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Abstract 
 

Learning Management Systems (LMS) have increased in school systems in past years 
due to the overall digitalization of our society. LMS is supposed to facilitate 
communication, information gathering and give assessments to pupils online. LMS is 
used by teachers, guardians, students and school managers, giving LMS a broad user 
group. This paper examines senior high school teachers’ experiences of working in a 
Learning Management System. Given the broad user group, we study the Learning 
Management System Lärum used in Umeå Kommun by senior high school teachers. 
Lärum has been criticized in the local media in Umeå, especially by the guardians of 
pupils at primary school. We wanted to find out how secondary teachers, who work 
daily in the system, experience the LMS that was implemented during 2015 in schools 
of Umeå. In what way is Lärum supporting their requirements in their daily working 
life? In order to answer this question, we conducted interviews with practicing 
secondary school teachers using a qualitative approach. Furthermore, this paper 
shows that Lärum supports secure assessments, giving mentors better overview of 
pupils’ progression. Thus, Lärum has supported the communication and cooperation 
between working staff. In addition, the communication regarding teachers and pupils 
does not work to the required extent. Furthermore, this study shows that Lärum is not 
considered to be user friendly nor fulfills the complete requirements for senior high 
school teachers in order to support their daily work. Hence, we examine a number of 
organizational requirements considered not to be completely met by Lärum. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Robyn Schimmer som alltid funnits tillgänglig för 
våra frågor och gett oss stöd i arbetet. Vi vill även tacka respondenterna som deltagit i 
studien och bidragit med insiktsfulla aspekter i ämnet. 
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1. Introduktion  

1.1 Problembakgrund 
Vi lever i en digitaliseringstid där det blir allt vanligare med digitala hjälpmedel inom såväl 

privata som offentliga organisationer. Spetz (2007) beskriver att i takt med digitaliseringens 

framväxt inom offentliga organisationer har lärplattformar inom skolan tagit fart där lärare, 

elever och vårdnadshavare kan kommunicera via en digital plattform.  Under 90-talet 

började de första lärplattformarna utformas och har med åren ökat i användning och 

utvecklats ytterligare. Information om kurser, inlämningar, omdömen, diskussionsforum och 

provresultat är exempel på sådant som inryms i de digitala lärplattformarna. 

Lärplattformarna har enligt Spetz en roll inom både pedagogik, kommunikation och 

information. Vidare beskrivs att lärplattformar är ett obegränsat verktyg när det gäller 

samarbeten och arbeten samt att både elever, lärare och vårdnadshavare kan nyttja dess 

fördelar. (Spetz, 2007, s. 10) 

Hur ser då användningen av lärplattformar ut i Umeå Kommuns skolor? Umeå Kommun 

har som mål att de IT-verktyg som används inom skolan ska underlätta administration för 

pedagogerna. Vidare har lärplattformen Lärum implementerats med motiveringen att Lärum 

ska skapa struktur för pedagoger, elever och vårdnadshavare, underlätta kommunikation och 

förenkla samarbetet mellan dessa. Lärum ska också bidra till att alla användare kan ta del av 

information när det passar samt att allt ska kunna samlas på ett och samma ställe. (Umeå 

Kommun, 2017) 

Lärum har sedan implementeringen i Umeå Kommuns skolor fått kritik. “Utskällda 

plattformen Lärum anmäld” står som rubrik i en artikel som skrivits i Västerbottens Kuriren 

(2016-02-16) där anmälaren anser lärplattformen Lärum vara exkluderande och krånglig. 

Lärum har kritiserats för att vara svårtillgängligt och för att innehålla flera brister. Den 

anmälan som gjorts är riktad till kommunen på grund av att den inte kan säkerställa 

vårdnadshavarna den information de har rätt till. Den anonyme anmälaren anser att 

systemet är stigmatiserande, trögt och i stort sett omöjligt att navigera i, trots att anmälaren 

är webbutvecklare själv. I samma artikel beskrivs att omkring 50 000 användare har tillgång 

till Lärum och att investeringskostnaderna till och med februari 2016 har uppgått till cirka 1,7 

miljoner kronor. Vidare har Lärum blivit kritiserat i ett antal kommuner där bland annat 

Kalix Kommun har valt att byta ut systemet. (Västerbottens Kuriren, 2016-02-26) 

Jan Färingö (2016-05-09) skriver på SVT Nyheters hemsida i en artikel vid namn “Umeå 
köpte Lärum - trots tidigare kritik” att Umeå Kommun valde att köpa Lärum, trots att flera 

kommuner redan valt bort lärplattformen efter missnöje. Mjukvaruföretaget Tieto, som har 

utvecklat lärplattformen Lärum, marknadsför systemet som en portal som ska “frigöra mer 

tid och resurser till den pedagogiska verksamheten i skolan”. Gunilla Yourstone, IT-strateg i 

Umeå Kommun, menar att det finns exempel på kommuner som varit nöjda med Lärum. 

Hon beskriver vidare att implementationsmodellen ibland har varit bristfällig i vissa 

kommuner, och att det är främst där problemen med lärplattformen grundar sig. På så vis 
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har missnöjet minst lika mycket med skolornas egna arbetssätt att göra, vad gäller 

implementering, som vad de har att göra med själva lärplattformen. Fredrik Pantze, 

skolansvarig på Tieto, menar vidare att framtiden ser ljus ut eftersom mjukvaruföretaget 

ständigt utvecklas och hittar lösningar som kommer leda till att systemet fortsätter utvecklas 

till det bättre. Vidare i artikeln radas några uttalanden upp från olika kommuner i Sverige, 

där samtliga verkar ha mindre bra erfarenheter av Lärum. Jönköpings Kommun 

upphandlade systemet samtidigt som Umeå Kommun, men slopade plattformen innan den 

slutgiltiga upphandlingen tog plats. Detta på grund av att systemet inte ansågs vara 

tillräckligt funktionellt. (Färingö, J., 2016-05-09) 

1.2 Problemformulering  
Mot bakgrund av den kritik som har riktats mot Lärum i Umeå, finner vi det intressant att 

djupare studera Lärum ur ett användarperspektiv. Den funna kritiken tycks främst komma 

från användare som är vårdnadshavare till elever på grundskolan, varför vi avser att ta reda 

på hur det ser ut bland gymnasielärare. Anser de att Lärum stödjer arbetet som lärare? 

Vidare är Lärum en relativt ny plattform som implementerades i Umeå Kommun 2015, vilket 

gör ämnet aktuellt att studera och intressant i den mening att lärarna nu har hunnit arbetat 

med plattformen sedan den implementerades. Det valda problemområdet har mynnat ut i 

följande frågeställning;  
 

• Hur upplever gymnasielärare Lärums utformning och anpassning till deras 
verksamhetsbehov?  

1.3 Syfte  
Studien syftar till att undersöka gymnasielärares upplevelse av Lärum som ett arbetsverktyg. 

Följaktligen avser vi att ta reda på om gymnasielärare upplever att Lärum är utformad för att 

stödja deras behov i arbetet. Vidare syftar vi till att skapa en förståelse för Lärums 

användningsområde genom att studera hur den upplevs vara att använda. Genom att förstå 

användarupplevelsen av Lärum vill vi i studien ta reda på om det finns behov hos 

gymnasielärare som inte uppfylls genom Lärum, något som skulle kunna användas av 

framtida utvecklare av lärplattformar.    

1.4 Avgränsningar och begränsningar   
Det finns två faktorer som bör tas i beaktande för att kunna förverkliga en studie av denna 

karaktär; kostnad och tidsåtgång. När dessa resurser inte räcker till den ideala utformningen 

av studien behöver begränsningar och avgränsningar göras. (Hjerm et al., 2014, s. 26-27) 

Utifrån den tid som avsatts för studien har vi inte möjlighet att studera fler 

användargrupper än gymnasielärare, vilket skulle generera fler perspektiv på Lärum. Vidare 

har vi inte haft möjlighet att studera samtliga skolor inom Umeå Kommun, varför vi har 

fokuserat på tre kommunala gymnasieskolor. Vi kommer heller inte studera de mer tekniska 

aspekterna på lärplattformens utformning, utan har för avsikt att istället fokusera på de 

potentiella effekter lärare upplever att IT-systemet har på deras arbete. Vidare syftar studien 

inte i huvudsak till att undersöka Lärum tillsammans med de kringsystem som används av 
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lärarna, vilka skulle kunna påverka den samlade upplevelsen av IT-systemens påverkan på 

arbetet. Däremot beskrivs problem kopplat till Lärum där ibland kringsystemen behöver 

nämnas för att skapa en helhetsbild av kontexten.  

2. Relaterad forskning  

Tidigare forskning är gjord på generella lärplattformar, vilkas resultat redogörs för i den 

följande texten. Vidare har studier gjorts på kunskapsgenerering i relation till 

informationstillgång samt administration och kärnverksamhet i relation till önskvärda 

funktioner på lärplattformar. Den relaterade forskningen beskrivs i syfte att berika studien 

med fokus på verksamhetsrelaterade IT-stöd. Vi finner tidigare studier som gjorts på andra 

lärplattformar och en som behandlar implementeringen av Lärum i Umeå Kommun utifrån 

ett rektorsperpektiv. Vi finner även tidigare forskning som berör lärande ur ett pedagogiskt 

perspektiv vad gäller elevers inlärningsförmåga genom digitala plattformar. Detta visar på en 

kunskapslucka gällande lärarperspektivet när det kommer till deras upplevelser kring Lärum 

- en kunskapslucka som denna studie avser att fylla.  

2.1 Vad är en lärplattform?  
Vad är då en lärplattform? På engelska används ordet ”Learning Management System 
(LMS)” för att beskriva det som på svenska benämns som lärplattform. Watson & Watson 

(2007, s. 4) beskriver att LMS är ett ramverk som omfattar alla aspekter av läroprocessen. 

Författarna använder samma definition av LMS som Szabo & Flesher (2002); “An LMS is the 
infrastructure that delivers and manages instructional content, identifies and assesses 
individual and organizational learning or training goals, tracks the progress towards 
meeting those goals, and collects and presents data for supervising the learning process of 
an organization as a whole. An LMS delivers content but also handles course registration 
and administration, skills gap analysis, tracking and reporting”  

Spetz (2007, s. 10-14) menar att en lärplattform är ett webbaserat verktyg för lärare, 

elever, vårdnadshavare och personal inom ledningsbefattningar. I lärplattformar finns olika 

rum för respektive ämne som elever kan gå in i för att hitta information som läraren för 

kursrummet valt att lägga ut. I rummen kan det finnas inlämningsfunktioner, provresultat, 

diskussionsforum och annat kopplat till kursens mål. Ovanstående definitioner är de vi 

kommer utgå ifrån vidare i studien. 

Rudbeck och Östling (2009, s. 45) har gjort en studie av lärares inställning till 

lärplattformar, “Hot mot yrkesrollen eller vardagligt verktyg?”, där de bland annat studerar 

hur införandet av en lärplattform påverkar lärarrollen och hur lärandet organiseras. 

Resultatet visade att implementeringen av lärplattformar sker på olika sätt, men att lärarna 

generellt sett var positivt inställda till lärplattformar. Däremot visade studien att 

lärplattformar ställer högre krav på tydligt och formellt språk, eftersom fokus är på 

textbaserad information, något som styrks av Wänman et al. (2002, refererad i Rudbeck & 

Östling 2009, s. 45). Detta leder till utökad planering och krav på högre teknisk kompetens 

hos lärarna.  
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2.2 Lärplattformen Lärum 

Lärum är en lärplattform som bland annat används av Umeå Kommuns skolor, från 

grundskole- till gymnasienivå. Plattformen utgörs bland annat av olika rum för varje kurs 

som undervisas samt av möjlighet till att kunna lägga ut genomgångar, uppgifter och dylikt. 

Lärum är även tänkt att fungera som stöd till utvecklingssamtal och förenkla kommunikation 

mellan såväl lärare, elever och föräldrar. Vidare har Umeå Kommun som målbild och strategi 

att IT-verktygen i kommunen ska underlätta administrationen och därmed minska 

arbetsbelastningen för pedagoger (Umeå Kommun, 2017). I ett protokoll från Umeå 

Kommuns fullmäktige (2016-03-29) står det att Lärum har fått kritik från främst föräldrar 

och vårdnadshavare till elever som går på grundskolan. Vidare står det i protokollet att Umeå 

Kommun har marknadsfört Lärum på sin hemsida som följande; “Som vårdnadshavare är 
det ofta många bollar i luften och mycket att hålla reda på, inte minst då det gäller skolan. 
För att hjälpa till med kommunikationen och skapa struktur i vardagen för både 
pedagoger, elever och vårdnadshavare inför vi lärplattformen Lärum.”  (Umeå Kommun, 

2017). Vidare i protokollet behandlas frågan huruvida Lärum leder till en ojämlik skola, en 

fråga initierad av Veronica Kerr (KD). Kommunfullmäktige beslutade att avsluta 

överläggandet om frågan, men för- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) 

menar att kommunen måste ta till sig den kritik som har riktats mot Lärum.  

