt IT-pedagogen var andra lärare rädda för att det 
skulle innebära ett merarbete att använda E-dok, men det har snarare underlättat. Enligt IT-
pedagogen kommer det nya gränssnittet förhoppningsvis göra att det blir enklare att hitta i 
Skolkompassen och dessutom kan gränssnittet göra att fler lärare kommer att använda Skol-
kompassen. ”Appen var en katastrof när den kom”, menar IT-pedagogen. Mobilen är något som 
eleverna använder. De har sina mobiltelefoner hela tiden. Att ha en bra app med ett bra gräns-
snitt är därför mycket viktigt.  
 
IT-pedagogen framför att det hitintills varit mycket ändringar i Skolkompassen. IT-pedagogen 
har visst tålamod med detta, men det har inte lärarkollegorna som blir ”tokiga när de har 
ändrat”. IT-pedagogen framför att det är viktigt att tänka på att inte införa ändringar så ofta. 
IT-pedagogen som intervjuades framförde också att man nog måste tvinga lärarna att komma 
igång. Den stora utmaningen är att få alla lärare att använda Skolkompassen i större utsträck-
ning. 
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7 Funktioner i Skolkompassen – användning och reflektioner 
 
En övergripande beskrivning av Skolkompassens funktionalitet och användning finns i kapitel 
4 ovan. I kapitel 6 ovan fokuseras olika aktörskategoriers användning av och uppfattningar om 
Skolkompassen och andra IT-stöd. Här i kapitel 7 fördjupas beskrivningen av Skolkompassen 
genom vårt fokus på hur lärare på två gymnasieskolor använder vissa funktioner i Skolkom-
passen. Beskrivning av Skolkompassens användning kompletteras med lärares egna kommen-
tarer samt forskarnas reflektioner. Denna empiriska redovisning och analys ligger till grund för 
fortsatta utvärderande analyser av Skolkompassen i kapitel 8 och 9 nedan. 
 
Vår genomgång och redovisning av Skolkompassen är relativt omfattande och detaljerad. Sam-
tidigt bör sägas att Skolkompassen är ett stort och omfattande IT-verktyg och att en fullständig 
genomgång av all funktionalitet och användningsproblem skulle kräva betydligt mer utrymme. 
Omfattning och detaljrikedom i detta kapitel är vald med utgångspunkt i att skapa transparens 
i underlag för fortsatta analyser och slutsatser. Läsare med tidigare kännedom om Skolkom-
passen kan genom detta kapitel få ökad förståelse kring användares hantering av Skolkom-
passen och olika problem som detta kan innebära. Medan läsare utan tidigare kännedom om 
Skolkompassen kan få bättre förståelse av funktioner och användning av en lärplattform.  
 
Vår beskrivning av Skolkompassen och dess användning baseras på utförda intervjuer och 
observationer. Vi har också tagit del av ett inledande instruktionsmaterial avsedd för lärare 
(Jönköpings kommun, 2011c) samt information på Fronters webbplats. För att förstå Skolkom-
passen och dess potential ingår i detta kapitel beskrivning av Skolkompassens grundläggande 
struktur och principer samt beskrivning av olika funktioner och dess handhavande. Vår 
ambition har dock inte varit att ge en fullständigt korrekt beskrivning av Skolkompassen, dess 
funktionalitet och hur den kan användas. Detta har vi inte haft möjligheter till. Vår intention 
har istället varit att förmedla hur olika användare uppfattar och hanterar Skolkompassen och 
dess ingående funktionalitet. En avancerad Skolkompasskännare skulle därför kunna upptäcka 
att vi, liksom olika användare, har uppfattat olika egenskaper i Skolkompassen på ett felaktigt 
sätt. Att identifiera sådana diskrepanser är intressant och kan utgöra underlag för att vidta olika 
åtgärder. 
 
Vår beskrivning av Skolkompassen hade varit helt omöjlig att göra utan input från de infor-
manter som deltagit i studien. Vi uppfattar att deltagande informanterna har delgivit oss sina 
erfarenheter och intryck på ett mycket öppet sätt i samband med intervjuer och observationer. 
Detta har varit avgörande för vår möjlighet att tränga in i Skolkompassens användning. Vår 
bedömning är att vi genom intervjuer och observationer fått ett mycket intressant och rikhaltigt 
material kring Skolkompassens användning. Vår beskrivning baseras på informanternas 
berättelser, men för att styrka vår beskrivning har vi även kompletterat den med direkta citat 
från olika informanter. För att förtydliga och illustrera olika funktioner i Skolkompassen har vi 
även tagit med kopior av vissa bilder/skärmdokument som exponeras för användaren i olika 
användningssituationer.   
 
Exemplifieringar i form av kopior på skärmbilder (återfinns i figurer i rapporten) och citat 
används för att stärka beskrivningen av Skolkompassen. Det handlar om att konkretisera 
verkliga användningssituationer samt visa på variationer. Vår avsikt har varit att visa skärm-
bilderna och dess innehåll så verklighetsnära som möjligt. Men det handlar inte om att visa upp 
enskilda aktörer eller skolor. Därför har vi bearbetat bilderna på olika sätt så att dessa inte ska 
kunna härledas till exakta källor eller ge annan information om existerande aktörer. Anonymi-
sering har skapats på olika sätt i olika dokument; blankning av namn/text, beskärning av 
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namn/text, påhittade namn/text, nonsensnamn/text eller endast kategoribeteckning. Bilderna 
har anonymiserats på ett osystematiskt sätt och oberoende av den löpande text som relaterar till 
respektive bild. Eventuellt kan dock olika typer av till synes identifierande samband förekomma 
mellan de olika bilderna, beroende på den införda anonymiseringen. Men om sådana samband 
förekommer är det inte vår avsikt utan en ren tillfällighet. Sådana eventuella samband kan alltså 
inte tolkas och relateras till någon verklig aktör eller skola.  

7.1 In- och utloggning 

Användaren får tillgång till Skolkompassen genom att loggar in med användarnamn och lösen-
ord, se figur 7.1.  
 

 
 

Figur 7.1: Inloggning till Skolkompassen i Jönköping. 
 

Funktionaliteten i Skolkompassen utgörs huvudsakligen av Fronter men ett antal andra verktyg/ 
program finns också tillgängliga genom Skolkompassen och Fronter, t.ex E-post, Provschema 
och Frånvarorapportering. Dessa verktyg kan även nås direkt utan att användaren först går in i 
Skolkompassen. 
 
När användaren är inne i Skolkompassen och vill ha tillgång till de verktyg som inte ingår i 
Fronter krävs att användaren gör en eller två nya inloggningar. För en del av verktygen gäller 
samma inloggningsuppgifter som för Skolkompassen, men för vissa är det andra inloggnings-
uppgifter som användaren då ska komma ihåg. När t.ex läraren som vi talar med är inne i Skol-
kompassen och väljer Frånvaro från menyn Personliga verktyg får läraren upp en helt ny 
inloggningssida till Skola24, se figur 7.2. I denna inloggningsfunktion använder läraren andra 
inloggningsuppgifter än vid inloggning till Skolkompassen.  
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Figur 7.2: Inloggning till Skola24 från Skolkompassen. 

 
Att komma in i e-postfunktionen från Skolkompassen kräver två inloggningar och innebär navi-
gering i flera steg, se figur 7.3. 

 

 
 

Figur 7.3: Inloggning till e-post från Skolkompassen. 
 

Många lärare tycker att det blir alltför många inloggningar. De måste dessutom först logga in 
på datorn, vilket alltså totalt kan innebära 2–4 inloggningar innan användaren tagit sig in till 
önskad funktion. Vissa lärare önskar att det kunde räcka med enbart en inloggning i Skol-
kompassen och då få tillgång till allt som Skolkompassen kan ge. En lärare har glömt sitt 
lösenord när läraren ska visa oss en inloggning, men säger då att det är ”uppskrivet på en 
papperslapp” och att det brukar fungera. 
 
En lärare säger: ”Man lägger ganska mycket tid på att logga in. Det är flera inloggningar för 
att ta sig till Skolkompassen och till funktioner i Skolkompassen.” En annan lärare uttrycker å 
andra sidan: ”Inte så att det är många inloggningar – utan man har en inloggning och så finns 
ju allt där.” 

zzzzz
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Olika användare upplever alltså inloggningsprocessen på olika sätt. Vi tolkar det så att en del 
personer fokuserar på varje moment som måste utföras och att inloggning kan uppfattas som 
något besvärligt och onödigt, medan andra personer har mer flyt i användningen och tänker inte 
så mycket på att ytterligare inloggningar finns där som extra moment.  
 
Vi kan konstatera att principer för sk ”single sign on” inte tillämpas inom Skolkompassen. 
Inloggning i flera steg kan ses som en extra säkerhet, men frågan är om denna typ av säkerhet 
alltid är befogad vad gäller funktionalitet inom Skolkompassen. Risker finns att flerstegsin-
loggning fungerar som ett hinder för användaren att utnyttja alla delar av Skolkompassen. 
Användning av olika lösenord kan dessutom resultera i att användare antecknar dessa på alltför 
lättåtkomligt sätt. Varierande inloggningsuppgifter och varierande inloggningsfunktioner kan 
också medföra att användarna upplever viss osäkerhet i vissa användningssituationer. För en 
del lärare är alltså inloggning ett extra störningsmoment genom att det kan vara svårt att hålla 
reda på olika inloggningsidentiteter samt att inloggning är tidskrävande och upplevs som 
omotiverad. 
 
Efter inloggning kommer användaren till startsidan i Skolkompassen. På startsidan och övriga 
sidor i Fronter finns en utloggningsfunktion men den är dold för användaren. För att kunna 
logga ut måste användaren klicka vid sitt namn uppe till höger (se figur 7.4) och får då fram 
några olika valbara funktioner, bl.a Logga ut, men också Hjälp och Sök. En lärare tycker detta 
är en konstig princip för att logga ut. Läraren säger också ”om man har Skolkompassen uppe 
som halvbild går det inte att logga ut, utan man måste då först ta upp den i helbild”.  
 

 
 

Figur 7.4: Exempel på sidhuvud i Skolkompassen. 
 

Utloggningsfunktionen skiljer sig från inloggningsfunktionen genom att den inte är direkt 
synlig för användaren, utan är dold under pilen vid användarens namn. Användaren måste 
känna till och minnas var utloggning kan nås. För en van användare utgör nog inte detta något 
problem. Men när funktionen att logga ut inte enkelt kan upptäckas och nås av användare ökar 
risken för att användare avstår från att logga ut och endast stänger ned Skolkompassen. Att 
vänja sig vid att inte logga ut kan innebära att vissa användare etablerar ett riskbeteende vid 
datoranvändning. 
 
När läraren är inne i Skola24 för att rapportera frånvaro finns utloggningsfunktionen synlig för 
läraren. Vi har dock sett att användaren inte loggar ut ur Skola24 när användaren återvänder till 
Fronter vilket ytterligare påverkar ett eventuellt riskbeteende. 
 
Vi kan också konstatera att Skolkompassens identitet är svag på de två skolorna. Fronters 
logotype finns på inloggningssidan till Skolkompassen (figur 7.1), på startsidan i Skolkom-
passen (huvud på startsida visas i figur 7.4) samt på övriga sidor i Fronter. När användaren går 
vidare till Frånvarorapportering finns logotypen för Skola24 där (figur 7.2). Skolkompassens 
identitet blir därigenom osynlig för användarna. 
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 Vi har också uppmärksammat att när användarna talar om lärplattformen använder de namnet 
Fronter i betydligt större utsträckning än namnet Skolkompassen. Vi kan förstå att detta faller 
sig naturligt eftersom Fronter är den identitet som användarna oftast möter. När vi har ställt 
frågor till lärare om Skolkompassen, har det hänt att lärare har missförstått och istället relaterat 
till Kompassen som är ett internt IT-system för anställda i Jönköpings kommun (referenser till 
Kompassen kan ses i figur 7.3). När vi har observerat lärarnas användning av Skolkompassen 
har vi inte sett namnet ”Skolkompassen” i IT-systemet. Namnet ”Skolkompassen” eller ”Skol-
Kompassen” har vi endast sett på några publika webbplatser (för Jönköpings kommuns skolor) 
som innehåller länkar till Skolkompassen.  

7.2 Översiktlig organisering – menyer för navigering  

I figur 7.4 ovan visas sidhuvudet från en startsida i Skolkompassen. Denna typ av sidhuvud 
återkommer på samtliga sidor i Fronter. I huvudet finns olika menyer som användaren kan välja 
i för att navigera vidare i Skolkompassen.  
 
Innehållet i Skolkompassen kan grovt delas in i Rum och Personliga verktyg. 
 
Ett Rum är en plats i Skolkompassen där behöriga användare kan utbyta information med hjälp 
av olika funktionaliteter. Varje Rum tilldelas olika verktyg (funktionalitet) som ger förutsätt-
ningar för informationshantering i Rummet. En användare är i regel allokerad till flera Rum. 
Man kan vara allokerad till Rum i rollen som ägare eller som deltagare. Lärare kan skapa Rum 
som avser t.ex en viss kurs, ett ämne eller en skolklass. Lärarna använder Rummen för att lägga 
ut information till elever, dvs information som kan vara såväl läradministrativ som mer 
kunskapsrelaterad. I Rummen kan lärarna också ta emot information som eleverna lägger upp, 
t.ex utförda inlämningsuppgifter. Skolledningen kan skapa Rum som t.ex avser alla lärare på 
skolan eller all personal. I dessa rum kan deltagare då gå in och hämta t.ex PM och protokoll.  
 
Användaren når sina Rum under rubriken Rum i sidhuvudet. Vid denna rubrik kan användaren 
öppna en meny för att hantera Rum. Användaren kan t.ex skapa ett nytt Rum eller bland 
”Favoriter” eller ”Alla rum” välja specifikt Rum för att navigera till, se figur 7.51. Eleverna 
använder Rummen för att hämta information men också för att lägga in information. 
Användning av funktionen Rum beskrivs mer utförligt i avsnitt 7.4 nedan. 
 

 
 

Figur 7.5: Ett exempel på en öppningsbar meny för att välja och hantera Rum. 

1 Menyn för att hantera Rum har samma upplägg på de två skolor vi har studerat. Men en del lärare har valt att  
  använda ett nyare gränssnitt som i rumsmenyn skiljer sig något från den äldre versionen, bland annat avseende  
  färg.  
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Personliga verktyg är funktionalitet som användaren har generell åtkomst till oberoende av 
Rum. Kalender och Notis kan dock relateras till specifika Rum. De två skolor vi har studerat 
har något olika upplägg på Personliga verktyg. I figur 7.6 visas exempel på den öppningsbara 
meny för Personliga verktyg som används på den ena skolan. Vid rubriken Personliga verktyg 
i sidhuvudet kan användaren öppna en meny för att välja ett specifikt verktyg. Några av verk-
tygen i menyn ingår som del av Fronter, t.ex Notis och Kalender. Andra verktyg är externa i 
förhållande till Fronter men relaterade till IT-system och skolan i Jönköpings kommun, t.ex 
Frånvaro och E-post. Viss annan funktionalitet utgörs istället av allmänna webbplatser som 
kräver abonnemang för full tillgänglighet, men som annars inte är relaterade till IT-systemen 
och skolan i Jönköpings kommun, t.ex NE (Nationalencyklopedin) och Hist.se (digitala läro-
medel i historia för gymnasiet). Några lärare var frågande till varför just dessa webbplatser finns 
som länkar under Personliga verktyg. T.ex uttrycker en lärare: ”det är ju bara några länkar, 
det tillhör en svunnen tid, varför skulle just dessa länkar finnas här, Internet är ju så mycket 
större”. 
 

 
 

Figur 7.6: Öppningsbar meny för att välja bland Personliga verktyg. 
 

I figur 7.7-övre visas meny för Personliga verktyg som används på den andra av de två skolorna. 
I figuren visas också hur menyn kan se ut i det nyare gränssnittet där verktygen presenteras med 
hjälp av ikoner (7.7-undre). Denna meny är inte öppningsbar utan visas permanent för använ-
daren. 
 

 
 

Figur 7.7: Alternativa menyer för att välja bland Personliga verktyg, 
exempel på äldre och nyare gränssnitt. 

68 
 



 
Förutom menyerna för Rum och Personliga verktyg i sidhuvudet finns även en undre meny 
bestående av ett antal flikar som är direkt tillgängliga för användaren, det så kallade ”personliga 
verktygsfältet”. I figur 7.8 visas exempel på två olika flikmenyer, från äldre gränssnitt (7.8-
övre) och från nyare gränssnitt (7.8-undre). Genom det ”personliga verktygsfältet” har använ-
daren snabb åtkomst till vissa viktiga/aktuella sidor (för Rum och Personliga verktyg). I denna 
meny visas en markerad flik för aktivt Rum/verktyg, dvs användarens senaste val. 
 

 
 

Figur 7.8: Exempel på två olika flikmenyer (personliga verktygsfält) i sidhuvudet. 
 
När användaren har navigerat till något Rum eller Personligt verktyg, möts användaren av 
ytterligare menyer för att hantera aktuella sidor. I samtliga Rum finns en vänstermeny som 
följer ett principiellt upplägg. Detta behandlas under avsnitt 7.4 nedan. För funktionalitet som 
tillhör kategorin Personliga verktyg kan menyer och navigering följa helt olika principer, 
eftersom många av dessa verktyg inte tillhör Fronter.  
 
Vi kan konstatera att strukturen i Skolkompassen inte är helt konsekvent och genomskinlig och 
att menyerna inte ger användaren tillräcklig information för att navigera vidare i Skol-
kompassen. T.ex är principen för uppdelning mellan Rum och Personliga verktyg inte helt klar. 
Samband finns också mellan vissa Personliga verktyg och verktyg i Rum, men detta framgår 
inte tydligt för användaren. 
 
Funktionalitet och information som placerats under Personliga verktyg kan tillhöra Fronter, 
annat IT-system eller vara en webbplats på Internet. Men som användare kan man inte alltid 
inse denna skillnad när man tittar på menyn. Användaren kan t.ex inte veta om inloggning 
kommer att krävas eller inte, innan användaren har valt ett verktyg. Det nyare gränssnittet ger 
användaren mer information genom de ikoner som visas för de olika verktygen. Men även 
ikonerna kan leda användaren fel, t.ex är ”Notisar” en Fronterfunktionalitet men visas som en 
länk.  
 
Namngivningen av olika Rum är oklar, vilket kan göra det svårt att orientera sig bland olika 
Rum och hitta rätt. Om namnen är långa kommer de att trunkeras i den öppningsbara menyn 
samt på flikarna, vilket ytterligare försvårar navigering till önskat Rum. Dessa olika struktur- 
och benämningsproblem kanske inte har så stor betydelse för en avancerad ofta-användare, men 
för en ovan sällan-användare kan det innebära ett hinder för användning av Skolkompassen.  
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7.3 Startsida – Idag 

Startsidan, dvs den sidan som användaren kommer till när användaren har loggat in i Skol-
kompassen, kallas Idag. Skolorna kan delvis själva bestämma hur man vill lägga upp sin start-
sida. Sidorna ser principiellt lite olika ut för de två studerade skolorna. Exempel på en Idagsida 
från respektive skola visas i figur 7.9 och 7.10.  
 

 
 

Figur 7.9: Exempel på en personlig startsida med kalender. 
 
Idagsidan (startsidan) är en Frontersida med den typ av standardhuvud som finns beskrivet i 
avsnitt 7.2 ovan (översiktlig organisering – meny för navigering). När användaren kommit in i 
Skolkompassen kan användaren alltså öppna menyn för Rum eller Personliga verktyg och 
navigera vidare i Skolkompassen. I sidhuvudet finns även det ”personliga verktygsfältet”, flikar 
som användaren direkt kan välja för att komma vidare. Först av dessa flikar finns alltid fliken 
till Idagsidan. Genom denna kan användare alltid komma tillbaka till startsidan i Skolkom-
passen, vilket utgör en säkerhet för användaren. 

 

 
 

Figur 7.10: Exempel på en personlig startsida utan kalender. 
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Förutom ovanstående menyer innehåller startsidan information i form av korta meddelanden 
eller ingresser där användaren kan gå vidare för att läsa mera. Dessa meddelanden/ingresser är 
indelade i kategorierna Påminnelser, Notiser1, Nyheter och Meddelanden. Den ena skolan har 
också en kalender på Idagsidan vilket den andra skolan inte har. 
 
De meddelanden och aktiviteter som presenteras på Idagsidan är information som gäller för den 
användare som är inloggad. Startsidan i Skolkompassen är alltså inte en generell sida för respek-
tive skola utan en personlig sida för respektive användare. Idagflikens informationstext till 
användaren lyder: ”Idagsidan är din egen startsida som alltid innehåller aktuell information 
just för dig”. 
 
Startsidans principiella utseende kan alltså variera mellan olika skolor men den kan också 
variera mellan olika användare på samma skola, t.ex kan användarna välja grafisk form på 
användargränssnittet i Skolkompassen (Fronter). Figurerna 7.9 och 7.10 visar startsidor som 
har det äldre gränssnittet medan figur 7.11 visar en startsida med det nyare grafiska gränssnittet. 
Lärarna uppfattar de båda gränssnitten som funktionsmässigt lika. Men några lärare tycker att 
det nya gränssnittet ser trevligare ut, medan andra tycker att det gamla ser renare ut. En ”bugg” 
i det nya gränssnittet gör att den vita loggan för Jönköpings kommun inte syns mot den vita 
bakgrunden. 
 

 
 

Figur 7.11: Exempel på en startsida med en nyare gränssnittsversion. 

7.4 Rum 

Principer och organisering 
 
Upplägget med Rum i Skolkompassen innebär att en stor del av den information som använ-
darna lägger in i Skolkompassen organiseras och struktureras i olika Rum. Detta innebär att 
användare själva konfigurerar delar av Skolkompassen; se figurer 4.2 och 4.3 ovan. På de två 
skolor vi har studerat, gör man på lite olika för att organisera informationsinnehåll och skapa 
Rum. På den ena av skolorna har man kursrum, dvs ett Rum per kurs och klass. På den andra 
skolan har man samlat informationsutbytet mer kring ämnen, så att en kurs som berör flera 

1 Namnet på denna kategori är ”notis”. Som pluralform för förekomster som tillhör kategorin används termerna 
”notiser” eller ibland ”notisar”. Figur 7.11 visar ett exempel där båda varianterna används tillsammans på en sida 
(på flik i huvudmenyn samt som rubrik på fältet där notis-kategorin visas). Användarna säger i allmänhet 
”notisar”. 
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klasser ligger i samma Rum (ämnesrum). Det finns också Rum som mentorerna skapar för sin 
klass (klassrum). ”Ofta är det ämnesrum som man skapar, är man mentor för en klass, då är 
det klassrum”. I figur 7.12 visas exempel på startsida för två olika typer av Rum. 

 

 
 

Figur 7.12: Exempel på ämnesrum och klassrum. 
 

Det finns också ett antal olika Rum som avser viss person/roll, grupp eller typ av information. 
T.ex kan en rektor ha ett Rum och ett lärarlag ha ett Rum. Det finns Rum med allmän 
information för hela skolan, Rum för Personal, Bibliotek, IKT, Skolkompassen med mera. I 
figur 7.13 finns exempel på ett IKT-rum på en av skolorna.  
 

 
 

Figur 7.13: Exempel på IKT-rum med manualer för bl.a Skolkompassen. 
 

Vissa Rum skapas för att ge information till lärare eller annan skolpersonal medan vissa Rum 
endast vänder sig till elever. På Skolkompassen finns också Rum som vänder sig till vårdnad-
shavare, t.ex Rum som gäller förskoleklasser. Lärarna på gymnasieskolan skapar framför allt 

xxxxxxxxxx

ABCD2B, ABCD2C, ABAD2 och
ABCD3B, ABCD3C, ABCD3D, ABAE3C

Lärare: Sven Svensson

IKTIKT

Välkommen till ABCD2C:s mentorsrum!

XXXXXXxxxx

IKTIKT

Välkommen till Svenska X-rummet för:

XX – Mediote...XX – PersonalXX – Info AllaXX- nytt XX-IKT (IKT…
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Rum som ska användas vid kommunikation med elever. För dessa Rum har lärarna oftast rollen 
som sändare av information, dvs är den som lägger ut information i Rummen. Men lärare mottar 
också information genom dessa Rum, t.ex när elever lägger ut uppgifter som de genomfört. 
Lärarna hämtar också information i andra Rum, t.ex i Rum som skolledningen och kolleger har 
lagt upp. Det finns lärare som anser att de söker och mottar information från Skolkompassen 
mer frekvent än de lägger upp information, dvs de agerar mer som informationsmottagare än 
som sändare.  
 
På båda skolorna finns rekommendationer att lärarna ska ha Rum till sina klasser och kurser. 
Av lärarna hör vi att de flesta lärare också har detta, men inte alla. Rekommendationen efterlevs 
alltså inte alltid.  
 
För att underlätta för eleverna har vissa mentorer tänkt sig att lärarna ska lägga in länkar till alla 
klassens kurser i det aktuella klassrum som lagts upp i Skolkompassen. Men alla lärare följer 
inte den principen. ”Vi har lagt in länkar […] meningen är att de andra lärarna skulle gjort 
likadant, eleverna ska då bara behöva gå in via sitt klassrum, var våran tanke.” När vi frågade 
läraren hur man gör när man lägger in länkar svarar läraren: ”det var krångligt, vet inte om jag 
vågar visa hur man gjorde”. Läraren försöker ändå att göra detta, men klarar nu inte av att 
skapa en länk, trots många klickningar, sökningar och sidbyten. När vi ser dessa försök kan vi 
förstå att alla lärare inte lägger in länkar från klassrum till ämnesrum. 
 
När ett Rum skapas ska det också namnges. Olika principer för namngivning finns beroende på 
vilken typ av Rum det gäller. Som namn används förkortningar och koder ofta kombinerat med 
klartext. Ett rumsnamn kan innehålla ganska många tecken. Men på många ställen där 
rumsnamnet visas, ryms inte alla tecken utan namnet trunkeras, t.ex under favoriter och på 
flikar. Användare lägger ner tid på att söka runt bland olika Rum och kan ha svårt att hitta rätt 
Rum. En lärare säger t.ex: ”nej nu gick jag in på klassrummet, det skulle jag ju inte göra, jag 
skulle gå in på ämnesrummet”.  
 
Användarna når Rummen genom att gå in vid rubriken Rum i huvudmenyn, se figur 7.5 ovan. 
I den meny som då öppnas ligger de Rum som klassats som användarens favoriter. En lärare 
som visar Skolkompassen för oss visste dock inte vad det var som gjorde att Rum presenterades 
under favoriter. Läraren upplevde också att vissa Rum som läraren brukade besöka saknades i 
menyn.  
 
I den öppnade menyn under rubriken Rum kan användaren också gå in under ”Alla rum” och 
då få fram samtliga av de Rum som användaren har behörighet till. När en av lärarna går in i 
denna meny för att söka en viss kurs visar det sig att det är väldigt många Rum i listan, sorterade 
efter korridor1 och rumsnamn. Läraren säger: ”hur ska jag hitta” och har svårt att orientera sig 
och hittar inte det som läraren söker. Sorteringen av Rummen på korridor och namn verkar inte 
hjälpa läraren att hitta rätt i strukturen. 
 
Rummen kan skapas dynamiskt av lärarna alltefter behov. De flesta lärare påpekar att det är 
väldigt många Rum som har skapats i Skolkompassen. Det finns ingen styrning av vilka Rum 
som skapas, utan var och en i personalen får skapa de Rum som de själva tycker att de har behov 
av. Detta gör att det blir många olika Rum och ingen tydlig struktur för Rummen. Många lärare 
tycker därför att det är svårt att veta både var de ska lägga in information och var de ska söka 
information som har lagts in av andra användare. En lärare uttrycker att man borde satsa på 

1 Korridor innebär en gruppering av Rum.  
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färre Rum och en bättre struktur. ”Jag blir nog lite bortvevad ibland och tycker att det finns lite 
väl många Rum […] det skulle nog vara bra med någon ytterligare struktur, där någon satte 
sig ner och tänkte om från början, vilka Rum behöver vi och vad ska ligga i varje Rum, det blir 
ju väldigt plottrigt nu.” 
 
Nytt Rum 
 
För att lägga upp ett nytt Rum, går man in under Rum i menyn och väljer ”Skapa nytt rum” 
(figur 7.14-övre). Användaren får då upp funktionalitet för nytt Rum (figur 7.14-undre). När 
man startar ett Rum ska man ta ställning till vilken typ av Rum det gäller och utifrån detta 
placera Rummet i en korridor. Rummen ska också döpas på ett speciellt sätt, enligt kurskod, år 
och typ. En lärare säger att det kan vara lite krångligt i början att lära sig systemet för hur 
Rummen ska döpas och placeras, men att man lär sig så småningom. En annan lärare börjar 
läsa i manualen om hur Rummens namn ska skapas Men läraren förstår inte instruktionen och 
blir så osäker att läraren avbryter processen.  
 
När man ska starta ett nytt Rum, kan man välja att importera ett existerande Rum. Man får då 
med sig innehållet (verktyg och inlagd information) från det tidigare skapade Rummet. En 
lärare tycker dock att det oftast är enklare att lägga in materialet på nytt, för då rensas det som 
är gammalt och inaktuellt bort. En annan lärare säger också: ”jag stänger ned och startar nya 
Rum istället för att återanvända, för det blir nog nästan lika mycket jobb med att gå igenom 
materialet för att se vad som är aktuellt”. 
 

 
 

Figur 7.14: Funktionalitet för att skapa ett nytt Rum. 
 
På den ena av de studerade skolorna skapade utbildningsledaren tidigare alla klass- och kurs-
rum. Men nu skapar lärarna Rummen själva, vilket de upplever som lite svårt. För att kunna 
skapa Rum använder de lärare som vi har talat med alltid en manual som stöd. Lärarna har inte 
fått någon vana att skapa Rum, eftersom de inte gör det så ofta (en gång per år eller termin). 
Lärarna tycker att det är många moment, att det tar tid och att det är krångligt. En lärare säger: 
”då måste man ha tid – det är ganska omständligt – det är massor av moment”. När vi frågar 
en annan lärare hur man gör, säger läraren: ”Skapa kursrum – då måste jag ha den här [manu-
alen], nu ska jag se om jag klarar det – men jag är inte hundra, för det tar tid o är komplicerat”. 
Läraren läser flera gånger i manualen men har svårt att tolka vad som står i manualen i relation 
till text och olika valmöjligheter på skärmen. Läraren blir mycket osäker vid val av ”org.enhet 
(korridor)” och formulering av namn på Rummet. En annan lärare svarar direkt på vår fråga om 
hur det går till att skapa ett kursrum: ”jag vet inte hur man skapar ett kursrum”.  
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På den andra skolan har lärarna själva skapat Rum sedan Skolkompassen togs i bruk. Men även 
där tycker en del av lärarna att det är lite svårt att skapa Rum, just på grund av att det är så sällan 
som de gör detta. En lärare som inte tycker att det är några problem att lägga upp nya Rum 
säger först ”det är inga konstigheter” men säger sedan ”det kan vara lite krångligt i början 
innan man förstår det här”. En annan lärare säger: ”det är lätt att lägga in i Skolkompassen, 
när man lagt upp sina kurser och Rum – men för att lägga upp nya Rum måste jag ta fram 
manualen, det går inte att fatta om man inte har manualen – den är lätt att följa […] annars 
skulle jag inte klara mig”. 
 
När man skapar ett Rum anger man vilka aktörer som ska få tillgång till Rummet och vilka 
rättigheter dessa aktörer ska ha. Man kan ange enskilda personer eller hela klasser/grupper som 
deltagare. Det går sedan att lägga till och ta bort deltagare och styra deras rättigheter i Rummet. 
På den ena skolan var det exempelvis en kurs som gavs av två lärare och då hade båda lärarna 
rättigheter till att lägga ut material och ändra på Rummet.  
 
Rum kan skapas med olika funktionalitet och information. En lärare uttrycker: ”det här Rummet 
har jag själv skapat, det är det mest minimala efter instruktionen, men det tog ett tag att göra 
[…] det finns ju alltid datafreaks, men jag är minimalistisk, det funkar för de målen jag har”. 
 
Den som skapar Rummet har också ansvar för innehållet i Rummet. Vissa regler och rekom-
mendationer finns för vilka Rum som ska skapas. Men även om lärare följer sådana regler och 
skapar ett antal Rum, är det inte säkert att läraren sedan använder Rummen för att lägga ut 
information där. En lärare säger t.ex ”här har jag ett klassrum, men det är jag lite dålig på att 
använda” och en annan lärare uttrycker ”det här är ett mentorsrum, men vi använder det rätt 
dåligt egentligen”. 
 
På den ena skolan tas Rummen bort av utbildningsledningen efter avslutad kurs. På den andra 
skolan uppmanas lärarna att själva rensa och ta bort Rum när en kurs är klar. Anledningen till 
att Rummen ska tas bort är att de tar för mycket plats. Detta innebär att elever som har uppgifter 
kvar att göra i en kurs inte har tillgång till Rummet efter kursens slut. En del lärare har löst detta 
genom att bjuda in elever till det nya Rummet som läggs upp när kursen ges igen. Kurserna kan 
dock förändras och det är därför inte säkert att det nya Rummet innehåller samma kursmaterial 
som det tidigare.  
 
Lärare kan vara osäkra på hur länge Rummen får finnas, olika Rum kan ha olika livslängd. En 
lärare säger ”jag vet inte vad som händer när kursen är slut – om de dör ut automatiskt”. En 
lärare som har en kurs som går över tre terminer säger att läraren uppfattar att Rummet 
försvinner när terminen är slut och att läraren får föra över allt manuellt, både innehållet i 
kursrummet och relaterad information som finns i E-dok. Läraren önskade ha informationen 
kvar, men ”det gick inte att förlänga tiden”.  
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Verktyg i Rum 
 
När man skapar ett Rum ska man också välja vilka verktyg man ska ha i Rummet. Verktygen 
styr vilka funktioner, förutom grundfunktionalitet, som Rummet har och hur man kan använda 
Rummet. I figur 7.15 visas en lista med valbara verktyg.  
 

 
 

Figur 7.15: Valbara verktyg som kan allokeras till Rum. 
 
Användaren kan välja verktyg fritt från listan för att komponera ihop funktionalitet utifrån vad 
Rummet ska användas till. Valda verktyg visas i Rummets vänstermeny med ikon och verktygs-
namn. I figur 7.16 finns exempel på verktygsmenyer som har skapats för fem olika Rum.  
 
Väljer man t.ex verktyget Arkiv, skapas en sida i Rummet (en avdelning) som heter ”Arkiv” 
där man kan lägga upp olika typer av filer. Namnet på sidan/verktyget kan ändras. T.ex kan en 
lärare som har ett ämnesrum som handlar om film ändra namnet ”Arkiv” till namnet ”Drama”. 
Flera exemplar av verktygen i den valbara listan kan allokeras till Rummet. Läraren kan t.ex 
välja ytterligare två exemplar av arkivverktyget och namnge dessa till ”Dokumentär” respektive 
”Barn”. Tre arkivsymboler (mappar) med olika namn kommer då att visas i Rummets vänster-
meny. Under dessa avdelningar kan läraren sedan lägga upp information/filer kring respektive 
kategori där eleverna kan söka och hämta information. 
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Figur 7.16: Exempel på verktygsmenyer som har skapats för fem olika Rum. 
 

Några av de valbara verktygen används av de flesta lärare, andra verktyg används av några 
lärare och vissa verktyg används inte av någon. Alla lärare, och även övrig skolpersonal, som 
skapar Rum använder åtminstone verktyget Arkiv för att skapa en eller flera mappar att lägga 
kursmaterial eller andra dokument i. Flera lärare, men inte alla, använder verktyget Inlämning 
för digital inlämning av elevers uppgifter. Några lärare använder verktygen Startsida, Mål, 
Portfolio och Prov. 
 
Det kan vara svårt för användaren att välja verktyg till Rummet. En användare uttrycker: 
”jättemycket verktyg är det”. Vid genomgång av verktyg uppfattar vi det som om användarna 
är osäkra på vad verktygen innebär. 
 
För att underlätta för användarna har Jönköpings kommun skapat olika verktygspaket som 
användarna kan välja bland, se exempel i figur 7.17. Verktygspaketen innebär några standard-
alternativ med förvalda kombinationer av verktyg som är utformade för att passa olika typer av 
Rum. För att passa ett tänkt användningsbehov kan ett paket innehålla flera exemplar av vissa 
verktyg, t.ex arkivverktyget. Namngivning av verktygen är också anpassade till det tänkta 
användningsbehovet. T.ex verktygspaket för ämnesrum som innehåller flera verktyg av typen 
arkiv där dessa namngivits till Klass ..A, Klass ..B, Klass ..C. Läraren behöver då endast ändra 
namn genom att lägga in aktuella klassbenämningar. 
 

 
 

Figur 7.17: Val av verktygspaket. 
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Lärare tycker det är bra med verktygspaket men vet inte alltid vilka verktyg som ingår i ett visst 
paket. Användare säger också att nackdelen med verktygspaketen är att Rummet kan tilldelas 
verktyg och mappar som man inte vill ha, medan andra mappar och verktyg som man vill ha 
kan saknas i Rummet.  
 
En del lärare berättar att de har tittat på något verktyg, testat något verktyg eller funderat på att 
använda något nytt verktyg men inte hunnit komma igång med detta ännu. På den skola där 
Rummen förut skapades centralt tyckte man att det kanske var en nackdel att få standardpaket 
med verktyg, för det innebar att man inte upptäckte nya verktyg. Vi uppfattar också att på den 
skola där lärarna redan från början skapat sina egna Rum används fler verktyg än på den andra 
skolan.  
 
Det går att både lägga till och ta bort verktyg och mappar samt ändra andra av Rummets egen-
skaper. För att ändra egenskaper i Rummet eller anpassa verktygspaketet klickar man först på 
Rum och går sedan in under fliken ”Välj” (figur 7.18-övre). Därefter väljer man ”Redigera 
egenskaper” (figur 7.18) eller ”Anpassa verktygspaket” (figur 7.19). I de valbara rullgardins-
menyerna för verktyg (figur 7.18 och 7.19 nedre) visas de verktyg som finns inlagda i Rummet. 
Där kan användaren markera visst verktyg och för att ändra egenskaper eller välja ”Nytt 
verktyg”. 

 

 
 

Figur 7.18: Funktionalitet för att redigera Rummets egenskaper. 
 

På den skola där man tidigare inte skapade sina Rum själva, verkar man dåliga på att ta bort 
verktyg och mappar som inte användes. Tomma mappar och verktyg ger tomma flikar och val-
alternativ, vilket borde bli förvillande för eleverna.  
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Figur 7.19: Funktionalitet för att anpassa verktygspaket i Rum. 
 
Anpassa Rummets startsida 
 
Lärarna kan också påverka hur Rummets startsida ska se ut. På den ena skolan, där man tidigare 
inte skapade sina egna Rum, såg alla startsidor för Rum identiska ut med startsidan i Skolkom-
passen (Idagsidan), dvs med Nyheter, Meddelanden och Kalender. Exempel på startsida av 
standardtyp visas i figur 7.20.  

 

 
 

Figur 7.20: Exempel på startsida av standardtyp. 
 
På den andra skolan hade många lärare skapat helt egna startsidor med välkomsttexter och 
bilder, se två exempel på startsidor i figur 7.21. Det går också att lägga till annat på startsidan 
som t.ex länkar och RSS-flöden, se exempel i figur 7.21-höger. En anledning för läraren att 
ändra startsidan är att göra den mer tilltalande så att eleverna blir mer intresserade – eller som 
en lärare som lagt upp en lite annorlunda sida bild och texter uttrycker: ”jag lade upp det här 

IKT - XY

Xxx Xxxx

Jag har lagt ut facit till abc-provet under kursmtrl

Xxx Xxxx, 2012-03-23

XX-nytt v…Idag XX - Info Alla… XX - Personal… XX - Mediote… XX1112-Abc…

XX1112-Abcabc01 (Abc 1)

79 
 



för en klass som jag hade, de ville ha det lite tufft”. En annan lärare säger: ”jag lägger in lite 
kul till dom”, dvs några humoristiska bilder.  
 

 
 

Figur 7.21: Exempel på anpassade startsidor för två olika Rum. 
 
En lärare tycker att det är lite svårt att få det att se snyggt ut när man lägger upp en egen startsida. 
Resultatet kan också bli lite olika på olika datorer. ”Det är lite svårt att få det att se snyggt ut 
med raka linjer och så, det funkar inte alltid. På min dator kan det se skitsnyggt ut, men på 
elevernas dator kan det se helt – ’hej kom o hjälp mig’ ut.” 
 
Rum – några samlade reflektioner  
 
Att många av lärarna tycker det är besvärligt och tidskrävande att lägga upp nya Rum innebär 
en belastning på verksamheten. Det är många moment att gå igenom och många egenskaper att 
ta ställning till, en del nödvändiga och en del valbara. Ledtexterna på skärmen ger inte till-
räckligt stöd i denna process. Det är komplicerat och användarna gör det så sällan att de behöver 
manual för att klara av detta. Manualen är viktig och ger användarna stöd, men även manualen 
kan vara svår att förstå. Denna komplexitet gör det särskilt svårt för nya lärare. 
 
Att välja verktyg till Rummet innebär att skapa funktionalitet för hur Rummet ska kunna 
användas, t.ex att elever ska kunna lämna in uppgifter genom inlämningsmappar. Det är viktigt 
att läraren inte känner sig begränsad till de verktyg som inledningsvis har valts, utan på ett 
enkelt sätt kan anpassa Rummet efter de behov som kan uppstå under läsårets gång. Vi kan 
notera att användarna har många verktyg att välja mellan. Men vi uppfattar också att det är 
många av dessa som aldrig används. 
 
När användaren väljer verktyg innebär detta att användaren tilldelar funktionalitet till Rummet. 
Men att välja verktyg innebär även att användaren skapar en meny med avdelningar inom 
Rummet. Avdelningarna och dess namngivning ger den användare som söker information 
förutsättningar för att hitta i Rummet. Genom att namnge verktygen på ett medvetet och adekvat 
sätt kan skaparen av Rummet förenkla för användaren att hitta och navigera. Att vara noggrann 
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med en namnsättning som kan ge spårbarhet till avdelningarnas innehåll är viktigt. Vid kombi-
nerat verktygs- och avdelningsval finns risk för en mindre medveten namngivning. Detta kan 
då istället försvåra för användarna att orientera sig och hitta i Rummet. Detta blir särskilt proble-
matiskt när den som skapar Rummet väljer flera förekomster av samma verktyg. Att t.ex ha två 
avdelningar med namn som Arkiv 1 och Arkiv 2 eller två avdelningar som båda heter Länkar, 
försvårar för olika användares sök- och navigeringsprocesser. I första hand tänker vi då på 
elever som söker på flera olika kurs-, ämnes-, klassidor. Men även kollegor och ägaren av 
Rummet har nytta av en informativ namngivning. Vi har sett att lärare själva kan bli osäkra på 
i vilken mapp de har lagt viss information.  
 
Som lärare måste man besluta om vilka Rum och typ av Rum som man ska ha. För varje Rum 
måste läraren ta ställning till principiellt innehåll (vilka klasser av information som ska finnas) 
och vilken struktur som ska gälla för Rummet samt sedan fylla Rummet med information. Viss 
information lägger läraren in vid start, medan annan information lägger läraren in successivt 
under läsåret. Under läsåret behöver också information som blivit inaktuell plockas bort. För 
att Rummet ska bli användbart krävs att såväl organisering som informationsinnehåll anpassas 
till informationsmottagarnas behov. Att skapa grundprinciper för Rum och att fylla Rummet 
med information är två principiellt olika typer av aktiviteter som kräver olika insatser från 
användaren. Risker finns för att användare inte separerar dessa aktiviteter utan istället utför 
dessa handlingar integrerat. Detta kan innebära att såväl struktur som information inte blir 
tillräckligt genomtänkt, vilket kan leda till svårtillgänglig och mindre meningsfull information 
i Skolkompassen.  
 
Principerna för hur Rummen ska utformas framstår som oklara. Detta ger möjligheter för den 
som skapar Rum att anpassa innehåll och uppläggning efter de behov som gäller för respektive 
Rum, t.ex kan det finnas olika behov för olika skolämnen. Denna flexibilitet utgör en styrka om 
den används på ett planerat sätt för att skapa anpassade Rum. Men om flexibiliteten istället 
nyttjas på ett oreflekterat sätt, innebär det att variationen mellan olika Rum blir onödigt stor. 
Samma typ av information som kommuniceras på olika sätt kan ge osäkerhet, t.ex för de elever 
som mottar information från olika kurser/lärare.  
 
Många lärare nämner att antal Rum är mycket stort och att det är svårt att leta bland Rummen 
samt att hitta den information som man söker. Skolkompassen innehåller mycket information 
som läggs upp av lärare och annan skolpersonal. För att utnyttja Skolkompassens potential är 
det viktigt att denna information också används av olika aktörer. Hur informationen organiseras 
och struktureras i Skolkompassen har betydelse för Skolkompassens användning. Mer genom-
tänkta och bättre kommunicerade principer för Rummens kategorisering, placering namn-
givning och principiella uppläggning skulle kunna ge bättre förutsättningar för användning av 
Skolkompassen, för såväl informationsskapare (t.ex lärare) som informationsmottagare (t.ex 
elever). 
 
Rummen utgör grundstommen i Skolkompassen som kommunikationsinstrument. Det är 
väsentligt att Rummen fungerar både för att lägga upp/sända information och för att söka/ 
motta information. Skolkompassens komplexitet och lärarnas osäkerhet kring uppläggning av 
Rum kan utgöra en hämmande faktor för att skapa anpassade Rum med hög kvalitet på 
informationsinnehållet. Risker finns därmed för att lärarnas potential för att skapa kreativa 
kommunikationsytor mot eleverna inte kommer att utnyttjas fullt ut.  
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Vi uppfattar att Rummen har olika livslängd i Skolkompassen. Den information som finns i 
Rummen har olika aktualitet. Livslängden mellan t.ex ett kursrum och ett personalrum bör vara 
helt olika. Lärarnas osäkerhet kring Rummens livslängd samt behovet att oftast börja på nytt 
när man skapar ett Rum kan innebära att potentialen i IT-instrumentet inte utnyttjas fullt ut. Vid 
återanvändning av information har man ett underlag att utgå ifrån som kan förfinas och 
förbättras samt eventuellt även anpassas till nya sammanhang. Men möjligheten att uppnå en 
sådan utveckling stöds alltså inte fullt ut av Skolkompassen. 

7.5 Meddelandefunktioner 

I Skolkompassen finns fyra olika funktioner som användarna kan nyttja för att skicka medde-
landen till olika mottagare. De tre funktionerna Nyheter, Meddelanden och Notiser är Fronter-
funktioner, medan E-post är Microsofts standardfunktion för e-post som gjorts tillgänglig 
genom Skolkompassen.  
 
På användarens startsida (Idagsida) samlas de meddelanden som användaren har mottagit. 
Dessa visas under respektive rubrik för Nyheter, Meddelanden och Notiser. Men mottagna e-
postmeddelanden visas inte på startsidan. För att se e-posten genom Skolkompassen måste 
användaren gå in under Personliga verktyg och där välja E-post. 
 
På startsidan finns också ett fält för Påminnelser. Dessa meddelanden är standardmeddelanden 
som är relaterade till inlämningsmappar. Meddelandena skickas ut automatiskt av Skolkom-
passen när viss tidsgräns har uppnåtts. Påminnelser behandlas i avsnitt 7.9 under rubriken 
Inlämningsuppgifter – påminnelse. 
 
Nyheter 
 
Det första som många av lärarna gör när de kommit in i Skolkompassen är att checka av Nyheter 
som visas i Informationscentralen på startsidan (Idagsidan), se figur 7.22. Här visas alla nyheter 
som skapas i de Rum i Skolkompassen där användaren står som deltagare. I respektive Rum 
kan användaren se de nyheter som gäller för det aktuella Rummet. En lärare säger: ”nyheter är 
ju något man ser direkt, det fungerar ju faktiskt”. En annan lärare säger: ”man får snabb 
överblick om vad som sker just nu genom att titta på Idagsidan, ger dagsfärsk information om 
de 10–15 senaste nyheterna”. 
 

 
 

Figur 7.22: Några nyheter på en Idagsida. 
 
Lärare säger att de flesta nyheter skapas av skolledningen (utbildningsledare, rektorer, adm-
inistratörer). Dessa nyheter kan handla om gemensamma händelser eller aktiviteter för skolan. 

Läs mer
-Sändare Rum, Datum-

Läs mer
-Sändare Rum, Datum-

Läs mer
-Sändare Rum, Datum-
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Nyhetsfunktionen används också av vissa lärare för att skicka ut information till elever om 
något som händer i en kurs, t.ex om kommande inlämningar, prov, läxor, förberedelser inför 
lektioner, inställda lektioner. En lärare lägger t.ex ut en nyhet till eleverna när läraren lagt ut 
nytt material i kursrummet.  
 
Nyheter skapas och skickas från ett Rum och kan bara skickas av dem som har rätt att redigera 
i Rummet. Verktyget Nyheter måste också vara allokerat till Rummet. För att skicka en nyhet 
går man in på Rummet och väljer Nyhet och därefter Lägg till nyhet. Man skriver in 
nyhetsmeddelandet och väljer hur länge det ska visas, se figur 7.23. Användaren klickar sedan 
på Spara, markerar Aktivera nyheten samt klickar på Avsluta. Det är viktigt att användaren 
kommer ihåg att markera i checkboxen för Aktivera nyheten annars kommer nyheten inte att 
publiceras.  

 

 
 

Figur 7.23: Funktionalitet för att skicka en nyhet. 
 

Nyheten skickas till alla de personer som är deltagare i det aktuella Rummet. När nyheten 
presenteras kan mottagaren se vem som har skapat nyheten, i vilket Rum nyheten har skapas 
samt datum. Några användare tycker att det är ett problem att nyheter inte på ett bättre sätt går 
att rikta till vissa grupper eller personer. Det går heller inte att bifoga dokument till nyheter. En 
lärare nämner i intervjuerna att det därför blir mycket hänvisningar från Nyheter till olika Rum 
på Skolkompassen. En annan lärare säger att det är ”lite knöligt” att gå och leta upp de dokument 
som nyheterna hänvisar till.  
 
Lärarna säger att det kommer ut nya nyheter varje dag. Den som skickar en nyhet ska välja hur 
länge nyheten ska ligga ute. Användarna kan inte svara på hur många nyheter som kan finnas i 
listan på Idagsidan och vad som händer med äldre nyheter. Äldre nyheter verkar försvinna och 
går då inte att få tag på. En lärare säger: ”alla nyheter ligger ju inte kvar, dom försvinner väl 
efter ett tag, det vet jag att jag ibland har letat o då har det nog försvunnit eller så har jag inte 
hittat”. En annan lärare säger: ”alla nyheter kommer på deras [elevernas] Idagsida, sedan [efter 
slutdatum] måste den ligga som gammal på det Rummet, det tror jag faktiskt”. En del lärare 
tycker att många som skickar nyheter är dåliga på att ta bort nyheten när den inte är aktuell 
längre.  
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Många av lärarna tycker att det är mycket information som kommer i nyhetsflödet. En lärare 
säger: ”Både för och nackdelar med mycket och snabb information, kan känna att det kommer 
väldigt mycket information, det kommer nyheter hela tiden, kan bli lite massivt ibland, då kan 
man tappa bort saker även om de finns där, det kan hamna längre ner i nyhetsrullen, får man 
det på ett papper, så har man ju oftast det framför sig”. En annan lärare tycker att när man går 
in och tittar bland nyheterna så behöver man lite tid, annars är det risk att man tappar bort något 
viktigt.  
 
En del lärare upplever också en stress med att hela tiden hinna hålla sig uppdaterade med de 
nyheter som kommer innan de försvinner. En lärare säger: ”det är en förväntan om att man 
hela tiden ska vara uppdaterad på alla nyheter som kommer, om man sitter vid datorn hela 
tiden kan man väl vara det, men går man bara in ett par tre gånger om dagen, så vet man ju 
inte alltid vad som hänt”. 
 
Lärarna upplever också att det kommer mycket information via nyhetsflödet som inte är 
relevant för dem. Någon lärare berättar att det är svårt att styra vissa nyheter till vissa grupper. 
En lärare säger: ”Det är svårt att kommunicera med lärare eller grupper av lärare via Skol-
kompassen. En del lärarlag har egna Rum och då kan man lägga ut information som nyheter 
där. Annars är enklaste sättet att kommunicera med e-post. När det läggs ut information på 
Skolkompassen till grupper av lärare händer det ofta att det ändå kommer i det allmänna flödet, 
så att alla lärare på hela skolan får informationen. Detta bidrar till att det blir för mycket 
information att sålla i nyhetsflödet.”  
 
En annan lärare tycker också att personer skickar ut information alltför allmänt utan att tänka 
på vilka som är mottagare. ”Det kommer väldigt mycket information, jag behöver inte veta allt, 
en del lägger ut till alla, det blir lite för mycket ibland.”  
 
Lärare kanske inte alltid tar del av alla nyheter som visas på Idagsidan, men det gör inte alltid 
eleverna heller. En lärare som brukar använda nyhetsfunktionen för att kommunicera med 
eleverna säger: ”det hade fungerat bättre om eleverna läste nyheterna, jag försöker alltid skriva 
med stora bokstäver.” 
 
Skolkompassen erbjuder olika vägar för att nå ut med information till berörda. Det kan då vara 
svårt för användare att välja sätt att kommunicera. Vi uppfattar att nyhetsfunktionen användas 
på olika sätt av olika lärare, en del lägger ofta ut nyheter medan andra gör det mycket sällan. 
”Nyheter använder jag när jag vill nå ut med något viktigt – men dom [eleverna] läser det 
sällan. Men jag brukar skriva det som nyhet, så att jag kan säga att jag i alla fall har lagt det 
som nyhet.” ”Nyheter lägger jag in om det har varit något speciellt – men det har inte varit 
något speciellt.” 
 
Eftersom användarna kan se vilken aktör som står som ansvarig för en nyhet och från vilket 
Rum nyheten har skapats, får informationsmottagaren visst underlag för att bedöma informa-
tionens giltighet. En användare som får många nyheter kan då prioritera bland dessa. 
 
De nyheter som skapas kan bestå av ett varierande antal tecken. I nyhetslistan på Idagsidan 
visas endast ett begränsat antal tecken samt den uppmanande texten ”Läs mer” (se figur 7.22). 
Men vissa nyheter består endast av rubriken, vilket innebär att användaren får samma informa-
tion under ”Läs mer” som i nyhetslistan på Idagsidan. Användaren vet alltså inte om det 
kommer att löna sig att navigera vidare. Denna osäkerhet kan vara hämmande för att använda 
länken till eventuell ytterligare information. 
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Meddelanden 
 
På startsidan (Idagsidan) finns ett fält med rubriken Meddelanden. Där visas meddelanden som 
någon användare skapat från ett Rum, se exempel i figur 7.24. På användarens startsida visas 
endast de meddelanden som sänds från de Rum där användaren är medlem. På Rummets 
startsida visas de meddelanden som sänts från det aktuella Rummet. På liknande sätt som för 
nyheter kan användaren se vem som har skapat meddelandet, från vilket Rum samt när medde-
landet är skapat (aktör, Rum, datum).  
 

 
 

Figur 7.24: Några Meddelanden på en Idagsida.  
 

En del lärare använder Meddelanden istället för att lägga in Nyheter i ett kursrum. Även annan 
skolpersonal (ledning och administration) kan skicka meddelanden från Rum. En del lärare 
använder meddelanden för att lägga ut läxor till klassen. En lärare säger att många användare 
är dåliga på att ta bort meddelanden samt att det kan ligga många meddelanden i listan och att 
många av dessa inte gäller längre.  
 
Men alla lärare använder inte meddelandefunktionen. På frågan om hur man skickar ett medde-
lande säger en lärare: ”jag har aldrig gjort det för det är inte jag som brukar kalla till de olika 
delarna, det här [pekar på de första meddelandena på Idagsidan] ligger centralt styrt så dom 
brukar göra det där uppe, men jag tror att man ska kunna göra det från Rummet”. 
 
Notiser 
 
Förutom Nyheter och Meddelanden finns det även ett fält för Notiser på den personliga 
startsidan. Med notiser kan man skicka kortare meddelanden till olika personer som finns 
registrerade i Skolkompassen. Funktionen för notiser tillhör kategorin Personliga verktyg i 
Skolkompassen. Men man kan även skicka Notiser från ett Rum. Det är då möjligt att skicka 
Notiser till alla deltagare i Rummet. I användarinstruktion för Skolkompassen (Jönköpings 
kommun, 2011c) står det: ”Notisar används för att skicka personliga SMS-liknande medde-
landen”. 

-Sändare, Rum, Datum-

-Sändare, Rum, Datum-

-Sändare, Rum, Datum-

-Sändare, Rum, Datum-

-Sändare, Rum, Datum-

-Sändare, Rum, Datum-

-Sändare, Rum, Datum-

-Sändare, Rum, datum-
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Enligt utsagor från lärarna används Notiser mest till kommunikation mellan enskilda lärare och 
elever. Innehållet verkar då handla om mer praktiska frågor kring läxor, uppgifter, prov, 
frånvaro, utvecklingssamtal och liknande. Eleverna använder notisfunktionen om läraren 
använder den. En lärare säger: ”alla elever ser inte tjusningen med det, men om dom väl börjar 
använda den så brukar dom hålla sig till den sedan”. 
 
En del lärare använder sig av notiser medan andra inte gör det. Det är också mycket olika vad 
lärarna tycker om notisfunktionen. En del lärare tycker att den fungerar jättebra och är ett bra 
sätt att kommunicera. Bland de lärare som är mer positiva framhåller man att notiser är ett 
snabbare sätt att kommunicera än med e-post, särskilt om man har Skolkompassen uppe hela 
tiden. Andra lärare upplever funktionen som primitiv. En lärare säger t.ex: ”Notisar är 
förenklad mailmeddelande, en del använder det, men man kan inte bifoga något så det är full-
ständigt meningslöst, funktionen kan lika gärna utgå”. Man kan dock infoga en länk i en notis.  
 
På startsidan visas några av de senaste notiserna som användaren har fått. Det finns dock ingen 
markering som visar om det har kommit nya notiser som man inte har läst. För att skicka notiser 
och se alla notiser man har, går man in under Personliga verktyg och väljer ”Notiser”. En lärare 
berättar att denna funktion inte fanns med i en tidigare version av Skolkompassen. För att skicka 
en notis väljer man ”Ny notis” (se figur 7.25) och söker sig fram till önskad mottagare (en eller 
flera). Därefter skriver man in sitt meddelande och väljer Skicka. 
 

 
 

Figur 7.25: Skicka Notis. 
 
Man kan inte se vilka notiser som man själv har skickat, vilket en del lärare upplever som en 
nackdel. En lärare som visar berättar att läraren därför ibland skickar e-post istället. Fördelen 
med notiser jämfört med e-post är att mottagaren kan se sina notiser direkt när användaren går 
in i Skolkompassen. Det är också ett bättre sätt att kommunicera med de elever som inte 
använder sin e-post, tycker en av lärarna. 
 
Användning av Notiser i relation till andra sätt att meddela sig sammanfattas av en lärare så 
här: ”Här är alla notisar jag har fått. De jag skickar kan jag inte se, för de sparas ju aldrig 
någonstans. Använder notisar till elever o lärare, men använder mer mail till kollegor. Elever 
använder inte skolmailen, då måste man använda hotmail o då kunna deras adress. Om man 
använder notisar kommer de alltid upp, så de ser att de har fått. Jag kan lägga ut olika medde-
landen som notisar, men jag kan också lägga ut det som en nyhet om det gäller hela klassen”. 

XX – Personal XX – Mediote…

Kalle Svensson

86 
 



 
E-post  
 
E-posten kan nås från Skolkompassen eller separat. E-postfunktionen finns under Personliga 
verktyg i Skolkompassen. För många lärare är e-post något som är det första de tittar på när de 
går in i Skolkompassen på morgonen. E-posten används främst för att kommunicera med lärar-
kolleger, skolledning, skoladministration och annan skolpersonal samt externa kontakter. ”Det 
är smidigt att skicka mail till lärare på detta sättet”. 
 
I mindre utsträckning kan kommunikation via e-post ske med elever och föräldrar. Föräldrar 
kan kontakta lärare via e-post och läraren svarar, men det är sällan läraren initierar en kontakt 
med föräldrar den vägen. Elever kan skicka frågor och inlämningar via e-post. Någon lärare 
låter eleverna skicka in sina inlämningsuppgifter via e-post istället för att använda inlämnings-
mappen i Skolkompassen. Andra lärare låter eleverna skicka in via e-post efter det att deadline 
gått ut på inlämningsmappen.  
 
Eleverna har en skol-e-postadress, men många elever använder inte den, åtminstone inte särskilt 
frekvent. Det går att lägga in en annan e-postadress i Skolkompassen, men det är det inte så 
många elever som gör. Någon lärare undrar om det beror på att eleverna inte vet hur man gör 
detta eller för att det är svårt. Men många elever använder helt enkelt inte e-post som kommuni-
kationskanal.  
 
Om skolpersonal vill vara säkra på att information når fram till kollegor och att det går snabbt 
är e-post ett bättre kommunikationsmedel att använda än nyheter, berättar intervjuad 
skolpersonal. Man kontrollerar oftare och troligare e-posten än nyhetsflödet. Via e-post är det 
också möjligt att på ett bättre sätt rikta information till vissa mottagare. I Rummen i Skolkom-
passen finns t.ex en funktion att skicka e-post till alla eller vissa deltagare i Rummet.  
 
Lärarna använder alltså e-post till personal inom skolan men mycket sällan till elever. Stöd för 
användning av e-postfunktionen är inte så utvecklat i Skolkompassen. Flera lärare klagar över 
en extra inloggning som behöver göras för att nå e-posten. T.ex uttrycker en lärare: ”mail är att 
först logga in en gång o sedan en gång till, fråga mig inte varför, man måste gå denna väg, det 
var bättre tidigare […] tidigare fick man meddelanden om man fått mail när man var inne i 
Fronter, men det får man inte nu”. 
 
Meddelandefunktioner – några samlade reflektioner 
 
När vi frågar en lärare om skillnaderna mellan Nyheter, Notiser och Meddelanden kan läraren 
inte förklara detta. När vi frågar en annan lärare, hur Meddelanden skiljer sig från Påminnelser 
och Nyheter svarar läraren: ”nyheter är sånt som läggs ut mer centralt, medan meddelanden är 
sånt som jag själv har lagt ut i ett kursrum, påminnelser brukar vara sådana där inlämnings-
mappar”. På vår fråga om det finns några skillnader i hur man använder Meddelanden och 
Nyheter, får vi svaret: ”inte vad jag vet, jag brukar aldrig använda nyheter, jag använder alltid 
meddelanden, det finns säkert någon differens, men jag har inte känt behov av att undersöka 
saken”. En annan lärare förklarar att Meddelanden mer används av olika grupper på skolan som 
vill lägga ut information, medan Nyheter är mer allmän information som berör alla och som 
kommer från ledningen. 
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Vi kan konstatera att olika lärare använder de olika meddelandefunktionerna på olika sätt. 
Lärarna har också olika uppfattningar om syftet med de olika funktionerna samt hur funktio-
nerna fungerar. Nyheter och Meddelanden är verktyg som finns i respektive Rum. En del lärare 
använder både Nyheter och Meddelanden och andra använder endast en av dessa. Stora likheter 
finns mellan dessa meddelandefunktioner. Vissa lärare har därför svårt att skilja dem åt. Notiser 
och E-post är verktyg som tillhör kategorin Personliga verktyg. De som använder Notiser 
använder det mest till elever, medan E-post används mest till lärare.  
 
Funktionaliteten för Nyheter, Meddelanden, Notiser och E-post har såväl likheter som 
olikheter. Dessa likheter och skillnader framgår inte helt tydligt i användarinstruktion för 
Skolkompassen (Jönköpings kommun, 2011c). För att utnyttja Skolkompassens funktionalitet 
och utnyttja meddelandefunktionerna på ett för både sändare och mottagare effektivt sätt, är det 
viktigt att användarna har goda kunskaper om hur funktionaliteten kan och bör användas. 
Sändare och mottagare behöver ha klara förväntningar på de olika meddelandetyperna och veta 
vilka möjligheter, begränsningar och rekommendationer som finns avseende de dessa.  
 
Egenskaper hos de olika meddelandetyperna som kan vara viktiga att ha kunskap om är t.ex: 
 

• Mottagare; vem kan motta ett meddelande, sänds meddelanden till enskild person eller till 
grupper av personer, hur anges/väljs mottagare (enskild/grupp). 

• Sändare; vem kan sända/skapa ett meddelande, hur visas sändarens identitet för 
mottagaren. 

• Sändarfunktionalitet; vilken funktionalitet används för att skapa och hantera ett 
meddelande, var är den placerad. 

• Mottagarfunktionalitet; vilken funktionalitet används för att motta och hantera ett 
meddelande, var är den placerad 

• Innehåll; vilka delar kan ett meddelande bestå av, t.ex rubrik, ingress, totalt, finns 
möjlighet till bilagor, länkar. 

• Storlek; hur många tecken/MB kan sändaren lägga in i meddelandet och bilagor.  
• Användning; rekommendationer för i vilka situationer meddelandetypen bör användas av 

sändaren. 
• Avisering till mottagare; var, hur och när aviseras meddelandet för mottagaren.  
• Borttag; hur sker borttag av meddelande (olika delar) hos sändare respektive mottagare, i 

ett eller flera steg, aktivt borttag samt av vem eller automatiskt borttag efter viss tid eller 
efter visst antal meddelanden.  

 
Vi uppfattar att användarna inte har tillräckliga kunskaper om alla dessa egenskaper för samt-
liga typer av meddelanden som kan sändas via Skolkompassen. Det förefaller också som att 
information till användarna kring dessa egenskaper är bristfällig. 

7.6 Kalenderfunktioner – olika typer av bokningar 

Lärarna använder olika funktioner i Skolkompassen för att boka in eller se tider för aktiviteter 
och resurser. Dessa är Kalender, Schema och Provschema. Funktionen Kalender finns under 
Personliga verktyg, men det går även att lägga in en kalender för åtkomst från ett Rum. I 
kalendern kan man boka in aktiviteter, t.ex möten och prov. I kalendern finns även en funktion 
för att boka resurser, såsom salar och datorer. Inbokade tider för aktiviteter visas på respektive 
Idagsida. Funktionen Schema är tillgänglig under Personliga verktyg och används av lärarna 
för att hämta information kring schemalagda undervisningstider. Provschema finns i Rummet 
Personal och används för att boka in och kommunicera provtider till elever. Provschema finns 
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dock endast på den ena av de två skolor vi har studerat. Schema och Provschema ingår inte i 
Fronter. Dessa funktioner fungerar separat och är inte relaterade till Kalendern eller till 
varandra.  
 
Kalender – bokning av aktiviteter 
 
Kalenderfunktionen tillhör Personliga verktyg. Kalendern innehåller en relativt omfattande 
funktionalitet för att t.ex boka in möten, anmäla sig till möten och avboka en anmälan. I 
kalendern kan man också boka in andra aktiviteter som t.ex läxor och prov. Kalenderfunktionen 
finns för varje Rum samt för varje användare, så att inbokningar kan göras i egen kalender eller 
i rumskalender.  
 
Det som förs in i en kalender på ett Rum kan också visas i den egna kalendern hos de användare 
som är medlemmar i Rummet. Men en lärare säger att detta kan vara störande för det kan finnas 
bokningar i kalendern hos en användare utan att denna användare är direkt berörd av alla 
bokningar. Som användare kan man ingå i ett Rum utan att vara berörd av allt som händer där, 
men det tänker inte alla på när de gör inbokningar. 
 
I den ena av de skolor som vi har studerat har lärarna Kalendern som standard på startsidan 
(Idagsidan) i Skolkompassen, se figur 7.26. Användaren kan då direkt se de bokningar som just 
den användaren har.  
 

 
 

Figur 7.26: Kalendern på en startsida (Idagsidan) i Skolkompassen. 
 
Kalendern används i olika omfattning av olika lärare för att boka aktiviteter. Olika lärare har 
också lite olika uppfattningar om kalendern och varför den inte används så mycket. En lärare 
säger t.ex att läraren inte använder kalendern så mycket därför att eleverna ändå inte tittar i den. 
En annan lärare säger: ”kalendern är det ingen som använder för det är ingen som har kommit 
på hur den skulle kunna fungera”. Ytterligare en annan lärare säger: ”här [på Idagsidan] är en 
kalender som ingen tittar på för att den är grafiskt så svårtolkad, ingen fattar något – hur gör 
folk då – jo, de går till schemat och skriver ut detta för varje vecka och sätter det i en pärm, 
men egentligen skulle det ju ligga här”.  

Ada Bok
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En lärare som uttrycker att kalendern är ett ”smidigt verktyg” säger också: ”Här har vi min 
kalender för veckan, men jag har varit dålig på att lägga ut läxor denna vecka, annars ser man 
de läxor som jag har lagt ut”. En annan lärare som lägger ut information i kalendern säger: 
”Jag lägger in skrivningar och läxor [i Kalendern] sedan vet jag inte hur många som läser, 
men det är några som läser”. På den ena av de två skolorna där kalendern används mer frekvent 
har man elever som är borta från studierna periodvis. Både lärare och elever såg då en stor 
fördel i att använda kalendern.  
 
Det går att bjuda in enskilda personer eller grupper till en aktivitet. Olika grupperingar kan 
använda kalendern för att boka in möten och andra aktiviteter för varandra. En del lärare säger 
att de använder kalendern för att lägga ut prov, läxor och andra aktiviteter till eleverna. En lärare 
säger att läraren använder kalendern för att lägga ut större aktiviteter som ligger utanför 
schemat. En annan lärare har använt kalendern vid utvecklingssamtal. Elever och föräldrar fick 
då gå in i kalendern och boka in sig på tider när det passade dem.  
 
När man bokar in en aktivitet i kalendern, så klickar man direkt i kalendern på aktuell dag och 
vid den ungefärliga tiden. Man får då upp ett fönster där man kan registrera aktivitetens namn 
och ange mer exakt tid, se figur 7.27-vänster. Klickar man sedan på texten ”Flera val”, visas ett 
nytt fönster där man kan precisera bokningen genom att t.ex beskriva aktiviteten, välja typ av 
aktivitet, vilken klass/Rum man ska publicera bokningen för och om det ska vara en upprepad 
aktivitet, se figur 7.27-höger. Vanliga aktivitetstyper som användaren väljer mellan är: normal, 
möte, frånvaro, läxa och prov. 
 

 
 

Figur 7.27: Lägga in aktivitet i kalendern. 
 

Det går att ta bort en aktivitet som lagts in i kalendern. Systemet frågar då om man är säker på 
att man vill ta bort aktiviteten innan systemet utför borttaget.  
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Det finns olika visningslägen för kalendern. Man ställer in om man vill se sin egen kalender 
och/eller Rummen som man tillhör. Man kan välja att se kalendern för en dag, en vecka, en 
månad eller ett år. Man kan också stega framåt respektive bakåt till kommande dag/vecka/ 
månad. I figur 7.28 visas kalender för person och dag till vänster i figuren samt för samma 
person och hela månaden till höger i figuren. 
 

 
 

Figur: 7.28. Olika vyer för kalendern, en dag respektive en månad.  
 
En av de större bristerna med kalendern, som några av lärarna tar upp, är att den inte är kopplad 
till något. Man önskar att kalendern skulle vara kopplad till schemat samt till provschemat som 
används på den ena av skolorna. Någon föreslår också att det kunde vara smidigt om frånvaron 
var kopplad till kalendern. En del lärare använder kalenderfunktionen i e-postprogrammet och 
denna är inte heller kopplad till Skolkompassens kalender. En lärare berättar, att istället för att 
använda kalendern i Skolkompassen skriver läraren ut sitt undervisningsschema på papper varje 
vecka och för anteckningar om övrig tidsplanering på det utskriva schemat. 
 
Vi ser att det är många moment som användaren ska gå igenom och ta ställning till för att boka 
en aktivitet. Ledtexter och instruktioner på sidorna är på flera ställen oklara och kan vara svåra 
för användaren att tolka. T.ex är ”normal” satt som ingångsvärde för variabeln ”typ” (typ av 
aktivitet). Vad innebär normal, när ska användaren välja detta? Rubriken ”Möten” används som 
samlad rubrik på sidan när bokade aktiviteter redovisas i kalendern. Men ”möte” är endast en 
typ av aktivitet som kan bokas i kalendern.  
 
Sidornas grundstruktur är inte stabil inom bokningsfunktionen. Vid olika visningslägen 
förändras sidans utformning utan att det är motiverat utifrån den information som visas för 
användaren. Dessa skiftningar i utformning ger oklarheter och förvirring för användarna.  
 
Kalender – bokning av aktiviteten läxor 
 
Användaren kan alltså välja mellan några olika typer för att klassificera den aktivitet som 
användaren bokar in i Kalendern. En lärare påpekar att det är viktigt att man är noga och väljer 
rätt symbol för aktiviteten, t.ex läxa eller prov, annars blir det fel för eleverna. Läraren som 
visar hur man ska göra, väljer aktiviteten ”Läxa” och beskriver i textfältet vad som ingår i läxan. 
För att ge mer information om läxan kan man också göra en hänvisning i textfältet till material 
som ligger på kursrummet. När läxan är registrerad visas den i kalendern på Rummets startsida. 
Med muspekaren kan användaren få fram den beskrivning av läxan som läraren har registrerat, 
se figur 7.29.   
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Figur 7.29: Rumskalender med information om matteläxa. 
 
Några lärare som använder kalenderverktyget för att informera om läxor säger i intervjuerna att 
eleverna uppskattar när lärarna lägger ut läxor i kalendern. De berättar också att eleverna 
uppmanar de lärare som inte lägger ut läxor att de ska göra detta. Andra lärare upplever att 
eleverna ändå inte går in på Skolkompassen för att ta reda på vad de har för läxor, trots att 
informationen finns där. En lärare säger t.ex angående läxor ”de är väldigt dåliga på att läsa [i 
Skolkompassen] tycker jag”. 
 
En lärare sammanfattar så här: ”eleverna tycker det här är väldigt bra, om de verkligen sköter 
det här och loggar in på Skolkompassen […] det ställer krav på att lärarna verkligen gör det 
här […] om 2–3 lärare kör på det här systemet och 2–3 andra lärare aldrig lägger ut läxorna, 
då faller det ju lite grann, det är först när alla börjar göra på ett unisont sätt som de verkligen 
får nytta av det och ser alla läxorna och då kan börja strukturera sin läxläsning”.  
 
När vi frågar om det finns något annat sätt att lägga ut läxor på, svarar läraren först: ”nej, det 
tror jag inte”. Därefter säger läraren: ”man kan ju skriva det [läxan] som ett meddelande i 
Rummet, men det blir ju inte så överskådligt då [för eleverna]”. En annan lärare säger att det 
är vanligt att läraren informerar om läxan genom att lägga upp en mapp under fliken Kursma-
terial på rumssidan. En lärare ger exempel där läxa finns registrerad i kalendern med hänvisning 
till kursrummet. Där får eleverna gå in under Kursmaterial för att hämta fram ett dokument med 
en länk till det som läxan avser. 
 
Av ovanstående kan vi alltså konstatera att kalenderfunktionen för att boka in aktiviteter är 
relativt komplex och krävande för användaren. Vi kan också konstatera att olika lärare använder 
kalendern på olika sätt, samt att det inte finns några strikta regler som anvisar hur lärarna ska 
göra när de t.ex informerar eleverna om läxor. Detta gör att det inte finns någon säker ingång 
för eleverna när de ska kontrollera läxor och planera sina studier. Eleverna vet inte om de ska 
söka i kalendern eller någon annanstans. Användning av kalendern blir osäker och användare 
vet inte vad de kan förvänta sig att finna i kalendern. Effekten kan också bli att vissa lärare 
lägger in information i kalendern endast för att uppfylla kravet på att ha informerat och utan att 
kontrollera om kanalen är den rätta för mottagarna.  
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Kalender – bokning av resurser 
 
Kalenderfunktionen i Skolkompassen kan även användas för att boka in resurser som lokaler 
och datorer. Lärare kan t.ex boka klassrum för något speciellt tillfälle, grupprum, konferensrum, 
datorsal eller datorer (stack).  
 
Man kommer till resursbokningen genom att gå in i Kalendern, välja Skapa ny och sedan Ny 
resursbokning, se figur 7.30-vänster. När användaren kommer in på bokningssidan för resurser 
(se figur 7.30-höger) har valalternativen (menyn) under rubriken ”Visa möten” ändrats från 
”Personliga, Rum, Andra” till ”Personliga, Resurser, Andra”. Användaren måste då markera 
checkboxen för ”Resurser” för att få upp en lista med bokningsbara resurser. Användaren som 
vi talar med missar detta och undrar först varför bokningen inte kan göras, men kommer sedan 
på att checkboxen måste markeras.  
 

 
 

Figur 7.30: Boka resurs. 
 
Resurser som redan är bokade visas med en grå markering i fältet som visar tider (tidsaxel) för 
den aktuella dagen. Ställer man muspekaren över bokningsmarkeringen, visas mer information 
om bokningen. En grön markering indikerar resurser som användaren själv har bokat. Det kan 
dock vara svårt att se skillnad mellan dessa två typer av markeringar, eftersom färgskillnaderna 
inte är så stora. Flera lärare verkar inte heller känna till att egna bokningar visas på detta sätt, 
dvs med grön markering. Lärarna söker istället med musen över samtliga bokningsmarkeringar 
för att få upp information om bokningen och därigenom hitta sin egen bokning. 
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För att skapa en resursbokning, t.ex boka en lokal, väljer man datum och tid. Förvalt värde är 
dagens datum. Genom att använda pilen vid från-datumfältet får användaren upp en ny kalender 
och kan där välja månad och dag. När användaren gör på samma sätt för att välja till-datum 
visas åter en kalendersida med dagens datum förvalt, dvs även när användaren valt ett från-
datum i en helt annan månad. Användaren måste alltså bläddra framåt så att till-datum blir lika 
med eller större än från-datum. Därefter sätter användaren en titel på bokningen och kan lägga 
till en beskrivning om det finns behov av detta; vår användare tycker dock att det är lite konstigt 
att man ska behöva döpa en bokning. Sedan väljer och markerar användaren en lokal i listan 
med bokningsbara resurser. Slutligen sparas bokningen. Man kan se sina bokningar genom att 
gå in på Mina bokningar (länktext i övre delen av sidan), se figur 7.31. Läraren tycker att det 
skulle vara bra om det på något sätt kunde synas på ”fliken” (länktexten) om användaren har 
aktuella bokningar och hur många.  
 

 
 

Figur 7.31: Sammanställning av en användares bokningar. 
 
När en användare har registrerat de datum som ska gälla för bokningen, uppdateras inte fältet 
där bokningarna är markerade. Detta fält visar fortfarande bokningsstatus för den dag använ-
daren senast har tittat på, och som finns markerad i kalendern som visas på vänstra delen av 
bokningssidan. Vid en testbokning vi tittade på blev läraren vilseledd av dessa olika datumvis-
ningar. Läraren letar efter sin precis inlagd bokning av en sal men kan inte hitta denna bokning. 
Läraren gör då en ny bokning på samma tid, vilket medför att det blir en dubbelbokning. Läraren 
får först en kontrollfråga. ”En eller flera resurser är dubbelbokad. Vill du verkligen spara?” 
Efter att läraren har besvarat frågan med OK, kan läraren se de två bokningarna i vyn för Mina 
bokningar; exempel på en sådan vy finns i figur 7.31.  
 
Denna resursbokning har inneburit många olika försök och navigeringar till olika sidor. Det har 
tagit tid och läraren har varit osäker på hur resursbokningsfunktionen verkligen fungerar och 
hur läraren ska göra för att det ska bli rätt. Läraren säger t.ex ”man funderar på – varför är det 
så här nu då”. Trots denna oklarhet uttrycker läraren att bokningsfunktionen fungerar bra. Lära-
ren säger också ”man har vant sig vid det här, jag tycker inte det är så svårt”. Läraren uppfattar 
att problemet med att läraren inte såg den första bokningen berodde på långsam uppdatering. 
Läraren säger också att detta har hänt flera gånger förut. Vi uppfattar dock att problemet snarare 
beror på det sätt som datum och kalendrar visas för användaren i resursbokningsfunktionen. 
Användaren har inte blivit observant på vilka fält som är viktiga att kontrollera och styra för att 
systemet ska visa upp viss typ av bokning för viss tidsperiod.  
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I en intervju säger dock en annan lärare: ”systemet för att boka salar och datorer är dåligt – 
det är så krångligt att man nästan avstår”. En annan lärare som tycker att det är många klick 
för att komma till resursbokningen säger: ”boka resurser – det kan jag faktiskt, fast det är också 
en himla massa”. När användaren sedan visar bokning av ett mötesrum krävs många klick (10 
stycken) för att göra bokningen. Läraren berättar att det tidigare fanns ett annat system där man 
gjorde bokningar direkt i ett schema, vilket läraren tycker var mycket bättre. En annan lärare 
som vi intervjuar säger att bokningssystemet var lite knepigt i början, ”men nu kan man det”. 
Läraren tycker dock att det är svårt att boka salar för längre tider. Någon lärare nämner att 
läraren saknar koppling mellan schemat och resursbokning. 
 
Av ovanstående kan vi alltså konstatera att boka resurser genom kalenderfunktionen kan bli 
relativt omständligt. Funktionen är oklar och de olika vyernas utformning kan bli förvirrande 
för användarna. Användare får inte tillräckligt stöd av IT-systemet för att göra rätt på ett enkelt 
sätt. Det finns också risker för att bokningarna blir felaktiga om inte användaren är tillräckligt 
uppmärksam. Lärare som säger att de är vana att boka resurser är ändå osäkra och utför navige-
ringar och andra operationer på ett sätt som gör att det inte går så snabbt att boka och försäkra 
sig om att det blir korrekt gjort. En van lärare säger t.ex: ”var ser man sina bokningar – för det 
bör man ju kunna göra”. 
 
I kalenderverktyget ingår funktionalitet för att boka både aktiviteter och resurser. Likheter och 
skillnader finns i utformning av de olika delverktygen. Vi uppfattar dock att gränsdragningen 
mellan dessa två delverktyg blir oklar för användaren. Onödiga skillnader finns som gör 
användaren förvirrad istället för att bygga upp en igenkänning och säkerhet i respektive använd-
ningssituation. Potentialen med att gruppera dessa funktioner tillsammans utnyttjas alltså inte. 
 
Schema – undervisning 
 
Undervisningsschemat finns tillgängligt i Skolkompassen under ”Schema” i menyn för 
Personliga verktyg. Schemaverktyget ingår inte i Fronter utan tillhör IT-systemet Novaschem. 
Exempel på ett schema finns i figur 7.34. På den ena skolan finns schemat publikt tillgängligt 
på skolas webbplats.1 

 

 
 

Figur 7.34: Exempel på schema för person och period. 

1 Eventuellt kan schema finnas även på den andra skolans webbplats, men vi har inte hittat något. 
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Det går att söka i schemat på olika sätt. Man kan få fram schema som gäller för en lärare, ett 
klassrum, en klass eller en elev. Vill man söka på lärare kan man antingen ange lärarens signatur 
direkt eller få fram en lista på alla lärarnamn och välja bland dessa. Det exempel som visas i 
figur 7.34 avser schemat för en viss lärare under en viss vecka. 
 
Flera lärare uttrycker att schemafunktionen fungerar bra: ”schemat är smidigt att det är samlat 
under Personliga verktyg”. Sökfunktionen gör också att man kan använda och ha nytta av sche-
mat på olika sätt. Om en lärare t.ex vill ha tag på en elev vid något tillfälle, går det att se var 
eleven befinner sig. En lärare säger: ”om man vill se om klassrummet är ledigt kan man söka 
på klassrummets namn, eller om man vill söka på mitt schema kan man slå min signatur […] 
eleverna har ingen signatur – då får man välja elev [och därefter söka bland elevnamnen]”. 

 
Flera lärare är dock inte helt nöjda med hur schemafunktionen fungerar. T.ex säger en lärare 
som visar oss schemafunktionen: ”här är en resursdag då dom inte har lektioner – men ändå 
så ligger det lektioner här, det är sånt som kan ställa till det”. Lärarna saknar också kopplingar 
mellan schemat och annan funktionalitet, t.ex kalendern. En annan lärare jämför med IT-stöd 
som läraren använt tidigare och säger: ”schemat fungerar bra, men det fungerar som papper, i 
Skola24 fungerade det bra, klick på lektionen, upp kom en mängd funktioner [frånvaro, läxor 
mm]”.  
 
Provschema  
 
På den ena av de två skolor som vi har studerat har lärarna tillgång till ett Provschema som ska 
användas för att boka in prov. Användarna har åtkomst till denna funktionalitet från Rummet 
”Personal”. Där finns länksymbolen/verktyget Redigera provschema i vänstermenyn, se figur 
7.35. Genom länken kommer användaren till startsidan för personal på skolans webbplats. På 
denna sida kan användaren klicka på länken ”Jag accepterar och går vidare”, användaren får 
då upp provschemat, se figur 7.36.  
 

 
 
Figur 7.35: Rummet ”Personal Info” med länk till ”Redigera provschema” i vänstermenyn. 
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Figur 7.36: Provschema. 
 
Syftet med provschemat är att en klass inte ska få flera prov på samma dag och inte få för många 
prov under en och samma vecka. Enligt skolans anvisningar för IKT ska lärare föra in planerade 
prov i provschemat. Dock använder inte alla lärare på skolan provschemat. ”Alla ska lägga in 
prov, men alla gör det inte.” En av lärarna som vi talat med tycker att detta är synd och säger 
att ”då mister ju provkalendern sin funktion”. En lärare som brukar lägga in i provschemat 
säger: ”eleverna kan se detta i ett liknande schema […] det är viktigt att eleverna har det här 
samtidigt som sin vanliga kalender i Skolkompassen”. En annan lärare säger dock: ”få elever 
tittar i provkalendern [provschemat] de verkar inte veta om att den finns”. 
 
Eleverna kan få tillgång till provschemat på skolans webbplats genom att gå in i menyn på 
Information/Planering/Provkalendern. Funktionen är publik, så ingen inloggning krävs.  
 
Provschemat är inte kopplat till vare sig schemat eller kalenderverktyget. En lärare säger: ”Det 
skulle vara jättebra om det fanns en koppling mellan den här [provschemat] och kalendern. 
[…] Man är ganska duktig på att lägga ut läxor [i kalendern i Skolkompassen]. Men inte när 
det kommer till prov – så bara för att man har lagt in det i provkalendern så känner man att 
det är klart, så man glömmer ofta att lägga in prov i själva Skolkompasskalendern i deras 
kursrum – och det kanske är där som dom kollar mest, så det är ju synd, men här [i 
provkalendern] ska ju alla proven läggas ut först – alla lägger inte ut här, men de flesta gör 
det. […] Att lägga ut prov och läxor i Skolkompassen är inte obligatoriskt utan mer en 
uppmaning.” 
 
Vi kan konstatera att Provschema är en extern funktion på samma sätt som t.ex Schema och 
Frånvaro, dvs funktionalitet som är tillgänglig i Skolkompassen men som inte ingår i Fronter. 
Funktionerna Schema och Frånvaro finns tillgänglig i menyn under Personliga verktyg men 
Provschema finns inte i denna meny. Provschema ingår inte heller bland valbart rumsverktyg. 
Provschema finns i Rummet Personal men är istället inlagd genom en länk under en avdelning 
i vänstermenyn. Avdelningen är ett länkverktyg (med länksymbol) som fått namnet Redigera 
provschema. Genom denna avvikande placering blir funktionen svårare att hitta och kan upp-
fattas som nedprioriterad. 
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Lärare anser att provschemat är viktig att använda och att många lärare också använder denna 
för att planera och informera om prov. Ändå använder uppenbarligen inte alla skolor prov-
schemat. Det är oklart i vilken utsträckning provschemat används av eleverna. Att använda 
provschemat blir en avvikelse för både lärare och elever eftersom denna funktionalitet inte ingår 
i Fronter. Att provschemat och kalendern i Skolkompassen är två olika kalendrar som inte är 
koordinerade bör försvåra användningen av dessa kalendrar för såväl lärare som elever.  
 
En lärare uttrycker att det är obligatoriskt att registrera prov i provschemat men att registrera 
prov och läxor i rumskalendern är endast en rekommendation. I instruktioner för Skolkom-
passen står under en rubrik som handlar om baskrav: ”Prov och läxor skall bokas i rumska-
lendern” samt ”Prov skall även skrivas in i övergripande Provschema”. Enligt skolledningen 
är det alltså obligatoriskt att registrera prov i både rumskalendern och provschemat. Vi uppfattar 
skolledningens markerade ”skall” som att provschemat är det som ska prioriteras. Detta är ett 
exempel på att regler kring Skolkompassens användning inte når ut i den löpande verksamheten. 
 
Vi har funnit att kalendern för prov kallas Provschema i Skolkompassen och Provkalender på 
skolans webbplats. De lärare vi talat med använder också benämningen Provkalender1. Genom 
detta varierande sätt att benämna funktionaliteten finns risker för att funktionalitet kan bli oklar 
för användarna. 
 