2.3 Lärum ur ett rektorsperspektiv  
Hansson och Brunn (2015) har i sin kandidatuppsats “Vi har inget val” studerat 

implementeringen av Lärum i Umeå Kommun ur ett rektorsperspektiv. I studien 

intervjuades 7 rektorer för att kartlägga deras upplevelse av när Lärum implementerades. 

Studien visar att så kallade pilotgrupper har ersatt rektorernas roll vid införandet av 

lärplattformen. Författarna refererar till Al Sharia & Watters (2012) som menar att rektorer 

har en ledarroll vid implementering av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i 

skolan. Deras agerande bör vara uppmuntrande och stödjande för personalen samt att de ska 

tillhandahålla resurser för att implementeringen ska fungera. Vidare refererar författarna till 

Afshari et al. (2009) som har funnit att rektorers förhållningssätt till teknik påverkar såväl 

implementeringsprocessen som den fortsatta processen. Beslutet om att införa Lärum har 

fattats på en politisk, kommunal nivå, något som resulterat i olika direktiv hos dem med 

ledande befattningar, enligt Hansson och Brunn (2015). Enligt författarna, som refererar 

vidare till Tondeur et al. (2007) blir direktiven för implementeringsprocessen olika, vilket 

lämnar eget tolkningsutrymme för rektorerna. I studien fann Hansson och Brunn (2015) att 

rektorernas roll har förändrats och blivit mer handledande och organisatorisk, vilket gjort att 

rektorerna inte bidragit till själva implementeringen av Lärum, något som snarare har gjorts 

av pilotgrupper. Vidare menar författarna att IT-pedagoger har en central roll vid 

implementering, men att det också är viktigt att kommunikationen med rektorer fungerar väl 

och att rektorer fortfarande ska upplevas som ledare av personal. Vid implementeringen av 

Lärum har rektorer således tagit ett steg tillbaka, vilket författarna också funnit bero på de 

kunskapskrav som ställts för att implementeringen ska kunna genomföras.  
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2.4 Information och kunskap 

Heide (2002, s. 13-15) har studerat Knowledge Management i skriften “Intranät - en ny arena 

för kommunikation och lärande” om Knowledge Management, som enligt Brown och Duguid 

(2000) handlar om databaser som fylls till sin bredd på information, vilket skapar problem i 

att de inte används i särskilt stor utsträckning. En förklaring, enligt Brown och Duguid, är att 

informationen väljs av centralt placerade personer i organisationen, vilket gör att 

medarbetarnas behov inte efterfrågas. Heide använder begreppet “informationsentusiaster”, 

vilket innefattar personer som anser att mycket information automatiskt leder till mycket 

kunskap. Vidare menar Heide (2002) att människan har hög tilltro till tekniken och 

förutsätter därmed att informations- och kommunikationstekniska attribut leder till lärande, 

vilket avspeglas i både pedagogiska och organisatoriska kontexter. Tilltron gör att mycket 

pengar läggs på informationssystem i organisationer, vilket har visat sig i senare studier 

endast resulterat i marginella effektivitetsvinster. Heide (2002) beskriver vidare att det, 

genom Knowledge Management, antas att kunskap är något som är separerat från 

människan, vilket leder till att kunskap i sådana fall kan överföras mellan individer utan 

problem. Författaren problematiserar detta antagande och menar att lärande är mer 

komplext än så. 

2.5 IT-stöd och kringsystem för lärare 

Peter Dacke (2013) projektledare för Öppna verksamhetssystem - Skola Föreningen 

Sambruk, har gjort en hearing i syfte att analysera lärares administrations- och kärnuppgifter 

i relation till befintliga och önskvärda IT-stöd. Han menar att det uppstår problem när det 

grundläggande verksamhetssystemet ska kopplas ihop med kringliggande e-tjänster. Som en 

följd av att systemen inte interagerar med varandra på ett fördelaktigt sätt finns det en risk 

att lärarna blir mindre intresserade av och inte vågar använda systemen. Författaren 

efterfrågar en bindande standard och förenkling i interaktion mellan olika system, där 

administrationen kan minska och istället ge utrymme för mer pedagogik. En sådan standard 

skulle minska frustrationen över IT-problematik till förmån för det pedagogiska lärandet i 

skolan.  

3. Teoretiskt ramverk  
I det här avsnittet presenteras det teoretiska ramverk som används som stöd för den 

analytiska delen i studien.  

3.1 Socioteknologiskt perspektiv  
När vi studerar lärplattformen görs det ur ett socioteknologiskt perspektiv. Det innebär att ett 

system som definieras som teknologiskt, kommer medföra oförutsedda konsekvenser för 

människor. Förklaringen till det är att de tidigare besluten som tas vid designprocessen av ett 

system kommer påverka och innebära begränsningar för den mänskliga organisationen runt 

systemet (Stowell & Welch, 2012, s. 99). Perspektivet grundades på 1970-talet i syfte att 

genom design både uppnå arbetstillfredsställelse och produktivitet. Metoden utvecklades i 

syfte att förfina processerna för teknisk kravspecifikation, samtidigt som faktorer som 
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påverkar arbetstillfredsställelse inkluderades i modellerna. Det finns idag ett flertal verktyg 

för att fokusera på de mänskliga aspekterna i designprocessen när system utvecklas i syfte att 

uppnå arbetstillfredsställelse och produktivitet (Stowell & Welch, 2012, s. 68-69). Vi finner 

därför det socio-teknologiska perspektivet vara tillämpligt för vår studie då vi vill ta reda på 

lärares arbetstillfredsställelse kopplat till lärplattformen och den organisatoriska kontexten. 

3.2 Användarupplevelse och interaktionsdesign  
Vad menas med att ett IT-system är användarvänligt? Som ordet antyder, betyder det att 

användaren upplever det som enkelt och tillfredsställande att interagera med (Preece et al., 

2015, s. 7). För att designa sådana system, används ofta begreppet interaktionsdesign. 
Skillnaden mellan interaktionsdesign och mjukvaruingenjörsteknik är att ingenjörer 

fokuserar på de tekniskt hållbara aspekterna, medan interaktionsdesigners fokuserar på 

effekterna ett IT-system har på människor som ska använda det (Preece et al., 2015, s. 9). 

Definitionen av interaktionsdesign beskrivs av Preece et al., (2015, s. 8) som följande; 

“designing interactive products to support the way people communicate and interact in 
their everyday and working lives”. Det innebär således att skapa användarupplevelser som 

förenklar människors interaktion, kommunikation och arbetssätt. Interaktionsdesign 

beskrivs vidare som den övergripande termen som inrymmer vad som designas när det bland 

annat gäller gränssnitt, mjukvarudesign och webbdesign (Preece et al., 2015, s. 9-10). Inom 

interaktionsdesign talas det ofta om User Experience (UX), användarupplevelse på svenska, 

vilket innebär att varje produkt som används av någon leder till en användarupplevelse. Det 

handlar om känslan av tillfredsställelse vid användningen, som sträcker sig från en mer 

övergripande nivå ner till detaljer om hur exempelvis ljudet av ett klick kan upplevas. Nedan 

följer en beskrivning av önskvärda, och icke önskvärda, effekter på användarupplevelse som 

Preece et al., (2015, s. 12) identifierar.  
 

• Önskvärda Aspekter i användarupplevelse: Satisfying, Enjoyable, Engaging, 

Pleasurable, Exciting, Entertaining, Helpful, Motivating, Challenging, Enhancing 

Sociability, Supporting Creativity, Cognitively stimulating, Fun, Provocative, 

Surprising, Rewarding, Emotionally Fulfillinf 

 

• Icke önskvärda aspekter i användarupplevelse: Boring, Frustrating, Making 

one feel guilty, Annoying, Childish, Unpleasant, Patronizing, Making one feel stupid, 

Cutesty, Gimmickly 

 

För att uppnå syftet med ett system behöver således fokus vara på behoven hos målgruppen 

användare, eftersom de har andra erfarenheter och förväntningar på användarupplevelsen 

än vad utvecklarna själva har. Det kan däremot vara svårt för användare att på förhand veta 

precis vilka behov de har, och det kan vara svårt att uttrycka dem. Konsekvensen kan bli att 

utvecklare missar behov, vilket kan leda till missnöje och ovilja hos användarna att använda 

systemet (Preece et al., 2015, s. 335).    
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3.3 CSCW och tyst kunskap/osynligt arbete  
Leigh Star och Strauss (1999) har tagit fram ett ramverk i sin artikel “Layers of Silence, 
Arenas of Voice: The ecology of Visible and Invisible Work” för att analysera osynligt arbete i 

datorstödda arbetssystem. Detta osynliga arbete kan vara behov hos användare som varken 

uttrycks eller noteras. Enligt författarna råder det oklarheter kring vad som egentligen räknas 

som arbete. Leigh Star och Strauss (1999, s. 13) menar att förändringar av ekonomiska 

styrmodeller på arbetsmarknaden påverkar hur människor arbetar. På företagssidan har 

managementstrategier lett till nedskärningar och outsourcing, vilket följts av att fler 

människor arbetar som konsulter eller som frilansare. Inom den offentliga sektorn menar 

författarna att liknande ekonomiska styrmodeller har börjat användas i syfte att skära ned på 

kostnader. Det är i detta skifte på arbetsmarknaden som det osynliga kontra det synliga 

arbetet utmanas. När företag använder ekonomiska styrmodeller för att kunna rationalisera, 

behöver det arbete som görs beskrivas och noggrant mätas. Samtidigt har området för CSCW, 

det vill säga datorstött arbete, börjat utvecklas i motsatt riktning. Inom CSCW analyseras i 

stället det arbete som ofta är dolt, och ibland kan verka obetydligt (Leigh Star & Strauss, 

1999, s. 13-15). Enligt Preece et al., (2015, s. 9) tar CSCW hänsyn till behovet av att stödja 

flertalet människor som arbetar tillsammans i ett IT-system. 

Bannon och Schmidts (1989, s. 8) definition av begreppet har kommit att antas av allt fler 

forskare; “CSCW should be conceived as an endeavour to understand the nature and 
characteristics of cooperative work with the objective of designing adequate computer-
based technologies”. Definitionen syftar till att förståelsen av samarbete är grunden för att 

följaktligen kunna designa informationssystem som ska stödja arbetet i organisationer.  

Leighstar och Strauss (1999, s. 21) förklarar att när verksamheter ska skäras ner kommer 

ofta en konsult in som ska avgöra nödvändigheten i de arbetsuppgifter som utförs. Kanske 

förstår de inte hela kontexten, något som kan göra att nödvändigt arbete förbises. Författarna 

exemplifierar detta genom att beskriva hur en konsult kan uppfatta sekreterares arbeten, 

såsom att småprata med varandra eller med kunder, som onödigt arbete. Om ett sådant 

antagande görs utan djupare efterforskningar kan konsulten missa aspekter sekreterare gör 

som håller ihop kommunikationen i en organisation. Om sådana kontextuella faktorer, det 

som kan benämnas som osynligt arbete, sedan ignoreras när ett datasystem ska designas, kan 

följden bli att det inte används eller att det främjar orättvisor. Genom att använda modeller 

för att se över arbetsprocesser när systemen designas menar författarna att det blir en 

systematisk exkludering av vissas arbeten eller arbetsuppgifter.  

När det osynliga arbetet inkluderas i den datorstödda infrastrukturen (CSCW) erkänns 

istället de undervärderade förmågor som finns hos de anställda. Författarna understryker att 

det inte är möjligt, och ibland inte önskvärt, att synliggöra allt osynligt arbete. Däremot 

menar författarna att stabiliteten av det dolda, undervärderade arbetet, inte ska tas för givet. 

Istället ska relationen mellan det synliga och osynliga arbetet bestämma hur ett datorsystem 

används i praktiken (Leighstar & Strauss, 1999, s. 26). 
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3.4 Technology Acceptance Model (TAM)  
Technology Acceptance Model (TAM) är en teori som enligt Talukter et al., (2008, s. 456) 

introducerades på 1980-talet och är en utveckling av Theory of Reasoned Action (TRA), 

vilken beskriver användaracceptans vid användande av informationsteknologi. När ny 

teknologi presenteras tar individer flera faktorer i beaktande i beslutet att använda den nya 

teknologin eller inte. Författarna beskriver vidare att det, enligt TAM-teorin, finns två 

faktorer som är avgörande för hur en individ accepterar ny teknik; Perceived Usefulness och 

Perceived Ease of Use. Perceived usefulness handlar om att individer tenderar använda, eller 

avstå från att använda, ny teknik baserat på om de upplever att det finns en nytta i de 

teknologiska adaptionerna som kommer att underlätta deras arbete och vardag eller inte. 