Kalenderfunktioner – några samlade reflektioner  
 
Kalendern för bokning av möten och resurser är inte helt enkel att hantera. Systemet ger inte 
tillräckligt stöd för användarna, så att de kan vara säkra på att bokningar blir rätt och att det går 
snabbt att genomföra. Användare uttrycker osäkerhet både vad gäller att registrera bokningar 
och att se vad som är registrerat. 
 
De olika kalenderfunktionerna tillgodoser olika informationsbehov, vilket är bra. Problemet är 
dock att kalenderfunktionerna inte är relaterade. Användare som lägger in bokningar behöver 
gå in på flera ställen, och vissa bokningar ska registreras dubbelt. De användare som ska söka 
information om gjorda inbokningar behöver också gå in på flera ställen. Risker finns också 
felaktiga bokningar. Som grund för alla dessa typer av bokningar existerar egentligen endast ett 
verkligt tidsschema. Men genom de olika bokningsfunktionerna ser det ut att finnas flera 
tidscheman. Genom denna fragmentering får varken lärare eller elever, på ett enkelt sätt, 
tillräcklig överblick över tid och aktiviteter och inte heller tillräckligt stöd för att boka eller 
planera aktiviteter. Vissa användare löser dessa samordningsbrister ”pappersvägen” med ett 
schema som gör att användaren kan relaterar till den verkliga tid som finns till förfogande. 
 
Information om läxor och prov är viktigt för eleverna och utgör en förutsättning för utveckling 
och lärande. Genom de olika kalenderverktygen finns funktionalitet som stöd för att ge 
information och motta information om läxor och prov. Men olika lärare gör detta på olika sätt. 
En del lärare lägger inte alls ut information om läxor på Skolkompassen utan förmedlar dessa 
muntligt på lektionen. En del lärare använder kalendern för att lägga ut läxor och andra lärare 
lägger ut läxor som meddelanden eller som nyheter.  
 
Även information om prov förmedlas till eleverna på olika sätt. På den skola som inte har 
provschemat har vi inte fått fram någon information som säger att prov ska bokas på något 
särskilt sätt. En lärare berättade att man bara säger till eleverna att ”nu är det prov”. På den 

1 Vi använder Provschema eftersom denna benämning används i Skolkompassen. 
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skola som har IT-stöd för provschema finns skriftliga regler som säger: ”Prov och läxor skall 
bokas i rumskalendern. Prov skall även skrivas in i övergripande Provschema som nås via länk 
i Rummet Personal”. Men dessa regler följs inte alltid. En lärare har också påpekat att det är 
lätt att glömma att lägga in på två ställen och att det skulle vara en stor hjälp med IT-stöd till 
detta. 
 
Förutom de kalenderfunktioner som vi har gått igenom i detta avsnitt finns andra kalendrar på 
skolorna. I e-postsystemet finns kalenderfunktion som lärarna kan använda för att boka in tider. 
På den ena skolans webbplats har vi också funnit några kalendrar som man kan söka 
information i. Dessa finns publikt tillgängliga tillsammans med Provkalendern, som behandlats 
ovan. I menyn heter dessa Personalkalendariet, Elevkalendariet, Helårskalendariet och Prov-
kalender. När man öppnar respektive kalender finns rubriken kalender eller så saknas rubrik. 
Olika kalendrar med oklara rubriker placerade på olika ställen kan ytterligare försvåra för 
eleverna att ha kontroll över tider och planering. 
 
Några avslutande uttalanden från tre olika lärare kring användning av kalenderfunktionerna: 
 
På frågan om hur en lärare använder schema och kalendern, får vi svaret: ”Det här är jag dålig 
på faktiskt – om jag ska vara ärlig. Jag är ute på Facebook om jag ska lämna nyheter och vad 
det nu kan vara. Har de prov nu på måndag då har jag satt ut det på Facebook, så får alla se 
det med en gång. Jag har även skrivit det på Rummet, men där går de [eleverna] ju inte in så 
det är lite förkastligt.” 
 
På frågan om hur en lärare gör för att boka in prov i kalendern. ”Det gör jag aldrig. Jag säger 
– på måndag har vi prov. Jag gör aldrig något i någon kalender eller så. Eleverna använder 
aldrig dom här kalendrarna tyvärr – eller jag använder dom inte och jag har aldrig fått någon 
efterfrågan att lägga in i kalendern utan eleverna vill ha det muntligt.” 
 
På frågan om en lärare lägger in prov i kalendern eller bokar på något sätt så att eleverna kan 
se att de ska ha ett prov. ”Nej, det gör jag inte. Det kan man naturligtvis göra här [i kalendern]. 
Men eftersom eleverna inte går in här o kollar så är det ingen idé. Om man har ett mentorsrum 
så kan man göra det – det har jag i o för sig.” 

7.7 Lägga upp kurs- och undervisningsmaterial  

Lärarna använder Skolkompassen till att distribuera olika former av kursmaterial till eleverna. 
De flesta lärare lägger upp kursmaterial i Skolkompassen. Det gör även de lärare som använder 
Skolkompassen i relativt liten omfattning. De dokument som man lägger upp är framförallt 
föreläsningsbilder, övningsuppgifter, inlämningsuppgifter och rapporter. Lärarna lägger också 
upp länkar till information som finns på andra webbplatser. Lärarna tycker det är bra att kunna 
lägga ut information i Skolkompassen till eleverna. En lärare uttrycker: ”istället för att ha massa 
papper, böcker o grejer – så finns allt här”. 
 
En del av kursmaterialet läggs ut vid kursstart, resten läggs ut under kursens gång. Att informera 
om centrala kursmål är obligatoriskt och de flesta lärare lägger också upp någon mer konkreti-
serad kursplan för sina kurser. Information som lärarna lägger upp i form av filer/dokument och 
länkar placeras i aktuellt kurs-/klass-/ämnesrum under någon avdelning av typen arkiv eller 
länkar. Att lägga ut kursmaterial i ett Rum är något som många lärare gör ganska ofta. När 
lärarna visar hur de gör, uppfattar vi att det går enkelt för dem att göra detta. De flesta lärare 
uttrycker också att de tycker att det är ganska enkelt.  
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Arkiv 
 
När man lägger upp ett nytt Rum och väljer något av standardpaketen för verktyg, får man 
automatiskt med ett verktyg som heter Arkiv som innebär att man kan lägga upp olika former 
av dokument. Verktyget representeras av en arkivsymbol och på Skolkompassen beskrivs 
Arkivverktyget så här: ”Alla sorters filer kan sparas i Arkivet. Filerna kan organiseras i 
mappar”. Det går att lägga till flera arkivverktyg i Rummets vänstermeny och det går att välja 
namn på dessa.  
 
För att organisera det informationsmaterial som läraren ska lägga upp på sidan kan läraren 
behöva undermappar till den avdelning som skapats i vänstermenyn. När användaren skapar en 
undermapp kan denna namnges och beskrivas, se figur 7.37. Användaren kan också sätta olika 
parametrar för att styra användning av undermappen och dess innehåll, t.ex ange vem/ vilka 
som har åtkomst och vilka rättigheter som gäller.  
 
Elever ges läsrättigheter till mappar där lärare lägger ut material. Lärare kan också skapa 
mappar som är helt dolda för elever, om de vill ha eget material kopplat till kursen som eleverna 
inte ska se. Det går också att ge elever möjlighet att gå in och ändra i dokument i mappar. Detta 
har någon lärare använt i grupparbete så att eleverna har kunnat jobba med gemensamma 
dokument. Då kan man tilldela åtkomst till en viss mapp för endast en mindre grupp av elever. 
 

 
 

Figur 7.37: Lägga till undermappar. 
 
Lärarna avgör själva vilka mappar och undermappar de behöver och hur dessa ska namnges. 
En del lärare lägger t.ex upp avdelningar eller undermappar med namn för olika moment i 
kursen. Andra lärare lägger upp avdelningar eller undermappar med olika lektionsgenomgångar 
och instruktioner för inlämningsuppgifter. Medan vissa lärare samlar alla dokument under en 
avdelning med namn som t.ex ”Dokument”. Vänstermenyn på olika kurs- och ämnessidor kan 
därför se olika ut och ha olika innehåll. I figur 7.38 visas en sammanställning av 7 rumsmenyer 
från olika klasser/kurser/ämnen där information som används på kurser organiseras, struktu-
reras och benämns på olika sätt. 
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Figur 7.38: Exempel från meny eller del av meny i några olika kurs-/ämnesrum1 
 
Av exemplen i figur 7.38 kan vi se att namngivningen på de olika avdelningarna för Arkiv kan 
vara oklar och därmed inte ge tillräcklig ledning för att eleverna ska kunna förstå vilket innehåll 
som finns under respektive ikon. Vilka likheter och skillnader är det t.ex vad avser den typ av 
information som eleverna kan finna på de sidor som heter ”Kursmtrl.”, ”Lektionsmaterial”, 
”Elev års…”, ”Elevarkiv”, ”Material” och ”Dokument”? 
 
Lärare kommunicerar kring kurserna på så olika sätt. De olikheter som då uppkommer mellan 
olika kurser kan skapa förvirring hos eleverna. Dessa tycker att det är svårt att hitta på 
Skolkompassen. Även lärare uttrycker att det är svårt att hitta i andras Rum på Skolkom-
passen. De säger att det saknas en enhetlig struktur för att skapa och döpa mappar samt regler 
för i vilka mappar olika dokument ska läggas.  
 
”Jag har lagt in på Rummen vilka kursmål som finns, de finns väl under dokument – nej det 
hade jag inte gjort, det var slarvigt, men det brukar jag göra.” Läraren är inte själv säker på 
var kursmålen är inlagda. Under dokument finns t.ex filer med filnamnen ”Kursplanering”, 
”Lektion1” respektive ”Lektion2”.  
 
För att lägga ut ett dokument i en avdelning, direkt på sidan, väljer man Överför fil (figur 7.39-
övre) och kan sedan välja bland filer som man har på sin dator (figur 7.39-mellan). Om man 
har flera filer och vill organisera dessa i grupper kan man skapa mappar (undermappar) som 
man placerar filerna i (framgår av figur 7.39-övre). Det går också att skapa ett dokument direkt 
i Skolkompassen (figur 7.39-undre). Dokument som man har lagt in går att ta bort och det går 
att flytta dokument inom Rummet, men att flytta dokument mellan Rum är enligt lärarna svårt. 
Ett enklare sätt att göra det på är att skapa ett Rum genom att importera ett befintligt Rum. Då 
följer de dokument som finns i det tidigare Rummet med till det nya Rummet. Det ska gå att 
koppla material i Rummet till mål (figur 7.39-mellan), men det använde inte någon av de lärare 
som visade upp Skolkompassen för oss. På vår fråga om vad ”koppla till mål” är för någonting 
svarade t.ex en lärare: ”det kommer jag inte ihåg, faktiskt – det har jag inte använt, men det har 
vi provat någon gång”. 
 

1 Några av verktygsmenyerna trunkerades i vänsterkanten och/eller överkanten vid inspelning av  
  Skolkompassens användning. 
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Figur 7.39: Exempel på överföra fil respektive skapa nytt dokument. 
 
En del lärare lägger upp föreläsningsbilder i form av PowerPoint. Många av lärarna uppger att 
de har börjat använda SmartBoarden i klassrummen och lägger då upp den fil som skapas under 
lektionen. En lärare säger att ”eleverna fattar bättre när man gör bilderna tillsammans, istället 
för att jag visar färdiga bilder med text – det blir lite som förr när man skrev på tavlan – men 
fördelen är nu att jag kan lägga ut det efteråt”.  
 
En annan lärare som lägger upp bilder säger: ”det är många som går in och tittar på genom-
gångarna i efterhand, speciellt på lite svårare kurser […] jag kan se om dom har varit inne och 
hur många filer som varit öppnade1 […] elever som sköter sig gör jag ingenting åt, men en elev 
som varit borta mycket kan jag gå in o fråga varför den inte kollat på Skolkompassen”. 
 
Samtliga av de lärare som lägger upp bilder lägger upp dem efter lektionen. En lärare har vid 
något tillfälle testat att spela in en genomgång och lägga ut filmen till eleverna. Detta var dock 
inget som rekommenderas pga att filmen tar stor plats.  
 
Länkar 
 
En del lärare anvisar elever information genom att lägga ut länkar i Rummen. Det som länkas 
till är exempelvis digitala läromedel, filmer (både YouTube och egna Mediearkivet), nyheter 
och webbsidor intressanta för ämnet.  

1 Statistikfunktion för att få information om användning av Skolkompassen finns i rumsverktyget Portfolio. Detta 
behandlas i avsnitt 7.10 under rubriken Portfolio. 
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Länkarna kan läggas ut på olika sätt i Rummen. När man skapar ett Rum kan man välja verk-
tyget Länkar. Länkverktyget ingår också i olika fördefinierade verktygspaket som användarna 
kan välja mellan. Verktyget visas med en länksymbol och beskrivs på Skolkompassen så här: 
”Spara dina favoritlänkar i länkarkivet. Länkarna är sökbara och lagras i mappar.” När man 
väljer detta verktyg läggs en länksymbol upp som en avdelning i Rummets vänstermeny. Där 
kan användaren sedan lägga in olika länkar direkt på sidan eller organiserade i olika mappar. 
 
Länksymbolen som skapas i Rummets vänstermeny indikerar att en användare som söker infor-
mation i form av länkar ska söka under en sådan avdelning. Men länkar kan också läggas in på 
sidan under en avdelning av typen arkiv. En del lärare lägger även in länkar direkt i ett Word-
dokument. På avdelningar med länksymbol ligger länkar men där kan också finnas dokument. 
Figur 7.40-vänster visar delar av en sida som tillhör en länkavdelning (”Inför prov/länkar”) där 
ett Worddokument lagts in tillsamman med ett antal länkar. Figur 7.40-höger visar en sida under 
en avdelning av typen arkiv (”Kursmtrl.”) där en länk finns tillsammans med två olika typer av 
dokument. Detta innebär att man kan hitta länkar respektive dokument på flera typer av 
avdelningar/sidor. Om användaren t.ex letar efter en länk, räcker det alltså inte med att gå in på 
avdelningarna som har en länksymbol, utan användaren kan behöva leta även på andra avdel-
ningar. 
 

 
 

Figur 7.40: Exempel på innehåll under länkavdelning respektive arkivavdelning. 
 
En lärare som lagt ut länkar i en mapp under en avdelning för arkiv säger: ”[länkar] det är 
väldigt enkelt – inget konstigt”. På en fråga till en lärare om vad det är för skillnad mellan länkar 
som är inlagda under en länkavdelning och länkar som ligger under en arkivavdelning svarar 
läraren: ”lite mer övergripande länkar har jag lagt under flikarna”.  
 
Mitt arkiv  
 
Under Personliga verktyg finns Mitt arkiv. Med detta verktyg har användaren tillgång till en 
personlig lagringsplats som är helt skyddad från åtkomst av andra personer. Här kan lärare 
respektive elever lägga in dokument, så att de har tillgång till dessa oberoende av vilken dator 
de använder för tillfället. Då både lärare och elever har egna bärbara datorer, verkar detta vara 
en funktion som inte används så mycket. Enbart en av lärarna har tagit upp i intervjuerna att 
läraren använder Mitt arkiv. Läraren säger så här: ”tycker att mitt arkiv är praktiskt, för då har 
man tillgång till dokument överallt och man behöver bara jobba i en och samma version”. 
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Kurs- och undervisningsmaterial – några samlade reflektioner 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att många lärare lägger ut undervisningsmateriel på 
Skolkompassen och att det ofta är enkelt för användarna att få upp text, filer/dokument och 
länkar på Rummen i Skolkompassen. Lärare tycker också att detta är ett bra och enkelt sätt att 
distribuera undervisningsmaterial på. Det är tidsbesparande och den som har lagt ut informa-
tionen kan vara förvissad om att den finns tillgänglig för eleverna. Men det är viktigt att komma 
ihåg att detta inte är likvärdigt med att eleverna har tagit del av den information som lagts upp. 
Vi uppfattar att en del lärare fokuserar på att lägga ut information och är nöjda när detta är gjort. 
Lärarna har då inte samma engagemang i att följa upp och påverka, så att eleverna också tar del 
av den information som finns. Det finns lärare som uttrycker att de inte ens tror att eleverna 
kommer att använda informationen.  
 
Det är alltså viktigt att lägga in material i Rummen, så att information finns där. Men för att 
Skolkompassen ska ge nytta måste informationen också organiseras på ett sådant sätt att den 
enkelt kan hittas av eleverna när de behöver den. I Skolkompassen finns funktionalitet så att 
Rummen kan delas in i olika avdelningar som kan namnges. Namn kan skapas så att Rummet 
får en bra struktur och ger vägledning för att söka information. Men lärarna utnyttjar inte fullt 
ut potentialen med indelning i olika avdelningar och undermappar där lämpligt kursmaterial 
kan placeras. Att strukturera, namnge och placera informationen kan vara komplicerat för 
lärarna. 
 
Val av avdelningar och namn bör göras så att det stödjer elevernas sökprocess. Men en lämplig 
indelning och namngivning försvåras genom att Skolkompassens verktyg Arkiv och Länkar 
också innebär en fördefiniering av typ av avdelningar i Rummet. Lärarna följer dock inte alltid 
den fördefinierade indelning som ges av Skolkompassen. Man är inte alltid så noga och IT-
systemet innehåller uppenbarligen inte restriktioner som ger användarna stöd för att tillämpa en 
strikt indelning vid uppladdning av dokument och länkar. Skolkompassen gör det istället 
möjligt för användarna att till viss del bortse ifrån intentionerna med verktygen Arkiv och 
Länkar. 
 
Att lärarna lägger ut länkar under arkivikonen och filer under länkikonen kan vara ett sätt att 
gruppera och hålla samman information för visst användningssyfte, och detta kan vara bra för 
eleverna. Problemet är att lärarna inte följer upp med tillräckligt särskiljande och informativa 
benämningar på avdelningarna, vilket gör att ikonerna får stor tolkningsmässig betydelse för 
den som söker information. Olika lärare tillämpar också olika principer för val av verktyg och 
avdelningar. Vissa lärare följer inte alltid sina egna principer utan gör på olika sätt vid olika 
tillfällen. Detta sammantaget kan ge förvirring och göra eleverna osäkra samt försvåra elevernas 
användning av Skolkompassen och upplagt lärmaterial.  
 
Vi ser också att en del lärare lägger ut information som vi uppfattar kan vara svår för elever att 
hantera utan stöd från lärare. Läraren kan t.ex samla ihop och lägga ut många olika kunskaps-
källor som berör det som behandlas på kursen. Men materialet blir mycket omfattande och 
elever kan ha svårt att orientera sig och på förhand bedöma vad de olika kunskapskällorna kan 
ge; vilka källor är viktiga – mindre viktiga, vilka avsnitt i dokumenten är viktiga – mindre 
viktiga, finns någon rekommenderad läsordning? Det som kan vara svårast för eleverna att 
hantera är länkar som hänvisar till en startsida på en webbplats. Är avsikten med länken att 
eleverna ska hämta viss information som finns någonstans på webbplatsen eller har läraren lagt 
ut länken för att eleverna endast ska känna till webbplatsen och använda den mer som oriente-
ringsinformation? Att söka och välja ut lämplig information för visst ändamål är viktigt att träna 
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på och lära sig men det kräver också förkunskaper för att göra detta på ett effektivt sätt. För att 
elever inte ska bli förvirrade och blockerade av för mycket information, som de inte har till-
räcklig kunskap om för att hantera på ett effektivt sätt, krävs stöd och läsanvisningar från 
läraren. Anvisningar kring hur lärmaterialet bör hanteras måste då placeras så att det är lättåt-
komligt i anslutning till lärmaterialet på Skolkompassen. Istället för att använda sina fackkun-
skaper för att göra nytt anpassat material kan lärare hämta lärmaterial av mer generell karaktär 
och använda fackkunskaperna för att skapa guider som hjälper eleverna att utnyttja olika typer 
av information i sina lärprocesser. 

7.8 Söka information/dokument 

Informationsinnehållet i Skolkompassen är omfattande. Lärare och annan skolpersonal fyller 
Skolkompassen med information. Men de använder också Skolkompassen för att själva söka 
efter information. T.ex finns många dokument som utbildningsledare och rektorer lagt ut. Det 
kan vara protokoll från konferenser, utredningar och blanketter som ska fyllas i. Lärare hämtar 
löpande olika typer av information, det kan gälla personal-, elev- och organisationsfrågor eller 
mer undervisnings- och ämnesrelaterade frågeställningar. Det finns lärare som bedömer att de 
ägnar mer tid åt att söka, än att lägga upp information på Skolkompassen.  
 
Att söka i Rum 
 
Användarna kan finna information direkt på Rummens startsidor. Men mycket information 
finns under olika avdelningar och mappar i de olika Rummen. Flera av lärarna säger att ”det 
finns många dokument i Skolkompassen” och att det kan vara ”svårt att hitta det man söker 
efter” eller t.o.m ”det är väldigt rörigt – man hittar inte”. En lärare säger: ”det man ser [i 
Skolkompassen] styrs av placeringen på Idagsidan, det som är på Idagsidan är lätt att hitta, 
men det som är gammalt är svårt att veta var det ligger, man får fundera en del och lista ut hur 
den som har lagt in det har tänkt […] det är ett tungrott system […] ofta hittar man det man 
söker – men det kan ta tid – man får söka på flera sätt […] det är inget naturligt system som 
säger var det ska hamna, man får dyka in och ut i olika Rum, olika personer lägger in efter 
olika principer”.  
 
Att det tar tid att söka beror också på att det finns mycket information i Skolkompassen. En 
lärare berättar t.ex att det under ht 2011 hade samlats 350 dokument enbart i Rummet 
”Personal” på Skolkompassen. Att all information finns samlad på ett enda ställe, är samtidigt 
en av de stora fördelarna med Skolkompassen. Detta är också något som många av lärarna tar 
upp i intervjuerna. 
 
Det finns i huvudsak två olika sätt att söka efter dokument i Skolkompassen. Det ena är att gå 
till ett Rum och där leta upp en mapp eller fil. Det andra är att använda sökfunktionen som är 
en ganska ny funktion i Skolkompassen.  
 
Båda skolorna har Rum i Skolkompassen där gemensamma dokument som berör lärare och 
övrig personal finns samlade. Ett exempel är Rummet ”Personal”. Ett annat exempel är Rummet 
”Information XY” (XY är en förkortning för aktuell skola). I figur 7.41 visas startsidan för detta 
Rum. I flikmenyn trunkeras dock Rummets namn, så att endast ”Information” blir synligt för 
användaren. Detta Rum är ingång till en stor mängd dokument. Information finns att hämta 
under såväl avdelningarna i vänstermenyn som direkt på sidan. På sidan finns länkar till 
dokument och Rum/sidor. Länkarna är organiserade med eller utan rubriker.  
 

105 
 



 
 

Figur 7.41: Rummet ”Information XY” som vänder sig till personalen på skola XY. 
 
Om användaren väljer den okategoriserade länken ”XY-Dokument” (se figur 7.41, övre raden 
i tredje kolumnen) förflyttas användaren vidare till startsidan i Rummet ”Elev- och vårdnads-
havarinformation XY”, se figur 7.42 (texten på fliken har trunkeras till Elev- och vår..). På sidan 
finns en lista med ett stort antal valbara dokument (länkar) som är grupperade under rubriker 
som sorterats i bokstavsordning. I rubriken på sidan står att dokumenten som refereras till på 
sidan är skolans ”informationsbank”. Eftersom Rummet heter ”Elev- och vårdnadshavar-
information XY” bör dokumenten innehålla information som tillhör denna kategori, samt vara 
en underkategori till ”XY-Dokument”. Vi är dock tveksamma till om de dokument som t.ex 
benämns Arbetsmiljöansvariga, Info om hjärtstartare, Ämnesansvar – handlingsplan, endast 
kan anses tillhöra kategorin ”Elev- och vårdnadshavarinformation”.  
 
Det är just länken ”XY-Dokument” (figur 7.41) som en lärare först väljer att använda sig av, 
när läraren får frågan om hur man få tag på dokument. När läraren navigerat vidare till sidan 
med valbara dokument (figur 7.42) och scrollar över den långa listan med rubriker från A till Ö 
i flera kolumner, säger läraren: ”[XY-]dokument – det är ju allt detta – det är ju en hiskelig 
massa planer över allt, alltså”. På vår fråga om dokumenten istället går att söka från sökfunk-
tionen svarar läraren: ”det vet jag inte – jag har inte gått in där [i sökfunktionen] när jag har 
letat [efter något] – men det kanske går”. Läraren tycker det är svårt att leta i den långa listan, 
för det är svårt att veta vad man ska leta efter. Läraren berättar att rektorn för det rektorsområde 
som läraren tillhör har lagt de dokument som lärarna behöver i ett RO-rum ”[rektorn] har gjort 
det lite smidigt för oss, och då går jag alltid in på RO och då ligger det mesta där”. 
 

 
 

Figur 7.42: Del av sidan som ska innehålla skolans sk informationsbank. 

XY:s

AB:s

IKT - XY

XY-Dokument

XY

IKT - XY

XY-DOKUMENT
XY-dokument är XYskolans ”informationsbank”
Saknar du information om något, meddela Svea Rosenknopp, ank 6699, svea.rosenknopp@jonkoping.se

XY

106 
 



 
För att underlätta för lärarna att hitta dokument, väljer alltså en del rektorer ut de dokument som 
de anser är relevanta för arbetsgruppen och lägger upp dem i ett separat Rum för rektors-
området. Exempel på länkar till rektorsområdesrum finns i första kolumnen på startsidan som 
visas i figur 7.41. Länkarna finns under rubriken ”Informationsrum”. Exempel på ett rektors-
områdesrum finns i figur 7.43. I denna figur kan man också se att även den menyflik som avser 
det aktuella rektorsområdesrummet tilldelats namnet ”Information”, eftersom det aktuella 
Rummets namn ”Information RO 99” trunkerats av IT-systemet. I den övre flikmenyn finns 
alltså nu två flikar med identiskt lika benämning. 
 

 
 

Figur 7.43: Ett rektorsområdesrum med avdelningar och dokument. 
 

 
En annan lärare säger: ”det är svårt att hitta, man kör på de säkra rummen, några stycken som 
man vet ungefär vad de innehåller […] men det är väldigt svårt att hitta över huvud taget, det 
kan ligga länkar på framsidan, det kan ligga länkar i mappar, över allt egentligen […] ett 
exempel är att jag höll på att leta efter nedladdning av [ett visst dokument] i två veckor innan 
jag hittade det. 
 
En annan lärare som får frågan hur läraren gör för att hitta ett visst dokument som någon har 
sagt ligger på Skolkompassen berättar: ”Ja det är svårt, det är jättesvårt, då måste man nästan 
veta vilket Rum det ligger i”. Läraren berättar vidare: ”under [Rummet] personal t.ex finns så 
mycket – och vilket [rubrik] ligger det under – det är inte givet var dom ligger någon stans, så 
den [Rummet personal] är lite rörig”.  
 
Läraren säger också: ”när man lägger ut något, måste man tänka, vem man vill ska läsa det o 
då väljer man Rum utifrån det”. Ytterligare en annan lärare, som får en fråga om hur man hittar 
dokument, svarar: ”Ja, det var en väldigt bra fråga – det är det stora dilemmat […] väldigt 
många Rum o väldigt många mappar – vilken mapp har dom lagt det i o i vilket Rum – mindre 
antal Rum vore bra”. 
 
En annan lärare säger: ”söka i Skolkompassen – där är man inte nöjd med kan jag ju säga, det 
är ju helt värdelöst att söka, att det skulle vara en kompass i skolan – det är ju lögn – det är ju 
lättare att gå vilse där än att gå vilse i skogen”. Läraren fortsätter: ”det är väldigt svårt att söka 
efter specifik information, man kanske vet att den finns i ett specifikt Rum – man letar – men att 
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hitta […] folk skrattar ju åt Skolkompassen […] det är många som undviker att gå in och söka 
information – då tar man den hellre från någon som redan vet”. 

 
Av ovanstående kan vi förstå att lärare har problem med att söka information på Skolkom-
passen. Det är inte alltid så enkelt att hitta dokument genom att navigera till något Rum, sida 
och mapp. Det är heller inte enkelt att förstå strukturen över vilka Rum, mappar och filer som 
finns. Även den som ska lägga ut information upplever det svårt att alltid säkert veta var 
informationen ska placeras. Detta innebär att information av samma typ kan hamna på olika 
ställen och helt olika typer av information kan hamna tillsammans. Ett stort problem, som 
många av lärarna och övrig skolpersonal upplever med Skolkompassen, är just att den saknar 
begriplig och överskådlig struktur.  
 
Att rektorer samlar upp dokument i särskilda Rum utifrån vissa avsedda behov underlättar för 
lärarna. Men om detta innebär dubbellagring av dokument, finns risker för oklart ansvar för 
versionshantering och föråldrade dokument. Det finns också risker för att lärarna nöjer sig med 
en sådan klustring och inte själv värderar och söker i andra Rum och efter ytterligare infor-
mation. 
 
Att lärarna tycker att det är svårt att hitta information i Skolkompassen är tydligt. Men även 
eleverna kan ha svårt att hitta; många lärare tar också upp detta i intervjuerna. En lärare säger 
t.ex: ”det är lätt att lägga in information i Skolkompassen så att eleverna kan få de i Rummet, 
men de kan ha svårt att veta i vilket Rum de ska leta i, o hittar därför inte alltid”. En annan 
lärare som tycker att det generellt kan vara svårt att hitta information i Skolkompassen berättar 
att läraren har tillgång till 40–50 Rum som läraren kan söka i, men att det nog är enklare för 
eleverna som endast har ca 10 Rum. Vi kan dock misstänka att även 10 Rum som är 
organiserade på olika sätt och där risker finns för överlappning mellan olika klass- kurs- och 
ämnesrum kan vara svåra för elever att snabbt och säkert hitta i. 
 
Att använda sökord 
 
Om användaren inte vill leta sig fram i olika Rum och på olika sidor kan användaren ta hjälp 
av Skolkompassens sökfunktion för att få tag på något dokument. Sökfunktionen är placerad 
uppe i det högra hörnet på sidan. Sökfunktionen söker efter dokument i alla mappar som 
användaren har tillgång till. Det går att ställa in vilka Rum man vill söka i och om man vill ha 
dokument från en viss tidsperiod, t.ex senaste veckan.  
 
I de inledande intervjuer som genomfördes var det flera lärare som efterfrågade en sökfunktion 
i Skolkompassen. Men eftersom sökfunktionen är ganska ny har en del lärare inte upptäckt den 
ännu. En lärare säger t.ex: ”det är väldigt många Rum, o så vill jag hitta ett dokument som 
någon har sagt att vi ska läsa, så börjar man söka, var borde det ligga någon stans, […] så går 
man in där [på Rummet], vilken mapp kan det då ligga i, så går man in där men hittar inte – 
varför finns det inte en enkel sökfunktion – jag vill ha ledighetsansökan”. 
 
En del lärare använder sökfunktionen och tycker att det är bra att den finns, andra letar bland 
Rum och mappar som tidigare. En lärare säger: ”har använt sökfunktionen en gång, vet inte hur 
bra den är […] men man vet var vissa saker ligger och då går man dit [till Rummet/ mappen], 
[sökfunktionen] kan nog vara bra för nya, de vet ju inte alls”. 
 
Kvaliteten på sökresultatet kan variera beroende på vad man söker efter och vilket nyckelord 
som används. En lärare säger om sökfunktionen ”det är svårt att söka – beror på hur det är 
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inlagt”. När läraren ska visa hur det går till, söker läraren på en fil som läraren har använt 
tidigare. Läraren får dock ingen träff och förstår inte varför, ”det här har jag kört tidigare […] 
konstigt att det inte blev någon träff på den nu”. Men läraren säger ändå att sökfunktionen 
fungerar bra och att det är ett efterfrågat tillägg till Skolkompassens funktionalitet.  
 
En annan lärare som inte har så bra erfarenheter av sökfunktionen berättar: ”jag letade efter 
[abc-]planen o den var helt omöjlig att hitta”. Läraren fortsätter dock ”jag söker på den, så får 
vi se nu”. Läraren tycker att dokumentet bör vara lätt att hitta och säger: ”den [abc-planen] ska 
ju vara synlig för alla, den ska ju även föräldrar kunna gå in o titta på”. När läraren sedan testar 
att söka efter dokumentet hamnar bästa träffen längst ner. Läraren säger först ”här är ju inget, 
det är bara sånt man har skrivit i protokoll” men upptäcker efter en stund dokumentet och 
säger ”men där ligger den, längst ned – konstigt – då måste det gå efter datum om det ligger 
så”.  
 
Att söka information – några samlade reflektioner 
 
Att lägga ned tid på att söka information i Skolkompassen, men inte hitta det man söker, kan 
upplevas som en helt onödig sökning. Lärarna behöver vara effektiva och kan då hitta egna 
lösningar för att snabbt få tag på viktig information. Lärare säger att ett bra sätt är att ”fråga 
någon som vet”. En lärare berättar att om det kommer information som berör flera av de lärare 
som sitter i samma arbetsrum, t.ex veckobrev från rektor, skriver de ut detta på papper. Den 
lärare som jobbar sent på fredagar ser till att det blir utskrivet och sätter upp det på anslagstavlan 
så att alla har det lättillgängligt på måndagen.  
 
Vi kan konstatera att en stor mängd information produceras och läggs in i Skolkompassen för 
att den ska kunna läsas och användas, dvs ge nytta för olika användare. Men användarna kan 
ha svårt att orientera sig och få fram den information som de har behov av i olika sammanhang. 
Faktorer som kan försvåra för användare att hitta önskad information är t.ex, stor mängd 
information, komplex struktur (t.ex flera nivåer, vertikala länkar, överlappande kluster), oklar 
kategorisering (t.ex olika typer av indelningsgrunder och ologiska klasser), inkonsekvent 
placering, otydlig navigering, oklara benämningar samt trunkeringar av texter. Att den infor-
mation som finns i Skolkompassen inte används i tillräckligt hög utsträckning, innebär ett dåligt 
utnyttjande Skolkompassen som kunskaps- och kommunikationsinstrument.  
 
Att söka i Skolkompassen kan ske genom att användaren själv stegvis väljer ett alternativ, t.ex 
val av Rum–avdelning–rubrik–mapp–fil. Denna process kan vara både komplicerad och osäker 
för användaren. Användaren måste hela tiden göra ”rätt” val. Sökprocessen kan kräva många 
försök innan användaren hittar rätt. Ju fler valsituationer och ju fler valalternativ, desto längre 
tid kan processen ta, speciellt om användaren väljer ”fel” några gånger. Risker finns för att 
användaren ger upp för tidigt eller väljer att inte börja en ny sökprocess i Skolkompassen. 
 
Att söka genom att använda Skolkompassens sökfunktion är enklare för användaren, men detta 
kan också vara en osäker strategi. Det kan vara svårt för användaren att värdera nyttan hos de 
alternativ som den automatiska sökprocessen genererar. Val av sökparameter har betydelse för 
sökprocessens resultat och sökprocessen är inte genomskinlig för användaren. Om sökningen 
inte ger någon relevant träff och användaren vet att informationen finns i Skolkompassen, kan 
användaren tolka resultatet som ”falskt” och ändra sökargumentet samt försöka igen. Om 
användaren däremot inte vet om information verkligen finns, kan användaren ta sökresultatet 
”ingen träff” eller ”ingen relevant träff” för ”sant” och avbryta sökprocessen.  
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Både sökning genom navigering och sökning genom parameter innebär alltså risker för att 
användare inte hittar information som finns, ger upp för tidigt eller undviker att söka, speciellt 
om resultaten vid tidigare försök blivit misslyckade. För båda typerna av sökning gäller att 
kunskaper om innehåll och struktur i Skolkompassen underlättar sökprocessen och förbättrar 
användarens möjligheter att nyttja den information som finns inlagd.  

7.9 Inlämningsuppgifter och prov 

Inlämningsuppgifter – ta emot  
 
Många lärare använder digital inlämning för uppgifter som eleverna ska utföra och lämna in. 
Funktionalitet för att ta emot filer från elever skapas automatiskt när lärare lägger upp ett Rum 
och väljer verktygspaket. Verktyget ”Inlämning” representeras av en arkivsymbol som inne-
håller en pil. Verktygssymbolen läggs upp som en avdelning i Rummets vänstermeny. Inläm-
ningsverktyget kan också väljas separat bland valbara verktyg så att Rummet innehåller flera 
inlämningsmappar som visas i vänstermenyn. I Skolkompassen beskrivs verktyget så här: 
”Elever kan lämna in egna arbeten eller grupparbeten. Lärare kan sen lämna kommentarer, ge 
omdömen och sammanställa rapporter”. Alla lärare använder inte inlämningsverktyget. De 
lärare som inte använder denna funktionalitet tänker inte alltid på att ta bort verktyget från 
Rummet om det lagts upp automatiskt. 
 
Läraren kan skapa undermappar i inlämningsverktyget där elever kan lägga in sina dokument. 
Man skapar en undermapp genom att gå in på inlämning och välja Ny mapp. När man skapar 
en undermapp kan man också lägga in vilka klasser, elever eller grupper som ska ha rättigheter 
att lämna in dokument i mappen. Det går också att skapa grupper och ha inlämningsmappar för 
dessa grupper. Lärare som har Rum som används av flera klasser kan skapa olika mappar för 
respektive klass. Det blir många mappar för läraren, men varje elev ser bara de mappar som är 
aktuella för dem.  
 
En lärare uttrycker att det är bra att kunna lägga upp olika typer av inlämningsmappar. Läraren 
säger också att eleverna tycker det är smidigt och att de kan gå in på en mapp för att se om de 
har lämnat in eller inte. I figur 7.44 visas en sida där en lärare har skapat tre mappar för att ta 
emot olika typer av inlämningar. När en mapp är skapad får eleverna inte automatiskt något 
meddelande om att inlämningsmapp finns där eleverna kan lägga in sina uppgifter. 
 

 
 

Figur 7.44: Tre olika inlämningsmappar. 
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Det går också att göra olika inställningar för en mapp, som t.ex tidpunkt när den ska öppnas 
och stängas, se figur 7.45. Användaren sätter tider för inlämningsmappar genom att ändra de 
standardvärden som automatiskt genereras i Skolkompassen. Gör läraren inga ändringar är 
mappen öppen under en månad. En av lärarna uttrycker att just det här med deadlines på mappar 
är särskilt bra. Flera lärare använder möjligheten att stänga inlämningsmappar vid viss tid. När 
en mapp är stängd kan eleverna inte längre lägga in något i mappen. En lärare säger att många 
elever har svårt att förstå att mappar stängs efter viss tid.  
 

 
 

Figur 7.45: Skapa inlämningsmapp med tidsrestriktioner för elever. 
 

Men att inlämningsmappar stängs kan vara problematiskt även för lärare. Det finns en del elever 
som inte lämnar in i tid (olika för olika kurser och klasser). Dessa elever måste då kunna göra 
en senare inlämning. Som en lärare säger ”dom måste ju ändå få lämna in”. Lärarna löser detta 
på olika sätt. En del lärare tar enbart emot sena inlämningar via e-post. Läraren kan då själv 
lägga in den sena inlämningen i inlämningsmappen, så att läraren har allt samlat. ”När tiden för 
inlämning gått ut, får de maila in till mig, så lägger jag in i mappen”. Andra lärare skapar en 
ny inlämningsmapp för restinlämningar med ett senare stängningsdatum. Läraren som visar oss 
inlämningsfunktionen har lagt upp hela klassen i mappen för restinlämningar och inte bara de 
elever som har en rest kvar. Läraren tror att det kanske går att lägga upp en mapp för endast 
vissa elever, men tycker att det är smidigare så här. På detta sätt får dock läraren inte full 
kontroll över inlämningen och vilka som ska lämna in.  
 
Läraren kan se vilka elever som har lämnat in respektive inte lämnat in och om läraren gjort en 
bedömning av uppgiften eller inte. Detta visas samlat för varje mapp, se figur 7.46. Flera av 
lärarna tycker det ger en god översikt över inlämnade och bedömda uppgifter. En lärare säger: 
”om vi tittar på en mapp – så kommer det upp här när dom har lämnat in, det här kan eleverna 
gå in och titta på, det [ooo] betyder att den inte är granskad, det [] betyder – ska fixa lite till 
o det [√] betyder att den är ok”. 
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Figur 7.46: Inlämningsmapp med inlämnade dokument med statusmarkering. 
 
När eleverna går in i Skolkompassen ser de inte hela klassen, utan bara sitt eget namn och status 
på inlämningen. Men eleverna kan inte se alla sina inlämningar samlat. Utan de måste alltid gå 
in i alla inlämningsmappar på alla kurser de har för att se om de har lämnat in eller fått 
kommentarer på inlämningar. Detta gör det inte så överskådligt för eleverna, påpekar någon 
lärare. Eleverna får svårt att överblicka och planera vilka uppgifter som ska göras och när. Den 
enda information som eleverna kan få samlat om inlämningar är påminnelserna på startsidan 
(mer om detta i avsnittet nedan).  
 
Inlämningsuppgifter – påminnelse  
 
Inlämningsverktyget innehåller funktionalitet för att automatiskt skicka påminnelser till de 
användare som har behörighet till den aktuella mappen för inlämningsuppgifter. Läraren kan 
då välja att en påminnelse ska skickas ut en viss tid innan slutdatum för inlämningen. När man 
lägger in datumgränser för hur länge mappen ska vara öppen kan man också ange när påmin-
nelser ska skickas ut, se figur 7.45 ovan. På samma sätt som för mappens öppettider sätter 
systemet ett standardvärde för påminnelsetid. Standardvärde för påminnelse är 20 dagar innan 
mappen stängs. Om användaren inte ändrar dessa datum är mappen öppen en månad och påmin-
nelsen skickas ut 20 dagar innan mappen stängs.  
 
Påminnelsen visas högst upp på elevernas Idagsida. Där kan eleverna se samtliga påminnelser 
för aktuella inlämningar. Men det förutsätter också att läraren har valt att en påminnelse ska 
skickas ut. Läraren som lagt ut påminnelser kan också se dessa på sin egen Idagsida. Hur 
påminnelser fungerar är dock inte helt klart för alla lärare. En lärare kan t.ex inte säkert svara 
på när eleverna kan se vilken tid som gäller för inlämning till viss mapp. Läraren tillägger dock 
”man påminner också eleverna på lektionerna, det brukar aldrig vara något problem”. 
 
Inlämningsuppgifter – kommentera  
 
Inlämnade uppgifter kan kommenteras av läraren. Det finns två olika sätt för lärarna att göra 
detta på. Antingen i en separat funktion i inlämningsverktyget eller direkt i elevens uppladdade 
dokument. En del lärare använder ett av sätten och en del använder båda. En lärare som 
kombinerar båda sätten tycker att det är jättebra att kunna ge kommentarer. Läraren säger också: 
”nu när jag har använt det här i ett år, börjar de [eleverna] förstå vilken nytta de kan ha av 
detta […] eleverna tar till sig kommentarerna och tycker det är bra för att de ser precis vad de 
ska göra för att få bättre resultat”.  
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Genom inlämningsverktyget kan läraren skriva in en kort text med kommentar kopplat till 
uppgiften, se figur 7.47. Läraren kan också markera uppgiftens status. Man kan här välja mellan 
klar, inte slutförd, inte godkänd, inte skickat samt inte granskad. Olika symboler dyker då upp 
i statusfältet i elevlistan i inlämningsmappen. När man trycker på klar, visas detta för eleverna. 
Kommentaren på en uppgift publiceras direkt för eleverna och det finns då inte någon möjlighet 
att ändra kommentaren. Det går inte att kommentera uppgifter från flera elever för att sedan 
publicera till dessa elever. Detta skulle kunna vara önskvärt, eftersom lärare ibland vill ändra 
en tidigare registrerad kommentar när läraren senare går igenom en annan elevs arbete.  
 

 
 

Figur 7.47: Kommentarfunktion för inlämningsuppgifter. 
 
Förutom att skriva in kommentarer i Skolkompassens kommentarsfunktion kan man gå in direkt 
i dokumentet och lägga in kommentarer. Detta tycker en del lärare är bra. En lärare som lägger 
ned mycket tid på att ge kommentarer visar oss ett Worddokument med kommentarer inlagda i 
den löpande texten. Läraren anser dock att det är en nackdel att detta görs direkt i det dokument 
som är uppladdat på Skolkompassen. Man måste då kommentera färdigt hela dokumentet på en 
gång. Vill man dela upp sina kommentarer får man istället spara ner filen på sin egen dator och 
sedan ladda tillbaka den när man är klar, vilket blir mindre smidigt. Detta upplever lärarna som 
lite problematiskt, då de kanske ofta jobbar med att rätta övningar på korta stunder mellan 
lektioner och då kanske inte hinner kommentera klart ett helt dokument. En del lärare säger 
också att de upplever det som jobbigt att läsa inlämningsuppgifter på skärmen och tycker att 
det tar mycket längre tid att kommentera på detta sätt jämfört med att göra det på papper. 
 
Lärarna har olika åsikter om inlämningsfunktionen är bra eller inte. Alla kurser har inte 
inlämningsuppgifter och en del lärare använder inte digital inlämning av uppgifter, utan låter 
istället eleverna lämna in uppgifter på papper, som de i vissa fall får skriva under lektionstid. 
En lärare motiverar detta med att det då är mindre risk för plagiering från Internetkällor. Lärare 
som inte använder inlämningsmappen så ofta tycker att den är lite krånglig att använda. Någon 
lärare tar upp att man inte har tillräcklig översikt och att det då blir svårt att jämföra olika 
arbeten. En annan lärare berättar att eleverna uppskattar att få kommentarer digitalt istället för 
på papper för att läraren har så dålig handstil. 
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En del lärare för också kommentarer på inlämnade uppgifter på annat sätt, t.ex samlat i en 
Excelfil eller direkt på papper. En anledning till detta är att man vill ha en bättre överblick än 
vad Skolkompassen ger. En annan är att man inte litar på att IT-systemet lagrar uppgifterna. 
När en lärare visar oss ett inlämnat dokument där läraren lagt in kommentarer upptäcker läraren 
att kommentarer saknas ”här hade jag ju skrivit massor mer kommentarer, sånt är ju tråkigt 
när det försvinner”. 
 
Inlämningsuppgifter – plagiatgranskning i Euphorus 
 
Från inlämningsmappen kan läraren välja att skicka ett eller flera arbeten för plagiatgranskning 
i Euphorus, som är ett särskilt IT-verktyg för plagiatkontroll. För att dokument ska kontrolleras 
i Euphorus, markerar läraren elevernas namn i listan i inlämningsmappen och klickar på 
knappen Skicka till Euphorus. Läraren får sedan (efter en kortare eller längre stund) svar på 
plagiatgranskningen i sin e-post. Granskningen visar tydligt hur mycket som har plagierats samt 
vad och varifrån plagieringen är gjord.  
 
Enligt lärarna är det sällan som elever medvetet fuskar genom att kopiera hela arbeten. Men 
många skriver av kortare eller längre texter utan att veta eller förstå att man inte ska göra det. 
Att kunna upptäcka detta är en funktion som flera av lärarna nämner att de särskilt uppskattar. 
Flera lärare nämner också att plagiatgranskningen fungerar bra. Någon lärare uttrycker dock 
viss osäkerhet till de kontroller som utförs och säger: ”ibland skickar man in ett dokument där 
den [Euphorus] borde ha hittat likheter – tycker man – och då undrar man om den [Euphorus] 
verkligen har granskat.” 
 
Prov  
 
I Skolkompassen finns en funktion för att skapa prov. Funktionen för prov ligger inte med som 
standardverktyg när man skapar ett Rum. Antingen får man lägga till provverktyget när man 
skapar Rummet eller gå in i efterhand och välja verktyget. Den symbol som automatiskt läggs 
upp som en valbar avdelning i vänstermenyn är ett dokument med ett frågetecken tillsammans 
med texten ”Prov”. Verktyget beskrivs så här i Skolkompassen: ”Du kan skapa egna prov med 
olika typer av frågor. Proven kan rättas automatiskt”. 
 
På den ena skolan använde inte någon av de lärare som ingick i studien provverktyget, men 
däremot ett par av lärarna på den andra skolan. Där använde lärarna proverktyget för att göra 
övningsprov. Men provverktyget går även att använda till kursutvärderingar, vilket man gjorde 
på en av skolorna där skolledningen tagit fram utvärderingsfrågor.  
 
I provverktyget går det att skapa prov som innehåller ett antal fastställda frågor eller att skapa 
en databas med frågor som sedan slumpas fram till ett prov för respektive elev. De lärare som 
använde provverktyget för att ta fram övningsprov (testprov) hade använt båda sätten. I prov-
verktyget finns tre flikar för läraren: ”Redigera”, ”Förhandsgranska” och ”Statistik”. Under 
fliken ”Redigera” skapas prov eller frågor till en databas, under fliken ”Förhandsgranska” kan 
läraren se hur provet kommer att se ut för eleverna och under fliken ”Statistik” kan läraren se 
hur det har gått för eleverna på prov som de har utfört. Läraren kan sedan få upp en lista över 
klassen och de resultat olika elever har fått, se figur 7.48. Dessa resultat kan sedan länkas till 
verktyget Portfolio; se vidare under avsnitt 7.10 nedan.  
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Genom testproven kan läraren se hur eleverna ligger till kunskapsmässigt under kursens gång 
och eleverna får möjlighet att öva inför betygsgrundande prov. Eleverna kan välja att göra 
testproven så många gånger de vill. ”Alla som ingår i kursen får gärna göra det och testa sig 
fram, dom kan göra testproven flera gånger – jag plockar bort när det blir för många i listan 
[resultat för samma person]”, se figur 7.48.  
 

 
 

Figur 7.48: Resultatlista från prov genomförda i Skolkompassen. 
 
Proven är självrättande och resultatet kan visas direkt för eleven efter genomfört prov, med eller 
utan rätta svar. Lärarna använde däremot inte provverktyget för de slutliga betygsgrundande 
proven. Den främsta anledningen till detta är att de tycker att det finns en ökad risk för fusk när 
eleverna har Internet så nära till hands. Någon lärare såg dock en möjlighet att använda prov-
verktyget även för sådana prov, om det skulle gå att ordna tillräcklig övervakning av elevernas 
användning av datorn. 
 
När man skapar ett prov börjar man med att först fylla i olika parametrar för provet, se figur 
7.49. Man kan t.ex ha slumpmässig användning av frågor, begränsa tiden för provet, ange om 
eleverna får göra provet en eller flera gånger, om de rätta svaren ska visas för eleverna efter 
provet och om resultaten ska visas i Portfolio1. 
 

 
 

Figur 7.49: Parametrar för att utforma prov. 

1 Portfolio beskrivs i avsnitt 7.10 nedan under rubriken Portfolio.  

Scillo, Fredrik

Hansson, Johan 

Hansson, Johan 

Hansson, Johan

Viberg, Andreas

Testprov inom  Segling

Testprov inom Segling
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Det går att skapa olika typer av frågor. Frågor med fördefinierade svarsalternativ där endast ett 
av alternativen är korrekt svar samt frågor som kan ha flera rätta svar. Det går också att skapa 
frågor utan svarsalternativ där eleverna istället ger svar i fritextform. Svaren på en sådan fråga 
kan rättas genom textigenkänning där detta kan styras på olika sätt, se figur 7.50. Det är dock 
svårt att ha denna typ av frågor för längre svar och det blir svårt för de elever som stavar fel. 
När man skapar provet kan man välja automatisk eller manuell rättning. En lärare som gärna 
vill jobba med testprov för sina elever gör kompletteringsrättning till den automatiska 
rättningen, ”jag håller på och rättar det här, kollar upp stavningen, men det blir ju ändå en 
hjälp i rättningen”. 
 

 
 

Figur 7.50: Parametrar för textigenkänning. 
 
Det går att lägga in bilder till frågorna. En lärare säger: ”jag har lagt in lite bilder [i frågorna] 
men det var lite krångligt att få dit dom, men det gick så småningom”. Att det finns begräns-
ningar för vilka frågor som kan ställas och hur de kan formuleras är argument som flera lärare 
anger för att inte använda provverktyget. En lärare säger t.ex: ”jag tycker det är lite svårt med 
prov, för jag tycker inte jag kan få ut de utvecklade svaren som jag vill, det är mest för G-nivå 
– ja- och nej-frågor att ta ställning till”. 
 
En lärare som använder verktyget tycker att det är ett bra verktyg och upplever att det sparar 
mycket tid, ”automatisk rättning finns o textigenkänning blir en hjälp vid rättningen. Läraren 
nämner dock att textigenkänningen inte klarar specialtecken (t.ex Σ-tecken) men säger också 
att ”det funkar någorlunda hyfsat ändå […] rättningen sparar tid för mig o eleverna tycker det 
blir roligt, det blir lite variation”. Läraren har inte fått någon utbildning kring hur verktyget 
används utan har fått upptäcka och testa själv hur det fungerar.  
 
Uppfattningar om nyttan av provverktyget varierar mellan olika lärare. En lärare säger sig inte 
använda verktyget för att det är för mycket jobb att skapa proven. En annan lärare använder det 
inte så mycket, men tycker ändå att det är ganska enkelt. En lärare tycker att provverktyget 
hanterar obligatoriska frågor på ett olämpligt sätt. När man skapar de frågor som ska utgöra bas 
vid slumpmässigt urval av frågor till viss elev, kan man ange vilka frågor som ska vara 
obligatoriska. Läraren menar att en fråga som markerats som obligatorisk alltid ska ingå i 
provet, dvs inte ingå i det slumpmässiga urvalet. Men provverktyget hanterar istället en sådan 
fråga som att den alltid måste besvaras om den slumpvis har valts ut till ett prov.  

tross rep
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Inlämningsuppgifter och prov – några samlade reflektioner 
 
Skolkompassen ger inte automatiskt eleverna tillräcklig information om vilka tider som gäller 
för de inlämningar/inlämningsmappar som lärare har lagt upp i Skolkompassen. Först när 
eventuell påminnelse går ut får eleverna information om detta på sin Idagsida. För att eleverna 
ska kunna planera skolarbetet, behöver de så tidigt som möjligt veta vilka tider som gäller för 
de arbeten som ska färdigställas och lämnas in. Eleverna behöver information om start och 
stopptider för respektive inlämningsmapp samt vilken tid de kommer att få påminnelsemedde-
lande. Eftersom IT-systemet alltså inte har all denna funktionalitet är det viktigt att lärare ser 
till att eleverna får kompletterande information om tider på annat sätt än genom inlämnings-
funktionen i Skolkompassen.  
 
Inlämningsfunktionen är inte anpassad för försenade inlämningar. Olika lärare löser förseningar 
på olika sätt. Att lärare hanterar dessa filer per e-post eller skapare en ny mapp för hela klassens 
elever bör medföra extraarbete samt minskad kontroll och försvårad uppföljning av försenade 
uppgifter. När lärare tillämpar olika rutiner, kan detta skapa förvirring och osäkerhet för 
eleverna, vilket kan vara till nackdel för de elever som befinner sig i en förseningssituation. 
 
Feedback till elever med kommentarer i eller relaterat till en inlämnad uppgift kan vara en viktig 
faktor i elevens lärprocess. Kommentarsfunktionen är alltså en viktig funktion i Skolkompassen 
som kan bidra till kunskapsmålen. Men en sådan positiv effekt uppnås inte automatiskt. Det 
kräver också att läraren lämnar kommentarer av tillräckligt hög kvalitet samt att eleven kan 
förstå lärarens synpunkter och använda dem för att förbättra sitt arbete och därigenom sitt 
resultat.  
 
Lärare kan organisera och benämna olika inlämningsmappar i Skolkompassen på ett sätt som 
är anpassat till de kurser och inlämningar som läraren har. Lärarna har då möjlighet att lägga 
upp en lämplig struktur med avdelningar och mappar som ger läraren en mer samlad bild över 
olika inlämningar som läraren hanterar. Men eleverna kan inte på samma sätt få en samlad bild 
över sina inlämningsuppgifter. Eleverna måste anpassa sig till den indelning som olika lärare 
har valt och kan inte omorganisera så ett det passar den enskilda eleven. Eleverna behöver t.ex 
ha kontroll över vilka uppgifter som ska lämnas in, har lämnats in, ska kompletteras eller är 
klara. 
 
Vi kan konstatera att provfunktionen i Skolkompassen är ett lärinstrument, speciellt när den 
används för övningsprov. För att övningsproven ska fungera så krävs att de stimulerar kun-
skapsutveckling/inlärning samt att eleverna använder dem. Detta ställer krav på bra frågor och 
bra svarsalternativ (om sådana används) samt eventuell redovisning av önskvärda svar, speciellt 
om öppna svar används. Sättet att ställa och besvara frågor behöver anpassas till denna typ av 
provverktyg. Detta kan vara svårt för lärare som inte har vana att strukturera och frågegöra 
ämneskunskaper på liknande sätt. Eventuellt passar också denna typ av prov olika bra för olika 
ämnen/kunskapsområden. Lärare kan behöva handledning kring hur provfunktionen kan 
utnyttjas inom olika ämnen och för olika kunskapsmål. 
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7.10 Dokumentera omdömen och resultat 

Lärarna använder olika funktioner i Skolkompassen för att löpande dokumentera omdömen och 
uppnådda resultat. Det kan gälla prov och inlämningsuppgifter som eleverna har genomfört. 
Men det kan också handla om bedömningar av hur elever ligger till på en hel kurs eller del av 
kurs, t.ex om eleven kommer att bli godkänd eller ej.  
 
I avsnitt 7.9 har vi beskrivit att rumsverktyget Inlämning ger möjligheter för lärare att kom-
mentera uppgifter som elever lämnat in. I samma avsnitt beskrivs också rumsverktyget Prov, 
som förutom funktionalitet för själva provet också innehåller funktion för att dokumentera 
provresultat. Här i detta avsnitt går vi igenom funktionerna Mål (Mål-i-rum), Portfolio och E-
dok. Mål är ett rumsverktyg som används för att dokumentera hur väl elever uppnår olika 
kursmål. Detta verktyg är relaterat till rumsverktygen Inlämning och Arkiv. Även Portfolio är 
ett rumsverktyg. Verktyget används för att dokumentera elevers resultat på olika uppgifter och 
prov. Portfolio går att koppla till rumsverktygen Inlämning och Prov för att få en automatisk 
överföring av resultat därifrån. Funktionen E-dok är tillgänglig under Personliga verktyg men 
ingår inte i Fronter. E-dok används för att dokumentera omdömen och betyg.  
 
Förutom dessa funktioner i Skolkompassen använder lärarna papper, Word- och Excelfiler för 
att dokumenterar olika resultat. 
 
Mål 
 
Mål (Mål-i-rum) är en funktionalitet som läraren kan ha tillgång till inom Rum. När man väljer 
in verktyget till ett Rum skapas en valbar avdelning i vänstermenyn. Symbolen för verktyget är 
en person med en prognosbild. Verktyget beskrivs i Skolkompassen med uttrycket ”Mål i rum”. 
I vänstermenyn läggs namnet ”Mål” upp tillsammans med verktygssymbolen, men användarna 
kallar funktionen för Mål-i-rum.  
 
På den ena skolan är det dock endast få av lärarna som använder Mål-i-rum. Och på den andra 
skolan är det ingen av lärarna vi talat med som använder denna funktionalitet. 
 
I Mål-i-rum kan läraren importera officiella mål för kursen samt även själv lägga till delmål för 
olika moment. Man kan använda detta, både för att dokumentera hur väl eleven uppnår kursens 
mål och för att dokumentera resultat på olika uppgifter. Kursmålen presenteras i en lista där 
man sedan kan gå in på varje mål för sig.  
 
En lärare visar oss hur en målbild kan se ut för hela kursen, se figur 7.51. Läraren har hämtat in 
den officiella målbeskrivningen för kursen och sedan markerat hur varje elev ligger till i 
förhållande till målen, dvs en prognos över i vilken grad kursmålen kommer att uppnås, där 
gradering görs i tre nivåer (osäkert, ja eller med god marginal). De tre kolumnerna på höger 
sida i dokumentet är lärarens bedömning som relaterar till nivåerna 1, 2 eller 3 i tabellrubriken.  
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Figur 7.51: Bedömning av elevers prestationsnivå i relation till övergripande kursmål. 
 
Man kan också använda den tregradiga skalan för att lägga in nivårelaterade kriterier (delmål) 
som ska uppnås för att få visst betyg, se figur 7.52. Läraren förklarar att nivåerna 1–3 här är 
utbytta mot betyg. ”Här är det inte om målen nås eller inte, utan betygssättningen E, C och A 
[…] sedan är mellanlägena D och B inte med.” Det finns alltså inget stöd i verktyget för att 
lägga in bedömningar enligt den femgradiga skala som används i gymnasieskolan. 
 

 
 

Figur 7.52: Bedömning av elevers betygsnivå på visst kursmoment. 
 
En annan lärare som använder den tregradiga skalan (nivå 1–3) för att relatera till kriterier som 
ska uppnås på kursen tycker att det fungerar och säger: ”då får man något att gå efter – i o med 
att det finns tre, så får man väl ta dom så att det ska synkas rätt”. 
 
Om man vill lägga till mål går man in under ”Inställningar” och väljer ”Skapa nytt mål”. Man 
går in i en lista för att välja ämne och kurs. I listan ligger alla utbildningar som finns i landet. 
Det är lite svårt att hitta här tycker en lärare. Det finns inte något sätt att snabbt söka sig fram 
till rätt kurs och läraren önskar att det kunde fungera bättre. Att det kan vara svårt att hitta rätt 
och att det skulle vara bättre om informationen var mer anpassat till Jönköpings kursutbud 
uttrycker läraren så här: ”här får man leta bland alla utbildningar som finns i hela världen – 
det är jätte, jätte långt – nu kommer jag inte ihåg var jag hittade det någonstans […] det var 
väldigt svårt, kommer jag ihåg […] man kunde önska att man kunde dela upp det så att man 
inte fick in allt, jag höll på länge för att leta upp de där sakerna – men kurserna finns där.”  

Ämne – Spanska > XXXXX
Spanska, 100 poäng

Spanska, 100 poäng

Kursen spanska omfattar punkterna 1-7 under rubriken ämnets syfte. _Centralt innehåll_
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: *akfwjfajlskdjl skjlsdflds, 
*sjdklj ld gdjlkjdglkjglkjgjkl, *jsdfjkfjgksd ksfkksakskf km,sfk,klklk k,dsgkgksd, * lsfllllll 
Kdajk<jd klasfdjlkfj lakfdlj *flj lafsklkkjflkasjf lkaflkdf… 

Spanska (skriftlig) - Beskrivning av vad eleven
ska kunna på nivå 1  för
aktuellt kursmoment -

- Beskrivning av vad eleven
ska kunna på nivå 2  för
aktuellt kursmoment -

- Beskrivning av vad eleven
ska kunna på nivå 3 för
aktuellt  kursmoment -
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När man lagt in ett nytt mål finns det sedan utrymme för att ge målet en titel, beskrivning och 
nivåer/kriterier. Därefter kan läraren gå in på varje mål och få upp en deltagarlista för klassen 
där läraren kan ange om målen uppnås eller inte för respektive elev, se de tidigare figurerna 
7.51 och 7.52.  
 
Mål-i-rum är inte tillgängligt för elever eller föräldrar. Däremot brukar vissa lärare visa inlagda 
bedömningar för eleverna vid utvecklingssamtal. Läraren tycker att det vore bra om eleverna 
kunde gå in på Mål-i-rum och se lärarens bedömning. Det skulle då bli tydligare för dem hur 
de ligger till i olika moment.  
 
Eftersom Mål-i-rum enbart läggs upp en gång per kurs kan det vara svårt för lärare att komma 
ihåg hur man gör för att lägga upp målen. Så här kan det bli: ”nu ska vi se, det var länge sedan 
jag gjorde detta, man gör det en gång om året, då glömmer man nästan av hur man gjorde 
[läraren testar på Personliga verktyg och på ett ämnesrum, men hittar inte …] är det E-dok 
den är bunden till tro – jag måste gå in där o kolla lite […] nej, jag måste gå in på Rummet, nu 
så tror jag nog att jag […] redigera egenskaper tror jag nog att det var – där tror jag att det 
var – nej, jag kommer ju bara tillbaka – det måste vara här, för det var här jag lade in det – 
nej, jag får nog lämna det.” Efter drygt 3 minuter och 26 skärmbilder ger läraren upp försöket 
att lägg in ett nytt mål. 
 
En annan lärare som inte använder målfunktionen (Mål-i-rum) säger: ”det var något vi gjorde 
på en lärodag, jag har med målen på så många ställen så det känns som att – den täcker jag 
upp ändå”. 
 
Mål-i-rum är inte kopplat till E-dok, så de omdömen som förs in här måste också dokumenteras 
i E-dok, vilket då skapar dubbelarbete. En av lärarna som visar oss Mål-i-rum önskar att E-dok 
och Mål-i-rum skulle vara sammankopplade. Läraren tycker att Mål-i-rum ger en bättre översikt 
över elevernas resultat än vad E-dok gör. 
 
Från rumsverktygen Arkiv och Inlämning kan man relatera till mål som förts in med hjälp av 
målverktyget (Mål-i-rum). Detta görs genom funktionen ”Koppla till mål” som finns i dessa 
verktyg, se figur 7.53. Ingen av de lärare vi talat med använder denna möjlighet. När en lärare 
får frågan om vad koppla mål innebär säger lärare t.ex: ”det kommer jag inte ihåg – faktiskt – 
det har jag inte använt, men det har vi provat någon gång”. 
 

 
 

Figur 7.53: Att koppla mål till mappar i verktyget Arkiv eller verktyget Inlämning. 
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Portfolio 
 
Portfolio är en funktionalitet som kan läggas in i ett Rum i Skolkompassen. En portfölj är den 
symbol som automatiskt läggs upp som en valbar avdelning i Rummets vänstermeny när man 
väljer in verktyget till ett Rum. Den beskrivning som följer med verktyget i Skolkompassen är: 
”Med hjälp av verktyget Portfolio kan läraren följa varje elevs framsteg”.  
 
Portfolio användes enbart av några av de intervjuade lärarna på den ena skolan, men inte av 
någon av de intervjuade lärarna på den andra skolan. Portfolio går att koppla till Inlämnings-
mappen och Provverktyget i Skolkompassen för automatisk överföring av resultat på olika 
uppgifter och prov. 
 
I resultatöversikt i Portfolio har man en översikt över alla klassens elever och de uppgifter/ 
moment som eleverna ska genomföra på kursen, se figur 7.54. Läraren kan också, för varje elev, 
markera de uppgifter som elever har avklarat samt ge omdömen. ”Här är inlämning som har 
skett o det ska jag bedöma […] jag vill att elever ska kunna se mina kommentarer på prov och 
inlämningar, men det funkar inte som jag hade tänkt”. 
 

 
 

Figur 7.54: Portfolio med sammanställning av olika moment som ska genomföras i kursen. 
 

Läraren säger: ”här kan jag se på eleverna vad de har fixat eller inte […] eleverna kan gå in o 
se sig själva – se hela sin rad […] tanken är att man ska kunna följa vilka elever som har gjort 
vilka uppgifter”. 
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Läraren kan också gå in på ett specifikt kursmoment och få fram statistik över resultat för detta 
moment. I figur 7.55 visas olika elevers resultat på ett prov som skapats med Provverktyget. 
 

 
 

Figur 7.55: Portfolio med statistik för visst prov som skapats med Provverktyget. 
 
Portfolio och E-dok går inte att koppla för att få en automatisk överföring av resultat. Om 
läraren använder Portfolio måste läraren alltså även dokumentera resultaten i E-dok. En lärare 
anger att detta är en anledning till att läraren inte använder Portfolio. ”Tidigare har jag använt 
Portfolio där alla deras resultat ligger, men nu har vi E-dok, så nu har jag inte använt det här 
nu i år […] allt är ju inte inlämningar, vi har ju vanliga prov också och de ska vi föra in i E-
dok, det blir inte riktigt av att föra in det här också, det blir väldigt mycket dubbelarbete.” En 
annan lärare säger: ”Portfolio använder inte jag, jag kan inte tillräckligt mycket om den för att 
lära eleverna att få den att funka”. 
 
En lärare som använder både E-dok och Portfolio påpekar att man inte helt kan lita på systemet 
så därför behöver lärare föra egna anteckningar också. ”Det är ju tre system jag har, ett för min 
egen skull, Portfolio och så E-dok – för tänk om det skulle krascha […] det är mycket att skriva 
hela tiden, vad eleverna gör o vad dom ska göra”.  
 
De lärare som använder Portfolio tycker att verktyget ger en bättre översikt än vad E-dok gör. 
Att Portfolio kan ge lärare goda möjligheter att överblicka elevernas resultat uttrycker lärare så 
här: ”det blir mycket lättare för mig att se vad eleverna har gjort och eleverna har lättare att 
se vad de måste göra […] det blir inte lika tydligt i E-dok”. En lärare som inte har några direkta 
erfarenheter av Portfolio säger också: ”Portfolio har jag tänkt att börja arbeta med lite mer, så 
att jag kan samla elevernas arbeten i ett enda fack, så att säga”.  
 
Fördelen med Portfolio jämfört med E-dok är också att elever (och föräldrar) har tillgång till 
Portfolio. Varje elev ser enbart sina egna resultat och får också en god översikt över dessa. En 
lärare uttrycker: ”eleverna får själva gå in o titta på sina egna prov”.  
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I verktyget Portfolio finns också funktionalitet för att se statistik över Skolkompassens an-
vändning, se figur 7.56. Man kan få statistik både över hur mycket lärare och elever använder 
Skolkompassen. ”I Portfolien kan man se vilka som varit inne o hur många dokument som dom 
har hämtat, jag brukar visa eleverna det ibland.” Läraren tycker också att man kan se ett visst 
samband mellan hur ofta elever går in och gör olika saker i Skolkompassen och hur de presterar 
på uppgifter och prov. En annan lärare säger också ”de som har högre betyg är ofta inne o tittar 
på Skolkompassen […] dom tittar igenom material o planering o annat”. Bland de lärare som 
sagt till oss att de inte använder Portfolio kan det ändå finnas lärare som använder statistik-
funktionen i Portfolioverktyget. 
 

 
 

Figur 7.56: Visa statistik över Skolkompassens användning. 
 
Funktionen för att se användningsstatistik finns tillgänglig både genom rumsverktyget Portfolio 
och genom det Personliga verktyget Statistik i menyn i Skolkompassens huvud. 
 
E-dok 
 
I E-dok kan läraren registrera olika typer av resultat och bedömningar. E-dok är ett eget IT-
system som inte ingår i Fronter. E-dok kan nås från Skolkompassen i menyn under Personliga 
verktyg. Trots att systemet inte tillhör Fronter så krävs inte någon egen inloggning till E-dok. 
Detta avviker från hur annan extern funktionalitet hanteras. En lärare uttrycker denna inkonse-
kvens så här: ”E-dok, där kommer jag in rakt av – vilket förvånar mig”.  
 
Att dokumentera elevers prestationer på en kurs kan göras på olika sätt. Men de flesta lärare 
använder åtminstone E-dok för att dokumentera omdömen och betyg. Vi uppfattar att det också 
är obligatoriskt att göra detta. Dock nämner flera lärare att de inte tycker att alla lärare är lika 
bra på att följa denna regel.  
 
I E-dok kan man lägga in resultat på såväl hel kurs som på uppgifter och prov. En lärare säger: 
”i E-dok kan man registrera resultat, det gäller alla, både inlämningsuppgifter o prov o så”. 
Läraren kan också lägga in kommentarer om att eleven behöver komplettera något. Läraren 
tycker att E-dok ger en bra översikt. I E-dok finns kursens mål inlagda och läraren kan gå in på 
varje elev och fylla i hur eleven ligger till i förhållande till respektive mål. På samma sätt som 
i verktyget Mål (Mål-i-rum) finns här tre nivåer för att ange måluppfyllelse: 1) Osäkert om 
målen nås, 2) Ja, samt 3) Ja, med god marginal. Funktionaliteten är här mycket lika den som 
finns i Mål-i-rum. 
 
Här finns också ett fält för fritext där läraren t.ex kan ge en skriftlig bedömning eller 
kommentar, anteckna resultat på uppgift eller prov. Det finns inga bestämda regler för vad och 
hur lärare ska dokumentera i fritextfältet. Som en lärare uttrycker: ”det här är ju bra, man kan 
ju skriva vad man vill egentligen […] det har ju varit diskussion om vad man får o vad man 
inte får skriva […] ibland måste man skriva lite konstigt, lite lull-lull-form”. Systemet är så pass 
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öppet och ostyrt att det medger att alla gör på sitt eget sätt. Men en lärare tycker att det känns 
svårt att formulera sig ”när man vet att andra ska läsa det”. 
 
Lärarna kan gå in i E-dok och uppdatera omdöme och resultat för respektive elev. En lärare 
säger att det är meningen att uppgifterna i E-dok ska visa på aktuell status för varje elev. En 
annan lärare säger att ”som mentor är det här bra […] nackdelen är att man hela tiden måste 
ha det här uppdaterat, eftersom det är offentligt”. Systemet visar dock inte när uppdatering har 
gjorts. En del lärare skriver därför in datum vid uppdatering för att ha någon slags versions-
hantering. En del lärare går in ofta och uppdaterar och ändrar elevernas resultat. Medan andra 
inte gör det lika ofta. En lärare säger: ”jag uppdaterar inte varje dag […] man är påpassad o 
kan få backning om man inte sköter det”. En annan lärare säger: ”nu finns kraven att man via 
E-dok ska ha en kontinuerlig bedömning som görs under kursen, den bedömning som tidigare 
överfördes muntligt till eleven har flyttats över hit […] det ska vara underlag för uppföljning o 
för utvecklingssamtal med elever […] man [elev och lärare] ska när som helst kunna gå in o 
ser hur de ligger till […] när eleven får svar på prov så vet ju eleven”. Läraren avslutar med: 
”det går inte att hålla denna [uppgifterna i E-dok] helt uppdaterad”. 
 
En individuell utvecklingsplan (IUP) kan tas fram för varje elev. Läraren säger: ”här kommer 
alla hennes kurser som hon läser, o jag som mentor tycker det är skitbra”. En lärare berättar att 
läraren brukar skriva ut utvecklingsplanen för att gå igenom med elev och föräldrar på utveck-
lingssamtalen. Eleven får även med sig den hem efteråt, så att de kan gå igenom den hemma 
också. Läraren tycker att den ger ett bra underlag för utvecklingssamtal. En annan lärare säger 
att utvecklingsplanen är ett mycket bra diskussionsunderlag men att det bygger på att alla lärare 
fyller i ordentligt, vilket de inte alltid gör. Tidigare fick bara mentorer göra utskrifter från E-
dok, men nu får alla lärare göra detta. Ett par lärare säger att de skriver ut omdömen från E-dok 
och sätter dem i pärmar.  
 
En lärare uttrycker att E-dok är särskilt stödjande i mentorskapet och säger: ”Om man vet att 
en elev ska göra ett prov, så kan man gå in i efterhand och titta hur det gick på provet. Ibland 
händer det annars att elever säger till mentorn att det gick bra på provet, fast de inte ens var 
där”. 
 
På den ena skolan får eleverna själva gå in i E-dok och se sina resultat. En lärare säger: ”vill 
eleven snabbt ha koll på hur den ligger till i nåt ämne, kan den gå in för att se om det är risk 
att inte nå mål och i så fall se vilka restuppgifter som finns […] det vill ju rektorerna att vi som 
mentorer helst varje vecka eller varannan vecka ska säga till eleverna att de ska gå in i E-dok 
och titta, så det försöker vi tjata på dom”. En annan lärare säger att eleverna inte är så flitiga på 
att gå in och titta. Om eleverna t.ex har fått en uppmaning att gå in och läsa inför kommande 
utvecklingssamtal, så är det inte alla som gör det. 
 
På den ena skolan har eleverna inte tillgång till E-dok. Flera av lärarna tycker att det hade varit 
önskvärt. En lärare tycker också att det kunde vara bra om även eleverna själva skulle kunna 
dokumentera hur det går för dem på kursen. Då skulle läraren och eleven kunna kommunicera 
bättre kring mål och prestationer. 
 
Flera lärare tycker att E-dok är ett bra system som ger en god struktur för dokumentation kring 
eleverna. En lärare tycker dock att det blir många knapptryckningar innan man kommer fram 
till det man söker i E-dok. Flera lärare tycker att systemet är tungt och långsamt. Några lärare 
tycker att det tar mer tid att dokumentera på detta sätt jämfört med att göra det på papper. De 
tycker att det blir omständligt att behöva gå in på varje elev och dokumentera. 

124 
 



 
En lärare som visar oss E-dok tycker att det hade varit bättre och mer överskådligt om resultaten 
istället dokumenterades som i Portfolio. Läraren tycker inte att det går att få någon riktigt bra 
överblick i E-dok. Läraren tycker också att det hade varit bra om ”de kommentarer jag fyllt i 
tidigare automatiskt kommit in här [i E-dok]”. Läraren upplever att det nu läggs onödigt mycket 
tid på att registrera elevers resultat och omdömen på olika ställen. En annan lärare efterfrågar 
ett bättre system för att uppmärksamma mentorerna på att det har gjorts ändringar i E-dok, 
särskilt när det gäller dokumentation som innebär att elever riskerar att inte uppnå målen, sk 
IG-varningar. Nu får dessa mentorer hela tiden gå in i systemet och titta om det har gjorts några 
ändringar. 
 
En lärare på skolan där elever och vårdnadshavare har åtkomst till E-dok uttrycker både positiva 
och negativa erfarenheter av E-dok. ”Eleverna får en översikt över alla sina ämnen […] som 
mentor kan jag också se hur det går i övriga ämnen […] det är överskådligt men ganska mycket 
jobb med det […] som mentor är det bra, men när jag har en kurs vill jag ha alla uppgifter 
samlat, det får jag inte här, jag saknar överblick över alltihop […] det är en vanesak att lära 
sig skriva in istället för att ha det på egna papper, nu kör jag dubbla system. 
 
En del lärare för parallellt egna noteringar på papper, i Word eller Excel om omdömen, betyg 
och resultat. Anledningen till att man även dokumenterar på papper vid sidan av är att man inte 
litar på systemet fullt ut samt att det finns olika sätt att uttrycka sig mer formellt eller informellt 
om man gör det digitalt eller manuellt. 
 
Betyg 
 
I Skolkompassen finns också verktyget Betyg tillgängligt i menyn under Personliga verktyg, 
men detta är inte någon Fronterfunktion. Ingen av lärarna har visat oss hur funktionen Betyg 
fungerar.  
 
Dokumentera omdömen och resultat – några samlade reflektioner 
 
Sammanfattningsvis kan vi här konstatera att alla lärare måste dokumentera resultat men att det 
finns olika sätt att göra det på. Att ha kontroll över samt dokumentera mål och resultat för olika 
moment som genomförs under en hel kurs kan vara resurskrävande. Skolkompassen ska ge 
lärarna stöd i denna process. 
 
Verktygen Mål, Portfolio och E-dok är funktionellt överlappande, dvs de har olika men också 
delvis samma funktionalitet. Dessutom dokumenteras resultat även inom funktionerna Inläm-
ning och Prov, samtidigt som lärarna också använder pappersdokument och vanliga digitala 
dokument. Vad gäller hantering av mål är detta också problematiskt eftersom funktionaliteten 
för kursmål och prognostiserad måluppfyllelse är nästan identiska i E-dok och Mål-i-rum. 
Samtidigt anser lärare att man behandlar kursmål även på andra sätt, t.ex i ett dokument för 
kursplan som ska finnas i Skolkompassen för alla kurser. Olika sätt att dokumentera elevernas 
resultat och måluppfyllelse är alltså både överlappande och konkurrerande. 
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Lärarna är inte helt säkra på likheter och skillnader mellan olika funktioner för omdömen och 
resultat. Osäkerhet råder t.ex om: vad man kan göra, vilka uppgifter som kan registreras, vilka 
uppgifter som kan överföras automatiskt, hur inregistrerade uppgifter kan visas, vem som får 
se resultat, aktualitet för inregistrerade uppgifter.  
 
Att dokumentera resultat är arbetskrävande. När de olika verktygen är överlappande och 
konkurrerande kan lärarna ha svårt att välja. En lärare säger t.ex ”det är bra att man kan lägga 
in omdömen om elever, det blir samlat och kan spridas till alla lärare, men det tar lång tid att 
lägga in, jag har testat och att använda papper och penna går fortare”. Att lärarna har flera 
verktyg att välja mellan kan verka bra, men att verktygen inte är helt anpassade till skolan i 
Jönköping kan göra det ännu svårare att välja dokumentationssätt.  
 
Lärare uttrycker att de upplever det som onödigt dubbelarbete att tvingas dokumentera ele-
vernas prestationer på flera ställen. Många lärare uppfattar att det är obligatoriskt att löpande 
föra in resultat i E-dok, men att använda de övriga verktygen är mer valbart. Men flera lärare 
anser att de har stor nytta av att även använda ett eller flera av de övriga verktygen. Det är en 
anledning till att de också använder dessa verktyg. Att dokumentera och hålla ordning på 
resultat är en viktig del i lärarnas arbete. Lärarna ansvarar för resultat gentemot skolledning, 
elever och eventuella vårdnadshavare. Resultat i form av betyg och poäng kan mätas och jäm-
föras mellan t.ex elever, klasser, lärare och skolor. Detta är så viktigt att flera lärare vill använda 
de hjälpmedel som finns tillgängliga. Allt måste bli korrekt och inget får glömmas bort eller 
försvinna. Flera lärare påpekar också att de givetvis har egna anteckningar på papper eller på 
filer. Att dokumentera på ett korrekt och säkert sätt samt att se till att dokumentationen är 
uppdaterad kan vara stressande för lärare. Vad gäller omdömen i fritext tillkommer själva 
formuleringsmomentet som kan vara stressande. En lärare säger t.ex: ”sen måste man tänka på 
hur man formulerar sig, det man skriver in blir transparent för rektor, lärare, elever och 
föräldrar”.  
 
Lärarna behöver kunna dokumentera olika typer av resultat på ett enkelt, säkert och effektivt 
sätt. Såväl uppnådda som prognostiserade och önskvärda (mål) resultat kan vara viktiga att 
registrera. Att registrera samma uppgift vid flera tillfällen är både osäkert och ineffektivt. Lärare 
registrerar olika resultatuppgifter för att det ska finnas dokumenterat men också för att man ska 
kunna göra uppföljningar och jämförelser av olika slag, t.ex på elever, kurser, ämnen, enheter.  
 
Att följa upp prestationer och relatera till mål kan ses som en aktivitet som stödjer elevernas 
kunskapsutveckling. Att elever skulle kunna vara delaktiga i denna process genom att sätta mål 
och bedöma uppnådda prestationer skulle kunna bidra till en utveckling. Detta är också något 
som lärare har framfört önskemål om. 
 
För att registrerade uppgifter ska kunna användas på ett effektivt sätt behöver de kunna visas 
på olika sätt för olika användare. Detta ställer krav på olika behörighetsnivåer. 
 
I verktyget Portfolio kan läraren registrera resultat, se automatiskt överförda resultat samt se 
statistik över genomförda uppgifter och prov. Men läraren kan också se statistik över Skol-
kompassens användning. Detta innebär en sammanblandning av statistik inom två helt olika 
områden, resultat av skolarbete och Skolkompassens användning. Denna sammanslagning av 
statistikfunktionalitet i verktyget Portfolio kan försvåra användarnas tillgänglighet till statistik 
kring Skolkompassens användning. 
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7.11 Rapportera frånvaro – Skola24 

Lärarna kontrollerar närvaron vid schemalagda aktiviteter. För att registrera frånvarande elever 
kan lärarna gå in i menyn Personliga verktyg och välja Frånvaro. Användaren kommer då vidare 
till Skola24. Detta IT-system ingår inte i Fronter. ”Frånvaro är heller inga problem men det är 
också rätt typiskt, det är ju inte det här programmet [Fronter] utan ett annat program – det är 
en annan logik än det jag har i Fronter”. Lärarna kan även välja att gå in direkt i Skola24 eller 
via skolans webbplats. För att komma in i Skola24 krävs annan inloggning än till Skolkom-
passen, ”så får man logga in här också, men det är en annan login [samma användarnamn men 
olika lösenord] än vad man har i Skolkompassen, så man får hålla reda på sina lösenord”. 
 
I Skola24 kan läraren rapportera frånvaro för elever, få fram olika typer av sammanställningar 
över registrerad frånvaro samt se den frånvaro som elever själv har anmält. Elever anmäler 
frånvaro genom att ringa ett visst nummer som innebär att frånvaro automatiskt registreras i IT-
systemet. Lärare kan sedan gå in i Skola24 och se vilka elever som är anmälda som frånvarande. 
Det är något som en del lärare brukar göra först på skoldagen. I vissa fall kan eleven anmäla 
frånvaro direkt till läraren istället för att använda den automatiserade tjänsten. En lärare 
tillämpar t.ex principen att elever anmäler frånvaro direkt till läraren via SMS.  
 
Lärarna hanterar frånvaron på delvis olika sätt. En del lärare registrerar frånvaron i Skola24 
under lektionen eller efter varje lektion. En del lärare samlar upp och registrerar alla sina 
lektioner vid dagens slut. Vissa lärare har noteringar på papper som underlag till registrering 
medan andra kommer ihåg utan att anteckna.  
 
När läraren kommer in på startsidan i Skola24 kan läraren redan där se om läraren har någon 
lektion som ska rapporteras (se, figur 7.57). Det är bra att få information om detta. En lärare 
säger dock: ”orapporterad lektion – så står det redan på morgonen, fast jag inte haft lektionen 
ännu – det är lite märkligt”. För att registrera frånvaro kan läraren använda länken ”Rapportera 
frånvaro ” som finns på startsidan i Skola24.  
 

 
 
Figur 7.57: Startsida i Skola24 för inloggad användare som har lektion som ska rapporteras. 

Välkommen Asta Bark
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Frånvaron är kopplad till ett schema, där alla lektioner, lovdagar och studiedagar finns regi-
strerat. När läraren kommit till sidan ”Rapportera frånvaro för lektionen” kan läraren se sina 
lektioner i vänstermenyn under rubriken ”Lektionstillfällen”, se figur 7.58. Detta fungerar dock 
inte alltid på ett helt säkert sätt. När läraren söker på sidan säger t.ex en lärare: ”Jaha det var ju 
lite märkligt för den här klassen har ju inte jag, detta händer aldrig – men nu händer det, jag 
har aldrig varit med om att jag kommer in på en annan klass helt plötsligt”.  
 

 
 

Figur 7.58: Rapportering av frånvaro. 
 
En markering visar vilka lektioner som är rapporterade och vilka som inte är det. Läraren kan 
välja en lektion och då få upp en lista över lektionsgruppen och se vilka elever som redan har 
anmält frånvaro. Läraren bekräftar de elever som varit frånvarande samt markerar eventuellt 
ytterligare elever som frånvarande. Förutom att få upp frånvarorapportering för hela klassen 
kan man också välja att rapportera frånvaro för enskild elev. Detta kan vara användbart för den 
lärare som har glömt att rapportera en elev som frånvarande och kommer på det i efterhand. 
 
I frånvarorapporteringen ingår också att ange antal minuter eleven har varit frånvarande samt 
orsak till frånvaron. Läraren kan även rapportera in sen ankomst. Vad gäller tidssättning av 
frånvaro säger en lärare: ”40 minuter sätts automatiskt [en lektion], men det går att ändra, t.ex 
5 minuter för en försening”. Läraren anger frånvaroorsak genom att välja bland olika alternativ, 
se figur 7.59. Om en elev varit frånvarande från lektionen utan att ha anmält detta, anger läraren 
frånvaron som ogiltig.  
 

 
 

Figur 7.59: Valbara alternativ för registrering av frånvaroorsak. 
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De lektioner som läraren har rapporterat blir gråmarkerade på lärarens startsida. I figur 7.60 är 
båda lektionerna gråmarkerade. När läraren rapporterat frånvaron går det automatiskt ett e-
postmeddelande till vårdnadshavare, dvs om eleven inte är myndig. Vårdnadshavare ska sedan 
bekräfta frånvaron via en länk i e-postmeddelandet. Den som är mentor får information på 
startsidan om det finns frånvaromeddelanden som inte är bekräftade, se figur 7.60. Genom att 
använda länken ”Översikt: Frånvaro idag för de elever jag är ansvarig för” kan läraren se dessa 
frånvaromeddelanden.  
 

 
 

Figur 7.60: Startsida för användare som har rapporterat aktuella lektioner. 
 
Lärarna har uppsikt över om förälder vid upprepade tillfällen (mer än 5 gånger) inte bekräftar 
frånvaron.1 En av skolorna tillämpar principen att rektorn ska höra av sig till vårdnadshavare 
efter fem obekräftade frånvaromeddelanden. Vårdnadshavare kan gå in på Skola24, men inte 
eleverna. ”Eleverna kan inte se sina frånvarouppgifter, jag har blivit lite förvånad över detta 
[…] inte ens myndiga elever kan gå in. En del lärare säger att det skulle vara bra om även 
eleverna kunde få tillgång till Skola24 och se sin frånvaro.  