Ease of Use handlar om hur lätt teknologin är att använda och förstå. Enligt TAM-teorin 

kommer människor troligtvis inte använda ett system om det är för svårt, även om de ser 

nyttan med att använda det. I och med detta influeras även Ease of Use i accepterandet och 

tillämpandet av ny teknologi. Dessa två faktorer är alltså avgörande för huruvida individer 

accepterar ny teknologi eller inte (Talukter et al., 2008, s. 465). 

4. Metod  

Utifrån den problemformulering som valts för studien görs valet av metod, det vill säga 

kvantitativ, kvalitativ alternativt en blandning av de båda. För att undersöka det valda 

problemområdet avser vi att göra en kvalitativ studie där vi, genom djupintervjuer, studerar 

gymnasielärares upplevelser kring användandet av Umeå Kommuns lärplattform. Den 

huvudsakliga skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är att den kvantitativa ofta 

kopplas ihop med naturvetenskapliga objekt, medan den kvalitativa kopplas till samhälleliga 

objekt, det vill säga människor och social omvärld (Bryman, 2014, s. 361). För att förstå 

respondenterna och den kontext som de agerar i är kvalitativa undersökningar nödvändiga 

eftersom de ofta rymmer detaljerade beskrivningar om den sociala verklighet som studeras. 

Det finns dock en risk för att den kvalitativa metoden fastnar på ovidkommande detaljer, där 

den som studerar kan bli indragen i en alltför deskriptiv beskrivning. Kvalitativa forskare 

betonar vidare vikten av kontextuell förståelse av ett objekt, vilket betyder att det vi studerar 

måste tolkas i ett sammanhang för att till fullo förstå problematiken (Bryman, 2014, s. 363). 

Eftersom vi i den här studien har för avsikt att undersöka lärarnas upplevelse av Lärum 

väljer vi att använda oss av en kvalitativ metod istället för en kvantitativ. Vidare vill vi studera 

de kontextuella faktorer som vi tror kan ha betydelse för upplevelsen av lärplattformen samt 

ett öppet förhållningssätt, eftersom vi inte själva besitter någon vidare erfarenhet av Lärum. 

Sammantaget menar vi att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst för studien då vi avser att 

djupgående studera sociala företeelser kopplat till ett teknologiskt system.  
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4.1 Studiens utgångspunkt  

4.1.1 Förförståelse  
Vår förförståelse i ämnet är att det, via media, ofta skrivs om Lärum i negativa ordalag, det 

vill säga att den är besvärlig att använda. Vi har viss erfarenhet av lärplattformar i egenskap 

av elev och student. De erfarenheter vi har som elevanvändare är att lärplattformar är ett 

smidigt verktyg för kommunikation mellan lärare och elever när det kommer till översikt 

över samlade betyg och vid inlämningssituationer. Vi har ingen erfarenhet av just 

lärplattformen Lärum, men har vidare förförståelser om att Lärum har kritiserats i media av 

främst vårdnadshavare till elever på grundskolan.  

4.1.2 Verklighetssyn  
Verklighetssyn, även kallad ontologi, är en filosofisk uppfattning som beskriver hur 

verkligheten är beskaffad samt hur den kan uppfattas olika beroende på betraktarens 

förhållningssätt (Bryman, 2014, s. 35-37). I den här studien utgår vi från att kategorier såsom 

organisation och kultur inte på förhand är givna. Vi utgår från att aktörers syn på 

verkligheten kan skilja sig från varandra, eftersom vi antar att individers referensramar kan 

bygga på specifika erfarenheter, tolkningar och sociala företeelser. Därför baseras studien 

som följer på ett ontologiskt synsätt, vilken tagit riktning mot konstruktionismen. Enligt 

Bryman (2014, s. 36) grundar sig konstruktionismens utgångspunkt i att verkligheten är en 

social konstruktion som bygger på samhälleliga tolkningar och social interaktion. Därmed är 

verkligheten inte en så kallad verklig verklighet, som den andra stora ontologiska 

inriktningen, objektivismen, vill mena (Bryman, 2014, s. 35-36). 

Den objektivistiska ståndpunkten tar utgångspunkt i att vi möter yttre fakta som är 

opåverkbar och som ligger utanför vårt intellekt. Vidare har sociala företeelser, som används 

i vår vardag, en existens som är oberoende av aktörerna (Bryman, 2014, s. 36). Eftersom vi i 

den här studien avser att studera användarnas, det vill säga lärarnas, upplevelser av 

lärplattformen Lärum, utgår vi från att plattformen uppfattas olika. Vidare menar vi att 

lärplattformen inte utgör en verklig verklighet, utan upplevelserna kan skilja sig åt mellan 

olika respondenter vilka kan grunda sig på den omkringliggande miljön samt på olika sociala 

företeelser. 

4.1.3 Vetenskapssyn  
Vetenskapssyn, även kallad epistemologisk inriktning, beskriver vad som inom ett område 

ska betraktas som kunskap (Bryman, 2014, s. 29-30). I det här sammanhanget är frågan 

huruvida den sociala verkligheten bör studeras utifrån metoder och verklighetsbilder som 

grundar sig på naturvetenskapliga metoder eller inte. Författaren menar vidare att den 

ståndpunkt som hävdar att naturvetenskapens lagar bör följas vid studier av sociala 

företeelser kallas för positivism. Enligt det positivistiska synsättet uppnås kunskap genom 

insamling av lagmässiga regelbundenheter och ska vara värderingsfri. Forskningens roll, 

inom det positivistiska synsättet, är att pröva redan utvecklade teorier (Bryman, 2014, s. 29-

30). 

Eftersom den här studien har en konstruktionistisk verklighetssyn faller det sig relativt 

naturligt att den även har en hermeneutisk vetenskapssyn. Studiens epistemologiska synsätt 
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grundar sig i att kunskap uppnås genom tolkningar och förståelser, vilka har påverkats av 

olika traditioner, tankesätt och kulturer. Bryman (2014, s. 34-35) beskriver att kunskap 

konstrueras genom social interaktion, tolkningar och normer. Observationerna beror på 

vilken individ som står bakom iakttagelsen, vilket leder till att det människan uppfattar som 

verklighet egentligen bara är en social konstruktion som bygger på olika värderingar, 

erfarenheter, kunskaper, tolkningar och normer.  

Den här studien tar sin utgångspunkt i föreställningen att det som människan uppfattar 

som verklighet grundar sig i olika tolkningar och normer, vilket betyder att verkligheten kan 

skilja sig mellan olika observatörer. Därför har vi ett epistemologiskt synsätt som drar mot 

hermeneutiken då vi antar att den kunskap som genereras via studien konstrueras genom 

social interaktion, tolkningar och normer. Med andra ord menar vi att den genererade 

kunskapen via studien grundar sig i antagandet om att respondenterna har olika upplevelser 

vad gäller Lärum som lärplattform, vilket är en följd av antagandet om att individer har olika 

referensramar för tolkning och besitter olika erfarenheter. 

4.1.4 Forskningsansats  
Lite förenklat brukar det talas om att kvalitativa metoder analyserar ett problem på djupet, 

medan kvantitativa metoder analyserar ett problem på bredden (Hjerm et al., 2014, s. 25-26). 

Inte alltför sällan kopplas de kvalitativa metoderna ihop med en mer induktiv 

forskningsansats, medan de kvantitativa metoderna relateras till en deduktiv ansats där 

tidigare teorier prövas. Ett induktivt angreppssätt på en problemformulering innebär att 

metoden följer en mer upptäckande logik. Huruvida forskningsansatsen drar åt det mer 

deduktiva eller induktiva hållet avgörs i regel av mängden information och kunskap det finns 

inom det valda problemområdet (Hjerm et al., 2014, s. 25-26). 

Eftersom vi avser att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi lämpar sig den 

induktiva forskningsansatsen bättre än den deduktiva, då vi inte avser att pröva redan 

existerande teorier. Istället avser vi att beakta respondenternas upplevelser av den sociala 

verkligheten. Med tanke på att Lärum är en relativt ny lärplattform i Umeå Kommun, har vi 

inte funnit någon relaterad forskning som berör gymnasielärares upplevelse av att arbeta i 

den. Den induktiva ansatsen menar vi därför lämpar sig väl för studiens utgångspunkter. 

4.2 Undersökningsmetod  
Valet av undersökningsmetod har gjorts utifrån överväganden om vad som lämpar sig bäst 

för studien, vilka beaktas i den följande texten. 

4.2.1 Urval av respondenter  

Hjerm et al., (2014, s. 152) beskriver vikten av att noggrant välja ut intervjupersoner enligt på 

förhand bestämda kriterier. Om intervjupersonerna är svåra att nå rekommenderar 

författaren vidare ett snöbollsurval, vilket är ett icke-slumpmässigt urval där forskaren, via 

redan valda intervjupersoner, letar sig fram till fler respondenter. Risken med att använda sig 

av snöbollsurval, enligt Hjerm et al. (2014, s. 153), är att den redan valda respondenten 

hänvisar forskaren till andra respondenter som delar samma verklighetsbild som sig själv, 

varför det är av vikt att försöka variera urvalet.  
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Eftersom den här studien syftar till att ta reda på lärarnas upplevelser och åsikter kring 

lärplattformen Lärum, och inte hur Lärum fungerar tekniskt sett, betraktar vi 

intervjupersonerna som respondenter. Vidare har vi använt oss av snöbollsurval för att få 

kontakt med lämpliga respondenter då vi i en av intervjuerna fick tips om en annan 

respondent via intervjupersonen. Vi hade även inledningsvis en kontakt som länge arbetat 

som lärare och därför kunde tipsa oss om ytterligare verksamma gymnasielärare till 

potentiella respondenter. Vi är medvetna om att denna urvalsmetod riskerar att bidra till en 

ensidig bild av upplevelserna kring Lärum, varför vi medvetet valde respondenter som i 

största möjliga mån arbetade på olika gymnasieskolor. Två av lärarna som vi intervjuat 

arbetar på samma skola, medan de övriga arbetar på olika skolor. För att få djupare förståelse 

kring hur regelverket och författningarna ser ut valde vi att även intervjua en person som 

arbetar på Skolinspektionen och som har gedigen erfarenhet av att vara gymnasielärare.  

Hjerm et al. (2014, s. 153) menar vidare att variabler såsom ålder, kön eller 

arbetserfarenhet kan vara av vikt att ytterligare beakta i valet av respondenter. I det 

inledande arbetet ansåg vi det var av vikt att respondenterna besatt en gedigen erfarenhet av 

läraryrket för att kunna uppfatta eventuella skillnader mellan Lärum och tidigare system som 

användes, samt erfarenheter av skolverksamhet helt utan lärplattform. Detta för att vi hade 

för avsikt att få en bred förståelse av användningen av lärplattformen och eventuellt få ta del 

av jämförelser mellan arbetet med lärplattformar kontra det mer analoga arbetssättet som 

utfördes innan lärplattformarna var påtänkta. Konsekvensen av det valda urvalet blev att 

samtliga respondenter var ungefär i samma ålder och med liknande arbetserfarenheter, 

varför vi valde att intervjua ytterligare en respondent som inte var i samma ålder och 

följaktligen inte hade samma arbetserfarenhet i läraryrket. Detta i syfte att variera urvalet av 

respondenter. Samtliga respondenter identifierar sig vidare som kvinna, vilket, enligt Hjerm 

et al. (2014, s. 153-154), inte anses vara det mest optimala urvalet för att betraktas som 

varierat. Det är möjligt att utfallet kan ha blivit annorlunda om vi hade tillfrågat 

respondenter som identifierar sig som man eller något annat kön. Att endast intervjua 

kvinnor var dock inte vår avsikt och med hänvisning till begränsade resurser i form av tid 

hade vi inte möjlighet att intervjua ytterligare respondenter med annat kön. Vi har vidare 

svårt att tro att utfallet skulle ha blivit annorlunda om vi hade ett mer varierat urval vad 

gäller kön, men vi är medvetna om att vissa kritiker menar att det kan påverka utfallet.  