1 Ibland kan detta bero på att felaktig e-postadress har använts till vårdnadshavaren. 

Välkommen Ave Bus
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En lärare som visar oss Skola24 berättar att frånvaron ibland kan bli fel för elever som har varit 
på praktik. Läraren tycker att det borde gå att lägga in i systemet när frånvaron innebär att 
eleven är på praktik. Föräldrar har vid upprepade tillfällen fått frånvaromeddelanden när deras 
barn har varit på praktik och därmed varit borta från lektioner. ”Om en elev har en annan 
skolaktivitet ser jag det som en frånvaro på min lektion”. En annan lärare säger: ”det händer att 
man sätter ogiltig frånvaro på en elev och det visar sig att det var en annan skolaktivitet, t.ex 
utvecklingssamtal, i regel är det en uppgift för mentorn att ändra det […] man ska ha rätt 
skolaktivitet inrapporterad innan [lektionen börjar] så blir det inga missförstånd”. 
 
Det går att ta bort eller ändra frånvaro om det framkommer att det är felaktigt rapporterat. Lärare 
kan t.ex ha missat att rapportera eller angivit felaktig frånvaroorsak. Dock har systemet då 
hunnit skicka ut ett e-postmeddelande till föräldrarna. På frågan om vårdnadshavare får ett nytt 
meddelande som visar att felet har korrigerats, säger läraren: ”det vet jag faktiskt inte […] man 
skulle önska att det var så”. För att ändra frånvaro går man in under ”Elevfrånvaro” i vänster-
menyn på startsidan och väljer därefter ”Ändra frånvaro för enskild elev”, se figur 7.61. En 
lärare säger: ”När man har sparat kan man ändra, så länge lektionerna är listade är det relativt 
lätt att ändra, men inte när de är arkiverade – om man ska ändra i något man haft tidigare är 
det krångligare”. En annan lärare säger, efter att ha prövat med olika länktexter på startsidan 
och sedan valt rätt i vänstermenyn, ”här kan jag gå in och ändra, det här är ju smidigt, men 
funktionen att gå in o ändra skulle ju kunnat vara med redan i startmenyn”.  
 

 
 

Figur 7.61: Menyer för att ändra frånvaro för en elev. 
 

Lärarna och särskilt mentorerna har uppsikt över hur mycket frånvaro eleverna har och orsaken 
till frånvaron. Om frånvaron börjar överstiga en viss nivå, fyller läraren i en blankett och lämnar 
till rektorn. Rektorn går vidare och rapporterar in till CSN, som vid för hög regelbunden 
frånvaro kan dra in elevens studiemedel. Rektorerna använder också Skola24 för att bevaka att 
elever inte har för mycket frånvaro under en längre tid. Då kan de ta fram rapporter för hela 
klasser. I rapporterna kan man också följa upp mönster i frånvaron, t.ex om en elev ofta är borta 
en viss dag ”då kan man börja undersöka vad detta beror på”. 
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Under Rapporter i vänstermenyn på startsidan kan lärarna välja att ta fram olika samman-
ställningar av frånvaro, se figur 7.62. Läraren som visar oss hur man gör tycker att skillnaden 
mellan de olika typerna av rapporter är otydlig. Läraren säger: ”dom här [rapportrubrikerna] 
skulle kanske kunna vara tydligare, jag vet inte om det behövs så här många [olika rapport-
typer], vi har diskuterat det här flera gånger, jag vet att det är fler än jag som tänker – vad är 
elev o kurs och elev o ämne – för man har ju aldrig ett ämne, läser man [spanska] så läser man 
en kurs”.  
 

 
 

Figur 7.62: Menyer för olika typer av frånvarorapporter. 
 

Det går att göra olika inställningar för vad som ska visas, t.ex vilket tidsintervall som sam-
manställningen ska avse. Sammanställningen i figur 7.63 visar genom olika färger närvaro, 
giltig frånvaro och ogiltig frånvaro. Flera lärare nämner att de tycker att den grafiska presenta-
tionen ger en god översikt.  

 

 
 

Figur 7.63: Exempel på rapporten Frånvaro grafisk översikt för elev.  
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Flera lärare berättar att de vid olika tillfällen, som t.ex vid utvecklingssamtal eller hög frånvaro, 
skriver ut en sådan sammanställning och visar för eleven. ”Det här brukar jag skriva ut så att 
eleverna kan se själva, för det här har de inte själva tillgång till, det hade varit bättre om 
eleverna hade tillgång till det här. […] Vit är att hon varit där, randigt är att det inte är anmält, 
rosa är godkänd frånvaro.” 
 
En av lärarna som visar oss Skola24 var lite skeptisk till systemet i början därför att de tidigare 
hade haft ett annat system, men tycker nu att det fungerar ganska bra, men tror ändå att det 
tidigare systemet var bättre. Flera av lärarna nämner i intervjuerna att de tycker att frånvaro-
rapporteringen är särskilt bra och ger ett gott stöd i arbetet. Särskilt de lärare som är mentorer 
säger att frånvarosystemet är ett bra hjälpmedel. Men flera lärare tar också upp att registrering 
och ändring av frånvaro skulle kunna göras på ett enklare sätt i systemet. Problem som anges 
är t.ex, ny inloggning med nytt lösenord, olika åtkomst för rapportering och ändring beroende 
på om lektionen är avslutad eller inte, oklar rapportering när elev inte är på lektion pga annan 
skolaktivitet, oklara menyer.  
 
Vi kan konstatera att frånvaron är en arbetsuppgift som lärarna måste hantera ”dagligen”. Det 
är också viktigt att frånvarorapporteringen blir korrekt, eftersom registrerad frånvaro kan ge 
konsekvenser av betydelse för såväl elever som eventuella vårdnadshavare. Olika samman-
ställningar av frånvaron på olika aggregerade nivåer utgör också underlag för diskussioner, 
bedömningar och beslut. Att säkerställa en enkel och korrekt hantering av frånvaron bör vara 
av största viktigt för skolan.  
 
Frånvaroregistrering handlar om att registrera faktiska förhållanden om respektive elev, om 
elev varit närvarande eller inte. Att detta blir korrekt är viktigt för eleven, ändå har inte elever 
tillgång till den information som registrerats om dem. Att elever ska ha tillgång till information 
om egen frånvaro kan ses som en rättighet och en kvalitetssäkring. Eleven bör anses ha rätt att 
se vad som har registrerats om eleven och bör kunna granska registreringen för att kontrollera 
om det blivit rätt.  
 
Elever kan få felaktig frånvaro när elever deltar på annan skolaktivitet än den som finns 
planerad i schemat. Läraren vet inte alltid om sådana avvikelser och rapporterar ogiltig frånvaro 
i IT-systemet. Att information i IT-systemet om varje elevs planerade skolaktiviteter är korrekt 
innan frånvarorapportering ska ske är viktigt. För att detta ska fungera krävs att information om 
avvikande/nya aktiviteter rapporteras in i IT-systemet av eleven direkt eller via lärare/ 
administratör. 
 
Det är viktigt att registreringen blir rätt från början men om felaktig information om frånvaro 
registrerats så bör detta vara enkelt att korrigera. Funktionalitet för att ändra frånvaro är inte 
lika tillgänglig för användaren som funktionalitet för att registrera frånvaro, olika principer 
gäller för placering vilket kan försvåra för användaren. Information om förändring av 
registrerad frånvaro bör också meddelas elev och eventuell vårdnadshavare. 
 
Startsidans utformning, med en vänstermeny tillsammans med ett stort fält med blandat 
innehåll, är inte helt okomplicerad. I vänstermenyn finns IT-systemets innehåll tillgängligt 
genom en tydlig klassificering i valbara avdelningar. I det stora fältet samlas länkar till olika 
funktioner tillsammans med information som relaterar till vissa av funktionerna. Denna infor-
mation är av olika karaktär, t.ex finns både påminnelseinformation och regelinformation. 
Innehållet i fältet på startsidan ger användaren möjligheter att både öppna och stänga infor-
mation samt navigera till funktionalitet. Vi uppfattar att länkarna fungerar som genvägar till 
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funktionalitet som vanligen används. Påminnelseinformation och genvägar kan vara bra. 
Genvägarna är dock permanenta och kan inte anpassas efter respektive användares behov. 
Innehållet i fältet är också så pass omfattande att det finns risker för att användaren vänjer sig 
vid att utnyttja detta innehåll istället för att använda vänstermenyn. Ett exempel på detta är att 
användare inte direkt hittar navigationsvägen till funktionalitet för att ändra frånvaro. 

7.12 Media 

För att visa film i utbildningssyfte går man in i menyn under Personliga verktyg och väljer 
”Media”. Här krävs en ny inloggning med ett annat användarnamn än i Skolkompassen. Man 
kommer då in på Mediacenter som är ett nationellt IT-system, se figur 7.64. Här kan man söka 
efter olika filmer. Till vänster finns en meny där man också kan se de senast besökta filmerna.  
 

 
 

Figur 7.64: Startsida Mediacenter. 
 

Läraren som visar tycker att sökfunktionen fungerar lite dåligt eftersom den inte ger någon träff, 
när läraren nu söker efter en film som läraren nyligen har visat, se figur 7.65. ”En del sökord 
ger jättemånga sökträffar och en del ger inte alls många […] det beror på hur filmerna är 
inlagda i arkivet.” Läraren undrar också över varför det under ”Bokningar” i vänstermenyn står 
”Ej bokade: 1 st”.  
 

 
 

Figur 7.65: Söka efter filmer. 
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När man får träff, får man upp en träfflista. När användaren söker på ’stress’, istället för tidigare 
sökord ’ungdomsstress’, får användaren upp en lista med 76 träffar. Sökresultatet ger både ljud 
och filmfiler. Läraren säger att man får vara uppmärksam på filformatet om det är en film man 
vill ha, och att gränssnittet inte är så tydligt, ”så har man bråttom kan det vara svårt att se 
skillnad”.  
 
Filmer finns som streaming, men man kan också boka filmer. En lärare säger dock att ”streama 
tycker jag inte fungerar bra rent tekniskt, det är för låg hastighet”. Filmerna som finns att välja 
mellan är rekommenderade för undervisning och godkända att visa enligt upphovsrätt. Det finns 
filmer om ”precis allt möjligt” säger läraren.  
 
Även om utbudet av film genom Mediacenter är stort tycker dock många av lärarna att filmer 
som de skulle vilja visa ändå inte finns där. En lärare säger att det finns mycket få spelfilmer, 
vilka också kan vara användbara, t.ex i språkundervisning. En lärare saknar bland annat gamla 
VHSer som inte har lagts in. En del lärare använder även filmer på YouTube. En lärare som 
gärna använder sig av film i sin undervisning uttrycker att utbudet på Mediacenter är alltför 
begränsat och anpassat för något visst ändamål som inte alltid passar lärarens undervisnings-
situation ”det som finns i medioteket fungerar inte bra, det är ju någon som setat och tänkt ut – 
det här är en trevlig tonårsfilm – jag vill ju gripa något som finns nu, något som jag upptäckt 
passar”.  
 
I dagens samhälle är utbudet av filmer generellt sett mycket stort och utgör en potential för 
lärande i skolan. Men upphovsrättsliga regler inskränker dock filmanvändning i undervis-
ningssituationer vilket kan kännas begränsande för lärarna. 
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8 Kriteriebaserad utvärdering 
 
I kapitel 6 visar vi upp Skolkompassen utifrån olika användares egna erfarenheter. I kapitel 7 
ger vi en fördjupad bild av Skolkompassen genom att fokusera hur lärare använder viss funktio-
nalitet i Skolkompassen. I kapitel 7 kompletteras lärarnas användning och reflektioner med våra 
egna reflektioner kring Skolkompassens innehåll, funktion och användning. 
 
Våra reflektioner i kapitel 7 innebär till viss del även en värdering av Skolkompassen. Denna 
värdering är gjord som en sk fri värdering. Vi reflekterar över och värderar Skolkompassen utan 
att relatera till några explicita bedömningsgrunder. Istället för explicita kriterier blir bedöm-
ningen mer öppen och baserad på vår samlade kunskap och syn på IT-system och skolverk-
samhet.  
 
Här i kapitel 8 går vi vidare och reflekterar över Skolkompassens användning utifrån några 
specifika kvalitetskriterier. Den genomgång av Skolkompassen som redovisas i kapitel 6 och 
7, och våra reflektioner i samband med detta, ligger till grund för diskussionerna här i kapitel 
8. 
 
En kriteriebaserad värdering innebär att man gör en mer systematisk och nyanserad bedömning, 
där man belyser vissa utvalda egenskaper hos ett IT-system (Cronholm & Goldkuhl, 2003; 
Röstlinger, 2011). I värderingen baserar man sig på ett antal explicita kriterier. Genom att 
använda preciserade kriterier blir värderingen mer genomskinlig. Det blir också möjligt att 
diskutera och prioritera kriterierna, dvs den bedömningsgrund som värderingen baseras på. 
Användning av explicita kvalitetskriterier kan vara värdefullt vid såväl utvärdering som 
redesign av IT-system. Med explicita kriterier kan man skapa en gemensam grund för styrning 
och utveckling av IT-system. Det ger också möjligheter att jämföra olika IT-system samt 
diskutera ambitionsnivåer och prioriteringar. 

8.1 Tre användningsnivåer 

Man kan dela in användning av IT-system i tre olika nivåer: interaktionsnivå, kommunika-
tionsnivå och effektnivå. Ett bra IT-system ska vara välfungerande på samtliga tre nivåer. 
 
Den första nivån är interaktionsnivån. Denna nivå handlar om att IT-systemet ska vara möjligt 
att hantera och använda. Brukarna ska kunna uppfatta, tolka och förstå det som finns i IT-
systemet. Detta är helt grundläggande för användning av IT-systemet. På denna nivå handlar 
det om att all information i systemet måste vara tillgänglig för användarna. Det gäller informa-
tion i form av instruktioner för att hantera funktionalitet men också information som avser de 
”ämnen” som utgör substansen i IT-systemet, dvs det som utgör syftet med att använda IT-
systemet. Grundläggande är att användare ska kunna tolka och hitta/komma åt innehållet i 
systemet samt kunna hantera den funktionalitet som finns i IT-systemet. För att användaren ska 
kunna komma vidare i IT-systemet måste basfunktionalitet för att ”manövrera”, t.ex bläddra, 
söka, välja, registrera och öppna, vara tillgänglig och fungera. Beroende på innehåll och syfte 
med specifikt IT-system kan även annan mer specifik funktionalitet (tilläggsfunktionalitet) vara 
nödvändig att hantera, som t.ex kopiera, beräkna, skriva, spara, skicka. Användarens interaktion 
med IT-systemet måste vara enkel och fungerande. 
 
Nästa nivå, kommunikationsnivån, innebär att IT-systemet ska bidra till meningsfull kommu-
nikation för såväl sändare som mottagare. På denna nivå är det inte tillräckligt att information 
och funktionalitet är tillgänglig för användaren samt att användaren kan hantera IT-systemets 
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funktionalitet. Förutom att sändnings- och mottagningsfunktionalitet fungerar, krävs också att 
den information som kommuniceras till användaren är korrekt, relevant, entydig och hållbar. 
Sändaren ska kunna få ut sitt budskap till mottagaren och den information som finns ska ge 
mening för mottagaren. En mottagare ska kunna lita på den information som mottagaren hämtar 
från IT-systemet, och information som finns på olika platser i IT-systemet ska vara kongruent 
och inte motsägelsefull. Det är inte tillräckligt att användaren kan tolka ämnesrelaterad 
information. Den information som kommuniceras genom IT-systemet ska också bidra till att 
mottagaren förstår och blir kunnig, inte osäker och förvirrad. Såväl sändare som mottagare ska 
kunna använda IT-systemet för att kommunicera. Aktörerna ska kunna säga det som aktörerna 
behöver säga i förhållande till det syfte som finns med systemet. För att ge mening, säkerhet 
och trovärdighet i kommunikation mellan sändare och mottagare, kan det också vara viktigt att 
såväl sändare som mottagare är synliga, användarna kan behöva veta vem/vilka de kommuni-
cerar med. Att det är möjligt att sända ut information via systemet är heller inte tillräckligt, 
informationen måste också nå fram till rätt mottagare. 
 
På nivå tre, effektnivån, räcker det inte med ett fungerande IT-system och en fungerande 
kommunikation mellan sändare och mottagare. Kommunikationen via systemet behöver också 
leda till avsedda och användbara resultat; resultat som har relevans i aktuella verksamhets-
processer. Information och funktionalitet måste vara relevant och anpassad till IT-systemets 
syfte och användning. Kommunikation mellan sändare och mottagare ska fylla en funktion i 
det avsedda sammanhanget (verksamhetsprocessen). Olika användare, såväl sändare som mot-
tagare, kan använda IT-systemet för olika syften och i olika sammanhang. Samtliga parter har 
en intention och vill åstadkomma något visst resultat med sin användning. IT-systemet ska då 
kunna utgöra ett verktyg för att uppnå effekter som har betydelse för såväl sändare som 
mottagare och resultatet ska kunna bli en nyttig del i användarens egen process. Att uppnå denna 
nivå ställer krav på att IT-systemets innehåll ger användaren vägledning och stöd för att bli 
kunnig, fatta beslut och utföra relevanta moment (handlingar) med systemet samt utanför 
systemet. För att uppnå detta är det alltså inte tillräckligt att användaren förstår och blir partiellt 
kunnig utan kunskaperna ska också bidra till det övergripande syftet med IT-användningen. Av 
betydelse har då t.ex, vilken information och funktionalitet som finns gänglig i systemet, i 
vilken ordning innehållet är tillgängligt för användaren samt hur olika delar av innehållet är 
integrerat och relaterat i systemet.  
 
Vad gäller Skolkompassen handlar nivå ett – interaktion – översiktligt om att användarna ska 
komma in i Skolkompassen, förstå vilken funktionalitet och information som finns, kunna hitta 
information och funktionalitet, få tag på information samt förstå och kunna använda de olika 
funktioner/verktyg som finns i Skolkompassen.  
 
Nivå två – kommunikation – innebär översiktligt att olika användarkategorier ska kunna 
kommunicera med varandra om sådant som gäller för skolverksamheten. Olika användarkate-
gorier har olika roller som sändare och mottagare. Lärarna ska t.ex kunna lägga ut information 
om ämnen, kurser och klasser, läxor, prov och inlämningsuppgifter. Den information som 
lärarna lagt ut ska komma fram till berörda elever. Eleverna ska kunna ta emot informationen 
och förstå vilken lärare som har skickat och vad eleven ska göra utifrån den information som 
eleven har mottagit. Eleven ska också kunna sända information till läraren, t.ex lägga upp en 
utförd uppgift på rätt plats i rätt tid.  
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Nivå tre – effekter – handlar om vilka resultat och effekter som kan uppnås genom att använda 
Skolkompassen. Att lärarna kan få stöd i sitt lärarjobb och att eleverna får stöd i sitt skolarbete, 
sina studier. Såväl förbättring av läradministrativa processer som av undervisnings- och inlär-
ningsprocesser är önskvärda effekter. Lärare ska kunna arbeta effektivt och ge utvecklings-
stödjande insatser till elever. Elever ska bli kunniga, få bra resultat på prov och bli kapabla att 
klara sig i samhället efter avslutad skolgång. Men även vårdnadshavare kan få nytta av Skol-
kompassen i sin roll att stödja elevens utveckling och skolgång. 
 
Ett IT-system måste alltså enkelt kunna användas, innebära meningsfull kommunikation samt 
bidra till önskade resultat och effekter. De tre användningsnivåerna samverkar, där olika 
systemegenskaper kan ha betydelse på samtliga tre nivåer. För att ett IT-system ska vara ”bra” 
för användarna krävs hög kvalitet på samtliga nivåer. En välfungerande interaktion mellan 
användare och IT-system är en förutsättning för att uppnå hög kvalitet i kommunikation mellan 
sändare och mottagare, vilket i sin tur är en förutsättning för att IT-systemet ska ge önskade 
effekter i såväl sändares som mottagares processer. I figur 8.1 finns en illustration av dessa tre 
användningsnivåer relaterat till IT-system av typen lärplattform.1  
 

 
 

Figur 8.1: Användning av en lärplattform, tre integrerade kvalitetsnivåer. 

8.2 Kvalitetskriterier 

För att göra en kriteriebaserad värdering av Skolkompassen använder vi oss av ett antal expli-
cita kriterier. De kriterier som vi använder som bedömningsgrund är i första hand generella 
kriterier som kan gälla IT-system generellt. Men kriterierna är också anpassade (och valda) på 
ett sätt som vi uppfattar är relevant och viktigt för en lärplattform av den typ som Skolkom-
passen tillhör. 

1 Modellen är vidareutvecklad/situationsanpassad utifrån en liknande modell som tidigare presenterats i 
Röstlinger & Cronholm (2009) samt Röstlinger (2011). 
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Kriterierna kan ses som kvalitetsideal för IT-system, dvs vad som kan utgöra ett bra IT-system. 
Genom att utföra en explicit kvalitetsgranskning av Skolkompassen (utifrån tidigare gjord 
empiribeskrivning och analys i kapitel 6 och 7) avser vi att bidra till tydliggörande av hur man 
kan/bör se på god kvalitet hos en lärplattform, som t.ex Skolkompassen1.  
 
Denna kriteriebaserade värdering baseras framför allt på den observationsstudie som vi har 
genomfört. Där har vi tittat på och samtalat med lärare när de har använt vissa funktioner i 
Skolkompassen. Skolkompassen används av olika användargrupper, men utifrån våra kun-
skaper om Skolkompassen är det alltså i första hand en lärarvy av Skolkompassen som vi 
bedömer här. Olika användarvyer kan dock skilja sig åt i flera viktiga avseenden, t.ex bör vyerna 
för lärare och elever vara ganska olika. Det skulle därför kunna vara intressant att även använda 
nedanstående kriterier för att värdera Skolkompassen utifrån andra aktörsgruppers användning. 
Sådana värderingar kan ge en mer komplett bild av Skolkompassen, vilket kan vara betydelse-
fullt vid en eventuell framtida utveckling av Skolkompassen. 
 
Kvalitetskriterierna är generellt formulerade och kan användas för värdering av olika typer av 
IT-system där dessa kan vara avsedda för olika användare och användningsområden. När 
kriterierna appliceras och relateras till ett specifikt IT-system görs detta utifrån IT-systemets 
karaktär och avsedd användning. För ge en tolkningsram till värderingen ingår även en explicit 
karaktärisering av IT-systemet och dess användning i genomförd värdering. 
 
Vi kommer nedan att karaktärisera och relatera Skolkompassen till följande kriterier: 
 
1. Syfte & innehåll – Vad finns i IT-systemet och vad ska det användas till? 
2. Aktörer & kommunikation – Vilka kommunicerar i IT-systemet och hur? 
3. Organisering – Hur är IT-systemets innehåll strukturerat och var är det placerat? 
4. Söka & navigera – Hur får användaren tag på innehållet i IT-systemet och hur vet 

användaren sin position? 
5. Konsekvenser – Hur vet användaren vad som görs i IT-systemet? 
6. Begriplighet – Hur blir användaren kunnig genom IT-systemet? 
 
För att styra kriterieanvändningen är ovanstående kriterier (klasser av kriterier) operationali-
serade i ett antal frågor samt olika teman under dessa frågor.  
 
De kvalitetskriterier som används här bygger på tidigare presenterade kriterier i Röstlinger & 
Cronholm (2009) och Röstlinger (2011). Kriterierna har kondenserats och anpassats till aktuellt 
utvärderingsobjekt (lärplattform). Kvalitetskriterierna har sin grund i teori om handlingsbarhet 
hos IT-system; se t.ex Ågerfalk (2003), Goldkuhl & Röstlinger (2003), Eliasson (2003), 
Goldkuhl m.fl (2004), Ågerfalk & Eriksson (2006), Goldkuhl (2009; 2011), Broberg (2009), 
Cronholm & Goldkuhl (2010) och Sjöström (2010). Inspiration kommer också från generella 
användbarhetskriterier (t.ex Nielsen, 1993; Shneiderman, 1998; Norman, 1999; De Souza 
(2005); Bødker & Klokmose, 2011), och från generella framgångskriterier för informations-
system (t.ex Davis, 1989; DeLone & McLean, 1992, 2003; Venkatesh m.fl, 2003), samt från 
tjänstekvalitet hos webbsystem (t.ex Zeithaml m.fl, 2002; Loiacono m.fl, 2007; Tan m.fl, 2013).  

1 På detta sätt underlättar vi för våra uppdragsgivare att avgöra om våra bedömningar och slutsatser är relevanta 
som bas för att förändra IT-användning i Jönköpings gymnasieskolor. För att förändra IT-system i en verksamhet 
bör man ha en genomtänkt uppfattning om vilken typ av kvalitet som är önskvärd hos IT-system. I detta kapitel 
tydliggör vi ett antal sådana generella kvalitetskriterier och applicerar dem på aktuellt system.  
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8.3 Syfte & innehåll – Vad finns i IT-systemet och vad ska det användas till? 

Kriteriebeskrivning 
 
Den som använder ett IT-system behöver kunna förstå vad systemet innehåller och vad inne-
hållet ska användas till. Användaren behöver förstå nyttan med att använda systemet och 
funktioner i systemet.   
 
Användaren ska förstå vilken information och funktionalitet som IT-systemet erbjuder och vad 
denna ska användas till. Vad är viktigt/kritiskt – mindre viktigt/kritiskt? Användaren ska få 
vägledning för att välja rätt funktionalitet utifrån användarens behov och vad användaren vill 
få gjort. Användaren behöver information om innehållet på såväl översiktlig nivå som mera 
detaljerat; vad IT-systemet erbjuder som helhet samt i varje funktion för sig. Ett webbaserat IT-
system består av ett antal sammanlänkade sidor (”vyer”). Det är viktigt att användaren förstår 
syftet med varje sådan separat sida/vy. 
 
Användaren ska snabbt kunna avgöra om användaren kommit rätt i IT-systemet eller inte. Om 
användaren inte kommit rätt, ska användaren kunna avbryta processen utan att behöva stanna 
kvar onödigt länge på en enskild sida eller i det aktuella IT-systemet. Användaren behöver 
översiktligt förstå syfte och innehåll innan användaren själv prövar och söker sig runt i 
systemet. Användaren behöver snabbt kunna få svar på frågorna: Vad kan jag göra här? Vad 
finns det för information att hämta här? 
 
Vad innehåller Skolkompassen och vad ska den användas till? 
 
Nytta 
Skolkompassen ska användas för att ge skolledning, lärare, elever och vårdnadshavare stöd i 
läradministrativa processer, stödja elevers kunskapsutveckling samt ge stöd till lärare i pedago-
giska processer riktade till elever.  
 
System 
Skolkompassen är ett webbaserat IT-system som innehåller olika funktionalitet för skolverk-
samhet, sk lärplattform. Fronter är Skolkompassens primära system och fungerar också som 
portal för annan funktionalitet (Skola24, Novaschem, Procapita) som är tillgänglig inom Skol-
kompassen.  
 
Funktionalitet – översikt 
Funktioner för konfigurering av informationsplatser: välja verktyg samt skapa informations-
strukturer och navigeringsmöjligheter. 
 
Funktioner för kommunikation: sända och motta meddelanden, boka aktiviteter och resurser 
samt visa och söka i kalender och schema, lägga upp och söka/hämta information i arkiv/ 
mappar/sidor, ta emot samt granska och bedöma inlämningsuppgifter, lägga upp och bedöma 
prov samt genomföra prov, dokumentera resultat, registrera frånvaro, hämta och visa film.  
 
Information – översikt 
Användarna fyller Skolkompassen med information; lägger in nytt, ändrar och tar bort. Infor-
mation på Skolkompassen förändras kontinuerligt. På Skolkompassen finns information av 
olika typer som t.ex: nyheter och meddelanden, inbokningar, allmän information om ämnen 
och kurser, pedagogiskt material för elevers kunskapsutveckling, underlag för elevarbeten och 
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prov samt regler och riktlinjer på skolan. Men även information om utförda elevarbeten och 
prov, olika resultat och måluppfyllelse samt elevers frånvaro. Denna typ av uppföljnings och 
diagnosinformation är personliga uppgifter som kan vara känsliga och kräver extra säkerhet vid 
hantering i IT-systemets funktionalitet. 
 
Öppenhet  
Innehållet i Skolkompassen är endast tillgängligt för inloggad användare. Olika användare har 
tillgång till olika funktionalitet och information av Skolkompassens totala innehåll. Viss infor-
mation gäller endast för unik användare/aktör (t.ex betygsinformation) medan annan informa-
tion gäller för grupper av användare (t.ex information om viss kurs). Startsidan i Skolkom-
passen visas individualiserat. 
 
Finns adekvat information om Skolkompassens syfte och innehåll? 
 
Särskilt anpassad information till användarna om syfte och innehåll saknas helt på Skolkom-
passen. Användarna får information om innehållet indirekt genom de menyer som är avsedda 
för navigering till innehållet i Skolkompassen.  
 
Användarna får ingen explicit vägledning för att uppmärksamma och hantera information som 
kan vara känslig och kräver särskild säkerhet, t.ex information om personer av uppföljnings och 
diagnoskaraktär (t.ex provresultat och frånvaro).  
 
Olika funktioner i Skolkompassen anges i menyn Personliga verktyg, se figur 7.6 och 7.7. 
Användaren ser namn på valbara funktioner i menyn men får ingen förklarande beskrivning. I 
det nyare gränssnittet är menyn med verktygen öppen. I det äldre gränssnittet är menyn stängd 
och användaren måste först öppna menyn för att få information om valbara funktioner. Vilka 
funktioner som tillhör Fronter respektive inte tillhör Fronter framgår inte i menyn.  
 
I menyn Personliga verktyg ser användaren en del av den repertoar som finns på Skolkom-
passen, men detta utgör endast en liten del av innehållet i Skolkompassen. 
 
I Rummen finns ytterligare information och funktionalitet i form av rumsverktyg, se figur 7.16. 
Men användaren ser inte aktuellt innehåll förrän ett Rum har öppnats. Valbara Rum är dessutom 
dolda under rubriken Rum. När användaren har öppnat ett Rum och pekar på verktyget visas en 
tip-text som tillhör respektive verktyg. Texten anger vad verktyget ska användas till1, se figur 
7.35, detta är bra men inte tillräckligt.  
 
I Rum och bland Personliga verktyg finns funktionalitet som kan vara såväl överlappande som 
konkurrerande, t.ex bland funktioner för meddelanden, kalender samt för att dokumentera 
omdömen och resultat. Användaren får ingen vägledning för att på ett välgrundat sätt välja 
bland olika verktyg inom respektive kategori.  
 
Benämning på Rum och rumsverktyg (avdelningar) kan ge användaren vägledning för att förstå 
informationsinnehåll. Detta förutsätter att den som skapar Rum och lägger in information, t.ex 
lärarna, lägger in vägledande benämningar. Men när olika lärare konfigurerar Rum efter olika 
principer kan detta försvåra för användaren att förstå vilket innehåll som finns i Skolkompassen.  

1 Detta gäller för de rumsverktyg som lärare har tillgång till. 
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Ett annat problem är att namnen på flikarna i det ”personliga verktygsfältet” och benämningarna 
i vänstermenyn/avdelningar kan trunkeras, se t.ex figur 7.5 och 7.19. Den information om inne-
hållet som användaren skulle kunna få av dessa flikar kan alltså försvinna genom trunkering.  
 
Den som konfigurerar ett Rums startsida har möjlighet att lägga upp information som ger väg-
ledning för användaren att bedöma Rummets innehåll och om användaren har hittat rätt. Figur 
7.21 visar exempel på två startsidor som anpassats så att användaren snabbt kan få information 
om innehållet.  
 
Användarens namn finns i huvudet på sidan, se t.ex figur 7.9, vilket visar att användaren är 
inloggad. Vilka delar av innehållet som visas individualiserat (unikt eller aggregerat) framgår 
dock inte. Namnet Personliga verktyg tyder på en individualisering, men dessa verktyg är inte 
personligt anpassade. Samtliga lärare på skolan har samma uppsättning av Personliga verktyg, 
se figur 7.6. Den information som användaren får åtkomst till genom personliga verktyg är dock 
till viss del och för vissa verktyg individualiserad. Men Rummen i Skolkompassen är också 
individualiserade. Skillnaden mellan individualisering framgår inte och namnet Personliga 
verktyg kan alltså leda användaren fel. 
 
Ovanstående visar att användaren får minimal vägledning i Skolkompassen för att förstå vad 
Skolkompassen innehåller för funktionalitet och information på övergripande nivå samt vilken 
funktion som ska användas för visst syfte. Användaren får heller ingen vägledning för att välja 
bland olika verktyg som har delvis lika innehåll och funktion. Även på mer detaljerad nivå kan 
användaren ha svårt att säkert veta vad sidan innehåller och förstå om användaren valt/kommit 
rätt. När användaren har valt viss funktionalitet saknas ofta adekvat information om verktyget/ 
valt alternativ. Hur innehållet i Skolkompassen har konfigurerats av olika personer kan både 
underlätta och försvåra för användaren att förstå aktuellt innehåll.  

8.4 Aktörer & kommunikation – Vilka kommunicerar i IT-systemet och hur? 

Kriteriebeskrivning 
 
Det är viktigt att vara tydlig med vem IT-systemet vänder sig till, dvs vilka användargrupper 
som är systemets målgrupper. Användaren behöver relatera sig till detta redan vid start. Att 
känna till vilka grupper som ska använda IT-systemet ger användaren underlag för att bedöma 
innehåll och syfte samt avgöra om användaren kommit rätt.  
 
Information om användarkategorier är särskilt viktigt för öppna IT-system, som t.ex skolornas 
egna webbplatser. Men även IT-system som inte får ”spontanbesökare”, utan endast kan nyttjas 
av användare med behörighet, behöver informera om vilka aktörer som IT-systemet/webb-
platsen är skapad för. Till IT-system där inloggning krävs bör användarna ha fått information 
om systemet och tagit ställning till sin roll som användare redan innan användaren tilldelas en 
identitet för att kunna logga in. Sådan information behöver också vara tillgänglig i IT-systemet. 
Användaren ska kunna förstå sin egen roll samt vilka andra användarkategorier som också 
använder systemet. När användaren är inloggad ska användaren kunna se vilken kategori som 
användaren tillhör.  
 
Vid utveckling av IT-system är det viktigt att ta ställning till olika förutsättningar som gäller 
för olika användargrupper, t.ex vad gäller IT-vana och olika omständigheter kring själva IT-
användningen.  
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Det kan vara viktigt att veta vem man kommunicerar med när man använder ett IT-system. Att 
veta vem som är ansvarig för den information som finns i systemet kan ha betydelse för använ-
darens möjligheter att värdera olika typer av information som finns tillgänglig. Om användaren 
kan sända information genom IT-systemet behöver användaren känna till vem som tar emot 
den information som sänds/läggs upp. Sändare respektive mottagare behöver inte avse namn på 
någon person, det kan också vara namn på t.ex en roll eller en organisation. Det måste dock 
vara något namn som användarna kan förstå och relatera till. En aktör som lägger upp infor-
mation i IT-systemet eller sänder information genom systemet, t.ex genom att registrera 
uppgifter i fält eller bifoga en fil, har en sändarroll. En aktör som tar del av IT-systemet genom 
att titta, läsa eller ladda ned ett dokument har då en mottagarroll. 
 
Kommunikationen i IT-systemet behöver anpassas till sändare, mottagare och det som 
kommunikationen handlar om. Detta innebär att det kan det finnas behov av olika typer av 
kommunikation som behöver utformas på olika sätt. Det är viktigt att sändaren kan lägga upp 
den information som sändaren behöver kommunicera i relation till IT-systemets syfte. Den som 
sänder information behöver kunna uttrycka det som krävs för verksamheten och den som 
mottar/söker information behöver få tillgång till det innehåll i IT-systemet som användaren har 
behov av. Den som sänder information behöver också veta vem/vilka som är mottagare, hur 
och när informationen når mottagaren och hur informationen ser ut/visas där den når mottagaren 
(mottagarvyn).  
 
Vilka använder Skolkompassen och hur sker kommunikationen?  
 
Aktörer 
Kända användare med relation till kommunens skolor (förskola – gymnasieskola). Användare 
kan tillhöra aktörsgrupperna skolledning/administration, lärare, elever, vårdnadshavare. De 
olika aktörsgrupperna använder Skolkompassen utifrån olika förutsättningar och behov.  
 
Behörighet  
Skolkompassen är ett IT-system som endast kan användas av behöriga användare. Behörigheten 
ger användaren tillgång till viss funktionalitet och information. Olika användarkategorier har 
olika generella behörigheter, t.ex att konfigurera, agera sändare (lägga in information) eller 
agera mottagare (läsa information). Användarna har unika inloggningsidentiteter som ger 
användaren tillgång till olika information, t.ex personlig information eller grupprelaterad infor-
mation. En användare som t.ex tillhör kategorin ”elev” har behörighet på gruppnivå där eleven 
kan ingå i olika Rum och t.ex ha tillgång till olika inlämningsmappar. Eleven har också behörig-
het på aktörsnivå där eleven har tillgång till sin egen inlämning och sina egna resultat/ betyg. 
Användare tilldelas en grundbehörighet till kategori och grupp. Därefter kan behörigheten 
förändras dynamiskt genom att Skolkompassens användare ger personer behörighet till bl.a 
olika Rum och mappar. Dessa tilläggsbehörigheter kan preciseras på olika sätt, t.ex i läs- 
respektive skrivrättigheter.  
 
Kommunikationsroller  
Innehållet i Skolkompassen skapas i första hand av skolpersonal, kanske då främst av lärarna. 
Skolpersonal kan både skapa och organisera informationsplatser (Rum) samt lägga ut skol-
relaterad information på dessa informationsplatser. Skolpersonal lägger också ut information 
genom annan funktionalitet än genom rumsfunktionalitet, t.ex genom funktioner för notiser, 
frånvaro och resultat. Skolpersonal har alltså rollen av att vara arrangör (delarrangör) av infor-
mationsplatser och skapa förutsättningar för kommunikation kring skolrelaterad information. 
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Sändarrollen är mycket påtaglig och genom sin sändarroll kan skolpersonal kommunicera med 
samtliga aktörer som använder Skolkompassen. Den information som lärarna lägger ut är i 
första hand avsedd att nå eleverna, medan skolledning ofta kommunicerar med lärare och 
kollegor. 
 
Eleverna har en framträdande mottagarroll vid användning av Skolkompassen. Men eleverna 
kan även sända information, t.ex genom att lägga upp utförda arbeten i kursrum, göra prov som 
lärare skapat eller skicka notis till någon lärare. I sin mottagarroll tar eleverna oftast emot 
information från flera olika sändare (lärare) eftersom varje elev i allmänhet deltar i flera kurser.  
 
Typ av kommunikation 
När skolpersonal lägger upp information på Skolkompassen är mottagaren oftast en grupp av 
personer, t.ex deltagarna i ett Rum. Men genom funktionalitet som E-post, Notiser och Medde-
landen kan även enskilda personer väljas ut. När lärare lägger in resultat och omdömen gäller 
det en enskild elev, men även andra personer har behörighet och kan se informationen.  
 
Den vanligaste kommunikationstypen på Skolkompassen är alltså envägskommunikation där 
en aktör kommunicerar med en grupp av personer. Men även tvåvägskommunikation före-
kommer. Att en elev lägger upp ett dokument med en genomförd uppgift som läraren sedan går 
igenom och lägger in kommenterar i till eleven, är exempel på tvåvägskommunikation där 
initiativet (i Skolkompassen) kommer från eleven. Notiser är också ett exempel där tvåvägs-
kommunikation är möjlig. En mottagen Notis kan besvaras men kommunikationen är dock inte 
sammanhållen (trådbunden).  
 
IT-vana 
I samtliga grupper kan IT-vanan variera, från mycket van till ovan. Gruppen vårdnadshavare är 
den användargrupp som eventuellt kan vara mest disparat. Skolpersonal (ledning/administra-
tion och lärare) är användare som har en hög utbildningsnivå samt har IT-utbildning anpassad 
till Skolkompassen. Skolpersonal bör vara den kategori som använder Skolkompassen mest 
frekvent och omfattande. 
 
Användningstid 
Skolkompassen är tillgänglig dygnet runt. Användning av Skolkompassen varierar mellan olika 
användargrupper och även inom respektive grupp. Syftet med Skolkompassen är att den ska 
användas dagligen, minst en gång per dag, av skolpersonal och elever. Många lärare använder 
Skolkompassen kontinuerligt, t.ex dagligen, medan andra lärare använder den mer periodvis. 
Det finns även lärare som aldrig använder Skolkompassen. Skolpersonal använder Skolkom-
passen oftast under skoltid men även utanför skoltid. Olika funktioner i Skolkompassen kan 
användas vid olika tillfällen. Användarna är inne på Skolkompassen under kortare eller längre 
tidspass. Längden beror på vad användaren utför i Skolkompassen.  
 
Användningsplats 
Skolkompassen används från skolans datorer, 1:1-datorer samt andra datorer (kan vara privata). 
Stationära och bärbara datorer används men även läsplattor och smartphones. Användaren kan 
befinna sig i skolan eller på annan plats, t.ex i hemmet. Platsen kan vara anpassad för 1:1-dator 
eller inte alls anpassad för datoranvändning, t.ex kan elever använda 1:1-datorn när eleven är 
på väg hem från skolan.  
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Styrning 
Vi uppfattar att användning av Skolkompassen är obligatorisk för personer/grupper som ingår 
i 1:1-satningen. Men vi uppfattar också att alla inte följer denna regel. Den faktiska styrningen 
av hur Skolkompassen ska används varierar beroende på skola.1  
 
Finns adekvat information om Skolkompassens användare? 
 
Särskilt anpassad och lättillgänglig information om vilka kategorier som använder Skolkom-
passen och regler för behörigheter saknas på Skolkompassen. Det kan dock finnas ”arkiv-
dokument” på Skolkompassen som innehåller denna typ av information. På den ena skolan 
finns t.ex i ett sk IKT-rum under avdelningen ”Skola24” ett dokument kring ”föräldrakonton”. 
Det finns även ett Rum som heter ”Skolkompassen”. Även där kan det finnas denna typ av 
information. Vi kan dock konstatera att användarna inte på ett enkelt sätt blir medvetna om 
vem/vilka som kan vara användare av Skolkompassen samt regler kring behörigheter. 
 
I Rum framgår de personer som är deltagare i rummet under fliken ”Deltagare” i Rummets 
vänstermeny. Detta ger information om användare på personnivå men endast till de personer 
som själva har tillgång till Rummet.  
 
Finns adekvat information om aktuell sändare respektive mottagare? 
 
Alla som agerar på Skolkompassen är kända användare med unika identiteter, vilket ger förut-
sättningar för att automatiskt visa sändar- och mottagarreferenser.  
 
Sändarens identitet är synlig för användaren i t.ex Meddelanden, Notiser, Nyheter och Kalen-
der, dock är den ibland trunkerad.  
 
En mycket stor del av den information som finns i Skolkompassen får mottagaren genom infor-
mationsplatser i Rum. Men på startsidan i ett Rum framgår inte automatiskt vem som ansvarar 
för Rummet och lägger ut information där. I figur 7.12 finns exempel på startsidan i två olika 
Rum. På sidan för mentorsrummet finns ingen information om avsändare, men på sidan för 
ämnesrummet har läraren själv lagt ut sitt namn. På denna startsida finns även information om 
vilka klasser/grupper Rummet gäller för, dvs information om användare/mottagare på grupp-
nivå. Det är alltså möjligt att lägga ut avsändarinformation, men Skolkompassen ger inget 
anpassat stöd för att göra detta. Att användarna själva gör det utan automatiskt stöd innebär, 
förutom att många inte tänker på att det behövs, även att olika användare utformar detta på olika 
sätt. Mottagaren kan då inte snabbt, enkelt och säkert kontrollera vem sändaren är. Att känna 
till sändaren kan vara ett sätt för användarna att välja bland olika Rum som har liknande namn.  
 
Elevernas identiteter är ofta tydliga i Skolkompassen, t.ex vem som har lämnat in en inläm-
ningsuppgift, gjort ett prov eller vem en individuell utbildningsplan avser. Detta är särskilt 
viktigt och kritiskt eftersom det är en del av elevens examination.  
 
 
 

1 Funktionalitet som ingår i Skolkompassen men som inte tillhör Fronter kan användas separat, t.ex för 
rapportering av frånvaro och studieresultat. Lärare kan då uppfylla rapporteringskraven utan att använda 
Skolkompassen. 
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Finns adekvat information tillgänglig på Skolkompassen för utvalda 
användargrupper? 
 
Regler kring behörigheter verkar inte vara helt anpassade till skolverksamheten och Skolkom-
passens användning. Lärare uttrycker önskemål om att eleverna ska ha tillgång till fler funktio-
ner i Skolkompassen. Eleverna har t.ex inte tillgång till information om sin egen frånvaro/ 
närvaro. Det är endast eleverna på den ena skolan som har tillgång till E-dok, vilket lärarna på 
den andra skolan även vill ha till sina elever. Elever uttrycker också behov av att ha tillgång till 
information, som t.ex schema och matsedel, utan att behöva logga in. 
 
Stödjer Skolkompassen en adekvat kommunikation?  
 