Sammantaget har vi intervjuat sex respondenter, varav fem är verksamma gymnasielärare 

och en arbetar på Skolinspektionen. Vi är också medvetna om att respondenten från 

Skolinspektionen inte är representativ för hela Skolinspektionen, eftersom vi endast 

intervjuat en person, men syftet var här inte att kunna dra slutsatser utifrån dennes svar, 

utan endast att berika studien med ett ytterligare perspektiv och få förståelse för huruvida det 

finns regler och författningar från Skolinspektionen när det gäller lärplattformar i Umeå 

Kommun.  
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4.2.2 Intervjumetodik  
En intervjumetodik av kvalitativ karaktär ger möjlighet till öppna frågor vid 

intervjusituationen, vilket ofta resulterar i fria tolkningar hos respondenter samt möjlighet 

till fördjupande följdfrågor som kan vara av intresse (Hjerm, M., et al., 2014, s. 26). Frågorna 

konstruerades därför efter den kvalitativa metoden för att ge respondenterna utrymme att 

tala fritt. Vid valet av strukturerade eller semistrukturerade intervjufrågor har för- och 

nackdelar vägts in med respektive metod. Enligt Bryman (2014, s. 222) finns det en del 

problem med strukturerade intervjuer, däribland att intervjupersonerna kan påverka hur 

respondenterna väljer att svara. Den ostrukturerade intervjumetoden är även flexibel, vilket 

betyder att intervjun ges möjlighet till ändring av inriktning och fokus under processens gång 

allteftersom ny kunskap genereras (Bryman, 2014, s. 366-367). Vidare lyfter Hjerm et al., 

(2014, s. 150-151) fram risker med halvstrukturerade frågeställningar som kan innebära att 

forskaren missar att ställa vissa viktiga frågor och att intervjuerna kan dra ut på tiden samt 

att det empiriska material som sedan ska analyseras kan bli onödigt stort.  

Eftersom studien syftar till att fånga lärarnas perspektiv på, och upplevelser av, 

lärplattformen Lärum använder vi oss av en ostrukturerad, eller semistrukturerad, 

intervjumetod. I intervjusituationen använder vi oss av en intervjuguide med på förhand 

uppställda teman för att inte låta intervjun handla om något annat än det vi vill undersöka, 

men i övrigt är frågornas utformning generella. På så sätt ges respondenterna möjlighet att 

svara öppet och fritt på våra frågeställningar. Vidare ges studien möjlighet, i och med 

begränsad struktur på frågeställningarna, att fånga lärarnas individuella upplevelser av 

stödfunktionen, vilket är studiens huvudsakliga syfte. Vi anser att denna intervjumetod 

lämpade sig bra till vår studie, där vi upplever att vi fått svar på det vi ville samt att vi fått 

många ytterligare aspekter på användandet av lärplattformen som vi på förhand inte hade 

tänkt på. Vidare upplever vi att respondenterna hade många tankar och åsikter, inte bara om 

Lärum i sig, utan även om eventuella konsekvenser och aspekter kring lärplattformar 

tillsammans med IT i skolan ur ett bredare perspektiv, vilket vi tror den halvstrukturerade 

intervjumetodiken skapade utrymme för. För studien ansåg vi det vara intressanta aspekter 

och reflektioner som gjort att vi fått djupare förståelse kring ämnet.  

4.2.3 Forskningsetiska principer  

De forskningsetiska principerna diskuterades och togs i beaktning innan 

intervjuundersökningen påbörjades, vilka är Informationskravet, Samtyckeskravet, 
Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (u.å) förklarar 

informationskravet så att respondenterna ska informeras om syftet för studien, vilket vi 

gjorde via mejl när vi kontaktade våra intervjupersoner och frågade om de ville ställa upp för 

en intervju. Vi berättade även kort om oss själva innan intervjun och beskrev vad vi studerade 

samt frågade om respondenterna gick med på att intervjun spelades in. Respondenterna gavs 

även information om vad studiens resultat skulle användas till. Det andra kravet innebär att 

deltagandet i en undersökning ska för respondenterna vara frivilligt, enligt Vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet, u.å, s. 9). Samtyckeskravet är uppfyllt i studien eftersom deltagandet för 

våra respondenter har varit frivilligt. Konfidentialitetskravet handlar om att deltagare i en 

undersökning ska ges konfidentialitet i den mån det är möjligt samt att uppgifter om deras 
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person inte ska spridas till obehöriga (Vetenskapsrådet, u.å, s.12). I vår undersökning har 

respondenterna fått information om att deras uppgifter behandlas konfidentiellt. Vidare har 

vi censurerat uppgifter i transkriberingsarbetet om på vilken skola deltagarna arbetar samt 

vilka ämnen de undervisar i. Vi har heller inte publicerat respondenternas namn och 

reducerat information om deras ålder samt hur länge de arbetat i skolans värld. Den enda 

information som publiceras om respondenterna är att de är gymnasielärare, huruvida de har 

lång, eller mindre lång, erfarenhet av arbetet som gymnasielärare samt att de arbetar på en 

kommunal skola i Umeå.  

4.2.4 Sanningskriterier  
Hjerm et al., (2014, s. 82) beskriver att kvalitativa metoder inte bygger på upprepningar och 

mätningar på samma sätt som kvantitativa metoder. Därav blir reliabilitetskravet, som 

handlar om att forskaren har mätt rätt stabilitet i data och procedurer, inom kvalitativ metod 

något tvetydigt att säkerställa. Det andra kravet, validitetskravet, handlar om att forskaren 

har mätt det denne avsett att mäta, vilket också blir problematiskt att säkerställa inom 

kvalitativ metod. Sanningskriterierna inom kvalitativ forskning har därför omformulerats till 

att istället handla om att arbeta länge mer den insamlade empirin, regelbundet pröva 

analyser genom att diskutera med utomstående personer, följa upp observationer som följer 

avvikande mönster samt att använda sig konsekvent och noggrant av för studien centrala 

begrepp (Hjerm et al., 2014, s. 82-83).  

Vidare beskriver Hjerm et al., (2014, s. 84-85) att olika rubriker bör användas för att 

djupare strukturera kvalitetsbedömningen i kvalitativ forskning; Trovärdighet, Originalitet, 
Resonans och Användbarhet. Trovärdighet handlar om att analysera huruvida datan är 

tillräcklig för att kunna hävda det forskaren vill hävda samt att det ska finnas logiska 

kopplingar mellan empiri och analys. Originalitet handlar om att studien ska leda till nya 

insikter, medan resonans handlar om att de teman forskaren har identifierat ger en rättvis 

bild av det studerade materialet. Användbarhet handlar om att diskutera huruvida analysen 

bidrar till ny kunskap eller inte och om människor kan ha användning av det i sin vardag 

(Hjerm et al., 2014, s. 85).  

I vår studie har vi intervjuat totalt sex respondenter, varav samtliga arbetar, eller har 

arbetat, som lärare under relativt lång tid. Med tanke på den tid som avsatts för studien har 

vi inte haft möjlighet att intervjua fler lärare, vilket kan få till följd att trovärdigheten i våra 

slutsatser inte till fullo uppfyller trovärdighetskravet. Vi har inte frågat tillräckligt många 

gymnasielärare, vilket gör vårt urval något tunt för att kunna generalisera resultatet för 

gymnasieskolor i Sverige. Vårt resultat ger dock inblick i hur gymnasielärare i Umeå 

Kommun upplever det vara att arbeta med Lärum som verktyg i arbetet. Vidare anser vi att vi 

noggrant har valt ut återkommande mönster som respondenterna har gemensamt, vilka 

senare mynnat ut i de teman vi identifierat utifrån empirin. Vi anser således att de teman 

som identifierats är rättvist tolkade. Naturligtvis finns det risk för att de för studien 

identifierade temata har påverkats av vår förförståelse kring Lärum, men eftersom vi i 

inledningsskedet var medvetna om våra förutfattade meningar har vi strävat efter att lägga 

dessa åt sidan och noggrant beakta empirins mönster. De centrala delar som lyfts fram i 

denna studie är respondenternas samlade upplevelser om Lärum och baseras därmed inte på 

en enskild åsikt. Vi presenterar även ett rikt empiriskt material i syfte att ge transparens till 
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läsaren. Vår analys bidrar till ny kunskap i den mening att, utifrån vad vi har studerat 

gällande relaterad forskning, studier som behandlar Lärum ur ett lärarperspektiv verkar vara 

obefintliga. Det har gjorts studier på området, men de flesta som vi funnit handlar mer om 

Lärum ur ett rektorsperspektiv eller om hur lärplattformar generellt fungerar som 

pedagogiskt verktyg, utifrån ett elevperspektiv, och mindre om hur lärare upplever det vara 

att arbeta i Lärum. Därför anser vi att vår studie uppfyller kriteriet för användbarhet i den 

mening att vi bidrar till ny kunskap som människor, framför allt personer som arbetar med 

upphandling och kravställning på lärplattformar, kan ha användning av i sitt arbete. Vidare 

kan det vara betydelsefullt för utvecklare av lärplattformar att ta del av den presenterade 

kunskapen om gymnasielärares behov av en lärplattform.  

4.3 Analysmetod  
Inte sällan kopplas kvalitativ analysmetodik ihop med det hermeneutiska perspektivet och 

den så kallade “hermeneutiska cirkeln”. Den hermeneutiska cirkeln innebär att det, genom 

växelvisa processer mellan det som är givet och genererad ny kunskap via nya observationer 

och erfarenheter, växer fram nya tolkningar (Hjerm et al., 2014, s. 34). 

Vid insamlande av data genom olika former av etnografiskt fältarbete, däribland 

ljudinspelningar, behöver materialet transkriberas för att göra det analyserbart. Inom många 

områden inom den kvalitativa analysmetoden är transkriberingen absolut nödvändig för att 

möjliggöra och förenkla analyserandet av insamlade data (Hjerm et al., 2014, s. 31) 

För att kunna bearbeta den insamlade datan valde vi att spela in intervjuerna. 

Inspelningen skedde via våra datorer i ett program som heter “Garage Band”, vilket gav oss 

möjlighet att kunna sakta ner tempot. På så sätt kunde vi transkribera på ett effektivt sätt 

samtidigt som vi fick möjlighet att upptäcka vissa aspekter som vi inte uppfattat under 

intervjutillfället.  

Ett sätt att analysera data inom den kvalitativa analysprocessen är en metod som är 

utarbetad av Matthew Miles och Michael Huberman (1984, s. 21-23) i standardverket 

“Qualitative Data Analysis”. Analysmetoden innehåller tre steg som är tänkta att fungera 

som verktyg vid analyserande av kvalitativ data; Kodning, Tematisering och Summering. 

Metoden innebär att det insamlade materialet till en början sorteras i grova drag för att sedan 

kategoriseras mer noggrant och för att till slut mynna ut i en utgångspunkt för analyser och 

slutsatser. Slutmålet för den kvalitativa analysprocessen är att uppnå så kallad Teoretisk 
Mättnad, vilken innebär att ny information inte längre leder till att nya kategorier skapas, 

utan leder endast till att nya observationer sorteras in i redan befintliga kategorier (Miles & 

Huberman, 1984, s. 21-23).  

4.3.1 Kodning  
I inledningsskedet till bearbetning av empiriskt material använde vi oss av koder för att 

kategorisera de centrala begrepp som var frekvent återkommande för varje intervju och för 

att se mönster i det empiriska materialet. Därefter försökte vi grovt kategorisera dessa 

begrepp i syfte att få en mer överskådlig bild över materialet. Vi är även medvetna om att de 

valda koderna kan ha påverkats av våra förutfattade meningar kring studiens ämne, varför vi 

valt att beskriva vår förförståelse i ämnet redan i introduktionen.  
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4.3.2 Tematisering  
När koderna börjat stabilisera sig kunde vi relativt snabbt uppfatta vissa mönster och 

relationer mellan olika fenomen. Vi skapade därefter lämpliga teman, som sedan mynnade ut 

i de rubriker vi har valt i det empiriska avsnittet. Tematiseringen gjorde analysarbetet tydligt 

för oss där vi kunde urskilja återkommande begrepp och upplevelser som kunde sorteras in 

under olika teman.  

4.3.3 Summering  
I den avslutande delen av analysprocessen summerade vi det vi upplevde var de viktigaste 

aspekterna gällande Lärum som lärplattform. Det empiriska materialet blev omfattande för 

den här studien, vilket gjorde att summeringen, med tillhörande tidigare aktiviteter, var 

viktig för att få en helhetsbild över de tillfrågade lärarnas upplevelser av Lärum som 

lärplattform.  

4.4 Tillgänglighet och kritik av primärkällor  
Vi har i denna studie använt oss av halvstrukturerade frågor i syfte att få respondenterna att 

tala öppet om sina upplevelser kring Lärum. Eftersom vi på förhand inte visste särskilt 

mycket om Lärum, upplevde vi att frågeställningar av en mer utforskande karaktär var 

nödvändiga. Syftet med de halvstrukturerade frågeställningarna var att skapa en avslappnad 

miljö där respondenterna fick prata fritt och genom det fånga upp deras spontana känslor 

och upplevelser kring lärplattformen. Det är möjligt att vi i vissa intervjusituationer lät ämnet 

segla iväg något till att mer handla om kringssystem till Lärum och till det pedagogiska 

uppdraget som lärare, vilket inte egentligen var vårt primära problemområde för studien. Vi 

fann det dock intressant att även ta del av dessa aspekter, även om de inte alltid direkt 

relaterade till just Lärum.  