För att utgöra stöd i verksamheten behöver användarna som sänder information kunna styra 
kommunikationen såväl till innehåll som till vem som mottar och hur mottagaren får informa-
tionen. 
 
När information läggs ut i Rum innebär detta att en sändare kommunicerar med en grupp av 
personer, dvs de som är deltagare i Rummet. Deltagarna är synliga under avdelning ”Deltagare” 
i vänstermenyn, men inte explicita när sändaren lägger ut information i Rummet eller skickar 
meddelanden från Rummet. Detta gör att sändaren kan kommunicera med en grupp aktörer där 
aktörerna (mottagarna) inte är explicit valda eller kända för sändaren. En konsekvens av detta 
är att användare kan motta både för mycket information och för lite information. Lärare har 
påtalat detta som ett problem. 
 
Rummen ger stora möjligheter för den sändare som skapar Rum och har behörighet att lägga 
upp information i Rummet att uttrycka och kommunicera det som sändaren har behov av – det 
är bra. Men det sändaren ”säger” kan mottas av alla deltagare i Rummet. Vill man då nå andra 
deltagare kan man lägga upp ett nytt Rum. Detta kan leda till nya Rum med delvis samma 
innehåll och mottagare. Lärare säger att det finns många Rum och Rum som har ganska lika 
innehåll.  
 
Lärare skapar Rum och lägger ut en hel del information i Rummen. Men uppdateringar i 
Rummen aviseras inte till deltagarna. Eleverna kan t.ex inte se att nya dokument har lagts in. 
Lärare säger att de lägger in information men att elever inte hämtar, informationen finns men 
når inte fram. För att elever ska känna till uppdateringar måste lärare meddela detta separat 
genom Skolkompassen eller på annat sätt. Även om elever går in ofta på Skolkompassen kan 
elever missa information, eftersom varje elev har många Rum att gå in i, och i varje Rum finns 
många avdelningar. 
 
Lärare kan inte veta när elev har hämtat information eller lagt in information på Skolkompassen. 
Viss information om elevers användning av Skolkompassen finner lärarna i statistikfunktionen, 
under Personliga verktyg eller inom rumsverktyget Portfolio, men denna information ger inte 
tillräckligt stöd. 
 
Flera lärare uttrycker att de inte vet hur information som läraren skapar ser ut när den når eleven. 
Lärarna blir då osäkra på vad de kommunicerar till eleverna. Även information som 
vårdnadshavare mottar från frånvarofunktionen är oklar för lärare. 
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Skolkompassen innehåller olika funktionalitet för att skicka meddelanden. Lärarna kan använda 
någon sådan funktion för att göra elever uppmärksam på uppdateringar eller för annan viktig 
information. Dessa funktioner är dock till viss del oklara och ger inte det stöd i kommunika-
tionen som lärare och elever skulle ha behov av. Notiser som vissa lärare använder för kommu-
nikation med elever ger ingen sammanhållen kommunikation (trådbunden) där sändares och 
mottagares inlägg kan ses tillsammans. För att tillgodose kommunikationsbehovet mellan lärare 
och elever måste lärare komplettera med icke elektronisk kommunikation. 
 
Skolkompassen ger svagt stöd om lärare snabbt vill nå ut till en eller flera elever. Elever 
använder ofta Facebook, SMS och e-post som snabba elektroniska kommunikationskanaler. 
Bra stöd för Facebook och SMS saknas i Skolkompassen. E-postfunktion finns tillgängligt för 
lärarna under Personliga verktyg. Men eleverna använder inte den e-postadress som automatiskt 
läggs upp i Skolkompassen. Eleverna har andra e-postadresser som lärarna oftast inte har 
tillgång till i Skolkompassen. 
 
Rummen ger lärarna stora friheter att utrycka sig och informera på ett sätt som lärarna bedömer 
ger nytta i skolverksamheten. Andra funktioner i Skolkompassen ger inte samma möjligheter 
utan reglerar kommunikationen kraftigare. Detta gäller t.ex frånvarorapportering, kalender samt 
funktioner för att dokumentera omdömen och resultat. När en lärare t.ex lägger in aktivitet i 
Kalendern, måste läraren välja bland några förbestämda aktivitetstyper, och i funktionen Mål-
i-rum måste läraren använda en tregradig skala för att ange betyg eller måluppfyllelse. Vissa 
lärare tycker att förvalda alternativ ger läraren ett stöd, medan andra lärare ser istället förvalda 
alternativ och fält med få positioner som en begränsning för att dokumentera och kommunicera 
i verksamheten. 
 
Av ovanstående framgår att Skolkompassens utformning innebär att IT-systemet inte alltid ger 
användarna tillräckligt bra stöd för kommunikation i skolverksamheten. Användaren vet inte 
alltid säkert vilka aktörskategorier som använder Skolkompassen och hur kommunikationen 
sker, vem som potentiellt mottar information, vem som faktiskt mottar information och hur 
informationen är utformad hos mottagaren. Användaren kan ibland känna sig begränsad 
avseende vad som kan kommuniceras och hur det kan kommuniceras (lämplig kommunika-
tionsväg). Användaren är inte alltid medveten om att ny eller uppdaterad information finns att 
hämta i Skolkompassen.  

8.5 Organisering – Hur är IT-systemets innehåll strukturerat och var är det placerat? 

Kriteriebeskrivning 
 
För att använda ett IT-system på ett effektivt sätt behöver användaren kunna ta ställning till hur 
användaren ska bruka systemet. Användaren kan behöva planera sitt bruk och välja de delar av 
innehållet i IT-systemet som användaren har behov av i den aktuella situationen.  
 
IT-system innehåller ofta en stor mängd information och olika typer av funktionalitet. Allt är 
då inte direkt tillgängligt för användaren. Användaren kan inte automatiskt få en överblick över 
innehållet när användaren kommer in i IT-systemet. Den/de som skapar ett IT-system fastställer 
hur innehållet delas upp i olika delar och placeras ut i IT-systemet. Denna indelning och 
placering bör göras på ett medvetet och planerat sätt utifrån IT-systemets syfte, innehåll och 
användare. Ofta görs en indelning efter grundläggande principer som kan relatera till och 
innehålla olika kategorier som är viktiga för det aktuella IT-systemet och dess användning.  
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Användaren behöver snabbt och enkelt kunna förstå hur IT-systemets innehåll är uppdelat och 
vilka principer som indelningen grundar sig på. Att förstå hur innehållet är strukturerat hjälper 
användaren att förstå innehållet i sig. Men för att också kunna få tag på och använda innehållet 
behöver användaren även känna till var olika delar av information och funktionalitet är placerat. 
Placering kan handla om olika aspekter, t.ex under vilken kategori, på vilken sida eller i vilket 
fält på en sida som information finns placerad. 
 
Såväl struktur som placering har betydelse för hur användaren sedan kan hitta fram till önskad 
information och funktionalitet. En viktig del i strukturering och placering är namngivning av 
olika sidor, kategorier och informationsblock. Namnen/etiketterna, ofta i form av rubriker, har 
stor betydelse för användarens förståelse av struktur, kategorier och innehåll. Att organisera IT-
systemet genom att välja och besluta om struktur och placering har alltså betydelse för 
användarens möjligheter att nyttja information och funktionalitet i IT-systemet.  
 
Hur är Skolkompassen organiserad? 
 
Innehållet i Skolkompassen annonseras under de två huvudrubrikerna Rum och Personliga 
verktyg. Dessa rubriker är placerade som menyer på samtliga sidor i Fronter.  
 
Under kategorin Personliga verktyg finns dedicerad funktionalitet som primärt ger stöd i 
läradministrativa processer.  
 
Under rubriken Rum finns funktionalitet för att starta nya Rum samt öppna existerande Rum 
som användaren är deltagare i. Inom varje Rum finns tillgång till olika rumsverktyg som bl.a 
är till för att ytterligare konfigurera Rummet. Rummen fungerar som informationsplatser där 
användare kan lägga upp och hämta information.  
 
Rummen skapas dynamiskt och kan både starta och avslutas under läsåret. När läsåret avslutas, 
avslutas också en stor del av Rummen. När Rummen skapas måste användaren också placera 
ut Rummet i Skolkompassen och därefter placera information i Rummet. Användaren skapar 
också rubriker för att kategorisera information i Rummet. Rum skapas och förändras löpande 
under ett läsår. Eftersom Rum skapas av många olika aktörer och detta kan göras på olika sätt, 
kan man inte planera och kontrollera denna del i strukturen på samma sätt som för på övriga 
delar i Skolkompassen.  
 
Vissa delar av Skolkompassen är alltså mer föränderlig, vad avser struktur och placering, medan 
andra delar är mer stabila.  
 
Olika principer för strukturering och placering gäller på Skolkompassen för funktionalitet som 
tillhör Fronter respektive inte tillhör Fronter. 
 
Skolkompassens organisering har behandlas mer ingående i kapitel 7, t.ex i avsnitt 7.1; se också 
avsnitt 4.3. 
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Är principerna för Skolkompassens organisering tydliga och enkla att förstå? 
 
Någon klargörande information över principer för Skolkompassens organisering finns inte 
lättillgängligt för användaren. 
 
Användaren måste öppna menyerna för Rum och Personliga verktyg för att kunna välja visst 
verktyg eller Rum, se figur 7.5 och 7.6. I det nyare gränssnittet visas dock de Personliga verk-
tygen permanent för användaren, se figur 7.7.  
 
Förutom menyerna för Rum och Personliga verktyg finns även menyn ”personligt verktygsfält” 
för navigering. Innebörden av denna meny framgår inte explicit och kan vara förvirrande för en 
ovan användare. 
 
De olika verktyg som tillhör kategorin Personliga verktyg innehåller olika typer av funktio-
nalitet som är organiserad efter olika principer. Struktur och placering har varierande grad av 
enkelhet och tydlighet i dessa olika verktyg. 
 
Varje Rum organiseras av den aktör som skapar Rummet. Varje Rum har en viss grundstruktur, 
men varje användare kan organisera och namnge avdelningar i Rummets vänstermeny på eget 
sätt, se t.ex exempel i figur 7.16 och 7.38. Enkelhet och tydlighet varierar därför starkt mellan 
de olika Rummen.  
 
De olika rumsverktygen innehåller olika typer av funktionalitet. Såväl mellan olika verktyg som 
inom ett verktyg organiseras sidor och funktioner på varierande sätt, se t.ex sidorna i figur 7.39, 
7.48, 7.49. 
 
Ger struktur och placering stöd för användning av Skolkompassen?  
 
Vi har svårt att genomskåda principerna för organisering och placering av funktionalitet i 
Skolkompassen. Detta gäller såväl kategorin Personliga verktyg som Rum. Visserligen ser vi 
skillnaden mellan Rummen som dynamiskt kan skapas och som i sig är modifierbara informa-
tionsplatser samt den funktionalitet som inte innebär Rum. Men funktionaliteten under Person-
liga verktyg är heterogen och där finns viss funktionalitet som även kan användas i Rum. Också 
i Rum finns funktionalitet inlagd som inte endast relateras till visst Rum. Vi är inte övertygade 
om att denna struktur och placering är tillräckligt vägledande för användarna på Skolkom-
passen. Vissa lärare har också påtalat att placering av viss funktionalitet kan vara svår att förstå.  
 
Lämplig namngivning som ger stöd till struktur och placering är viktig för att användarna ska 
förstå vilket innehåll som finns i Skolkompassen och sedan söka rätt på önskad del. Oklara 
benämningar som kan försvåra för användaren är t.ex Personliga verktyg, Rumsverktyg och 
”personligt verktygsfält”. Vad är verktyg i Skolkompassen och vad är inte verktyg? Organi-
sering och placering i Rum, rumsverktyg/avdelningar, mappar, dokument samt informations-
block på sidor behöver stödjas av en konsekvent och kongruent namngivning. Att t.ex sätta 
namnet ”Information” på en av de avdelningar i vänstermenyn som innehåller mappar och 
diverse filer bidrar inte till ökad förståelse av innehåll och organisering utan kan snarare vara 
förvirrande. 
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Skolkompassen innehåller mycket information som kommuniceras till olika användare samt 
olika funktionalitet som används för att lägga in och hämta information på Skolkompassen. 
Såväl information som funktionalitet kan både vara konkurrerande och kompletterande. För att 
ge brukarna stöd för att hitta och välja rätt krävs en bra struktur med tydliga klasser som visar 
på likheter och skillnader. Användare i såväl sändar- som mottagarroller behöver sådan 
vägledning. Särskilt viktigt är detta för mindre vana brukare, men även mer avancerade 
användare upplever problem med Skolkompassen.  
 
Skolkompassen innehåller många olika Rum, dessa utgör en stor del av Skolkompassens 
innehåll. Rummen har olika karaktär och olika livslängd. Rumsbenämningar och korridorplace-
ringar kan ge en del information, men detta är inte alltid tillräckligt för att användaren ska förstå 
Rummets karaktär och bedöma innehåll. Att få lämpliga placeringar och benämningar försvåras 
också av att många olika aktörer är inblandade i att skapa Rum.  
 
Att skapa Rum och lägga in information i Rummet innebär att användaren också organiserar 
Rummet som en separat informationsplats i Skolkompassen. Att välja verktyg innebär att skapa 
en vänstermeny i Rummet bestående av ikoner tillsammans med text. Användaren skapar alltså 
struktur och platser för att lägga upp information och söka information. Att välja verktyg/ikon, 
placera ikon samt skapa lämplig text görs inte alltid konsekvent. Denna problemställning har 
behandlats ovan i bl.a avsnitt 7.7. Att arrangera en informationsplats bör göras på ett planerat 
och övertänkt sätt. Risk finns för att denna process blir alltför nedtonad när en lärare t.ex måste 
lägga fokus på innehållet i den information som läraren vill nå ut med till sina elever. 
 
Verktygspaketen som den som lägger upp Rum kan använda kan ses som en möjlighet för att 
skapa struktur och enhetlighet. Dock används dessa på ett inflexibelt sätt genom inadekvat 
namngivning och uppläggning (ej borttag) av tomma avdelningar/verktyg. På detta sätt bidrar 
verktygspaketen till stöd för att skapa Rum men inte för att använda Rummen.  
 
De olika rumsverktygen innehåller olika typer av funktionalitet. På dessa sidor organiseras 
information och funktionalitet på varierande sätt. Ofta innehåller dessa sidor mycket infor-
mation och funktionalitet. Detta kan vara placerat på ett till synes oordnat sätt på sidorna vilket 
göra det svårt för användaren att snabbt orientera sig och se det som är viktigt. 
 
Man kan beskriva Skolkompassen som bestående av: Fasta/temporära informationsplatser 
(Rum) som kan modifieras dynamiskt, funktioner för att arrangera informationsplatser samt 
lägga upp och ta emot information i dessa, funktioner för att skicka och ta emot meddelanden, 
dedicerade funktioner för vissa läradministrativa uppgifter som bokning av aktiviteter och 
resurser, registrering av bedömningar, resultat och frånvaro samt funktioner som ger tillgång 
till lärresurser. 
 
Det finns olika egenskaper i Skolkompassens innehåll som har betydelse för dess användning. 
Sådana egenskaper avseende funktionalitet och information kan vara viktiga att ta hänsyn till 
vid strukturering och placering. Att organisera innehållet i IT-systemet innebär inte bara en 
möjlighet att skapa ”ordning och reda”. Det utgör också en potential för att framhäva egen-
skaper som på olika sätt har betydelse för Skolkompassens användning. Några exempel:  
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• I Skolkompassen ingår olika funktionalitet med liknande innehåll, men dessa är inte 
grupperade tillsammans. 

• Vissa funktioner bör vara mer viktiga att använda eller i vissa fall mer kritiska, men detta 
framgår inte. 

• Vissa funktioner kräver extra inloggning, men detta syns inte.  
• Vissa funktioner har en avvikande organisering, men det är inget som användaren får 

information om.  
• Att vissa funktioner är integrerade med automatisk informationsöverföring kan vara 

viktigt för förståelse och användning, men detta framgår inte explicit för användaren.  
• I Rummen finns en stor del av den information som skapas för Skolkompassen. Risk finns 

för att viktig information ”göms” i Rummen genom mindre lämplig placering och benäm-
ning på olika Rum samt på flikar och mappar inom varje Rum.  

 
Vald organisering av Skolkompassen kan tyckas enkel med två övergripande klasser och 
friheten att skapa Rum utifrån varierande behov. Vi uppfattar dock att denna organisering 
möjligtvis kan stödja användare som lägger in mycket information i Skolkompassen men gör 
det komplicerat för alla användare som hämtar information. Skolkompassens roll som informa-
tionsbank utnyttjas därför inte fullt ut. Utifrån våra kunskaper om Skolkompassens omfattande 
innehåll, dess typ av innehåll, dess potentiella betydelse samt hur Skolkompassen faktiskt 
används av olika användare, uppfattar vi att innehållet inte är optimalt organiserat och placerat 
för att stödja skolverksamheten.  

8.6 Söka & navigera – Hur får användaren tag på innehållet i IT-systemet och  
       hur vet användaren sin position? 

Kriteriebeskrivning 
 
När användaren känner till innehållet i IT-systemet och förstår struktur och placering, måste 
användaren för att kunna nyttja innehållet också kunna nå fram till önskad information och 
funktionalitet. Användaren måste på ett snabbt och enkelt sätt kunna komma till avsedd plats 
(på en sida) i IT-systemet där användaren kan utföra önskad aktivitet, t.ex läsa, registrera upp-
gifter eller spara information. Vi kallar detta att användaren förflyttar sig i IT-systemet. Använ-
daren måste då förstå hur en sådan förflyttning kan göras, dessutom måste funktionalitet för att 
genomföra förflyttning fungera i IT-systemet.  
 
När användaren har förflyttat sig inom IT-systemet ska användaren kunna förstå var användaren 
befinner sig. Användaren ska kunna orientera sig och kunna komma tillbaka till start eller där 
användaren varit tidigare.  
 
Navigering i IT-system görs ofta genom att användare klickar på något tecken/symbol på 
skärmen. För att användaren enkelt ska kunna förflytta sig dit användaren har tänkt sig, måste 
användaren förstå vilka symboler som är navigerbara samt var användaren hamnar vid förflyt-
tning. En text med eller utan understrykning eller bild med eller utan text är vanliga symboler 
som ger navigeringsmöjligheter. Att navigeringsmöjlighet finns kan också visas för användaren 
genom att en symbol ändrar färg eller att en hand visas när muspekaren vidrör navigerings-
symbolen. 
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Navigeringssymboler samlas ofta tillsammans i menyer (listor, rader) men kan också vara helt 
separat placerade. Navigering kan utformas så att det finns en väg för att nå viss information 
eller så att användaren kan nå viss information genom flera olika navigeringsvägar. Navigering 
kan utformas så att användaren navigerar till önskat mål genom ett eller flera navigeringssteg. 
Ofta följer navigeringsvägen den struktur som valts för organisering av information och 
funktionalitet. Men även andra navigeringsvägar kan väljas som innebär längre eller kortare 
access till önskad information.  
 
En bra organisering av innehållet i IT-systemet ger förutsättningar för användaren att söka och 
hitta det användaren behöver i IT-systemet. Men en bra organisering är inte tillräcklig. 
Information kan vara strukturerat och placerat på ett logiskt och enkelt sätt, men användarens 
möjligheter att hitta och ta sig fram till önskad information kan vara komplicerad med olika 
hänvisningar som innebär ”omvägar”. I sämsta fall når användaren inte alls fram till önskad 
information. 
 
Navigeringsvägar som minimerar antalet valsituationer och hanteringsmoment som knapp-
tryckningar och scrollningar, ger förutsättningar för användaren att snabbt och enkelt nå önskad 
information.  
 
Det ska vara enkelt för användaren att hitta i IT-systemet. Användaren ska inte behöva ”hoppa 
runt” i IT-systemet utan att hitta det användaren söker. Användaren ska kunna veta var använ-
daren befinner sig i relation till IT-systemet som helhet och ska inte behöva ”gå vilse”. Använ-
daren ska också kunna hitta tillbaka till information/plats där användaren tidigare har varit. 
 
Hur sker navigering och positionering på Skolkompassen? 
 
Navigering till respektive Personligt verktyg sker genom menyn för Personliga verktyg. Där 
använder man verktygsnamn som navigeringssymbol. Navigering till olika Rum sker genom 
menyn för Rum. Även där använder man namn som navigeringssymbol. Vad gäller Rum kan 
användaren välja att lägga upp Rum i en undermeny för favoriter och använda denna meny att 
söka i. Annars kan användaren gå in i rumsmenyn under ”Alla rum” och leta sig fram till aktuellt 
Rum. 
 
Flikarna i menyn ”personligt verktygsfält” ger användaren direktåtkomst (genväg), bl.a till 
användarens personliga startsida (Idag) på Skolkompassen samt senaste besökta Rum och 
Personligt verktyg. 
 
I Rum sker navigering genom ikonerna i Rummets vänstermeny. Inom de olika avdelningarna 
i Rummen kan navigering ske på olika sätt, t.ex bild, text, eller kombination av bild och text. 
Inom olika rumsverktyg är navigeringen utformad på varierande sätt, t.ex horisontella och 
vertikala menyer, rullgardinsmenyer, enkla listor, hierarkiskt uppbyggda listor eller separata 
knappar.  
 
I Rummen finns en så kallad ”smulrad” som visar användarens navigeringsval och position i 
aktuellt Rum. 
 
På olika ställen i Skolkompassen gäller olika principer för att visa att en bild eller text är 
navigerbar. I Rum samt i övriga Skolkompassen finns öppna menyer, stängda menyer med 
markering som visar att undermeny kan öppnas, stängda menyer utan öppningsmarkering samt 
dolda menyer som inte visar några spår för användaren. 
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Sökfunktion finns för sökning i dokument i visst Rum eller i alla Rum. Sökning sker med valfritt 
sökord. 
 
Olika principer för navigering och positionering gäller på Skolkompassen för funktionalitet som 
tillhör Fronter respektive inte tillhör Fronter. 
 
Är principerna för Skolkompassens navigering och positionering tydliga och enkla att 
förstå? 
 
Olika principer för navigering tillämpas i olika funktioner i Skolkompassen. Principerna förk-
laras inte explicit. Eftersom navigering är utformat på så varierande sätt och inte förklaras kan 
det ibland innebära att det blir svårt att förstå för användaren, speciellt för sällananvändaren 
och den ovana IT-användaren. Dold funktionalitet för navigering innebär alltid svårigheter. 
 
Ger navigering och positionering stöd för användning av Skolkompassen?  
 
Antalet Personliga verktyg är inte större än att användaren får överblick och snabbt kan söka 
och välja verktyg. För vissa verktyg krävs ytterligare inloggning vilket dock förlänger navige-
ringsvägen för användaren. Stöd för användarens navigering varierar i dessa verktyg. Olikheter 
mellan verktygen vad gäller organisering och navigering kan försvåra för användarna att söka, 
hitta samt snabbt komma fram till önskad information/funktionalitet. 
 
Användare säger att det ofta blir många klickningar inom en funktion innan användare har 
slutfört det som ska göras. Navigeringssymbolerna ligger ofta också utspridda på sidan så att 
användaren behöver känna till och komma ihåg var användaren ska titta och vilken symbol/ 
navigeringsprincip som ska användas för att komma vidare i processen.  
 
Integration saknas mellan många funktioner i Skolkompassen, vilket gör att navigeringsvägarna 
blir långa. 
 
Navigeringssymboler finns i Skolkompassen som inte leder användaren fram till ny 
information. ”Läs mer” i Meddelanden eller Notiser kan innebära att användaren får samma 
meddelande igen. Verktyg/avdelningar i Rum kan vara tomma och inte ge den användare som 
söker information något innehåll.  
 
Att hitta och navigera till Rum och i Rum kan vara problematiskt. Totalt sett finns väldigt många 
Rum i Skolkompassen, många olika platser där information finns placerad. Alla användare är 
inte deltagare i ett stort antal Rum. Men för lärare kan det bli många Rum att välja mellan, såväl 
under ”Alla rum” som under ”Favoriter”. Lärare uttrycker att det kan vara svårt att söka och 
hitta bland Rum. Framför allt är det svårt att veta i vilket Rum användaren ska söka och det kan 
vara svårt att hitta fram till visst Rum. Användare kan behöva göra många försök som ibland 
inte leder rätt. I menyer för Rum trunkeras rumsnamnet som utgör navigeringssymbol vilket 
ytterligare kan försvåra sökprocessen. När användare kommer fram till ett Rum kan användaren 
ha svårt att hitta i Rummet. Rubriker och andra texter eller bilder ger inte alltid användaren 
tillräcklig vägledning.  
 
De olika rumsverktygen innehåller olika typer av funktionalitet. På dessa sidor organiseras 
information och funktionalitet på varierande sätt. Ofta innehåller dessa sidor mycket funktio-
nalitet som användaren, t.ex en lärare, kan välja mellan. Information och funktionalitet kan vara 
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placerat på ett till synes oordnat sätt på sidorna. Det finns många flikar, knappar, rutor, bilder, 
texter att välja mellan. Olika navigeringssymboler kan också vara svåra att tolka, se t.ex 
exemplet i figur 7.39. Det kan var vårt för användaren att snabbt orientera sig, hitta rätt samt se 
det som är viktigt på sidan. Vi har i våra observationsstudier sett att lärare ”går runt” mycket på 
sidorna innan de hamnar rätt. Lärare uttrycker också stor osäkerhet vilken knapp, ruta eller 
annat som ska väljas för att komma rätt. 
 
När användaren är inne i Fronterdelen på Skolkompassen kan användaren alltid orientera sig 
och hitta tillbaka till start genom att Idagsidan alltid är åtkomlig genom första fliken i det 
”personliga verktygsfältet”. Detta innebär en säkerhet för användaren. Användaren kan också 
se aktuellt Rum eller verktyg som markerad flik i menyn, dock kan namnet vara trunkerat. 
 
I Rummen är aktuellt verktyg/avdelning i vänstermenyn markerad som aktivt för användaren. 
I Rummen har användaren också en ”smulrad” där navigeringsväg och aktuell position visas. 
Dock är en del av informationen i ”smulraden” redundant eftersom aktuellt Rum visas som 
aktivt i ”personliga verktygsfältet” och även som avdelning i vänstermenyn.  
 
En kombination av några olika faktorer får en negativ inverkan på användarnas möjligheter att 
snabbt söka, välja, hitta information i Rummen: 
 
1. Oklar organisering och navigering i den funktionalitet som utgör grunden i varje Rum. 
2. Användare som arrangerar Rum kan göra det på ett osystematiskt sätt.  
3. Olika användare som arrangerar Rum gör på olika sätt. 
4. Många Rum läggs upp på Skolkompassen.  
5. Många användare (lärare) är deltagare i många Rum. 

8.7 Konsekvenser – Hur vet användaren vad som görs i IT-systemet? 

Kriteriebeskrivning 
 
När användaren nyttjar IT-systemet utför användaren olika handlingar i/genom IT-systemet. 
När användaren ”klickar runt” i systemet innebär detta att användaren t.ex bläddrar, öppnar, 
väljer, registrerar uppgifter, skickar information.  
 
Användaren ska snabbt kunna förstå och bedöma konsekvenserna av att utföra olika handlingar. 
Användaren ska kunna förstå vad som sker i IT-systemet, dvs vad systemet gör – vilka 
operationer som utförs. Konsekvenserna av att utföra något ska vara tydliga för användaren före 
användaren gör något och inte komma som en överraskning i efterhand. På samma sätt ska 
användaren få feedback när något är utfört. Användaren ska kunna bedöma om det användaren 
tänkt sig att utföra också blev gjort.  
 
Det finns ofta många val att göra och många knappar att trycka på i ett IT-system. Många val 
är självklara och ofarliga. Många val kan också ångras. Men det kan finnas ”knapptryckningar” 
som inte går att ångra och det kan finnas konsekvenser som inte är önskvärda för användaren. 
Konsekvenserna för användaren kan finnas inom och utanför IT-systemet. Användaren kan t.ex, 
felaktigt radera en text som användaren just skrivit in eller felaktigt skicka iväg en beställning 
för att köpa någon produkt.  
 

153 
 



Att användaren förstår vad resultatet kommer att bli innan användaren agerar i IT-systemet är 
en förutsättning för en effektiv IT-användning. Att användaren får information innan använ-
daren agerar i systemet är ett sätt att hjälpa användaren att göra rätt. Användaren ska kunna 
agera på klara grunder och känna sig trygg i sin användning av IT-systemet. 
 
När användaren registrerar, t.ex text i ett fält, kan användaren oftast se texten på skärmen direkt, 
dvs den operation som IT-systemet utfört, och avgöra om användaren har stavat rätt. Trycker 
användaren på en knapp för att öppna en sida, kan användaren också direkt avgöra om det blev 
rätt. Men trycker användaren på en sparaknapp eller en sändknapp, kan användaren inte själv 
kontrollera resultatet, utan behöver en explicit bekräftelse från IT-systemet att systemet utfört 
operationen.1 Att användaren får information om det som blivit utfört gör att användaren kan 
känna sig säker i sitt agerande i systemet. Att ge användaren uppföljande information utgör 
också en förutsättning för användaren att ångra sig och åtgärda sitt felaktiga agerande i de fall 
det är möjligt.2 
 
Huruvida användaren automatiskt får feedback eller inte kan alltså variera beroende på vad det 
är som användaren utför. Hur viktigt det är med feedback och hur den bäst ska utformas kan 
variera beroende på vad det är som användaren utför och i vilket sammanhang.  
 
Många IT-system registrerar användarens agerande i systemet för att få loggar och statistik. Att 
informera användaren om detta vid varje moment som registreras är förmodligen inte lämpligt. 
Dock bör användaren, initialt när användaren kommer in i systemet, bli informerad om att sådan 
registrering kommer att ske i IT-systemet. I vissa fall kan det också vara lämpligt, att när 
användaren lämnar IT-systemet visa vilka uppgifter som automatiskt har samlats in om 
användaren. 
 
Information efter, som en redovisning till användaren, kan vara extra viktigt när användaren 
behöver vara helt säker på resultatet. För att information efter ska ge denna säkerhet till 
användaren behöver den kompletteras med information före. Det är endast när användaren vet 
att systemet ska ge respons som användaren också kan vara säker på att responsen uteblivit. 
T.ex behöver användaren veta att systemet ska ge en uppdateringsbekräftelse efter gjord 
uppdatering, för att användare med säkerhet ska kunna tolka utebliven bekräftelse som att 
uppdateringen inte har genomförts på ett korrekt sätt. 
 
För att säkert och effektivt kunna använda ett IT-system behöver användaren alltså: 
 
1. Information före, så att användaren är förberedd innan användaren agerar 

(konsekvenstydlighet – före). 
2. Information efter, så att användaren vet vad som faktiskt har skett (konsekvenstydlighet – 

efter). 

1 Resonemanget förutsätter att spara innebär sparande på webbplatsen eller annan extern area. Om spara istället 
handlar om att spara lokalt på egen dator/minnesenhet kan användaren kontrollera detta. 
2 Vi förordar att IT-system ska vara utformade så att användaren har frihet att ångra en utförd handling. Men det 
finns givetvis handlingar som inte ska gå att ångra. 
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Hur får användarna information om vad som görs i Skolkompassen? 
 
Konsekvenstydlighet – före 
I Skolkompassen finns ingen speciell information till användarna om vilka konsekvenser som 
användarens agerande kommer att ge. Användarna vägleds genom rubriker och ledtexter och 
ibland genom bilder. 
 
Konsekvenstydlighet – efter 
IT-systemet ger inte användarna någon särskild information om uppnått resultat när en handling 
är utförd.  
 
Ger information om konsekvenser stöd vid användning av Skolkompassen? 
 
Konsekvenstydlighet – före 
Användarna har endast stöd av rubriker och ledtexter och det är inte alltid tillräckligt för att 
förstå vad som kommer att hända när användare utför olika handlingar i Skolkompassen. Hjälp-
texter saknas helt i Fronter. Några olika exempel: 
 

• Användarna vet inte alltid vad som kommer att ske när användaren trycker på olika knappar 
och andra symboler i olika rumsverktyg. Många användare uttrycker osäkerhet. Många 
användare gör fel och måste pröva sig fram. Användarna vågar inte pröva sådana funktioner 
som de inte känner till. 

• Användarna vet inte exakt hur rumssidor med text och bild kommer att se ut innan de 
publiceras. Användarna behöver gå in och kontrollera hur den publicerade sidan ser ut. 
Användare uttrycker irritation över detta. Det tar tid att lägga upp information och skapa 
snygga sidor.  

• Användarna vet inte alltid hur information ser ut hos mottagaren. Kommunikationen blir 
osäker för såväl sändare som mottagare.  

• Information om ångermöjligheter saknas. Användarna vet inte i förväg vilka handlingar 
som användaren kan ångra, i vilka lägen det är möjligt att backa. Detta kan också vara 
hämmande för att testa funktioner som användaren inte har utnyttjat tidigare.  

 
Konsekvenstydlighet – efter 
Användarna får oftast ingen speciell feedback från IT-systemet efter att ha utfört olika hand-
lingar. När användare har lagt in information kan användaren gå in i funktionen för att se resul-
tatet. 
 
Eftersom explicit och vägledande information om konsekvenser oftast saknas måste använ-
darna lära sig och komma ihåg hur Skolkompassen fungerar. Användarna lär sig ett begränsat 
handhavande och håller sig till det.  
 
I Skolkompassen finns brister såväl i konsekvenstydlighet före som efter. Dessa brister för-
svårar användningen av Skolkompassen och bidrar till att användningen blir extra komplicerad 
och osäker. Eftersom Skolkompassen används för konfigurering av innehållet samt att 
Skolkompassen innehåller viktig information som kräver hög säkerhet är dessa aspekter särskilt 
betydelsefulla.  
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8.8 Begriplighet – Hur blir användaren kunnig genom IT-systemet? 

Kriteriebeskrivning 
 
Information som finns i IT-systemet ska ge användarna nytta. Detta gäller all information i IT-
systemet. Information som avser det ämne som IT-systemet är till för, dvs syftet med systemet, 
men även information i instruktioner för användning av IT-systemet. Information till använ-
darna kan finnas i IT-systemet i olika former, t.ex text, bild, ljud.  
 
För att ge nytta behöver all information gå att uppfatta, tolka och förstå av de aktörer som 
använder IT-systemet. Att texter och bilder är utformade och placerade så att de är synliga är 
en nödvändig förutsättning. Men för att det ska ge nytta, måste text och bild också gå att tolka 
och förstå för användarna. Formuleringar och uttryckssätt är alltså viktigt och måste anpassas 
till de användare som IT-systemet är skapat för. Informationen måste också vara meningsfull 
och giltig i det sammanhang som informationen refererar till. 
 
Användaren ska bli informerad och kunna lita på den information som finns i IT-systemet. 
Informationen måste vara giltig. Felaktig och inaktuell information missleder användaren. Om 
IT-systemet innehåller information av olika slag som är motstridig blir användaren osäker och 
vet inte vilka delar av innehållet som går att lita på. Den information som finns måste också 
vara tillräckligt omfattande och utförlig i relation till förväntad användning. Användaren måste 
ha tillräckligt underlag för att kunna agera, t.ex välja och fatta beslut. Men för mycket informa-
tion ger inte användaren stöd. Information som är irrelevant i det sammanhang det presenteras 
i kan vara förvirrande. Mycket information kan också göra det svårt för användaren att se det 
som verkligen är viktigt i sammanhanget. Användaren ska få tillräcklig information men inte 
överflödig. Platsen att informera på i IT-system är begränsad. Överlappande och redundant 
information kan därför vara negativt.  
 
Genom symboler i IT-systemet som går att uppfatta, tolka och förstå samt ger relevant och giltig 
information till användaren skapas förutsättningar för att användaren ska bli kunnig. Använ-
daren behöver bli kunnig för att agera i IT-systemet, samt beroende på syftet med IT-systemet, 
även för att agera utanför IT-systemet.  
 
Valda strukturer, placering och navigering har också betydelse för begriplighet och möjlighet 
för användaren att bli kunnig. Användarens möjligheter att få vägledning kan förstärkas genom 
att information presenteras för användaren i viss ordning. Den som skapar ett IT-system kan 
bestämma i vilken ordning användaren kan få tillgång till innehållet. Olika ordning kan ge olika 
förutsättningar för ofta-användare respektive sällan-användare. 
 
Vilka typer av information finns i Skolkompassen? 
 
Skolkompassen – grundfunktionalitet: 
 

• Namn på Personliga verktyg samt namn på Rum och rumsfunktionalitet i olika menyer.  
• Namn och bild i vänstermenyn i Rum. 
• I olika Personliga verktyg och rumsverktyg finns texter och ibland bilder som används för 

identifikation, instruktion, navigering.  
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Information som användarna tillför Skolkompassen: 
 

• Ämnesinformation1. Information relaterad till skolverksamheten som kommuniceras till 
olika användare/mottagare. 

• Etikettinformation. Information i form av rubriker, namn på avdelningar/verktyg i Rum, 
namn på mappar och filer. Denna information används för att organisera ämnesinformation 
på Skolkompassen för att användare ska kunna söka och hitta sådan information. 
 

Är informationen i Skolkompassen begriplig? 
 
Information som anser grundfunktionalitet 
Namngivning av verktygen är inte helt klargörande. Användare kan ha svårt att förstå och 
komma ihåg vilken funktionalitet vissa verktyg innehåller, särskilt svårt blir det med verktyg 
som innebär likartad funktionalitet. 
 
Många sidor i olika verktyg t.ex inom Rum, innehåller mycket funktionalitet och många led-
texter. Mycket information och oorganiserad information gör det svårt för användarna att 
identifiera ledtexter och funktioner som är viktiga. Av handhavandeföreskrifter (Jönköpings 
kommun, 2011c) framgår att det kan finnas innehåll på olika verktygssidor som användaren 
inte ska bry sig om i en viss utförandesituation. Det finns alltså irrelevant information som kan 
vara störande för användaren och hindra användaren att snabbt och enkelt göra det som 
användaren avser att göra på Skolkompassen. 
 
Vissa ledtexter i verktyg är kryptiska och kan inte tolkas av användarna. Detta innebär att 
användarna känner sig osäkra, kan göra fel, inte vågar pröva funktionalitet som inte redan är 
känd. Vissa ledtexter är uppenbart formulerade för annat sammanhang än för den uppgift som 
användaren just ska göra. Användaren måste ”översätta” till aktuellt sammanhang vilket också 
innebär en belastning. 
 
I vissa verktyg finns dold funktionalitet. Detta innebär att funktionaliteten är osynlig och inte 
kan uppfattas av användaren utan användaren måste känna till hur användaren ska manövrera/ 
klicka för att komma åt att använda den.  
 
Information som användarna tillför Skolkompassen 
Användarna har stora friheter att tillföra information på Skolkompassen. Olika lärare formu-
lerar etikettinformation på olika sätt. Denna information kan ibland vara enkel och ibland svår 
att förstå. Svårigheten att förstå, för användare som söker information i avdelningar, sidor, 
mappar och filer, beror många gånger på att olika lärare formulerar sig på olika sätt.  
 
Vi kan konstatera att trunkering av information är vanlig på Skolkompassen. Trunkering kan 
innebära att det blir helt omöjligt att tolka en text om man inte är väldigt insatt eller kommer 
ihåg tolkningen av den trunkerade texten. Att principen om trunkering används vid begränsat 
utrymme innebär att olika texter kan bli helt lika när de visas för användaren, t.ex två olika 
avdelningar i samma Rum. Avsiktlig förkortning bör väljas som princip istället automatisk 
trunkering. Användaren skulle t.ex kunna ges möjlighet att registrera en fullängdstext samt en 
med begränsat antal tecken att användas när utrymmet är begränsat.  

1 Ämne ska här inte relateras till skolämne utan till syftet med IT-systemet. Med ämnesinformation menas alltså 
den information som sändare kommunicerar till mottagare med hjälp av Skolkompassen, t.ex i form av 
meddelanden, dokument, frånvaroregistreringar, betygsuppgifter. 
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Den ämnesrelaterade informationen som läggs upp varierar starkt mellan olika användare. När 
lärare behöver lägga upp information snabbt kan det bli felaktiga formuleringar och felstav-
ningar som medför att mottagaren kan ha svårt att tolka innebörden i det som kommuniceras. 
Att lägga upp begriplig information kan stödjas av IT-systemet med funktionalitet för t.ex 
stavnings- och språkkontroller, förhandsgranskning samt återanvändning/kopiering. Men vi 
uppfattar att detta är bristfälligt vad gäller Skolkompassen. IT-systemet kan också ha en negativ 
effekt på användare som känner sig stressade av att lägga upp information som tydligt expo-
neras för många aktörer.  
 
Blir användarna kunniga av informationen i Skolkompassen? 
 
Information som anser grundfunktionalitet 
Eftersom ledtexter till olika funktionalitet är bristfälliga ger detta inte användaren särskilt starkt 
stöd för att lära sig kring olika slag av funktionalitet. Användaren får lära sig genom att testa. 
Detta är tidskrävande, dessutom finns risker för att det blir fel.  
 
Den funktionalitet som finns dold är helt okänd för användarna och användarna kan inte ens 
försöka ta reda på hur den fungerar. Användaren kan ibland få hjälp av den framtagna hand-
boken eller kollegor annars är det slumpartat om användaren hittar.  
 
I vissa funktioner krävs många delmoment för att användaren ska bli klar med den uppgift som 
användaren har valt. Användaren får då ingen guidning i systemet om vilka moment som ingår 
och i vilken ordning de ska utföras. Att glömma att fylla i ett visst fält någonstans på sidan kan 
innebära att användaren inte kommer vidare fast användaren har kommit till slutet och tror att 
allt är klar. 
 
Fronter innehåller ingen dedicerad hjälpinformation. Användarna måste lita till sitt minne eller 
till separat skriftligt informationsmaterial som framtagits av Jönköpings kommun. Att använda 
separat information som inte är direkt relaterad till den sida och den funktion som användaren 
befinner sig på är omständligt och osäkert och ger inte tillräckligt bra stöd för användning av 
Skolkompassen.  
 
Att Jönköpings kommun har satsat på manualer och personsupport är dock bra och ett sätt att 
stödja användning av Skolkompassen. Men lärarna är vana att arbeta självständigt och deras 
arbetsdagar är ofta splittrade. När lärarna har behov av att lägga in information i Skolkompassen 
eller hämta ut information måste det vara enkelt.  
 
Skolkompassen innehåller alldeles för viktig information för att lärarna ska våga experimentera 
med olika alternativ och funktioner. ”Det har jag aldrig prövat” och ”det vet jag inte” är vanliga 
utsagor när vi talat med lärare om Skolkompassens användning. Lärare uttrycker också att det 
kan vara besvärligt att ändra något som har blivit fel.  
 
För att lärarna ska bli kunniga i att använda Skolkompassen, och kunna använda systemet som 
ett naturligt instrument i lärarnas skolvardag, måste lärarna känna sig säkra i sin användning. 
Lärarna behöver kontextuellt stöd i Skolkompassen för att kunna utforska ny funktionalitet samt 
olika sätt att använda redan känd funktionalitet.  
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Ett bra IT-system gör användarna nyfikna på vad innehållet kan användas till. Den enskilde 
användaren funderar över vilken nytta användaren skulle kunna ha av IT-systemet. Lärare kan 
behöva stöd, både i läradministrativa processer och lärprocesser. Detta utgör en förutsättning 
för att lärarna ska vilja lära sig mer om systemet och få ut den potential som finns. 
 
Information som användarna tillför Skolkompassen 
Den etikettinformation som en användare/sändare inför i Skolkompassen behövs för att 
användare/mottagare som söker information ska hitta rätt. Genom lämpliga etiketter kan använ-
dare som är inne i Skolkompassen lära sig om innehållet i Skolkompassens informationsbank 
för att vid detta eller vid senare tillfälle hämta information om något ämne/tema som använ-
daren behöver kunskap om.  
 
Bra etiketter utgör en förutsättning för ett effektivt utnyttjande av Skolkompassen som infor-
mationsbank. Men som vi beskrivit tidigare kan det vara svårt att söka och hitta i Skolkom-
passen beroende på svårigheter med namngivning av olika etiketter. Användare har t.o.m svårt 
att återsöka dokument som man tidigare har tittat på. 
 
Lärarna lägger ut information som underlag för att eleverna ska bli kunniga i olika ämnen. För 
att bli kunniga måste dock eleverna ta till sig informationen, vilket inte är självklart. Vi kan 
också konstatera att en del av den information som lärare lagt ut kan vara svårtillgänglig för 
eleverna. Länkar som t.ex avser startsidor till branschorganisationer, tidningar och TV-kanaler 
kan inte jämföras med kurslitteratur. Om sådan mer allmän information ska användas som 
instuderingsmaterial måste de kompletteras med detaljerade anvisningar till eleverna. 
 
Jönköpings kommun tillhandahåller Skolkompassen och vill att eleverna ska använda den. 
Eleverna ser innehållet i Skolkompassen och lär sig det som Skolkompassen visar upp. Viktiga 
dokument som innehåller texter kring olika skolämnen är underlag för elevers lärande, vilket är 
bra. Men elever kan också uppfatta bristfälligt organiserade informationsplatser, kryptisk 
namngivning, trunkerade texter, svårtillgängliga dokument med svag relevans för aktuellt ämne 
som förebildliga exempel och lära sig av detta, vilket är mindre bra. 

8.9 En summering 

Den kriteriebaserade utvärderingen visar på många brister i Skolkompassen. Brister som gör att 
Skolkompassen inte kan ses som ett tillräckligt starkt verksamhetsstödjande IT-system för 
samtliga av de användarkategorier som Skolkompassen är avsedd för.  
 
Många av de identifierade bristerna i Skolkompassen kan relateras till informationskvaliteten i 
Skolkompassen, det gäller såväl information som tillhör Skolkompassens grundfunktionalitet 
som den information som användarna tillför Skolkompassen. Information i Skolkompassen kan 
t.ex vara: 
 

• oklar 
• motstridig 
• konkurrerande 
• ej tillräckligt explicit 
• ej tillräckligt relevant 
• ej tillräckligt vägledande 
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Dessa brister har betydelse för Skolkompassens samtliga tre användningsnivåer: 
 
• användarnas interaktion med IT-systemet blir osäker och försvåras, användning ställer 

krav på erfarenheter och vana av Skolkompassens användning 
• kommunikation mellan olika Skolkompassanvändare både försvåras och begränsas 
• Skolkompassen ger inte tillräckligt stöd för att viktiga resultat och effekter ska kunna 

uppnås i såväl läradministrativa som undervisnings- och inlärningsprocesser.  
 
Skolkompassen är ett omfattande IT-system som innehåller mycket information och funktio-
nalitet av olika typ. Potentialen utnyttjas dock inte när användarna inte kan använda Skolkom-
passen fullt ut.  
 
Tabell 8.1 (a – c) nedan innehåller en kortfattad summering av ovan genomförd karaktärisering 
och värdering av Skolkompassen i avsnitt 8.3 – 8.8.  
 
 
Tabell 8.1a: Sammanställning av kriteriebaserad utvärdering; del 1. 
 
Kriterier/frågor Karaktärisering/värdering 
1. Syfte & innehåll  

Vad innehåller Skolkom-
passen och vad ska den 
användas till? 

Syfte: Skolkompassen ska användas för att ge skolledning, lärare, 
elever och vårdnadshavare stöd i läradministrativa processer, stödja 
elevers kunskapsutveckling samt ge stöd till lärare i pedagogiska 
processer riktade till elever. 
 
Innehåll: Funktioner för att sända och motta meddelanden, boka 
aktiviteter och resurser samt visa och söka i kalender och schema, 
lägga upp och söka/hämta information i arkiv/mappar/sidor, ta emot 
samt granska och bedöma inlämningsuppgifter, lägga upp och bedöma 
prov samt genomföra prov, dokumentera resultat, registrera frånvaro, 
hämta och visa film. Inloggning krävs. 

Finns adekvat information 
till användarna om Skol-
kompassens syfte och 
innehåll? 

Användaren får minimal vägledning i systemet för att förstå vad det 
innehåller för funktionalitet och information på övergripande nivå. På 
mer detaljerad nivå kan användaren ha svårt att säkert veta vad sidan 
innehåller och förstå om användaren kommit rätt. Användaren får ingen 
vägledning för att välja bland olika verktyg som har delvis lika innehåll 
och funktion. När användaren har valt viss funktionalitet saknas ofta 
adekvat information om verktyget/valt alternativ. Konfigurering av 
innehåll i systemet kan både underlätta och försvåra för användaren att 
förstå innehållet. Systemet ger inget särskilt information för användarna 
att identifiera och hantera Innehåll av mer känslig och betydelsefull 
karaktär. 
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Tabell 8.1b: Sammanställning av kriteriebaserad utvärdering; del 2 – 3. 
 
Kriterier/frågor Karaktärisering/värdering 
2. Aktörer & 

kommunikation 
 

Vilka använder Skolkom-
passen och hur sker 
kommunikationen? 

Skolledning/administration, lärare, elever, vårdnadshavare. Skolledning 
och lärare sänder mycket information, men är också mottagare. Elever 
är huvudsakligen mottagare, men sänder också viss information.  

Finns adekvat information 
om Skolkompassens 
användare? 

Det saknas särskilt anpassad och lättillgänglig information om vilka 
kategorier som använder Skolkompassen samt regler för 
kommunikation och behörigheter. I Rummen finns information om 
deltagare i respektive Rum.  

Finns adekvat information 
om aktuell sändare 
respektive mottagare? 

Alla som agerar på Skolkompassen är kända användare med unika 
identiteter. Dessa identiteter visas dock inte alltid på ett enkelt och 
tydligt sätt för användaren.  

Finns adekvat information 
tillgänglig på Skolkom-
passen för utvalda 
användargrupper? 

Viss viktig information är inte tillgänglig för elever.  

Stödjer Skolkompassen 
en adekvat kommu-
nikation? 

Sändare styr sin kommunikation och val av mottagargrupp genom att 
placera information i Rum med definierade mottagare. Avisering av ny 
information (i Rum) görs ej automatiskt till mottagare, detta får 
meddelas på annat sätt om behov finns. Skolkompassen ger svagt stöd 
för att snabbt nå ut till vissa elever, andra kanaler behövs. För vissa 
verksamhetsfunktioner (t.ex frånvaro, bedömning) finns strukturerade 
kommunikationsformer. I vissa av dessa fall saknas tillräckliga 
uttrycksmöjligheter.  

3. Organisering  

Hur är Skolkompassen 
organiserad? 

Organisering i Rum (informationsplatser) och Personliga verktyg.  

Är principerna för Skol-
kompassens organisering 
tydliga och enkla att 
förstå? 

Någon klargörande information över principer för Skolkompassens 
organisering finns inte lättillgänglig för användaren. Varje Rum 
organiseras av den aktör som skapar Rummet. Varje Rum har en viss 
grundstruktur, men varje användare kan organisera och namnge 
avdelningar i Rummets vänstermeny på eget sätt. De olika verktyg som 
tillhör kategorin Personliga verktyg innehåller olika typer av funktionalitet 
som är organiserad efter olika principer. 

Ger struktur och placering 
stöd för användning av 
Skolkompassen? 

Funktionaliteten under Personliga verktyg är heterogen och där finns 
viss funktionalitet som även kan användas i Rum. Vad som är verktyg i 
Skolkompassen och vad som inte är verktyg är oklart. Oklara och 
liknande benämningar på centrala funktionalitetsbegrepp. Rumsorga-
nisering kan göras (och görs) på olika sätt. Till viss del ologisk och 
omotiverad struktur och placering tillsammans med stor variation i 
grundstruktur mellan de olika sidorna och funktionerna i Skolkompassen 
försvårar användningen.  
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Tabell 8.1b: Sammanställning av kriteriebaserad utvärdering; del 4 – 6. 
 
Kriterier/frågor Karaktärisering/värdering 
4. Söka & navigera  
Hur sker navigering och 
positionering på 
Skolkompassen? 

Navigering till Personlig verktyg och Rum sker genom menyval. Inom 
olika rumsverktyg är navigeringen utformad på varierande sätt (olika 
typer av menyer, olika typer av listor eller separata knappar). På olika 
ställen i Skolkompassen gäller olika principer för att visa att en bild eller 
text är navigerbar. Olika principer för navigering och positionering gäller 
på Skolkompassen för funktionalitet som tillhör Fronter respektive inte 
tillhör Fronter. 

Är principerna för Skol-
kompassens navigering 
och positionering tydliga 
och enkla att förstå? 

Olika principer för navigering tillämpas i olika funktioner i Skolkom-
passen. Principerna förklaras inte explicit. Eftersom navigering är ut-
format på så varierande sätt och inte förklaras kan det ibland innebära 
att det blir svårt att förstå för användaren. 

Ger navigering och 
positionering stöd för 
användning av 
Skolkompassen? 

Olikheter mellan verktyg vad gäller organisering och navigering kan 
försvåra för användarna att söka, hitta och snabbt komma fram till 
önskad information/funktionalitet. Vissa användare har många Rum att 
navigera till, vilket kan vara svåröverskådligt. Vissa rumsbenämningar 
kan vara svårbegripliga. Vissa sidor kan innehålla mycket funktionalitet. 
Funktionalitet kan ibland vara placerat på ett till synes oordnat sätt på 
sidorna, vilket kan göra det svårt för användare att orientera sig (många 
flikar, knappar, rutor, bilder, texter att välja mellan).  

5. Konsekvenser  

Hur får användarna infor-
mation om vad som görs i 
Skolkompassen? 

I Skolkompassen finns ingen speciell information till användarna om 
vilka konsekvenser som användarens agerande kommer att ge. Skol-
kompassen ger inte heller användarna någon särskild information om 
resultat av handlingar som användaren har utfört. 

Ger information om 
konsekvenser stöd vid 
användning av Skol-
kompassen? 

Information om förväntade konsekvenser är otillräcklig. Användarna är 
inte alltid säkra på vad som kommer att ske när de agerar i IT-systemet, 
många användare är osäkra, gör fel eller vågar inte pröva olika 
funktioner. Detta bidrar till att användningen blir extra komplicerad och 
osäker. Detta är särskilt riskfyllt eftersom Skolkompassen används för 
konfigurering av innehållet samt att Skolkompassen innehåller viktig 
information som kräver hög säkerhet. 

6. Begriplighet  

Vilka typer av information 
finns i Skolkompassen? 

Texter och bilder i menyer och verktyg i Skolkompassens grundfunktio-
nalitet. Information som användarna tillför Skolkompassen: ämnesinfor-
mation samt etikettinformation i form av rubriker, namn på avdelningar, 
mappar och filer. 

Är informationen i Skol-
kompassen begriplig? 

Skolkompassens grundfunktionalitet: oklara namn, trunkering, svåra 
ledtexter, dold funktionalitet försvårar för användarna. Information som 
användarna tillför Skolkompassen kan vara olämpligt formulerad.   

Blir användarna kunniga 
av informationen i Skol-
kompassen? 

Skolkompassens grundfunktionalitet: information i form av ledtexter och 
guider ger inte tillräckligt stöd för att användarna ska kunna nyttja Skol-
kompassen på ett effektivt sätt i verksamheten. Användarna måste 
själva komma ihåg många detaljer för att kunna hantera Skolkom-
passen på avsett sätt. 
Information som användarna tillför Skolkompassen: olika lärare formu-
lerar etikettinformation efter olika principer och med olika noggrannhet, 
det kan göra det svårare att nyttja Skolkompassen som aktiv informa-
tionsbank. Information finns på Skolkompassen som underlag för 
elevers lärande, eleverna måste dock använda informationen på 
lämpligt sätt för att bli kunnigare, vilket inte är självklart.  
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9 Sammanfattande analys 
 
I detta kapitel genomför vi en sammanfattande analys av Skolkompassen och dess användning, 
baserat på tidigare empiribeskrivningar och gjorda analyser och värderingar. Med utgångspunkt 
i redovisad empiri och analys i kapitel 6 och 7 ska vi här identifiera ett antal viktiga teman och 
analyskategorier avseende Skolkompassens användning. I kapitel 8 ovan har vi anlagt ett 
explicit kvalitetsperspektiv på Skolkompassen och denna kvalitetsvärdering är också ett viktigt 
generativt underlag för vår sammanfattande analys och utvärdering här. Den huvudsakliga 
delen av denna analys tar fasta på problematiska situationer i gymnasieskolans IT-användning 
och försöker bidra till förklaringar och förståelse genom lämpliga abstraktioner. Vi har inte 
varit begränsade till att undersöka problem, svårigheter och negativa konsekvenser. Utan vi har 
också undersökt det positiva i IT-systemet och dess användning. I avsnitt 9.1 nedan identifieras 
ett antal styrkor med IT-användning i gymnasieskolan.  
 
Vår analys av det problematiska i den IT-baserade skolverksamheten har nedan strukturerats i 
ett antal delvis överlappande analysteman och vyer (avsnitt 9.2–9.9). Detta innebär att vi 
kommer att betrakta delvis samma problembild från olika perspektiv. Framställningen kommer 
att blanda text och figurer. En väsentlig del av analysen består av strukturering av det proble-
matiska i form av så kallade Problemgrafer1 som beskriver samband i form av orsaker och 
effekter2. Det empiriska materialet och gjorda analyser (kapitel 6, 7 och 8 ovan) har utgjort 
grund för att identifiera viktiga kategorier (analytiska koder) avseende IT-användning i skolan. 
Vi har sedan analyserat, abstraherat och organiserat detta i sambandskedjor bestående av förut-
sättningar/orsaker och effekter3. Metodmässigt kan man beskriva detta som en probleminriktad 
axial kodning (Corbin & Strauss, 2008). Denna del av analysen kan kallas en teoretiserande 
utvärdering (se avsnitt 2.5 ovan). Vi skapar en så kallad ”lokal teori” (Elden, 1983) kring 
användning av den aktuella lärplattformen.  
 
I slutet av detta kapitel redovisar vi våra bedömningar av IT-användningen i Jönköpings gym-
nasieskolor i relation till ställda mål (avsnitt 9.10) och känd omvärldskunskap (avsnitt 9.11). 

9.1 Digital kommunikation i skolan – ingen väg tillbaka 

Vi ska i efterföljande avsnitt av detta kapitel analysera olika problem med användningen av 
Skolkompassen i gymnasieskolorna. Denna problembeskrivning behöver balanseras med en 
genomgång av positiva egenskaper. Därför lyfter vi i detta avsnitt fram vissa styrkor hos Skol-
kompassen och användning av IT i gymnasieskolan.  
 
Det finns en omfattande funktionalitet i Skolkompassen. Funktionaliteten är viktig och täcker 
stora och väsentliga delar av skolverksamheten. Såsom Skolkompassen är uppbyggd, med 
Fronter som huvudsystem, är det effektivt att kunna länka in externa system i denna IT-miljö.  

1 För Problemgrafer se Goldkuhl & Röstlinger (1988) samt Röstlinger & Goldkuhl (2006).  
2 Vi arbetar inte med en deterministisk och naturbunden kausalitet utan snarare med så kallad sociopragmatisk 
kausalitet (Axelsson & Goldkuhl, 2004; Goldkuhl, 2005).  
3 I problemgrafer anges samband med en pil som riktas från orsak till effekt. 
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Flexibilitet är en viktig egenskap hos Skolkompassen. Detta är både en styrka och ett problem. 
Vi fördjupar oss i problem kring detta nedan, bl.a i avsnitt 9.4. Men här fokuserar vi på 
styrkorna. I Skolkompassen ges användare möjlighet att själva strukturera sina informa-
tionsplatser (Rum). Det finns många inställningsmöjligheter. Detta ger stora möjligheter till 
individualisering. Användare kan relativt fritt välja strukturering av Rum och allokering av 
funktionalitet. Detta gör att systemet kan bli väl anpassat till olika användare och använd-
ningssituationer.  
 
Systemet kan på den personliga nivån bidra till mer ordning och reda. Datorn blir ett effektivt 
hjälpmedel för läraren att organisera sitt material. Man slipper att hålla reda på en mängd 
papper. Det mesta kan samlas i datorn.  
 
Skolkompassen är ett kraftfullt instrument för informationsförmedling. Det finns goda möjlig-
heter för användare/sändare att lägga ut information på Skolkompassen. Man kan välja olika 
sätt att kommunicera på. Man kan välja att rikta informationen till olika grupper, dvs man kan 
ge olika slags behörigheter till användare för att ta del av information. Det är helt klart att det 
förenklar för sändaren att ha dessa olika kommunikationsmöjligheter. Information samlas i en 
”informationsbank” i Skolkompassen som gör det möjligt för potentiella mottagare att nå denna 
information1. Det finns olika sätt att söka efter information; både sökning genom navigering 
och sökning genom parametrar.  
 
I Skolkompassen finns både funktioner för läradministrativ kommunikation och lärkommunika-
tion (stöd åt digitalt lärande). Den läradministrativa kommunikationen har vi delvis behandlat 
ovan genom att lyfta fram det fria informationsflödet. Det finns olika viktiga funktioner för att 
direkt stödja lärande. Förutom att lägga ut undervisningsmaterial och ge länkar till värdefullt 
läroinnehåll så finns några andra viktiga funktioner. Vi exemplifierar med möjligheter till diag-
nostiska prov och effektiv kommentering av inlämnade uppgifter.  
 
Skolkompassen har blivit relativt inarbetad i verksamheten. Användare har genom löpande 
användning byggt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande och lärt sig använda (delar av) systemet. 
Flera lärare uttrycker att de är nöjda med olika funktioner i systemet.  
 
Skolkompassen ska vara det primära instrumentet för informationsförmedling i skolverksam-
heten (se avsnitt 5.4 ovan). Både elever och lärare finner emellertid brister i detta digitala 
instrument. Man lyckas i sådana fall att på ett effektivt sätt hitta andra mer lämpliga vägar för 
kommunikation. Lärare och elever har god förmåga till att improvisera bortom föreskrivna 
kommunikationsformer för att få verksamheten att fungera effektivt.  
 
Vi ser det inte som ett meningsfullt och realistiskt alternativ att ge upp användning av IT-stöd 
för gymnasieskolans verksamhet. Digitala hjälpmedel har kommit för att stanna i skolan. Det 
finns många fördelar med att aktivt utnyttja IT-system för att utföra olika arbetsuppgifter. Men 
det existerar också, som framgått ovan i denna rapport, många problem i användning av Skol-
kompassen. Vi fördjupar oss nedan, i avsnitt 9.2–9.9 av detta kapitel, i dessa problem. Det finns 
en stor förbättringspotential om man önskar uppnå ett effektivt IT-stöd för läradministration 
och lärande.  
 

1 Som vi behandlar i avsnitt 9.4 nedan finns stora problem för mottagare att hitta rätt information i denna 
informationsbank.  
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9.2 Många informationssystem i ett och samma system 

I vår analys har vi utgått från att studera Skolkompassen som ett informationssystem. Detta 
innebär ett system för organiserad informationshantering och kommunikation mellan olika 
användare (se figur 2.1 och 4.3). Systemets användare är både sändare och mottagare av 
information. Den kommunikativa karaktären av Skolkompassen är uppenbar. Samtidigt som 
Skolkompassen är ett informationssystem är det också många system i ett. Vi kan betrakta varje 
Rum i Skolkompassen som ett eget informationssystem (figur 9.1). Detta betraktelsesätt är 
meningsfullt, därför att det finns tydliga skillnader mellan olika Rum. Vi vill lyfta fram detta 
därför att det ger en förklaring till många svårigheter som elever (men även lärare) möter i 
användning av Skolkompassen. En elev möter flera olika Rum i Skolkompassen och det finns 
stor risk för att dessa Rum har olika utseende, struktur, benämningar samt olika slags innehåll. 
Likartat innehåll (mellan olika Rum) kan dessutom vara placerat på olika ställen i olika rum. 
En elev behöver lära sig hur just lärare A har ordnat sitt Rum för att kunna använda det Rummet. 
Det handlar inte bara om att kunna ta del av information och utlagt material utan också t.ex var 
elever ska hitta rätt destination för begärda uppgifter. Det finns utsagor i regelverk (Jönköpings 
kommun, 2011b) som betonar vikten av enhetlighet samt förekomst av vissa riktlinjer för bl.a 
rumsorganisering och användning av meddelandefunktioner. Denna styrning förefaller dock 
vara otillräcklig. Det är uppenbart att elever möter olika varianter av Rum och kommunikation 
via dessa men även kommunikation på andra sätt. Vi fördjupar resonemanget av system- och 
kommunikationsvariation i nästa avsnitt (9.3).  

 

 
 
Figur 9.1: Varje Rum är ett eget litet informationssystem i det stora systemet Skolkompassen. 
 
I figur 9.2 (en problemgraf1) visar vi en analys av problemen kring att skapa Rum i Skolkom-
passen. Processen att skapa Rum utför lärare relativt sällan. Detta, tillsammans med svåranvänd 
funktionalitet i Skolkompassen, gör denna process osäker och omständlig. De Rum som skapas 
kan t.ex få olika struktur och utseende. Olika lärare kan sedan använda sina respektive Rum, 
för att fylla dem med innehåll, på olika sätt. Men lärare är inte alltid konsekventa i sitt sätt att 
använda Rummen för att fylla dem med innehåll. Lärare har påpekat att de kan ha svårt att hitta 
material i andra lärares Rum. Just det förhållande att det finns så många varianter av Rum, gör 
att det saknas en tydlig förebild hur ett Rum ska se ut. Förekomst av olika varianter av Rum 

1 Vi redovisar flera problemgrafer i detta kapitel; totalt 10 stycken. Varje problemgraf har en benämning som 
framgår av figurtext. Dessa grafer åskådliggör tillsammans en total problembild, vilket innebär att 
problemgraferna hänger samman. Vissa problem på en graf kan också redovisas på andra problemgrafer. Sådana 
kopplingar mellan olika grafer visas genom att benämningar på relaterade problemgrafer (i fetkursiv stil) visas i 
anslutning till aktuellt problem; en så kallad konnektor. Ett problem kan finnas redovisat på grafer innan/ovan 
(beskrivning av orsaksförhållanden) eller på grafer efter/nedan (beskrivning av effektförhållanden).  
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Lärare B

Lärare C

Rum A

Rum B

Rum C
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Skolkompassen
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bidrar till att hålla kvar denna variation. Detta blir en ond cirkel (som framgår av 
problemgrafen) och som kan vara svår att bryta. Det bör också påpekas att det skapas Rum som 
inte används särskilt mycket. Det finns också oklara överlappningar mellan kursrum, ämnesrum 
och klassrum.  
 

 
 

Figur 9.2: Att skapa Rum i Skolkompassen  
(Problemgraf RUM). 

 
I Skolkompassen finns Rum som ett sätt att strukturera informationshantering och kommuni-
kation. Rum (som en informationsplats) är ett starkt generaliserat begrepp och frågan är om 
detta inte är att betrakta som en övergeneralisering genom att det ska täcka så många olika 
företeelser. Man kan också invända att Rum, som den metafor det är, också är en relativt tvek-
sam metafor. Det bidrar till en semantisk förvirring genom att använda samma term (dvs en 
skapad homonym) för ett starkt etablerat begrepp i skolmiljöer. Virtuella Rum i Skolkompassen 
måste man skilja från fysiska rum i skolan.  
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9.3 Kommunikativ variation  

Den ovan beskrivna variationen i Rum kompletteras med ytterligare kommunikativ variation. 
Lärare använder inte Skolkompassen helt likartat. Av vår intervjustudie framgår att lärare 
använder långt ifrån alla funktioner i Skolkompassen. Från vårt urval av 16 intervjuade lärare 
ser man att vissa funktioner har mycket låg användning och det inte ens finns någon funktion 
som används av alla (tabell 6.1). Våra studier visar klart att lärarna inte använder Skolkom-
passen på ett enhetligt sätt för kommunikation1. Elever klagar på att man behöver hålla reda på 
olika lärares kommunikativa stilar. Vissa lärare använder Skolkompassen mycket och lägger 
konsekvent ut information på detta medium, medan andra lärare kommunicerar på andra sätt. 
En del muntligt, medan andra kan tillåta sig att använda andra konkurrerande kanaler som t.ex 
Facebook2. Detta gör att en elevgrupp (en klass) kan möta olika slags kommunikation från sina 
olika lärare (figur 9.3). Det förefaller onödigt att man i skolverksamheten utsätter elever för 
denna variation. För elevers del fyller den knappast någon meningsfull funktion utan leder 
istället till förvirring samt bidrar till att sänka motivationen att använda Skolkompassen, vilket 
behandlas nedan.  
 

 
 

Figur 9.3: Variation i använda kommunikationskanaler. 

1 Vi har i tidigare två studier (Holgersson & Seigerroth, 2011; Holgersson m.fl, 2012) identifierat detta som ett 
problem. Här i den nu aktuella studien har empiribeskrivning och analys fördjupats högst väsentligt.  
2 Användningen av Facebook av lärare och elever för kommunikation är i sig ett symptom på att dessa användare 
upplever att Skolkompassen är bristfällig.  
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Till dessa kanaler tillkommer dessutom användning av SMS och e-post i vissa sammanhang 
samt utdelning av papper. Detta betyder att följande kanaler kan användas för läradministrativ 
kommunikation: 
 

• Skolkompassen 
• E-post 
• Muntlig kommunikation 
• Utdelade papper 
• Facebook (eller liknande) 
• SMS 

 
Som framgått ovan (se t.ex avsnitt 7.4, 7.7, 8.5, 9.2) finns också en variation vad gäller Rum i 
Skolkompassen. Denna variation i strukturering av Rum innebär variation i: 
 

• Valda funktioner (avdelningar/verktyg) för Rum 
• Namngivning av avdelningar (verktyg) och mappar 
• Mappstrukturer 
 
Till detta kommer en variation i informationsplacering i Skolkompassen: 
  

• Texter, dokument och länkar placeras på olika sätt i olika Rum 
• Texter, dokument och länkar placeras på olika sätt inom samma Rum 
• Meddelandefunktioner används på olika sätt 
• Kalenderfunktioner används på olika sätt 
 
Dessutom kan inlämning av uppgifter samt kommentering av uppgifter samt dokumentering av 
omdömen och resultat göras på olika sätt. Detta beskrivs vidare nedan.  
 
Skolkompassen har olika funktioner för meddelandehantering (avsnitt 7.5). Dessa används av 
lärare på olika sätt. Lärare uttrycker osäkerhet om hur olika meddelandefunktioner ska 
användas. Vi har sammanställt problem kring funktioner för meddelanden i en problemgraf 
(figur 9.4).  
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Figur 9.4: Osäker hantering av meddelandefunktioner i Skolkompassen  
(Problemgraf MEDD-FKT). 

 
I denna problembild framgår några viktiga problemorsaker. I Skolkompassen finns flera olika 
funktioner för att hantera meddelanden. Dessutom finns andra kanaler för kommunikation av 
olika meddelanden som också utnyttjas av lärare. Olika lärare kommunicerar på olika sätt. 
Samtidigt som lärare uttrycker en osäkerhet vilken funktion/kanal som ska användas för olika 
ändamål. Bristen på enhetlighet bidrar till att kvarhålla denna variation (en ond cirkel).  
 
Det finns flera goda skäl för lärare att använda andra kanaler än Skolkompassens föreskrivna 
kommunikationssätt. Elever använder regelbundet andra sätt (t.ex Facebook) och det finns 
situationer där det är viktigt att nå elever, därför väljer en del lärare att utnyttja sådana etable-
rade elevkanaler. Lärare och elever möts regelbundet i klassrum och det finns lärare som nöjer 
sig med att kommunicera viss information muntligt. En kontinuerlig användning av andra 
kanaler, än Skolkompassen, bidrar till att göra sådana kanaler till parallellt legitima kommu-
nikationssätt. Detta gör det svårare att etablera Skolkompassen som det kommunikationsmedel 
som ska användas.  
 
I vissa lägen kommunicerar lärare samma information på flera olika sätt för att försäkra sig om 
att informationen når fram till elever. Sådan redundans av kommunikation behöver inte ses som 
felaktig, utan kan vara ett bra sätt att bidra till kvalitet och säkerhet i verksamheten. Det innebär 
emellertid en belastning på lärare att använda sig av flera kommunikationskanaler och bidrar 
därmed till att det läradministrativa arbetet blir betungande. Detta återkommer vi till på ett 
samlat sätt nedan i avsnitt 9.5.  
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De olika kalenderfunktionerna i Skolkompassen bidrar också till kommunikativ variation (se 
avsnitt 7.6 ovan). Vi har sammanställt problem kring kalenderfunktioner i en problemgraf (figur 
9.5). Där finns det en hel del likheter med hantering av meddelandefunktioner. Ibland kan infor-
mation läggas ut i icke avsedd kalenderfunktion. I vissa lägen väljer lärare att kommunicera 
viktig information (t.ex om läxor) genom andra kanaler än Skolkompassen, vilket i sin tur bidrar 
till att upprätthålla dessa som parallellt giltiga kanaler. Lärare upplever användningen av 
kalenderfunktioner som betungande eftersom olika kalenderfunktioner inte är koordinerade i 
systemet och att det för viss information krävs dubbelregistrering.  
 

 
 

Figur 9.5: Krånglig hantering av kalenderfunktioner i Skolkompassen  
(Problemgraf KALENDER). 
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Även elevers inlämning av uppgifter bidrar till kommunikativ variation; se problemgrafen i 
figur 9.6. Vissa lärare använder sig av digital inlämning via Skolkompassen, andra hanterar 
detta på ett manuellt sätt. När tiden för inlämning gått ut är inlämningsmappen stängd för 
inlämning och inlämningsuppgiften behöver lämnas in på annat sätt. Det saknas särskild 
funktionalitet i Skolkompassen för hantering av försenade inlämningar och varje lärare får hitta 
på en lämplig lösning. Här möter alltså elever också olika sätt att kommunicera på.  
 

 
 

Figur 9.6: Skilda sätt för inlämning av uppgifter  
(Problemgraf INLÄMNING). 

 
Att dokumentera omdömen och resultat är viktiga uppgifter för lärare. Detta kan göras på olika 
sätt genom att Skolkompassen erbjuder olika verktyg för detta ändamål (avsnitt 7.10). Dessa 
olika funktionaliteter är delvis överlappande och lärare är osäkra på vad som bör användas i 
olika situationer. Verktygen är inte heller fullt integrerade, vilket delvis ställer krav på lärare 
att registrera samma information på flera ställen. Konsekvensen av detta är att olika lärare 
använder olika sätt att dokumentera på och att det därmed finns varierad dokumentation i 
systemet. Dessutom använder flera lärare även andra mer personliga sätt att dokumentera 
omdömen och resultat på. Man litar inte helt på systemet. Det finns också andra skäl som göra 
att man håller sig med egen personlig dokumentation. En officiell digital dokumentation ställer 
krav på att lärare formulerar sina omdömen på ett väl övervägt sätt.  
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Lärarna upplever arbetet med att dokumentera omdömen och resultat som krävande (se 
problemgraf i figur 9.7). Skolkompassens olika överlappande funktionaliteter bidrar till att göra 
arbetet tungt; likaså kraven på dubbelregistrering. Det finns andra egenskaper i Skolkompassen 
som också gör arbetet onödigt krävande; som t.ex att det är krångligt att söka ut rätt kurs 
eftersom söklistan innehåller ett stort antal irrelevanta kurser.  
 

 
 

Figur 9.7: Skilda och krävande sätt att dokumentera omdömen och resultat  
(Problemgraf OMDÖMEN/RESULTAT). 
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Denna beskrivna variation i kommunikationssätt försämrar elevers motivation att använda 
Skolkompassen; se problemgraf i figur 9.8. Olika rumsstrukturer, olika placeringar av infor-
mation, brist på information pga lärares icke-användning, lärares användning av andra kanaler 
som komplement eller ersättning är några faktorer som sänker intresset bland elever att använda 
Skolkompassen på ett aktivt sätt. Till detta tillkommer att Skolkompassen delvis uppfattas som 
krånglig att använda. Det saknas också funktionalitet i Skolkompassen som skulle vara använd-
bar för en elev, som t.ex att kunna kontrollera den registrerade frånvaron för eleven i fråga. 
Lärare anför också att elever inte har tillräcklig tillgång till studieresultat via Skolkompassen. 
Effekten av att elever inte använder Skolkompassen i stor utsträckning är att viktig information 
kanske inte når ut, vilket kan påverka skolarbetet negativt. Att inte alla elever använder 
Skolkompassen aktivt bidrar i sin tur till att lärare väljer andra kommunikationssätt och en ond 
cirkel uppstår och består. Denna bild fördjupas i avsnitt 9.6 nedan.  
 

 
 

Figur 9.8: Svag motivation bland elever att använda Skolkompassen  
(Problemgraf ELEVER-ANVÄNDER-INTE). 
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Vi sammanfattar detta tema om variation i kommunikation. Den kommunikativa variationen 
består av olika slags skillnader: 
 

• Användning av skilda kommunikationskanaler 
• Olika strukturering av (Rum i) Skolkompassen 
• Olika placering av information i Skolkompassen 
• Användning av skilda funktionaliteter (verktyg) för att utföra likartade uppgifter 

9.4 En informationsreservoar som kommunikationsmedium 

Skolkompassen är ett system för kommunikation mellan olika personer; mellan lärare och 
elever, mellan skolledning och lärare, mellan olika lärare, samt mellan andra aktörskategorier 
(figur 9.9). Kommunikationen är strukturerad i olika Rum och ett antal kompletterande kommu-
nikationsfunktioner (meddelandehantering, kalenderfunktioner etc). Den använda rumsstruk-
turen är inte given av systemet utan baseras på skolans riktlinjer och hur lärare och annan 
personal strukturerar sina Rum och hur de fylls med innehåll. Den omfattande variationen i 
kommunikation har sin grund i karaktären på det aktuella systemet. Det är uppbyggt för att 
kunna konfigureras på olika sätt. Graden av förstrukturering i förhållande till gymnasiesko-
lornas verksamhet är relativt låg. Vi ser detta system som främst ett slags ”content management 
system”1, dvs ett system för att tillföra, lagra, söka och visa dokument och andra informations-
objekt. Graden av verksamhetsanpassning i systemet är relativt låg2, eller den skulle åtminstone 
kunna vara högre.  
 

 
 

Figur 9.9: En informationsreservoar som kommunikationsmedium 
 
Vi ger några exempel på vad vi menar med en högre grad av verksamhetsanpassning. Hantering 
av en så central företeelse i skolan som läxor finns inte tydligt förstrukturerad i systemet. Som 
framgått ovan (avsnitt 7.9 och 9.3) finns inte något förstrukturerat sätt att hantera försenade 
inlämningar i IT-systemet. Vad gäller dokumentering av omdömen och resultat finns flera 

1 Vi behöver påpeka att denna lärplattform (på engelska Learning Management System) inte bör ses som ett så 
kallat Learning Content Management System. Ett sådant system hanterar utveckling och sammansättning av 
olika objekt med läroinnehåll (Watson & Watson, 2007). Skolkompassens användning i Jönköpings gymnasie-
skolor handlar till väsentlig del om hantering av läradministrativ kommunikation. Det finns förstås också 
kommunikation av informationsobjekt med pedagogiskt innehåll.  
2 Redan i vår första studie 2011 påtalade forskargruppen den bristande verksamhetsanpassningen: ”Genom 
projektet med 1:1 har det framkommit behov av en utvecklad verksamhetsanpassning av den nuvarande 
lösningen för att bättre kunna stödja verksamheten” (Holgersson & Seigerroth, 2011 s 18). Vi har i föreliggande 
studie väsentligt fördjupat empiribeskrivning, analys och argumentation.  
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brister i verksamhetsanpassning (inte användning av femgradig betygsskala, exponering av 
irrelevanta kurser); se ovan figur 9.7 samt avsnitt 7.10. Det finns ingen bra överblick för elever 
vad gäller läxor, uppgifter och prov. Överhuvudtaget skulle kurshanteringen kunna vara betyd-
ligt mer strukturerad istället för den nu flexibla rumsanvändningen. Lite tillspetsat kan man 
säga att Skolkompassen är ett system för att ”hälla in” information i flexibelt arrangerade platser 
för förvaring och där utmaningen sedan ligger i att lyckas hitta rätt på önskad information.  
 
Skolkompassen är uppbyggd för att hantera en informationsreservoar (figur 9.9). Olika doku-
ment och andra informationsobjekt tillförs och placeras på ställen som ibland är tydliga, men 
som ibland utifrån användares begränsade förkunskaper eller minne är svåra att få tag på. 
Systemet är uppbyggt med en stor flexibilitet för hantering av information, men denna flexi-
bilitet (och brist på förstrukturering) har allvarliga baksidor som framgått ovan i detta kapitel 
samt också i kapitel 6, 7 och 8. Flexibiliteten och bristen på förstrukturering lägger mycket 
ansvar på sändaren (vad gäller rumsstrukturering och informationsplacering) och gör det krång-
ligare för mottageran eftersom denna alltid måste söka i en tämligen komplex, svåröverskådlig 
och inte helt förutsägbar struktur. Att öka förstruktureringen i en lärplattform (som denna) 
skulle kunna göras utan att man för den skull eliminerar en flexibel informationshantering. En 
flexibel informationshantering kan finnas parallellt med en hög grad av dedicerad funktionalitet 
för skolverksamhet. Både funktionalitet för användaren och informationslagringen skulle kunna 
vara betydligt mer strukturerad och bättre anpassad till gymnasieskolornas verksamhet. Bara 
det faktum att bassystemet Fronter ska passa alla utbildningsstadier från förskola till gymna-
sieskola innebär att systemet behöver vara mycket generellt och flexibelt. Istället för att satsa 
på hårdare strukturering av informationshanteringen i bassystemet så har man valt att arbeta 
med generella lagringsplatser (som Rum) som ska kunna fyllas med i princip vilket innehåll 
som helst som användaren själv vill placera där.  
 
Det finns styrdokument (Jönköpings kommun, 2011b) och handhavandeföreskrifter 
(Jönköpings kommun, 2011c) som ger viss vägledning för hur Skolkompassen ska användas 
vad gäller t.ex strukturering av Rum och användning av funktioner för meddelandehantering. 
Att man har ett sådant dokument där man försöker informera användare och styra dess hantering 
av Skolkompassen är i sig ett belägg för bristande verksamhetsanpassning av systemet. Vi 
menar att den väsentliga styrningen av utformning av rumsstrukturer och informationsplacering 
snarare borde göras genom en inbyggd funktionalitet i systemet. Istället för att tala om hur 
information om läxor ska hanteras (genom ett externt styrdokument som användare förmod-
ligen inte alltid har aktuellt eller tillgängligt), borde detta kunna göras genom särskilt inbyggd 
funktionalitet i systemet. Det är normalt effektivare att styra användningen av ett system, genom 
enkelt tillgänglig funktionalitet i systemet, än ett styrdokument som lätt glöms bort efter ett tag. 
Det är uppenbart att flera av de instruktioner som finns i det existerande styrdokumentet inte är 
verksamma som styrsignaler. Det är påtagligt stora avvikelser i faktisk användning mot detta 
dokument.  
 
En uppläggning av ett skolsystem med flexibel informationshantering (som Skolkompassen) 
ställer stora krav på sökning av information. Här finns dock många kritiska synpunkter från 
intervjuade lärare och elever. I figur 9.10 finns en problemgraf som beskriver problem kring 
informationssökning. Basen för detta återfinns i kapitel 7 och 8; se särskilt avsnitt 7.4, 7.8, 8.5 
och 8.6. 
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Det finns två sätt att söka i Skolkompassen, genom navigering eller parametersökning. När vi 
genomförde vår empiriska studie hade den generella sökfunktionen (med parametersökning) 
nyligen introducerats. Alla lärare var inte medvetna om dess förekomst och hade således inte 
börjat använda den. Att söka genom navigering innebär att man letar bland Rum och dess 
avdelningar och undermappar. Flera lärare klagar på att det är kan vara svårt att hitta det man 
söker. Det är många Rum och avdelningar att leta bland. Eftersom denna rumsstruktur är en 
komplex förvaringsstruktur, så kan användaren bli tvungen att leta runt på olika ställen. Även 
om det finns mycket information på Skolkompassen kan dock viktig information saknas där. 
En användare som ska återsöka någon information, kan tidigare i stället ha nåtts av denna 
information via t.ex e-post, men nu glömt bort att den kom denna väg (och att den därmed 
saknas i systemet). Lärare har också uttryckt att det kan vara svårt att hitta information i andra 
lärares Rum. Detta är högst begripligt eftersom lärare gör strukturering av Rum på olika sätt 
(beskrivet på flera ställen ovan, se t.ex avsnitt 9.4). I vissa lägen hittas alltså inte information 
som eftersöks. Det finns också risk för att lärare ger upp för tidigt i sitt sökande.  
 

 
 

Figur 9.10: Komplex informationssökning i Skolkompassen  
(Problemgraf INFO-SÖK). 
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Att information saknas kan som sagt bero på att andra kommunikationskanaler än Skolkom-
passen valts. Skolledningen väljer i vissa lägen att kommunicera på säkrare sätt (e-post) för att 
nå lärare som mottagare. Att välja andra kommunikationsformer bidrar, som tidigare har 
noterats, till att underminera Skolkompassens ställning som skolans primära kommunikations-
instrument. Det är intressant att t.o.m skolledningen, som borde agera förebildligt, väljer att i 
vissa lägen använda andra kommunikationssätt. Kortsiktigt finns det förstås i varje enskilt fall 
en begriplig rationalitet för sändaren att välja en effektiv och säker kommunikationsform, men 
det får samtidigt långsiktiga effekter som motverkar etablering av Skolkompassen som skolans 
primära kommunikationsinstrument.  
 
Den ansats som är vald för det aktuella systemet, att det ska fungera som en informationsreser-
voar, ställer krav på innehåll, struktur och funktionalitet. Tyvärr är Skolkompassens informa-
tionsreservoar svårtillgänglig och delvis icke tillförlitlig eftersom information kan saknas där.  

9.5 Läradministration – ett nödvändigt ont? 

Att hantera information är en del av lärarens vardag, men också en del som ifrågasätts allt som 
oftast. Det förs en debatt om att undervisa vs. administrera. Läraren Torleif Styffe (2012) menar 
i en debattartikel att ”Läraryrket har alltmer blivit ett kontorsjobb”. Han beskriver illustrativt 
de mängder av skriftliga uppgifter (ofta med hjälp av dator) som lärare nu för tiden behöver 
utföra vid sidan om det direkta pedagogiska arbetet. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén 
(2012) deltar också i debatten och gör följande karaktärisering: ”byråkratiseringen av lärar-
yrket som många lärare vittnar om”. Även den högst ansvarige, utbildningsministern, deltar i 
en sådan klagosång: ”Lärare ska undervisa, inte administrera. För att vända resultaten i svensk 
skola krävs det skickliga lärare som får utrymme att undervisa i klassrummet, säger utbild-
ningsminister Jan Björklund” (Regeringskansliet, 2013).  
 
Det är viktigt att föra en kritisk debatt om olika företeelser i skolans verksamhet, givetvis också 
om nyttan av olika ”administrativa” uppgifter. Det är dock också viktigt att gå bortom den 
förenklade uppdelningen i det goda pedagogiska arbetet och den ”onödiga” administrationen. 
’Administration’ och ’byråkrati’ förefaller ibland användas som förenklade slagord med starkt 
negativ laddning. Vi har i denna rapport försökt bidra till en nyansering. Vi har därför i en 
förtydligande ambition använt uttrycket läradministration och då också betonat att det ofta 
handlar om läradministrativ kommunikation.  
 
En sådan läradministrativ kommunikation är en nödvändig del i lärares arbetsuppgifter. Det 
behövs kommunikation för att organisera och styra de direkta pedagogiska processerna 
(undervisning och inlärning). Utbildning och lärande är en verksamhet och alla verksamheter 
kräver kommunikation för att kunna bedrivas. Man måste givetvis kritiskt granska vilken och 
hur mycket kommunikation och dokumentation som behövs för olika ändamål, men en tro att 
man kan skala bort all läradministration är naiv enligt vår mening.  
 
Läradministrativ kommunikation och den direkta lärkommunikationen behöver samspela (figur 
9.11). Ibland är också gränsdragningen mellan läradministrativ kommunikation och direkt lär-
kommunikationen inte helt klar. Det är även viktigt att betona att i lärarverksamhet ingår inte 
bara att undervisa, utan också att kunskapskontrollera och bedöma. Här krävs kommunikation 
och dokumentation. Det finns en klassisk bild av pedagogen som en som talar om ett ämne 
inför ett antal kunskapstörstande åhörare. Den bilden är förstås fortfarande giltig. Men den 
behöver kompletteras med att pedagogisk kommunikation kan ske genom andra former också, 
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t.ex skriftligen. I en förenklad debatt blir allt skriftligt lika med administrativt och därmed 
kanske lika med onödigt arbete. Lärare behöver kommunicera i både tal och skrift. Det är viktigt 
att kommunikation via skrift inte upplevs som onödigt betungande och det är här som digitala 
hjälpmedel kan spela en viktig roll: I idealläget, förstås, som ett genuint hjälpmedel. Men i 
många fall upplevs IT-systemen som inte tillräckligt stödjande, utan ibland t.o.m som ett 
störande eller onödigt inslag. Bristfälliga IT-system kan bidra till att det läradministrativa 
arbetet blir extra tungrott och därmed upplevs av lärare som en belastande byråkratisering.  
 

 
 

Figur 9.11: Samspel mellan läradministrativ kommunikation och pedagogiska processer. 
 