Vidare hade vi heller ingen tydlig tidsbegränsning för respektive intervju, vilket ledde till 

att vissa intervjuer tog längre tid medan andra gick snabbare. Möjliga konsekvenser av 

tidsaspekten är att vissa respondenter hann sätta sig in i ämnet i större utsträckning än 

andra, vilket kan ha påverkat våra svar samt att mängden empiri från respektive respondent 

inte är jämnt fördelad över samtliga respondenter. Ett av intervjutillfällena behövde avbrytas, 

vilket kan medföra konsekvenser i den mening att respondenten inte hann svara lika utförligt 

som denne annars gjort. Ett flertal av intervjuerna hölls även på den skola som respondenten 

arbetar på, vilket också kan ha lett till att respondenten känt sig obekväm att tala om vissa 

saker på grund av risken att någon i kollegiet eller överordnad skulle höra vad respondenten 

uttryckte angående Lärum. Denna kritik av studiens primärkällor är något vi är medvetna om 

och som tagits i beaktning vid behandling av det empiriska materialet.  

4.5 Val av teorier  
De teorier som valts för studien handlar främst om användarvänlighet, användaracceptans, 

osynligt arbete och användarupplevelse. Eftersom syftet för vår studie är att studera 

användarnas upplevelser av Lärum använder vi teorier som handlar om det. Vi använder 

teorierna som stöd för vår analys av utmärkande fenomen utifrån empirin, men i övrigt låter 

vi empirin tala för sig själv.  
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4.6 Litteratursökning  
I arbetet med att söka litteratur i form av vetenskapliga artiklar har vi främst använt oss av 

Google Scholar. Övrig litteratur har hittats via Umeå Stadsbibliotek, Umeå 

Universitetsbibliotek och sökmotorer såsom Business Source Premier och Google. De sökord 

vi använt är främst:  
 

• Lärplattform  
• Användarvänlighet  
• Teknologiacceptans  
• Interaktion IT och användare  
• Learning Management System  
• Lärum 

Vidare har vi sökt information kring ämnet i kurslitteratur som använts vid tidigare studier i 

informatikkurser.  

4.7 Källkritik  
Litteratur för studiens teoridel utgörs främst av vetenskapliga artiklar som har citerats ett 

flertal gånger. Antal citeringar tror vi indikerar att en viss artikel har hög validitet eftersom 

den använts av många andra författare. Vi har även avsett att försöka använda oss av aktuell 

information som ligger nära i tiden, eftersom informationssystem är ett relativt nytt fenomen 

och behandlar områden som är i ständig förändring. I vissa fall har äldre artiklar ändå 

använts. Detta på grund av att de fortfarande är väl citerade och relevanta för att förklara 

exempelvis användaracceptans. Vidare har vi använt oss av fackgranskad litteratur i 

möjligaste mån för att stärka trovärdigheten i materialet. De böcker som använts i den här 

studien har till stor del använts i tidigare universitetskurser i Informatik, vilket stärker dess 

trovärdighet. Vissa mediala artiklar har använts, vilka inte kan betraktas som vetenskap. 

Syftet med dessa är snarare att kunna beskriva den samhällsdebatt som förs kring Lärum. 
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5. Resultat  

 

I det här avsnittet redogörs studiens insamlade empiri. Empirin har kodats och tematiserats 

för att i avsnittets avslutande del summeras. Nedan följer en sammanställning över 

respondenternas befattning och erfarenhet av läraryrket.  
 
 

Respondent 1  Arbetat som gymnasielärare i ca 30 år och arbetar nu inom annan 

organisation sedan några månader tillbaka.  

Respondent 2 Arbetar som gymnasielärare på kommunal gymnasieskola i Umeå och har 

gedigen erfarenhet av läraryrket. 

Respondent 3 Arbetar som gymnasielärare på kommunal gymnasieskola i Umeå och har 

gedigen erfarenhet av läraryrket.  

Respondent 4  Arbetar som gymnasielärare på kommunal gymnasieskola i Umeå och har 

relativt lång erfarenhet av läraryrket.  

Respondent 5  Arbetar som gymnasielärare på kommunal gymnasieskolan i Umeå och har 

relativt lång erfarenhet av läraryrket.  

Respondent 6  Arbetar på Skolinspektionen sedan några år tillbaka och har tidigare arbetat 

som rektor och gymnasielärare under lång tid.  

Figur 1. Tabell över respondenternas yrkeserfarenhet och befattning.  
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Nedan följer en sammanställning av de koder som identifierats som centrala begrepp, vilka 

sedan kategoriserats i centrala teman för studien. Det är kring dessa teman som analysen i 

följande avsnitt diskuteras. 

 

 

Koder Teman  
• Administrera uppgifter  

• Rättssäkerhet 

• Likvärdiga bedömningar 

• Utvecklingssamtal  

• Pedagogiskt och administrativt verktyg 

• Kvalitetssäkerhet 

• Kommunikationssvårighet 

 
 
 

Användningsområde 

• Mycket tid för att skapa strukturer 

• Dubbelarbete 

• Arbetsbelastning  

• Ej anpassat efter verksamhet  

• Ökat krav på textutformning och design  

• Ökat krav på dokumentering  

• Ökade förväntningar  

 
 

Verksamhet och 
arbetsbelastning 

 

• Klick och skroll  

• Sammanfattande vyer 

• Krångligt verktyg 

• Design  

• Förvirring  

• Ologiskt  

 
 

Användarvänlighet 

• Inget samlat grepp  

• Olika direktiv  

• Bedömningar 

• Inlämningar 

• Virtuella rum  

 
 

Direktiv 

Figur 2. Tabell över de koder och teman som identifierats i studien.  
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5.1 Användningsområde   
Enligt Respondent 1 är Lärum ett verktyg för att samla information, administrera uppgifter 

och en plattform där elever ska kunna se sina resultat. Respondenten anser inte att Lärum är 

ett pedagogiskt verktyg som främjar lärande hos elever. Vidare berättar respondenten att hon 

inte tillhörde den grupp som var bakåtsträvande när det gäller ny teknik och har inga 

svårigheter att lära sig nya system. Hon menar däremot att det var svårt att se nyttan med att 

använda plattformen, eftersom det inte främjade lärandet hos eleverna och innebar mer strul 

för lärare och elever. Respondenten menar också att det finns en övertro på tekniska 

plattformar, att de ska kunna bidra till högre skolresultat och kunna ersätta det mänskliga 

mötet med tillhörande diskussioner och förklaringar. Respondenten anser att det fortfarande 

är lärarens sätt att möta och guida eleverna som är avgörande för elevens utveckling och 

lärande. Respondenten förklarar vidare att skolans värld är komplex när det är många olika 

behov som ska tillgodoses, och att det därför är svårt att förena ett fyrkantigt system med 

verkligheten. 

Respondent 1 menar vidare att det är viktigt att arbeta med rutiner och förstår att elever 

kan bli förvirrade om det inte finns tydliga rutiner i samtliga ämnen för hur Lärum ska 

användas. Vidare uttrycker Respondenten att hon, under sitt arbete med Lärum, försökte 

skriva kommentarer i systemet till eleverna, men problemet var att de ofta inte hade sett det. 

Respondenten upplevde att det hon hade skrivit i Lärum hade gjorts förgäves och att det 

skapades en stress kring huruvida eleverna hade tagit del av informationen eller inte. Vidare 

förklarar respondenten att eleverna därför även brukade få materialet i pappersform och att 

det var någonting som uppskattades. Eleverna uppskattade att få direkt feedback av läraren i 

stället för att hitta och tolka det skriftligt i Lärum. I den plattform som tidigare användes 

fanns det färdiga matriser som läraren kunde använda i syfte att visa eleverna 

kunskapskraven och hur deras utvecklingskurva såg ut. Enligt respondenten fanns inga 

sådana matriser i Lärum, vilket gjorde att hon var tvungen att ha dem i pappersform. 

Respondent 1 beskriver vidare att användningsområdet kanske hade blivit annorlunda om 

hon uteslutit att använda fysiska papper i undervisningssituationer och uttrycker att; 
 

“Kanske var det jag som inte vågade släppa att om jag bara hade lagt ut 
det och sagt “Näe, nu får ni titta där”, men näe.. det fixade jag inte. 
Eleverna tyckte att det var bra!  En del, 10 elever i en klass av 30 vill ha 
papper alltså. 10 vill bara läsa allting på datorn och för ytterligare 10 
andra spelar det som ingen roll, så är det och så ser det ut och ehm.. Ja, 
och FEM klarar aldrig av att gå in och söka egen information.(...) Alltså 
du har så många individer, och du har så mycket att förhålla dig till. Och 
det DÄR tror jag, inte tekniker tänker på: att det är människor vi jobbar 
med, med VÄLDIGT olika förutsättningar och.. förmågor. Faktiskt.” 
(Respondent 1) 

 

Respondent 2 beskriver att hon använder plattformen främst till utvecklingssamtal, ge 

omdömen till elever, lägga upp planering, material och information samt för att följa upp hur 

det går för varje elev hon undervisar. Användning av Lärum vid utvecklingssamtal har 

fungerat bra där respondenten på ett enkelt sätt kan ge enkla omdömen inför samtalen samt 

att även föräldrar ges möjlighet att ta del av omdömena, med elevens tillåtelse. Det stora 

problemet med Lärum är att eleverna inte har för vana att gå in på plattformen för att se vad 
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som händer där. Det är dock ett problem som inte Lärum kan rå för, men det har betydelse 

för hur användbar plattformen upplevs vara, anser respondenten. 

Respondenten berättar vidare att inlämningsfunktionen är någonting hon inte använder 

och att eleverna istället får skriva på lektionstid eller skicka in sitt arbete via mejl. På frågan 

varför respondenten väljer att inte använda sig av inlämningsfunktionen får vi till svar att för 

att kunna ge ett rättvist betyg ska eleverna utföra uppgiften i skolan och inte hemma. En 

annan anledning till varför respondenten väljer att inte använda inlämningsfunktionen är för 

att det tar för lång tid att lägga upp uppgifterna i Lärum. 

Respondent 3 visade oss hur Lärum ser ut och fungerar i stora drag genom intervjun. Hon 

berättar inledningsvis fritt om Lärum och menar att hon har stor förståelse för tanken i att, 

via Lärum, stärka reliabilitet och validitet genom en rättssäker och rättvis bedömning. På så 

sätt kan eleverna följa sin progression och veta var de kan hitta nödvändigt material.  

Respondenten utvecklar vidare fördelarna med Lärum och menar att plattformen på ett 

bättre sätt möjliggör att i ett tidigt skede upptäcka varningssignaler som indikerar att en elev 

riskerar att inte kunna ta sin gymnasieexamen. Det finns även en poäng när det kommer till 

lärarprofessionaliteten i och med att det, via lärplattformar, finns en lägsta nivå för hur lärare 

arbetar samt att det är rättssäkert när det kommer till bedömningar. Hon uttrycker att; 
 
 “(...) då var det sådär att i maj upptäckte man att “Men gud, det 
är ju sju stycken i trean som riskerar att inte få sin 
gymnasieexamen!” och då är det ju lite sent. (...) det är ju också 
en kvalitetskontroll där man kan varna sin mentorselev redan i 
tvåan att “Det här ser inte bra ut, du har inte klarat [ämne] till 
exempel och den måste du ha för att få din gymnasieexamen” 
(...) så, det är väl det som är tanken också med det, att man ska 
ha den där. Och inte bara för att skolan ska få bra utvärdering 
utan också för att vi ska få elever som klarar sig.” (Respondent 
3) 

 

Respondent 4 förklarar att det fungerar bra att arbeta med utvecklingssamtalen i Lärum, och 

framhåller som övriga respondenter att det är särskilt användbart för mentorer. Det blir 

också tydligare för eleverna när deadline är, eftersom det går att föra in ett klockslag i Lärum 

för när uppgiften ska lämnas in. Det är också bra att det är lätt att se vilket material från 

föregående år som var det bästa och kunna välja ut enbart det för nästa kursrum. 

Respondenten anser också att det är bra att eleverna och lärarna kan komma åt materialet 

hemifrån. 
 