Utmaningen är således att skapa IT-system som reellt bidar till att stödja, underlätta och effek-
tivisera det läradministrativa arbetet1. Tyvärr går det, utifrån våra studier av Skolkompassen 
och dess användning i Jönköpings gymnasieskolor, inte att säga att man har nått i mål vad gäller 
denna utmaning. Som tidigare har beskrivits, finns det många observationer samt slutsatser 
baserade på dessa observationer, som pekar mot att det läradministrativa arbetet blir onödigt 
tungrott. Baserat på tidigare problemgrafer i detta kapitel har vi sammanställt en övergripande 
problemgraf (figur 9.12) som innehåller ett antal faktorer som kan kännas som betungande för 
lärarna.  
 
De läradministrativa momenten (som utförs via Skolkompassen) blir onödigt tungrodda för 
lärare genom att det är: 
 

• Omständligt och osäkert att skapa Rum 
• Svårt att få tag på eftersökt information 
• Krångligt att använda kalenderfunktioner 
• Betungande att viss information behöver dubbelregistreras 
• Omständligt att själv behöva skapa rutiner för försenad inlämning 
• Krävande att arbeta med dokumentering av omdömen och resultat 
• Besvärligt att ändra felaktigt registrerad frånvaro 
• Betungande att i vissa lägen även behöva kommunicera på andra sätt  
• Arbetsamt att använda ett system med bristfällig funktionalitet och användbarhet 

1 Det är viktigt att minnas att en lärplattform (som t.ex Skolkompassen) är ett hjälpmedel för såväl 
läradministrativ kommunikation som direkta lärprocesser (genom pedagogiskt innehåll och pedagogiska 
instrument). I detta avsnitt fokuseras lärplattformen som hjälpmedel för läradministrativ kommunikation. 
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Figur 9.12: Tungrodd läradministration 
(Problemgraf TUNGT ARBETE). 

 
En allvarlig effekt av detta är att lärare inte, i avsedd utsträckning, använder det professionella 
hjälpmedel (i form av Skolkompassen) som skolan försett dem med. Som vi redovisat i avsnitt 
6.1 ovan så är det många funktioner i Skolkompassen som inte används av lärare. Eftersom 
systemet funnits i bruk under en längre period så handlar icke-användningen knappast längre 
om inkörningsproblem. Det kan förstås handla om inlärningströsklar som kan vara svåra att ta 
sig över. 
 
Frågan vi ställer i rubriken till detta avsnitt (”läradministration – ett nödvändigt ont?”) 
besvarar vi på följande sätt:  
 

• Administration (såsom läradministrativ kommunikation) är nödvändig för 
skolverksamhetens bedrivande. 

• Omfattning av och effektivitet i läradministrativ kommunikation måste kritiskt granskas 
för att säkra dess nytta och se till att den inte blir till något ”ont”. 

• Det är i detta sammanhang särskilt viktigt att skapa goda läradministrativa instrument  
(IT-system) som bidrar reellt till god läradministrativ kommunikation och inte blir till en 
belastning och byråkratisk börda och därmed till något ”ont”.  
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9.6 Låg IT-användning bland lärare och elever – en ond cirkel 

Skolkompassen ska vara det primära IT-hjälpmedlet för gymnasieskolan. Våra empiriska 
studier (redovisade i kapitel 6 och kapitel 7) visar att användningen inte kan sägas vara hög. 
Baserat på våra studier kan vi hävda att varken elever eller lärare använder Skolkompassen fullt 
ut. Detta ligger också i linje med vår tidigare empiriska studie från året innan (Holgersson m.fl, 
2011) där vi använde en större bredd i det empiriska materialet. Skolkompassen kan knappast 
ses som det aktiva IT-hjälpmedel som avsikten med systemet är.  
 
En låg användning bland elever driver fram en låg användning bland lärare, som i sin tur kvar-
håller en låg användning bland elever. Det har då uppstått en ond cirkel som är svår att bryta. 
Detta kan utläsas genom att studera problemgrafer ovan; framför allt figurerna 9.4, 9.5 och 9.8. 
Vi har sammanfattat detta i en övergripande problemgraf (figur 9.13). I denna graf har vi också 
lagt till ett antal andra förutsättningar som bidrar till att vidmakthålla den onda cirkeln. Det 
räcker alltså inte att bara försöka komma åt dessa problem med låg användning i sig, utan man 
måste också adressera ett antal andra problemorsaker.  
 

 
 

Figur 9.13: Låg användning bland lärare och elever som ond cirkel 
(Övergripande problemgraf). 

 
Grafen lyfter fram flera olika brister i Skolkompassen; Skolkompassen är inte tillräckligt verk-
samhetsstödjande och upplevs av flera lärare som krånglig och krävande att använda. Den 
innehåller också alternativa konkurrerande funktionaliteter som gör det svårt för lärare att välja 
hur en uppgift ska utföras. Bl.a dessa egenskaper bidrar till den identifierade variationen bland 
lärare vid kommunikation via Skolkompassen. Detta är ju en avgörande faktor för att kvarhålla 
en låg användning bland elever. Bristerna i Skolkompassen påverkar förstås också lärare och 
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elever på ett negativt sätt; dessa krävande IT-egenskaper befrämjar inte en hög användning. 
Skolkompassen som informationsreservoar fungerar inte tillfredställande. Den är svår att leta i 
och det är därmed svårt att hitta information. Personer i verksamheten kan inte helt lita på att 
efterfrågad information finns där. En effekt av den låga användningen är just att information 
inte tillförs systemet, vilket i sin tur ger en ond cirkel, vilket också kan ses i problemgrafen. En 
annan viktig faktor är att styrningen av användningen av Skolkompassen inte förefaller vara 
särskilt stark. Det finns riktlinjer som utsäger att Skolkompassen ska användas och hur den ska 
användas i vissa avseenden. Utifrån våra studier menar vi att det inte är en verksam styrning 
genom detta regelverk. Det verkar inte vara någon stark uppföljning av att regelverket efterlevs.  
 
En annan mycket viktig faktor som håller nere användningen av Skolkompassen är förekomsten 
av andra (konkurrerande) kommunikationskanaler. Dessa existerar parallellt med Skolkom-
passen och utgör ett möjligt alternativ för potentiella användare av Skolkompassen. Eftersom 
man vet att alla inte kontinuerligt följer Skolkompassen kan andra kanaler som e-post, Facebook 
eller muntlig kommunikation väljas som alternativ eller komplement. Det är högst begripligt 
och rationellt ur den individuella sändarens perspektiv att använda andra kanaler som upplevs 
som mer effektiva (säkrare att nå mottagare). Men varje sådan alternativ användning undermi-
nerar Skolkompassen som den primära kommunikationskanalen som ska användas. Skolkom-
passen blir därmed inte den informationsbank som ska innehålla all relevant information och 
som man alltid bör kunna gå till för att få reda på det man önskar om verksamheten.  
 
I problemgrafen (figur 9.13) har vi också inkluderat viktiga effekter av den låga IT-använd-
ningen. Det har skapats en osäkerhet i verksamheten vad gäller kommunikation – kan man lita 
på den information som man kan få via Skolkompassen? – ska man verkligen använda Skol-
kompassen som kommunikationsinstrument? Att Skolkompassen inte används på avsett sätt av 
lärare och elever innebär risker för att viktig information inte når avsedd adressat. Att inte lita 
på Skolkompassen som kommunikationsmedel, utan att för säkerhets skull använda komplet-
terande kanaler innebär i viss mening ett resursineffektivt agerande. Att nyttja alternativa 
kommunikationskanaler (som ses som mer effektiva) innebär givetvis att man uppnår viktiga 
kommunikationsmål att nå ut med information till mottagare. Men detta innebär samtidigt att 
man låter parallella kommunikationskanaler existera i verksamheten och därmed underminerar 
Skolkompassen som det primära kommunikationsinstrumentet.  
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9.7 Svag digitalisering av pedagogiska processer 

Våra studier har pekat på att den primära användningen av Skolkompassen är för läradmini-
strativ kommunikation. Detta har varit ett skäl för oss att ha denna användning som ett primärt 
fokus i vår studie. Vi har konstaterat att Skolkompassen endast i begränsad utsträckning an-
vänds som digital resurs för lärande. Lärare lägger ut undervisningsmaterial till eleverna. Lärare 
hänvisar till filmer och andra lärresurser som kan finnas på Internet. En del lärare använder 
kommentarsfunktionen för att ge synpunkter på elevers inlämnade uppgifter. Vi har berört dessa 
styrkor i avsnitt 9.1 ovan. 
 
Vi har sammanfattat problem kring inlärning och användning av datorer i en problemgraf (figur 
9.14). Av denna graf framgår att tillgången till digitala läromedel är låg. Lärarnas hantering av 
IT-stödd läradministration, och de svårigheter som är förknippade med detta, förefaller ta fokus 
och kraft från att använda IT som lärhjälpmedel. Det finns också en del praktiska störningar 
kring användning av datorer under lektioner. I och med rika möjligheter till alternativ använd-
ning av dessa IT-verktyg, så utgör dess förekomst ett möjligt distraktionsmoment för vissa 
elever. Det är lätt och frestande att syssla med något annat intressant än att aktivt ta del av 
undervisningen. Vissa elever har inte heller alltid med sig sina datorer vilket kan förorsaka 
problem om undervisningen är upplagd för detta.  
 

 
 

Figur 9.14: Effekter på inlärning 
(Problemgraf ELEV-INLÄRNING). 
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9.8 Systemegenskaper och systemanvändning 

Användningen av Skolkompassen beror av dess egenskaper. Detta är en självklarhet, men bil-
den behöver fördjupas. Vi har ovan (se avsnitt 9.2–9.4 samt grund i kap 7 och 8) pekat på att 
bl.a svåranvänd funktionalitet begränsar användningen. Karaktären på systemet, att användare 
arrangerar en del av systemet till Rum som ska användas av dem själva och andra, har bidragit 
till en diversifierad struktur. Användare har, genom sättet att arrangera sina Rum, skapat ”nya” 
egenskaper hos Skolkompassen. Dessa nya egenskaper (Rum och Rumsstruktur) påverkar 
vidare användningen. Man behöver således skilja mellan inneboende och uppkomna egen-
skaper hos Skolkompassen (figur 9.15).  
 

 
 

Figur 9.15: Systemegenskaper och systemanvändning. 
 

Man behöver också tillägga att systemanvändningen påverkas av olika riktlinjer och andra 
instruktioner som är till för att styra användning av IT-systemet. Som har framgått ovan, 
uppfattar vi att denna styrning är tämligen svag och att lärare till väsentlig del baserar sig på de 
egenskaper som är enkelt tillgängliga i systemet och sin egen erfarenhet.  

9.9 Varje lärare sin egen systemmakare 

De skapade egenskaperna i Skolkompassen (Rummen och dess strukturer) beror på hur olika 
användare (lärare) har gjort när de skapat (samt eventuellt modifierat) sina Rum. Varje Rum 
kan ju ses som ett eget litet informationssystem inom ramen för det stora systemet Skolkom-
passen (se avsnitt 9.2 ovan).  
 
Utformningen av dessa små informationssystem (Rum) görs således av användare som inte är 
professionella i systemdesign. Utformningen baseras på standardmallar (verktygspaket) för 
Rum, så det finns underlag att utgå ifrån. Givet dessa standardmallar finns dock olika design- 
och struktureringsbeslut att fatta. Genom våra empiriska studier (se särskilt avsnitt 7.4) har vi 
identifierat en variation i sättet att forma Rummen. Till detta kommer en diversifierad använd-
ning när lärare fyller Rummen med innehåll; informationsobjekt kan placeras på olika sätt 
(olika platser). Vi har ju tidigare påpekat att ett väsentligt problem med Skolkompassen är dess 
variation av olika typer av Rum och rumsanvändning. Vi menar inte att det är någon avancerad 
designsituation som användarna ställs inför, dock är det viktigt att se att det handlar om att 
designa Rummens struktur samt att tillämpa gjord design följdenligt. Eftersom vi ser en sådan 
variation i rumsstrukturer så är det uppenbart att det sker design även om designbesluten kanske 
inte är helt medvetandegjorda som sådana.  
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Skolkompassen är byggd på konceptet flexibel informationshantering realiserad genom 
strukturerade informationsplatser (Rum). Jönköpings gymnasieskolor har genom detta grund-
läggande systemkoncept valt att lägga ansvaret för rumsdesign på lärare1 som saknar erfarenhet 
och särskilt kunnande i informations- och systemdesign. Denna ansvarstilldelning bygger på 
antagande att rumsdesign inte är särskilt krävande och att tillhandahållna hjälpmedel är till-
räckliga instrument för att uppnå god och likartad design. Med tillhandahållna hjälpmedel avses 
systemet i sig samt dess handledning för handhavande (Jönköpings kommun, 2011c).  
 
Man har skapat standardmallar (verktygspaket) för Rum (Jönköpings kommun, 2011c) samt 
man betonar i styrdokument (Jönköpings kommun, 2011b): ”Lärares hantering av Skolkom-
passen – viktigt med en likartad hantering för elevernas skull”. Trots detta uppvisar Rummen 
en så diversifierad struktur. Det är många personer (utan IT-professionell kunskap) som på detta 
sätt bidrar till denna diversifierade organisering av Skolkompassen; se särskilt avsnitt 8.5 ovan.  
 
Vi menar att det är viktigt att förstå att när man låter lärare på egen hand (och utan ytterligare 
stöd och styrning) ordna kommunikation (i Rum i Skolkompassen) så sker detta till priset av 
att: 
 

• Elever möter en diversifierad kommunikation 
• Lärare möter en diversifierad kommunikation 
• Man erhåller en delvis låg IT-användning 
• Man kanske inte når alla avsedda mottagare med information 

9.10 Värdering av måluppfyllelse  

I kapitel 5 ovan gjordes en genomgång av olika mål som är relevanta för 1:1-satningen i 
Jönköpings kommun. Vi diskuterade kritiskt målens formulering och relevans för IT-använd-
ningen i Jönköpings kommunala gymnasieskolor. I det kapitlet gjorde vi en översiktlig värde-
ring av målen. Här i detta avsnitt fördjupar vi nu denna värdering. Efter att (i kapitel 6-8 samt 
detta kapitel) ha redovisat en omfattande och djup empiri samt gjorda analyser, har vi nu en 
bättre grund för att presentera en värdering av hur dessa mål kan anses vara uppfyllda.  
 
I tabell 9.1 har vi valt ut några adekvata mål att värdera. Vi har fokuserat på mer övergripande 
mål, men även tagit med något mål på ”låg nivå” som exemplifiering. Målen är utvalda från 
måldokumenten Jönköpings kommun (2011b; 2011c) samt EU-målet om digital kompetens 
(EU, 2006). Vi redovisar därefter i tabellens högerkolumn vår värdering av hur dessa mål kan 
anses vara uppfyllda. Generellt sett är måluppfyllelsen svag. Vi motiverar också gjord bedöm-
ning av respektive mål med hänvisning till aktuella empiriska omständigheter.  

1 Av Jönköpings kommun (2011b) framgår tydligt att lärare ansvar för kursrum och klassrum (innehåll och inre 
struktur). Vi har också tagit del av internt arbetsmaterial om framtida ändringar av Skolkompassen (2012) och 
även där utsägs tydligt: ”Allmän filosofi = Rumsägare ansvarar för innehåll och struktur i rummet”. Detta är 
alltså ett tydligt och medvetet ställningstagande beträffande hantering av aktuellt informationssystem.  
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Tabell 9.1: Värdering av måluppfyllelse. 
 
Mål Värdering 
Nyckelkompetenser för livslångt 
lärande (EU, 2006) 

 

Digital kompetens som nyckelkompetens: 
Digital kompetens innebär säker och kritisk 
användning av informationssamhällets teknik i 
arbetslivet, på fritiden och för kommunika-
tionsändamål. Den underbyggs av grund-
läggande IKT-färdigheter, dvs användning av 
datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, 
producera, redovisa och utbyta information 
samt för att kommunicera och delta i samar-
betsnätverk via Internet. 

En IT-miljö med låg användning gynnar inte 
utveckling av digital kompetens. Olyckligt att den 
aktuella lärplattformen (Skolkompassen) är 
bristfällig vad gäller funktionalitet och 
användbarhet. Den utgör en dålig förebild för ett 
informationssystem i arbetslivet. Därmed finns risk 
för att IT-systemet inte stimulerar till ökat intresse 
för digital användning i professionella 
verksamheter.  

Visionsdokument för utveckling av IKT 
i den kommunala gymnasieskolan 
(Jönköpings kommun, 2011a) 

 

Samtliga elever och lärare behärskar digitala 
verktyg som en integrerad del i undervis-
ningen. 

För både lärare och elever är kunnighet i aktuellt 
IT-system varierande. Tveksamt om man kan säga 
att det är en integrerad del av undervisningen.   

Digitala läromedel ses som en av flera vägar 
mot ny kunskap och högre studieresultat. 

Relativt låg användning av digitala läromedel. 
Fokus vad gäller Skolkompassen ligger på 
läradministrativ kommunikation.  

Verksamhetsplan IKT  
(Jönköpings kommun, 2011b) 

 

Personal skall sträva efter att information 
enbart sprids digitalt. 

Andra kommunikationsvägar används för att 
ersätta eller komplettera spridning via 
Skolkompassen. 

Personal skall sträva efter att utveckla IT-
användningen så att IKT används på ett 
naturligt sätt i den pedagogiska verkligheten. 

Vissa lärare använder IT endast i mycket 
begränsad utsträckning. Inget starkt fokus på IT-
användning för digitalt lärande. 

Personal har eget ansvar när det gäller att se 
till att få rätt kompetens för de krav som ställs 
beträffande IKT. Dvs har man brister i sin IKT-
kompetens skall de möjligheter till stöd och 
utbildning som erbjuds utnyttjas. 

Många lärare har endast begränsat kunnande i 
aktuellt IT-system (Skolkompassen). Vissa lärare 
förefaller ha klart begränsad IT-vana/kompetens. 
Vissa lärare förefaller ha begränsade kunskaper för 
att utbilda elever i Skolkompassen.  

Arbetsledande personal ansvarar för 
uppföljning av ovanstående punkter för sin 
personal. 

Det förefaller vara en svag styrning och uppföljning 
av att/hur personalen följer gällande riktlinjer.  

Lärares hantering av Skolkompassen – viktigt 
med en likartad hantering för elevernas skull. 

Stor variation i lärares användning; i omfattning, 
strukturering av Rum, informationsplacering och 
etikettering.  

Prov och läxor skall bokas i rumskalendern. Hantering av prov och läxor varierar. Inte alla lärare 
bokar i rumskalendern.  
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9.11 Våra resultat i ljuset av litteraturen 

I kapitel 3 ovan gjorde vi en genomgång av litteratur kring 1:1 och användning av IT i skolan. 
Det är nu dags att återknyta till denna genomgång och jämföra våra resultat från datainsamling 
och analys med vad litteraturen säger. Detta innebär således en omvärldsrelaterad jämförelse.  
 
En slutsats, baserad på litteraturen som redovisades i avsnitt 3.3, var att det inte räcker med att 
dela ut en laptop till varje elev och tro att det automatiskt kommer att leda till att elevernas 
inlärning kommer att förbättras. Vi kan se, att det under den treårsperiod som vi har studerat 
1:1 i Jönköping, har det skett ett antal insatser. Informationssystemet Skolkompassen har vida-
reutvecklats. Man har gjort kommunanpassning av dess huvudsystem (Fronter) samt skolan-
passningar av detta. Man har genomfört utbildning av lärare och elever. Men detta förefaller 
vara långt ifrån tillräckligt. Det saknas en fortlöpande uppföljning av gjorda insatser. De särskilt 
utsedda IT-pedagogerna har mer kommit att fokusera på support än utveckling av digitalt 
lärande. Den bristande verksamhetsanpassning som påtalats (se särskilt avsnitt 9.4 ovan) är 
också exempel på att otillräckliga insatser har gjorts. I avsnitt 3.5 refererade vi Loman & 
Svensson (2010) om tron att en spontanförändrad pedagogik ska infinna sig bara 1:1 är på 
plats. Vi uppfattar att man i Jönköpings kommunala gymnasieskolor hittills haft ett för svagt 
fokus på insatser för att främja digitalt lärande. Medvetenheten om att särskilt behöva arbeta 
med sådan utveckling har här varit svag, på liknande sätt som finns redovisat i annan litteratur.  
 
Att verkligen arbeta med kompetensutveckling av lärare som också inkluderar en utveckling av 
lärarrollen har betonats av flera, se t.ex Bebell & O´Dwyer (2010), Holcomb (2009) och Tallvid 
(2010). Som sagts ovan, så förefaller Jönköpings satsningar att vara otillräckliga i detta 
avseende. Lärare har satt sig in i Skolkompassen till en viss nivå och sedan verkar användningen 
ha stannat på den nivån. Man verkar ha nöjt sig med en uppnådd ”elementär” kompetens att 
kunna hantera vissa fundamentala läradministrativa funktioner. Mer avancerade funktioner, 
med mer direkt inriktning på lärande, har hamnat bortom tillämpad ambitionsnivå hos flera 
enskilda lärare. Det påpekas (se bl.a Crutchfield, 2006; Holcomb, 2009) att lärarna måste ges 
möjlighet att praktisera och reflektera kring sin användning och träning. Eftersom flera lärare 
upplever systemet så krävande i sig att hantera, verkar reflektionen ha stannat vid att få viktiga 
funktioner att fungera överhuvudtaget.  
 
Man har tidigare rapporterat om vikten att stödja lärare att integrera den nya teknologin i under-
visningen i klassrummet (se bl.a Valiente, 2010). Detta kan också relateras till det formulerade 
målet ”samtliga elever och lärare behärskar digitala verktyg som en integrerad del i undervis-
ningen” (Jönköpings kommun, 2011a). Detta är ett övergripande mål för 1:1-satsningen i 
Jönköping. Som vi kommenterat ovan (avsnitt 9.10) kan detta mål knappast anses vara uppnått. 
Vi har i avsnitt 3.4 refererat Donovan m.fl (2007) som menar att användningen av datorer i 
undervisningen är beroende av lärarnas förtrogenhet med dessa. Som vi har identifierat genom 
våra observationsstudier så är flera lärare relativt osäkra i sin användning av Skolkompassen. 
Det saknas förmodligen tillräcklig trygghet hos flera lärare i användning av Skolkompassen och 
andra IT-hjälpmedel.  
 
Loman & Svensson (2011) har också identifierat lärares fortbildning som avgörande för ett 
framgångsrikt 1:1-införande. De frågar sig huruvida önskade effekter kan uppnås genom att 
låta pedagogen i så pass hög grad själv ansvara för sin fortbildning. Denna fråga är intressant i 
relation till ett av målen i tillämpad IKT-strategi (Jönköpings kommun, 2011b): ”Personal har 
eget ansvar när det gäller att se till att få rätt kompetens för de krav som ställs beträffande 
IKT.” Våra slutsatser från genomförda studier är att det inte är tillräckligt att lägga ansvaret för 
rätt kompetens på de enskilda lärarna.  
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Chandrasekhar (2009) betonar betydelsen av lärarnas motivation för att lyckas med digitalt 
lärande (se avsnitt 3.4 ovan). Vi är tveksamma till om lärarna överlag har stor motivation att gå 
vidare mot ökade ambitionsnivåer beträffande digitalt lärande. Många lärare upplever Skol-
kompassen som svårhanterlig i flera avseenden. Man har lärt sig elementära funktioner och är 
relativt nöjd med denna förmåga. Övriga inte använda funktioner uppfattas som krävande och 
att de inte tillför tillräckligt mycket. Vi uppfattar att man önskar att hanteringen av tekniken 
inte ska ta för mycket tid från de pedagogiska uppgifterna.  
 
Det totalt dominerande i litteraturen om IT i utbildning handlar just om hur IT direkt ska stödja 
inlärning hos elever. Som kontrast rapporterar Lonn & Teasley (2009) att såväl lärare som 
elever värderade den kommunikativa funktionaliteten högre än den direkt pedagogiska vid 
användning av lärplattform (LMS). Detta är intressant mot bakgrund av våra data och analyser. 
Vi menar att den huvudsakliga användningen av Skolkompassen handlar just om läradmini-
strativ kommunikation och att detta fyller en viktig och underskattad funktion. En målsättning 
bakom Jönköpings 1:1-satsning har varit att minska det administrativa arbetet hos lärare för att 
frigöra tid för pedagogiskt arbete (Holgersson & Seigerroth, 2011). Detta antagande bygger på 
att det använda IT-stödet för läradministrativ kommunikation verkligen effektiviserar denna 
kommunikation. Eftersom Skolkompassens funktionalitet för att arrangera kommunikation, 
distribuera och söka information upplevs som svåranvänd, är det tveksamt om denna målsätt-
ning är uppnådd. I vissa avseenden har kommunikation förbättrats, men i andra avseenden vågar 
vi nog hävda att befintligt system inte bidragit till förenkling och effektivisering av kommuni-
kationen.  
 
Tallvid (2010) tar upp frågan och betydelsen av pedagogisk frihet. Det är emellertid viktigt, 
som Tallvid också påpekar, att pedagogisk frihet inte ska innebära ett totalt självbestämmande 
hos lärare utan insyn och styrning från skolledning. Det finns en stark tradition i skolvärlden att 
lärare bestämmer över sin undervisning. Om varje lärare använder sig av egna verktyg och 
tillvägagångssätt för kommunikation med elever, så är en sådan frihet och självbestämmande 
förmodligen inte så problematisk. Men om man använder gemensamma verktyg (som ett IT-
system som Skolkompassen) blir det genast problematiskt om varje lärare använder det på sitt 
eget personliga sätt. Elever möts av stor variation i kommunikativ användning av IT-systemet. 
Detta är ett av de mest framträdande problemen i användningen av Skolkompassen i de stude-
rade skolorna (se t.ex avsnitt 9.3 ovan).  
 
Tallvid (2010) tar också upp en fråga om att implementeringar av IT i skolan väcker lätt för-
hoppningar i början, men när projekttiden är slut tenderar utvecklingen också att avstanna. Detta 
tas också upp av Silvernail & Gritter (2007) som betonar vikten av uthållighet; att det kan ta 
upp till fem till åtta år för att nå full implementering. Vi har studerat denna förändring i tre steg 
(tre år) och ser att flera problem som vi redan kunde skönja inledningsvis finns kvar. Det går 
inte att slå sig till ro; tvärtom bör man nog växla upp tempot i införandet och inte inbilla sig att 
det är färdigt. Man är inte i början av slutet, utan snarare i slutet av början.  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att Jönköpings kommun vad gäller 1:1-införande tenderar att 
upprepa en hel del redan kända problem. Vi ifrågasätter huruvida man förberett sig genom att 
studera vad som redan var känt på förhand. Det är viktigt att lära av andras misstag.  
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10 Avslutning 
 
I detta avslutande kapitel gör vi några viktiga sammanfattningar samt reflekterar lite fritt kring 
resultaten samt hur man skulle kunna gå vidare med IT-utveckling i skolan i Jönköpings 
kommun.  

10.1 Diagnostiska slutsatser och reflektioner 

Vi har haft en diagnostisk orientering i vår FoU-studie. Detta innebär att vi intresserat oss för 
vad som fungerar bra och dåligt i verksamheten och olika orsaker till detta samt också olika 
effekter av detta, både befintliga och möjliga.  
 
Vi har i kapitel 9 gjort en strukturerad och överskådlig beskrivning av problembilder. Vi 
sammanfattar detta ytterligare här i en lista över de viktigaste problemen och problem-
faktorerna:  
 

• Lärare upplever att Skolkompassen har krävande och svåranvänd funktionalitet 
• Det finns i Skolkompassen alternativa (konkurrerande) funktionaliteter för utförande av 

likartade uppgifter 
• Skolkompassen är uppbyggd för en flexibel informationshantering och som därmed kräver 

att konfigurering görs av användare (lärare och annan personal) 
• Varje lärare blir därför delvis sin egen systemmakare (en krävande uppgift för vilken 

saknas tillräcklig utbildning och erfarenhet) 
• Skolkompassen består av en svåröverblickbar och svårnavigerbar mängd av 

informationsplatser (Rum med avdelningar och undermappar) 
• Skolkompassen utgörs av en svårtillgänglig och icke tillförlitlig informationsreservoar 

som ibland gör det svårt att få tag på rätt information 
• Skolkompassen som kommunikationsmedium används på olika sätt och i olika omfattning 

(varierad kommunikation) av olika användare 
• Andra parallella kommunikationskanaler används som komplement eller ersättning och de 

har fått legitimitet i verksamheten 
• Skolkompassen är otillräckligt verksamhetsanpassad och verksamhetsstödjande 
• Skolkompassen är ett generellt system som ska passa för alla skolstadier 
• Lärare använder Skolkompassen i olika utsträckning (delvis låg användning) 
• Elever använder Skolkompassen i olika utsträckning (delvis låg användning) 
• Användningen av Skolkompassen är främst orienterad mot läradministrativ 

kommunikation  
• Svagt fokus på digitalt lärande 
• Svag styrning av IT-användning; det finns vissa riktlinjer, men svag uppföljning av hur 

dessa efterlevs 
 
Som en balans mot dessa problem finns också i avsnitt 9.1 en genomgång av olika styrkor hos 
Skolkompassen och IT-användningen i gymnasieskolan. Det är faktiskt så att vissa egenskaper 
hos Skolkompassen kan ses som både styrkor och svagheter. Detta beror på hur dessa egenska-
per utnyttjas i verksamheten.  
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Vi sammanfattar nedan några viktiga styrkor i en lista:  
 

• Skolkompassen har en omfattande funktionalitet som täcker olika aspekter av 
skolverksamheten 

• Skolkompassen är uppbyggd för en flexibel informationshantering och som möjliggör för 
användare att konfigurera kommunikationsstrukturen 

• Det är lätt att lägga ut information på Skolkompassen 
• Skolkompassen är en innehållsrik informationsbank med möjligheter att söka i 
• Skolkompassen har funktioner för både läradministrativ kommunikation och 

lärkommunikation (stöd åt digitalt lärande) 
• Skolkompassen är inarbetad i skolverksamheten 
• Lärare är nöjda med vissa delar av IT-systemet 
 
Det finns en paradox kring användning av Skolkompassen. Studerade målbeskrivningar kring 
IT i skolan tar fasta på IT som pedagogiskt hjälpmedel. Vår granskning av systemanvändning 
visar att tyngdpunkten snarare ligger på stöd för läradministrativ kommunikation och inte på 
digitalt lärande. Den läradministrativa kommunikationen utgör en viktig och underskattad1 
funktion. Det behöver sättas upp tydliga mål för denna typ av kommunikation och man behöver 
styra mot dessa mål. Detta ska förstås ske genom att (vidare)utveckla IT-system för en mer 
effektiv sådan kommunikation. Man behöver göra bättre verksamhets- och informationsana-
lyser av läradministrativ kommunikation och låta sådana analyser utgöra grund för design och 
eventuell konfigurering av funktionalitet och organisering i informationssystem. Självklart 
behöver också ökade insatser göras för att utveckla det digitala lärandet. Man får intrycket av 
att det har varit så krävande att komma igång med en IT-användning kring läradministration att 
varken skolledning eller lärare orkat lyfta sig och inrikta sig mot digitalt lärandestöd i någon 
större utsträckning.  
 
Skolkompassen med dess både inneboende och uppkomna egenskaper (se avsnitt 9.8) är 
krävande för såväl lärare som elever att använda. Genom våra observationsstudier har vi sett 
många fall på stor osäkerhet hos lärare. Det finns också flera funktioner i Skolkompassen som 
lärare inte har kunskap om. Vi menar att detta IT-system innebär en onödig kognitiv belastning 
för både elever och lärare. När lärare i en icke IT-baserad miljö har delvis olika arbets- och 
kommunikationssätt så innebär detta förmodligen inte något större problem för elever. Men i 
en digitaliserad miljö där man använder ett gemensamt kommunikationsinstrument så innebär 
en kommunikativ variation en onödig belastning. När instrumentet i sig är krångligt att använda 
och när lärare använder instrumentet på olika sätt, så tar detta energi från det primära skolarbetet 
för elever. Det finns höga mål för inlärning. Eleverna ska ha fokus på sin inlärning. Skolarbetet 
är i sig krävande för elever. Det förefaller helt onödigt att de kommunikationsinstrument som 
ska användas i skolan är kognitivt krävande på detta sätt. Det bör gå att skapa IT-system som 
är betydligt enklare att använda. Lärare ska i första hand inrikta sig på undervisning. Om man 
har bristfälliga hjälpmedel för läradministration, så tar detta kraft från den primära pedagogiska 
uppgiften. Som har framgått av vår detaljerade redovisning och analys i kapitel 7 ovan så har 
lärare betydande problem med många funktioner i Skolkompassen. Vi menar, utifrån våra 
studier, att Skolkompassen är ett onödigt betungande inslag i lärarnas arbetsmiljö.  
 

1 Den är inte bara underskattad i mål- och policybeskrivningar inom kommunen. Även i den akademiska 
litteraturen finns ett glapp enligt vår uppfattning.  
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Ett viktigt kompetensmål i dagens och morgondagens samhälle är utveckling av digitala 
kompetenser (EU, 2006). En bristfällig IT-miljö i skolan bidrar inte positivt till utveckling av 
digitala kompetenser. Lite cyniskt skulle man kunna säga att elever får lära sig den hårda vägen 
genom att komma i kontakt med bristfälliga IT-system. Det är många IT-system i arbetslivet 
som är bristfälliga (Söderström, 2010) och det är lika bra att man får kontakt med sådana system 
på ett tidigt stadium. Vi vill dock inte göra oss till tolk för en sådan cynisk inställning. Vi tror 
att det är betydligt bättre att få kontakt med högkvalitativa system som är goda förebilder för 
ett digitalt arbetsliv. På detta sätt kan elever i framtiden bli goda kravställare på hur IT-system 
bör vara utformade. Skolan bör vara en god förebild inom många områden för unga människor 
i utveckling. Detta bör även gälla användning av informations- och kommunikationsteknik.  
 
Skolkompassen är ett omfattande system med många funktioner och möjligheter. Vid studiens 
genomförande (när systemet varit i drift en längre period) var det många funktioner som inte 
hade nått en full användning av sina användare. Skolkompassen är långt ifrån fullt implemen-
terad i verksamheten. Det finns en stor outnyttjad potential i Skolkompassen.  

10.2 Hur gå vidare? 

I titeln på denna rapport ställde vi frågan: Rätt riktning med Skolkompassen? Utifrån den 
dokumenterade kunskapen, i denna rapport, är det naturligt att resa frågan: Hur bör man gå 
vidare i Jönköpings kommunala gymnasieskolor med IT-användning? Vi ser två huvudsakliga 
vägar framåt: 
 
1. Behålla det aktuella systemet och vidareutveckla det 
2. Anskaffa ett nytt system 
 
Det är förstås Jönköpings kommun som äger denna fråga. Det vi kan göra här är att reflektera 
något kring dessa alternativ och dess tänkbara konsekvenser. Det bör också påpekas att Skol-
kompassen egentligen inte är ett system utan snarare en IT-miljö med flera ingående system-
komponenter. Förutom Fronter finns flera andra IT-system i denna sammansatta IT-miljö (se 
kapitel 4 ovan). Förändringar behöver inte göras för samtliga ingående systemkomponenter.  
 
Som har framgått av denna rapport så menar vi att det finns betydande brister i Skolkompassen 
och hur den används. Trots flera inneboende brister så kan det finnas goda skäl för att behålla 
och vidareutveckla detta system. Kommunen har investerat betydande resurser i nuvarande 
system. Man ha lagt ner mycket tid och resurser i anpassning och införande i verksamheten. 
Även om det är ett delvis svåranvänt system så är skolpersonal vana vid systemet och man har 
lärt sig grundläggande funktioner i det. Flera lärare uttrycker att de är nöjda med systemet 
utifrån de funktioner som faktiskt utnyttjas. Ett nytt system kräver betydande omlärning.  
 
Vi menar att om man ska behålla Skolkompassen med dess ingående systemkomponenter, så 
krävs rejäla insatser för dess vidareutveckling. Det krävs också att man ger bättre och utökat 
kompetensstöd. Användare behöver få större säkerhet i sin användning och dessutom vidga sina 
kompetenser till ännu inte använda funktioner i Skolkompassen. Det förefaller nödvändigt med 
en mer kontinuerlig uppföljning kring hur olika användare nyttjar Skolkompassen. En större 
enhetlighet i användning är enligt vår mening ett ytterst angeläget behov. Vi menar också att 
det är oacceptabelt att i ett system ha alternativa konkurrerande funktionaliteter där användarna 
är osäkra på vad som ska användas.  
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Skolkompassen är ett omfattande system med en rik funktionalitet som ännu långt ifrån utnyt-
tjas till fullo i verksamheten. Med bättre styrning och mer utvecklat kompetensstöd så bör 
användningen kunna utvecklas i positiv riktning. Men man måste vara medveten om den 
grundläggande funktionaliteten i systemet och att de brister som finns i denna knappast går att 
modifiera bort på kort sikt. Utifrån det perspektivet kan det vara befogat att påbörja en resa mot 
en IT-miljö som kan bli mer verksamhetsanpassad och stödjande. Det bör utifrån nuvarande 
användningserfarenheter vara möjligt att skapa en tydlig kravspecifikation på vilken typ av IT-
miljö som skulle vara bättre för gymnasieskolorna i Jönköping.  
 
Med ett mer lättanvänt system så bör man kunna uppnå en högre användningsnivå hos lärare 
och elever. Det finns en stor potential med användning av IT i skolan och Jönköpings 
kommunala gymnasieskolor är långt från detta mål ännu. Det är kanske hög tid att satsa på att 
ändra riktning mot ett mer anpassat och stödjande IT-system. Här finns möjligheter, förutsatt 
en god kravställning, att erhålla IT-resurser som är mer användarvänliga och funktionella i 
verksamheten. För detta alternativ krävs stort engagemang och betydande arbetsinsatser både 
centralt och lokalt. Man måste vara medveten om att vilken väg man än väljer så krävs stor 
uthållighet med starkare styrning och mer utvecklade stöd till personal och elever.  
 
Vi tror att man, oberoende av om man modifierar befintligt system eller anskaffar ett nytt, 
mycket starkare måste fokusera på ett begränsat antal verksamhetsprocesser och effektivisera 
och förenkla IT-stödet för dessa. Man bör inrikta sig på centrala och verksamhetskritiska 
läradministrativa processer och forma goda och integrerade IT-stöd för dessa. Genom det 
nuvarande systemets orientering mot en flexibel informationsbank, saknas en tydlig process-
orientering. Man låter lärare stå för processkunnande, istället för att systemet ger stöd till 
kvalitetssäkring av processer. Att som nu, låta lärare hålla reda på att vissa uppgifter behöver 
registreras dubbelt/på olika platser, är ett dåligt utnyttjande av informationsteknikens potential. 
Det finns vissa outvecklade embryon till processorientering i nuvarande system. Här finns ett 
stort behov av vidareutveckling, som kräver att man satsar på processinriktade verksamhets-
analyser som grund för systemdesign. En ökad integration mellan olika systemfunktioner bör 
bli resultatet av en sådan omorientering. Det är därvidlag också viktigt att utreda informations- 
och kommunikationsbehov hos olika användargrupper (skolledning, lärare, elever) och inte 
förutsätta att samtliga aktörer ska möta ungefär samma gränssnitt. Att skapa dedicerad system-
funktionalitet för olika användargrupper, istället för att som nu klumpa samman systemkrav i 
en flexibel informationshantering, är en viktig rekommendation från oss.  
 
Skolkompassen är idag ett system som används på alla skolnivåer, från förskola till gymnasium. 
Det är klart att behoven ser väldigt olika ut i förskola respektive gymnasium (se kapitel 6 ovan). 
Det är förståeligt att det är lockande för Jönköpings kommun att satsa på ett system för samtliga 
skolnivåer. Man måste dock vara medveten om att detta ställer krav en hög generalitet (vilket 
ofta kan stå i motsats till hög verksamhetsanpassning) och en omfattande och svåröverblickbar 
funktionalitet. Detta är också en viktig fråga för Jönköpings kommun att överväga inför 
framtiden; om man ska ha ett samlat system för samtliga skolnivåer eller satsa på olika system 
för olika nivåer.  
 
Oberoende av framtida systemlösning behövs också ökade utvecklingsinsatser för digitalt 
lärande. Vi har genom våra tre konsekutiva studier sett att den ökade användningen av 
skoldatorer inte inneburit någon större förändring vad gäller pedagogiken. Det krävs ökade 
utvecklingsinsatser vilket inbegriper anskaffning/utveckling av digitala läromedel, utveckling 
av digitala lärformer och kontinuerlig kompetensutveckling av lärare.   
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Bilaga – Intervjuunderlag 

1 Intervjuunderlag  – lärare 

1. Hur mycket använder du Skolkompassen i ditt arbete som lärare?  
(dagligen, någon eller några gånger i veckan, mer sällan) 

2. Vad använder du Skolkompassen till?  
(t.ex förberedelser, kommunikation med elever och lärare, övningsuppgifter, inlämningar, 
administration, finns skillnader mellan ämnen …)  

3. Vilka andra IT-hjälpmedel förutom Skolkompassen använder du i ditt arbete som lärare?  
(t.ex andra interna administrativa IT-system, office-programvaror som Word, Excel och 
PowerPoint, kommunikationsstöd som e-post, Skype, Adobe-connect, digitala lärresurser, 
Sociala medier som facebook, spel, med mera …) 

4. Vid vilka tidpunkter och på vilka platser använder du Skolkompassen?  
(t.ex på lektionen, kontorsplats före och efter lektion, hemma på egen privat dator …) 

5. Vilket stöd upplever du att Skolkompassen ger för att utföra dina arbetsuppgifter som 
lärare?  
(hur har du påverkats av förändringar i Skolkompassen, har Skolkompassen blivit bättre – 
sämre?) 

6. Är det något du saknar i Skolkompassen eller något du skulle vilja förändra?  

2 Intervjuunderlag  – elever 

1. Hur mycket använder eleverna Skolkompassen?  
(dagligen, någon eller några gånger i veckan, mer sällan) 

2. Vad använder eleverna Skolkompassen till?  
(t.ex med lärare, med elever, hämta info – sända info, få info om vad som gjorts på 
lektioner, schema, provtillfällen, redovisning av arbetsuppgifter, genomföra grupparbeten, 
inlärning, få bättre betyg) 

3. Vad använder eleven Skolkompassdatorn till? 
4. Vilka andra IT-hjälpmedel förutom Skolkompassen används i samband med skolarbetet 

och till vad?  
(IT-system som skolan tillhandahåller eller andra IT-system) 

5. Vid vilka tidpunkter och på vilka platser Skolkompassen och andra IT-system för 
skolarbete?  
(på lektionen, före och efter lektion, hemma, på 1:1-dator, annan skoldator, helt privat 
dator) 

6. Vilket stöd ger Skolkompassen för skolarbetet? (vilken skillnad gör Skolkompassen) 
7. Hur går det att hitta i Skolkompassen?  

(kan du enkelt hitta det du söker eller får du fråga andra och ibland ge upp) 
8. Hur använder lärarna Skolkompassen?  

(är det skillnad mellan olika lärare respektive olika ämnen hur påverkas eleverna av 
skillnader) 

9. Får eleverna info/utbildning i Skolkompassen, är den tillräcklig? 
10. Är det något som saknas i Skolkompassen eller något som behöver förändras?  

(finns något annat som är bättre) 
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3 Intervjuunderlag  – skolledning 

1. Vad är din yrkesroll/arbetsuppgifter? 
2. Vad använder du (skolledningen) Skolkompassen till? 
3. Hur mycket av upplägget i Skolkompassen styrs av central IT-enhet i kommunen, lokal 

IT-enhet på skolan, skolledning respektive enskilda lärare? 
4. Varför används Skolkompassen på skolan? Vad hade man för mål med att införa 

Skolkompassen? 
5. Finns det några regler för användning av Skolkompassen – för hur lärare respektive elever 

ska/måste använda? Finns det några alternativ till att använda Skolkompassen? 
6. Hur uppmuntras lärare och elever till att använda Skolkompassen? Marknadsföring, 

belöningar, utbildning, stöd, hjälp etc? 
7. Har du någon uppfattning om i vilken omfattning lärare och elever använder 

Skolkompassen? Använder alla lika mycket eller finns det variationer? 
8. Har du någon uppfattning om hur lärare respektive elever använder sig av 

Skolkompassen? 
(vilka funktioner som används till vad)? Använder alla på samma sätt eller finns det 
variationer? 

9. Har du någon uppfattning kring vad lärarna och eleverna tycker om Skolkompassen? 
Utgör den ett bra stöd för undervisning och lärande? Vilka brister i Skolkompassen tycker 
lärare och elever att det finns? 

10. Vad anser du att det finns för behov och möjligheter för att vidareutveckla och förbättra 
Skolkompassen? 

11. Upplever du att verksamheten fungerar bättre med Skolkompassen?  
(administration, undervisning, lärande) 

12. Hur enkelt/svårt är det att integrera andra IT-stöd med Skolkompassen? 
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