“Ja men som MENTOR framförallt är det ju bra hjälp, för dels kan 
jag ju se att en elev har F i såhär många ämnen och då kan jag ju 
överföra det till specialpedagog, sjuksköterska och vad det kan 
vara (...) rektor får ju också veta det och kanske föräldrar, för det 
är inte säkert att de vet det. Så det är ju vansinnigt tydligt.” 
(Respondent 4) 
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Respondent 5 anser att Lärum främst är ett pedagogiskt verktyg som möjliggör att eleverna 

kan följa sin utveckling. Respondenten anser generellt att Lärum är en länk- och 

informationssida och att hon främst använder det för att länka och skapa struktur för Google 

Drive, där det mesta av materialet ligger. Respondenten anser sig överlag vara positivt 

inställd till Lärum, till skillnad från den stora massan, och anser i stora drag att det är ett 

användbart verktyg. I likhet med övriga respondenter anser hon att det finns fördelar med att 

föra in resultat i Lärum, eftersom det underlättar kvalitetssäkringen. 
 

“Däremot kan jag ju tycka att vissa är ju.. jaa, att vissa är kryddat 
negativt till att du ska föra in resultatet där. Då kan folk vara 
mycket såhär “Men varför ska jag föra in resultatet där? Jag för in 
resultatet på andra ställen!” Jaa.. man ba “Jo, fast det finns ju en 
klar poäng med att mentor och elever kan följa resultat på”… ehm.. 
Så jag kan tycka att folk överdriver, alltså det kan väl vara en 
administrativ extrauppgift, men det är en extrauppgift som jag 
tycker tjänar pengar och som, som GENERERAR i  att eleven får 
följa sin egen utveckling och det tycker jag är jätteviktigt.” 
(Respondent 5)  

 

På frågan huruvida respondenten anser att användningen skiljer sig bland lärarna uttrycker 

respondenten att hon använder Lärum mycket och att det är bra för de syften respondenten 

har. Vidare anser respondenten att vissa lärare använder det mer än andra, vilket också 

påverkar användningsgraden bland eleverna. 
 

“Ja jag tänker att, kanske främst är det viktigt ATT vi använder 
det, jamen det är ju många som säger såhär “Mina elever 
använder inte Lärum” man ba “Nä, men hur mycket använder DU 
Lärum?” “Nä men eleverna använder ju inte Lärum” man ba... ”Nä 
men då kommer dom aldrig göra det”.. tänker jag. Om mina elever 
frågar mig “Vaaa, [namn], jag var inte här! Vad gjorde ni?” “Kolla 
i Lärum” “Men vad gick du igenom?” “Kolla i Lärum”” (Respondent 
5)  

 

Respondent 6, anställd på Skolinspektionen, fick frågan om de har sett någon skillnad i hur 

resultaten hos eleverna utvecklat sig i takt med införandet av lärplattformar i undervisningen 

och som ett administrativt hjälpmedel. Respondenten svarade att hon inte vågar uttala sig 

huruvida resultaten skulle ha blivit bättre eller sämre i takt med införandet av lärplattformar 

samt att även om resultaten skulle ha blivit bättre är det inte säkert att det är 

lärplattformarnas förtjänst. Respondenten menar vidare att det ju finns fördelar med 

lärplattformar i att lärare kan dela genomgångar som möjliggör att eleverna kan titta på 

dessa i efterhand och att uppgifter och annan information finns samlat på ett bättre sätt. 

Respondenten uttrycker att; 

 
“(...) för mig är det svårt att avgöra hur liksom bra det är. Och för 
någonstans måste det ju finnas en vits med att.. att ha det. Det är 
klart att det måste finnas någon fördel, annars skulle man ju inte 
använda det.. om det bara ställer till massa problem. Men det är 
ju den här dokumenteringshysterin som skapar behoven, (...) det 
finns ju inga krav på att man ska ha ett sånt där system. Men det 
blir allt mer att det ska dokumenteras ALLT, på individnivå.. 
verkligen. Och om det leder till att elever lyckas bättre i skolan, det 
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är ju frågan. För det är det man måste fråga sig.. slänger vi ut en 
massa pengar på ett system som kanske inte leder till att de lyckas 
bättre i skolan och får bättre resultat? Men sedan är det klart att 
de ska lära sig hur man använder en dator. (...) Vi är ju i en 
digitaliseringstrend, vi kommer ju använda datorn till mer och 
mer och det är ju bara att gilla läget.” (Respondent 6)  

 

Om lärarna behärskar lärplattformen finns det självklara fördelar och eleverna kanske till och 

med tycker att det blir roligare i undervisningen, men är plattformen för svår att använda 

skapar det problem för såväl elever som lärare. Skollagen (10 kap. 10 § samt 15 kap. 17 §) 

säger också att eleverna har rätt till kostnadsfri tillgång till läromedel och de lärverktyg som 

behövs för en tidsenlig utbildning, enligt Respondent 6. Det finns dock inget krav på att de 

moderna hjälpmedlen måste utgöras av just lärplattformar. 

5.2 Användarvänlighet  
Respondent 1 upplever implementeringen av Lärum generellt som en uppförsbacke. De hade 

fått höra att Lärum skulle bli enklare, smidigare och att de skulle kunna samla saker på ett 

helt annat sätt. Problematiken, enligt respondenten, var att det i Lärum krävdes betydligt fler 

klick för att utföra uppgifter. Ett exempel som ges är att det var krångligt och tidskrävande att 

skriva ut listor på alla elever. Respondenten beskriver behovet av att enkelt kunna skriva ut, 

vilket beror på att när eleverna skickar in långa arbeten behöver läraren ha det i pappersform 

eftersom det är krävande att sitta och rätta mycket text på en liten skärm. Respondenten 

uttrycker att; 
 

“Det som man började upptäcka då när man då hade lärt sig det 
här det var ju att: det blev VÄLDIGT många fler knapptryck hela 
tiden och då tänker man, men alltså ”VARFÖR kan jag inte bara 
snabbt skriva ut listor och skriva ut här för alla elever” (…) NÄ jag 
var tvungen gå in på: för varje elev ut och in, så att det blev, det 
blev VÄLDIGT mycket fler knapptryck och jättemycket mer jobb 
och då, då börjar den här irritationen komma att “Vad är det här? 
Skulle det inte bli smidigare?” (Respondent 1) 
 

Den andra problematiken respondenten upplevde var att eleverna inte gick in i de kursrum 

som lärarna hade lärt sig skapa och där allt undervisningsmaterial fanns. 
 

“Tanken var att de skulle tycka att det var jättesmidigt, att här 
finns allt samlat, allt undervisningsmaterial och alla uppgifter. 
Och visst, de gick in där men de blev OCKSÅ irriterade över att 
behöva klicka så mycket. Så de hittade, som många ungdomar gör, 
andra sätt att dela material på. Så det kändes som att man 
skapade någonting där eleverna egentligen inte ville vara. Och det 
bidrog också, för mig iallafall, till den här känslan av ”Varför, 
varför håller jag på och lägger ner massa jobb på det här?””. 
(Respondent 1) 
 

Vidare uttrycker respondenten att det fanns en problematik i att eleverna inte lämnade in 

arbeten i Lärum som de skulle, utan det kunde lämnas in i ett annat system som användes 

under lärprocessen. Det här ledde, enligt respondenten, till extra arbete eftersom hon först 

letade efter uppgiften i Lärum, och sedan behövde leta i ett annat system för att se om det 
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hade lämnats in där. Respondenten gav exempel på hur hon har påtalat för eleverna att 

uppgiften ska lämnas in i Lärum, skrivit det på tavlan och i uppgiften, men att uppgiften ändå 

har lämnats in i ett annat system. 
 

”Det var ju det som var mitt problem att jag fick ju från hundra olika, 
och dom döpte det ju inte ens till rätt sak, utan “Har du inte FÅTT det?” 
säger dom till mig, men “Nä säger jag, du ska lämna in det i LÄRUM”, 
“Nämen men jag har ju skickat in det”, säger de, och så gick jag in i 
Lärum en gång TILL med TIO-TOLV klick innan jag var inne och så, 
”Näe, det ligger inte här”. Och så började vi undersöka och så ja, då 
hade dom skickat iväg det som ett drive-dokument då.” (Respondent 1) 

 

Respondent 2 menar vidare att Lärum är ett ganska krångligt verktyg. Plattformen kräver 

mycket skrollande upp och ner samt att det upplevs vara en relativt tidsödande plattform. 

Vidare beskriver respondenten att plattformen är bra för eleverna i och med att möjlighet till 

insamling av material ges på ett bra sätt.  

Respondent 3 förväntar sig att en lärplattform ska underlätta arbetet och att den ska 

fungera så att alla har möjlighet att lära sig så mycket som möjligt. Hon beskriver vidare att 

det inte borde vara så att lärare ska behöva sitta och brottas för mycket med “administrativa 

krångeluppgifter”. Grundtanken är bra, men det är alldeles för mycket jobb, enligt 

respondenten som vidare beskriver att; 
 

“(...) om det FANNS något, som ni vet, som Mac eller Google (...), 
användarvänliga program som man använder. (...) Det är för 
många krångliga vägar (...), de hetaste dataingenjörerna som 
tar fram spel för barn borde sitta med det här! Så att man 
fattar, alltså vissa saker fattar man ju med en gång hur man ska 
göra, men det här är som att “Var fan ska jag gå in någonstans 
när jag ska kolla utvecklingssamtalen? Är det på tjänster? Eller 
är det på dokumentera? Eller är det på..?” Ja, men “Redskap? 
Länkar? Resurser?”” (Respondent 3) 

 

Respondenten återkommer till irritationen att behöva klicka och skrolla för att utföra 

uppgifter, hon uttrycker att;  
 

“När jag ska skriva ut någon elevs arbeten, jag tror vi räknade ut 
att det blev.. om det var 21 klick per elev eller någonting. Att öppna 
“hm hm”, “hm hm”, “klick klick”, “skriv ut”, “dutt dutt”, “klick 
klick”.. ja, alltså det var något HELT GALET! Istället för att trycka 
på en knapp “Skriv ut allas, utom den här uppgiften”. (Respondent 
3) 

 

Respondent 5 berättade att hon upplevde att den förra lärplattformen var mindre 

användarvänlig än Lärum. Däremot anser inte respondenten att Lärum motsvarar 

förväntningarna på en lärplattform när det gäller användarvänlighet. Respondenten anser, 

likt övriga respondenter, att det är för mycket klick och skroll samt att grafiken är utformad 

på ett sätt som gör att bara en liten del av skärmens yta används. Vidare menar respondenten 

att det inte går att få någon helhetsbild över resultat och arbeten för en klass. Respondenten 

förmedlar en ytterligare aspekt, som de övriga respondenterna inte har nämnt;   
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“Det är ju också massa såna här (...) tecken... och dom här 
teckena är på INGET sätt logiska heller. Jag var inne och kollade 
i utvecklingssamtalsmapparna nån gång. Det var såhär, en GUL 
fyrkant betyder; ”Tittat på men inte skrivit”, en orange 
TREKANT betyder; ”Här har nån skrivit nånting... nångång”, 
(skratt) och så kommer såhär en GUL rund ring.. (...) Det kan 
vara såhär.. kanske fem sex olika tecken. (...) it makes no sense! 
Alltså man måste STÄLLA sig på varje tecken och så ”Vänta, vad 
är det här?” och så kommer det upp en liten ruta “Påbörjat 
men..” (Respondent 5) 

5.2.1 Observationer  
Genom intervjun guidade Respondent 3 oss genom Lärum där vi fick se i stora drag hur 

plattformen ser ut och fungerar. Vår uppfattning är att plattformen är svårnavigerad och att 

det finns många funktioner som inte används. Följande citat beskriver delvis respondentens 

upplevelse av hur det kan vara att arbeta i Lärum; 
 

“(...) så jag sitter och svär och skriker och.. jomen, det blev ju också SÅ att 
eleverna ska lämna in på ett särskilt sätt, om vi går in och tittar på en 
sådan och ser [visar på datorskärmen] (...) alltså det här är ju tricky 
business, ska se om vi hittar någon som.. [visar på datorskärmen] ah, vi 
kan ta samma sak.. vi kan ta tre.. vi kan ta [ämne] igen.. då var det såhär 
att som elev.. nu måste jag skrolla igen.. och så måste jag skrolla en gång 
till [lång paus].. och så måste vi skrolla igen.” (Respondent 3) 

 
“Så det kan liksom stupa på många olika saker. Det är ju ganska.. men 
här kan man ju då, nu ska vi se [visar på datorskärmen].. kursrum och 
där är det lite information om kursrum, här har vi planeringen.. ja, men 
när man då gör en inlämning.. då ska vi se om vi har nån sån där, vi kan 
ta “Visa”.. ni ser vad jag får skrolla mycket! Det är faktiskt 
jätteirriterande. Inlämning.. [uppgift].. då skrollar vi lite. Och så öppnar 
man.. ah, det är sjukt.. helt.. DÅ kan man se att här är det liksom kopplat 
till kursen och då ska man kunna… se [lång paus] det kan man kanske 
inte.. varför går det inte? Man kan komma åt, eh.. kunskapskraven där, 
men det kunde jag inte göra nu. Jag har glömt bort det, det är mycket så 
också att det finns massa funktioner och om man inte använder dem 
kontinuerligt så glömmer man bort det.” (Respondent 3) 

 
“Vad vill den ha här?? “Logga in och fortsätt??” Ja, men alltså såhär är 
det ju! [Letar efter rätt flik på lärplattformen] Ja, men då.. då kommer 
dom åt. (...) Vad ska vi ta? [ämne]... då ligger det UNDER det och de här 
får man ju bygga upp själv och det tar ju ganska mycket tid. Så här ligger 
det då [visar på datorskärmen].. om man har TUR. Också mycket.. 
KOLLA HÄR, jag får skrolla hela tiden. Så fort jag öppnar någonting så 
måste jag.. jaha, där fanns det tydligen ingenting. Ja, men om vi går till 
“Filarkiv”, då måste jag.. ja, hej och hå då måste jag skrolla. Och här 
ligger det, så här ligger det ju alla dokument, alla genomgångar, 
uppgifter och så. Och det är bra.” (Respondent 3) 
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5.3 Verksamhet och arbetsbelastning  
Respondent 1 upplevde att Lärum inledningsvis krävde mycket tid när det gällde att skapa 

strukturer för eleverna. Vidare uttryckte respondenten att problematiken med att eleverna 

inte alltid gick in i Lärum, och att de lämnade in arbeten på fel ställen, resulterade i extra 

arbete. På frågan om respondenten upplevde att Lärum stödjer arbetet uttrycktes följande;  
 

“Till en viss del, JA, när du har hittat ett bra system. Där du vet att 
man kan klicka i saker och ting så vet jag att det är gjort så kan 
jag få ut listor på det sen. Ja, det kan det göra. MEN, om jag ÄNDÅ 
måste sitta och jobba och ge eleverna feedback och möta dom och 
sånt där så då (...) alltså det är inte så, lärande är inte så enkelt att 
du kan klicka i olika knappar om de har godtagbara kunskaper 
eller lite mer godtagbara, (...)” (Respondent 1)  

 

På frågan huruvida Lärum påverkar graden av arbetsuppgifter svarade Respondent 2 att det, 

i bästa av världar, skulle fungera jättebra förutsatt att eleverna gick in och tittade där. 

Respondenten beskriver att; 
 

“Så att ibland känns det ju som att man gör en massa jobb 
och skriver massa instruktioner, man lägger upp massa 
material och sedan har eleverna ändå inte tittat på det. Så 
då känns det ju som att man har gjort en massa arbete i 
onödan, så det känns ju lite surt.” (Respondent 2) 

 

På frågan om arbetsbelastningen har påverkats i och med Lärum får vi till svar från 

Respondent 2 att det inte är något större bekymmer. Respondenten jämför arbetssättet som 

var innan Lärum, och innan datorerna användes i samma utsträckning, och menar att 

skillnaden är att själva arbetet ser lite annorlunda ut.  Respondenten förklarar att; “Sedan 
måste man ju ändå ge dem, alltså jag ger dem ju ändå papper, det kanske är onödigt, men 
sån är jag. Så, då tar det ju kanske mer tid.”  (Respondent 2) 

Vidare menar Respondent 2 samtidigt att Lärum är precis lika bra eller lika dåligt som den 

tidigare plattformen och att de två olika stödsystemen inte skiljer sig åt särskilt mycket. De 

uppgifter som görs i Lärum tillhör arbetet som gymnasielärare, enligt respondenten. Det är 

ett bra verktyg för insamling, allting ligger kvar där och på så sätt kan respondenten se vad 

hon har gjort och inte. “Det blir som en check för mig också att, det här har vi gjort den här 
terminen eller ja.” (Respondent 2) 

På frågan om tiden för de administrativa uppgifterna skiljer sig åt mellan Lärum och det 

tidigare systemet som användes uppgav däremot Respondent 3 att det nu, med Lärum, har 

ökat mycket. Främst var den administrativa ökningen i själva bytet av lärplattform och 

uppstarten till Lärum, men att det fortfarande är besvärligt. En stor skillnad med Lärum är 

att det, via systemet, skapar större möjligheter till likvärdiga bedömningar och fungerar som 

goda underlag för utvecklingssamtal. I ren undervisning är det dock problematiskt eftersom 

Lärum har storleksbegränsningar på filer, vilket gör att det inte går att ladda upp vissa filer 

som används i utbildningen, enligt respondenten. Respondent 3 beskriver vidare att känslan 

av att hinna med de ordinarie arbetsuppgifterna har minskat i och med användningen av 

Lärum. Hon tror att det är många som anser att det varit en arbetsbelastning i allmänhet och 
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vid implementeringen i synnerhet. Systemet har inte anpassats utifrån deras verksamhet. 

Vidare förklarade respondenten att ett bra verktyg för att eleverna ska kunna följa sin 

progression är så kallade kunskapsmatriser. Ett sådant verktyg fanns i det tidigare systemet 

som användes, men inte i Lärum, vilket gör att respondenten istället skapar egna, analoga, 

kunskapsmatriser. 

Efter det att Lärum började användas upplever Respondent 3 att det förväntas mer av hon 

som lärare. Respondenten beskriver att det material som tidigare varit lärarens egna, som 

tagits med inför lektioner och har gåtts igenom, nu också förväntas finnas på Lärum. Det gör 

att det ställer högre krav på läraren samtidigt som layouten i de olika kursrummen kan göras 

olika snyggt beroende på lärarens kunskap. På frågeställningen om det finns arbetsuppgifter 

kopplade till Lärum som respondenten inte anser tillhöra de primära uppgifterna som lärare 

får vi till svar att; 
 

“(...) att det skulle finnas såna här matriser. Det borde finnas, 
jag borde inte behöva göra mina egna. Det är mycket sånt som 
jag tycker att med min lön.. och min utbildning.. inte borde göra. 
(...) Jag borde få ägna min kompetens åt att hålla mig 
uppdaterad på vad som händer i [ämne]s-världen och hur man 
jobbar kreativt med roliga uppgifter och så.. så ABSOLUT, det 
tror jag att vi är många som sitter och svär över att “Vafan ska 
jag sitta och göra det här för?” (Respondent 3) 

 

Respondent 4 upplever att hon lägger mycket tid på att hitta en struktur i Lärum som gör det 

enkelt för eleverna att hitta var de ska. När strukturen väl finns är det ett visst stöd enligt 

respondenten, men det behöver ändå ändras och administreras om för varje nytt läsår. 

Vidare menar Respondent 4 att det hade kunnat minska arbetsbelastningen om det vore ett 

enklare verktyg, men att det nu är för mycket skrollande och klickande som gör att 

uppgifterna tar tid att utföra. Det har däremot blivit lättare när de tillslut bestämde att 

eleverna inte ska lämna in uppgifter i Lärum. 

Respondent 5 anser att arbetsgraden har förblivit relativt oförändrad sedan Lärum 

implementerades då vissa saker har blivit smidigare och andra krångligare. Exempelvis har 

respondenten fått gå in i klassrum och hjälpa lärare när de har haft problem med något i 

Lärum.  
 

“Så jag får jätteofta lärare som kommer ba “Det här funkar 
inte! du måste komma och hjälpa mig på lektionen!” och så 
kommer jag in dit och så är det typ “Skroll, ok” alltså att det 
är så (...) alltså det är inte användarvänligt på så sätt. (...) 
Varje vecka hjälper jag typ med såna här saker, som är typ 
skrolla eller “Du har inte klickat på knappen längst upp till 
vänster” (Respondent 5) 

 

Respondenten har också fått en viss roll när det gäller att utbilda andra lärare. I övrigt 

upplever respondenten att det finns ett visst motstånd bland lärare att fylla i elevers resultat i 

Lärum eftersom det görs på andra ställen, medan respondenten anser att fördelarna med att 

kunna följa elevernas utveckling i Lärum gör att det är värt det extra arbete som det medför. 
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Respondent 6, anställd på Skolinspektionen, uppger att ett av de krav som ställs på 

gymnasieskolor är att utvecklingssamtal med individuell studieplan som utgångspunkt ska 

hållas en gång per termin, där föräldrarna bjuds in så länge inte eleverna fyllt 18 år. Hon 

beskriver vidare att det råder en generell dokumenteringshysteri idag, vilket ökar kraven för 

lärare. På något sätt byggs det någon slags förväntning på att lärare i princip när som helst 

ska kunna uttala sig om hur en viss elev ligger till i förhållande till de kursmål som gäller. 

Enligt Respondent 6 är det dock inget krav som ställs i författningarna, utan kravet är att 

utvecklingssamtal ska hållas en gång per termin där föräldrar ska bjudas in och där 

information ges om hur eleven klarar sig och trivs i skolan. 

Respondent 6 beskriver vidare att det pratas om formativa bedömningar inom skolans 

värld, vilka syftar till att bedöma elevers insatser för att de ska kunna utvecklas och bli ännu 

bättre. Formativa bedömningar har lärare använt sig av i alla tider, men skillnaden nu är att 

de möjligen kan samlas på ett bättre sätt via lärplattformarna. Respondenten menar vidare 

att det kan vara ett sätt att försöka involvera föräldrar i högre utsträckning, men ställer sig 

samtidigt frågan om vilka föräldrar det är som egentligen involveras? Respondenten 

uttrycker att; 
 

“För det första ska du vara bekant med en dator och vara engagerad, 
så då blir det som att de föräldrar som är engagerade gör att elever 
klarar sig bättre. Om du har föräldrar som inte orkar, inte har tid, inte 
har hjälpmedel eller inte kan så då har du ju ingen hjälp av det. Men så 
har det ju varit i alla tider! Då blir det som att de som har ett 
studiemotiverat hem klarar sig bättre i skolan, och då kan man ju fråga 
sig vad skolans kompensatoriska uppdrag är. Men samtidigt är det ju 
inget konstigt med att föräldrar engagerar sig i deras barns utbildning 
och då är det här ett sätt att få dem att göra det.” (Respondent 6) 

5.4 Direktiv  
Respondent 1 menar att de inte lyckades få något samlat grepp på skolan om hur Lärum 

skulle användas, vilket kan ha lett till en förvirring bland eleverna om var de hittar 

information och var de ska lämna in arbeten. Respondenten menar att det är viktigt att det 

finns direktiv och att lärare använder Lärum relativt lika för att minska förvirringen bland 

eleverna, som oftast har flera olika kursrum att förhålla sig till. Vidare beskriver 

respondenten den problematik som uppstod med att hon inte vågade lita på att elever tog del 

av informationen, vilket ledde till dubbelt arbete eftersom respondenten i många fall även 

gav ut information i pappersform till eleverna. Samtidigt beskriver respondenten den 

komplexa verklighet som uppstår när olika uppgifter ska bedömas i Lärum; 
 

“Jag tror att om man hade varit jätteenvis och sagt att, “Nämen 
nu, gör vi såhär”, ha genomgångar att “Nu går alla in, nu klickar 
ni här och nu klickar ni där, titta nu har jag skrivit här, nästa 
gång kommer jag göra EXAKT likadant”, men: riktigt så jobbar 
jag inte (...) Och då så, så det är liksom, ah, det är: det är en 
VÄLDIGT komplex verklighet och undervisningssituation som ett 
fyrkantigt system.. det är svårt att hitta, att få de här två att 
mötas, om man säger så, och bli riktigt riktigt smidigt.” 
(Respondent 1) 
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Respondent 2 anser att det finns vissa direktiv om hur Lärum ska användas;   
 

“Ja, det är ju.. tanken är ju att man ska använda den, som att 
eleverna ska kunna gå in och ha koll över sin, ja.. det som de ska 
göra, material och även att föräldrar ska kunna se och gå in och 
titta. Jag tror också att rektorn kan gå in och kolla och se att man 
lägger in saker. Och sedan vid utvecklingssamtalen är det sagt att 
då ska vi använda Lärum.” (Respondent 2) 
 

Respondent 3 anser att det förs flera diskussioner kring på vilket sätt lärarna ska använda 

vissa funktioner i systemet, där direktiven frekvent ändras, vilket gör det otydligt att veta hur 

systemet kan, eller bör, användas. De huvudsakliga direktiven för användningen är att de ska 

ha ett rum i Lärum där bland annat arbeten som elever får bedömning på ska ligga, var 

eleverna hittar information och kursbeskrivningar samt mål för olika kurser. Eftersom 

ledningen utgörs av flera olika rektorer med, ett naturligt fokus på många andra 

organisatoriska frågor, har det inte skapats en tydlig och gemensam bild över hur 

lärplattformen ska användas. Framförallt är det problematiskt att bestämma vad olika 

uppgifter och bedömningar i Lärum ska heta för att undvika förvirring hos eleverna.  

Respondent 4 säger att hon är ålagd att föra in bedömningarna i systemet, men att 

användningen mellan olika program på skolan i övrigt skiljer sig åt. Det här beror på att det 

inte går att lämna in stora filer i Lärum, vilket ha gjort att respondentens elever inte lämnar 

in sina uppgifter i Lärum längre.  

Respondent 5 anser inte att de fått några direktiv om hur Lärum ska användas, och menar 

att det är ett av huvudproblemet till att både lärare och elever inte alltid använder Lärum. 

Respondenten uttryckte följande på frågan om det fanns direktiv uppifrån om hur Lärum ska 

användas;   
 

“Nej! Nej. Vi hittar på våra egna direktiv. (...), men det är SVÅRT 
när det hela tiden ligger i lärarnas händer för jag har ju i 
slutändan ingen beslutanderätt. För jag kan ju säga såhär att “VI 
anser ju att.. såhär borde det vara” “Nä, vi har inte tid.”  “Nää” 
Alltså det måste ju komma UPPIFRÅN om det ska bli en 
förändring som verkligen, står sig” (Respondent 5) 

 

På frågan om respondenten anser att lärares användning av Lärum skiljer sig åt uttrycktes 

följande;  
 

“Absolut. M, men det är ju också för att det inte finns nån styrning 
uppifrån att “Lärare, ni ska använda det här” Då skulle ju lärare 
tvingas använda det, då skulle elever tvingas använda det.. “ 
(Respondent 5) 

 

Respondent 5 menar att det finns ett förändringsmotstånd hos lärare att använda Lärum 

eftersom det inte är användarvänligt i allmänhet, och i synnerhet eftersom det inte finns 

tydliga direktiv på hur Lärum ska användas. Respondenten förklarar sin upplevelse av 

direktiv och förändringsmotstånd som följande; 

 

 
 



 29 

”Så det var bara såhär, jag agerade totalt cheerleader, till ett 
system jag inte heller var så insatt i, för att det låg bara på peppen 
hos de som skulle driva igenom det, ingenting att ba, “Det här 
måste ni göra, det här ska ni in i, det är inte en fråga om du VILL 
använda Fronter. Fronter är borta” Ni vet.. det blir ju alltid såhär 
“Jag vill hellre ha Fronter! Jag vill inte va ME” Man ba “Men that’s 
not an option” alltså.. ”Du kommer aldrig få använda det. Du 
MÅSTE komma in i det nya systemet” “Jag VILL inte..” (…) Jag 
tror att, om man ska ha ett nytt system, OAVSETT vad det blir, 
(...), så måste styrning tydligare komma uppifrån vad det är som 
gäller, för annars tror jag inte man kommer implementera, det 
spelar ingen roll vilket system vi tar, folk kommer inte använda 
det. “ (Respondent 5) 

5.5 Sammanfattning empiri  
Samtliga respondenter upplever att Lärum inte är användarvänligt när det gäller klick, skroll 

och grafiken i allmänhet. De upplever systemet som ologiskt och svårt att navigera i. Samtliga 

respondenter saknar sammanfattande vyer, och några saknar ämnesspecifika funktioner som 

kunskapsmatriser och möjlighet att överföra stora filer. Alla respondenter anser att 

utvecklingssamtalen har förbättrats sedan Lärum implementerades och att det är en funktion 

som främjar kvalitetssäkring. Samtliga respondenter menar att det är till stor nytta för 

mentorer som kan följa upp elevers resultat, givet att alla lärare klickar i omdömen. Samtliga 

respondenter menar att direktiven uppifrån inte fungerat till fullo eftersom skolorna inte fått 

ett samlat grepp för hur Lärum ska användas. Respondenterna menar att det lett till en 

osäkerhet om var uppgifter i Lärum finns bland både lärare och elever. Osäkerheten har lett 

till extra arbete för fyra av fem tillfrågade lärare som uppger att de ägnat mycket tid åt att leta 

efter uppgifter och även fortsatt ge ut information som finns i Lärum till elever i 

pappersform. 

6. Analys och diskussion  
I det här avsnittet presenteras den analys som gjorts kring studiens insamlade empiri i 

relation till de valda teorierna. Analysen är gjord utifrån de teman som tematiseringsarbetet 

resulterade i. Detta i syfte att konkretisera vad vi i empirin uppmärksammat som centrala 

delar samt för att strukturera analysprocessens alla delar.  

6.1 Användarvänlighet  
Användarvänlighet i IT-system är ett relativt brett begrepp som ofta kopplas till 

interaktionsdesign och user experience, vilket i stora drag handlar om huruvida systemet är 

utformat för att användaren på ett enkelt och tillfredsställande sätt ska kunna förstå och 

navigera i det (Preece et al., 2015). Empirin i studien visar att respondenterna inte upplever 

Lärum som användarvänligt. Trots att vi inte frågat respondenterna om begreppet 

användarvänlighet, har alla uttryckt att det inte är det och själva definierat den bristande 

användarvänligheten bero på att systemet uppfattas som svårt att förstå och kräver mycket 

klick och skroll.  
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Vi kan vidare se att gymnasielärare inte upplever att Lärum uppfyller de aspekter som 

Preece et.al (2015) definierar som önskvärda när det gäller användarupplevelser. 

Frustrating, making one feel stupid, unpleasant, annoying, och boring är exempel på icke-

önskvärda aspekter som framkommit i studien. Vi kan däremot se att vissa respondenter 

menar att Lärum stödjer kreativititet till viss del, genom att de kan utforma kursrummen 

fritt och har möjlighet att lägga in filmklipp och bilder. Resultatet i studien indikerar att 

gymnasielärare upplever Lärum som fritt utformat, vilket skapar utrymmen för personligt 

intresse och kunskap om hur systemet kan användas. Lärum är skapat för flera olika 

användargrupper; elever, lärare och ledningspersonal på olika nivåer samt för 

vårdnadshavare. Lärare inom olika ämnen vill naturligtvis lägga upp undervisningen på olika 

sätt, i såväl fysiska som digitala rum, vilket tillsammans med den breda användargruppen 

skulle kunna förklara den fria utformningen.  

6.1.1 Diskussion användarvänlighet  
Vi menar att möjligheten att kunna designa kursrummen fritt kan stödja kreativitet, eftersom 

lärarna kan använda sig av multimediala verktyg för att göra undervisningen roligare för 

eleverna. Däremot framgår det av vår studie att gymnasielärarna har olika intresse och 

kunskap om den digitala utformningen av kursrummen. Vissa respondenter menar att den 

egna designen sätter ljus på deras bristande kunskaper om layout, medan andra menar att de 

får använda sin kreativitet för att skapa intresseväckande kursrum för eleverna. Vi menar 

därför att lärare bör ges förutsättningar för att designa kursrummen på ett sätt som passar 

och stödjer dem. Om Lärum i sin tur hade varit mer grafiskt användarvänligt hade kanske 

inte de personliga färdigheterna haft samma betydelse som respondenterna upplever att de 

har. Vidare är vi medvetna om att det är komplext att designa ett system som ska passa 

samtliga användare. Samtidigt bör det ge ytterligare incitament för att systemet ska gå att 

förstå och vara lätt att använda.  Utifrån vår studie kan vi se att det främst är klickandet och 

skrollandet som leder till en frustration och en ovilja att använda systemet bland 

gymnasielärare, vilket styrker användarvänlighetens betydelse för arbetstillfredsställelse. 

Med stöd av Preece et al. (2015) menar vi följaktligen att om systemet varit användarvänligt 

enligt definitionen, hade kanske de icke-önskvärda användarupplevelserna kunnat undvikas.  

6.2 Användningsområde  
Ett genomgående tema hos respondenterna är att de anser att det övergripande syftet med 

Lärum är att kvalitetssäkra och skapa rättssäkra bedömningar. Samtliga respondenter anser 

att syftet i sig är bra och att det bidragit till bättre översikt för mentorer över elevers 

progression, vilket framför allt varit användbart i utvecklingssamtal. Således menar vi att 

respondenterna ser nytta med Lärum, men att bristande användarvänlighet skapar ovilja att 

använda det. Resultatet stämmer med TAM-teorin (Talukter et el., 2008), vilken förklarar att 

även om användare ser hur ett system kan underlätta arbetet, kommer de inte vilja använda 

det om det är för svårt.  

Resultatet av vår empiri visar att Lärum används olika mellan lärare. En del menar att de 

använder det som ett pedagogiskt verktyg, medan andra snarare använder det administrativt. 

Det finns även skillnader i hur de tillfrågade respondenterna upplever syftet med Lärum. 
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Vissa menar att det endast är ett administrativt verktyg för att samla information, medan 

andra menar att det både är ett pedagogiskt och administrativt hjälpmedel. Således råder det 

delade uppfattningar mellan respondenterna om vad Lärums användningsområde är och 

följaktligen skiljer sig användningen mellan respondenterna.  

Något vi uppmärksammade genom samtliga intervjuer var att det finns funktioner i 

Lärum som inte används av de tillfrågade lärarna. Hur många funktioner som används skiljer 

sig mellan respondenterna, men samtliga uppgav att de inte använder alla funktioner. 

Utifrån empirin visade det sig att vissa funktioner väljs bort på grund av att respondenterna 

inte såg nyttan med att använda dessa, medan andra funktioner inte används till följd av att 

respondenterna inte visste hur de fungerade alternativt att de inte visste vad de skulle 

användas till. Heide (2002) beskriver att det finns tendenser till att alltfler människor idag är 

så kallade informationsentusiaster som har en övertro på tekniska hjälpmedel, vilket 

författaren menar innefattar människor med uppfattning om att mycket information 

automatiskt leder till mycket kunskap. Vidare problematiserar Heide (2002) antagandet och 

menar att databaser som fylls med information till brädden snarare skapar problem i att 

många funktioner inte används samt att användarna tappar intresse i att använda dem. Det 

författaren problematiserar är något även vi ser i vår studie. Respondenterna önskar att 

överflödiga funktioner kan rensas bort för att skapa tydlighet och för att bättre kunna 

anpassa funktionerna till behoven. En av respondenterna uttryckte även, likt Heide (2002), 

att det finns en övertro på att tekniska hjälpmedel leder till lärande, vilket respondenten 

ansåg vara felaktigt. Mycket information i Lärum verkar således inte automatiskt leda till mer 

kunskap, utan snarare till att funktioner inte används på grund av att lärare dels inte vet hur 

de ska användas och dels för att de inte upplever att en del funktioner stödjer deras 

verksamhet.  

6.2.1 Diskussion användningsområde  

Vi menar att lärarnas olika användningsområden av Lärum tycks påverka hur i sin tur 

eleverna använder Lärum, eftersom systemet bygger på interaktion och kommunikation 

mellan användare.  En av respondenterna uttryckte att det, på grund av att lärare använder 

systemet olika, ger upphov till förvirring hos elever som inte alltför sällan resulterar i att 

eleverna missar viktig information som lagts ut på Lärum. Ett viktigt användningsområde för 

Lärum är, enligt Umeå Kommun, att det ska fungera som ett kommunikativt verktyg.  

Samtidigt uppmärksammades problemet i att elever ofta inte har sett den information som 

lärare lagt ut, vilket kan tala för att den förvirring som uppstår i och med att lärare använder 

verktyget på olika sätt kan orsaka kommunikativa problem mellan lärare och elever. Flikar 

som används för att beskriva kursinnehållet går inte att fylla med längre beskrivningar, vilket 

gör att elever ibland inte förstår var de hittar information. 

Däremot är vi av uppfattningen att Lärum tycks fungera som ett utmärkt verktyg när det 

kommer till kommunikation pedagoger emellan. Samtliga respondenter uppger att Lärum 

fungerar bra när det kommer till översikt över elevers progression, där såväl lärare, 

mentorslärare, specialpedagoger, rektorer och i vissa fall även skolsköterskor ges en samlad 

bild som visar hur eleverna klarar sig i skolan. Det som inte verkar fungera som det är tänkt 

är kommunikationen mellan elever och pedagoger, vilket väcker frågan om vad en lärares 
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uppgift egentligen är? Är det inte att först och främst kommunicera med eleverna, och få dem 

att lära sig om det ämne läraren undervisar? Lärum marknadsförs som ett kommunikativt 

verktyg, där vi antagit att det handlar om kommunikation mellan elever och pedagoger, men 

så verkar fallet inte vara. I stället marknadsförs Lärum på Umeå Kommuns hemsida som ett 

verktyg som ska “underlätta kommunikation med vårdnadshavare om det som händer i 
vardagen”. Det här väcker frågan om varför Lärum endast marknadsförs som ett 

kommunikativt verktyg till vårdnadshavare? Det i sig menar vi indikerar att Lärum främst 

riktar sig till grundskolans verksamhet, eftersom gymnasieelever i regel blir myndiga under 

de tre gymnasieåren. Visst är det bra att den kollegiala kommunikationen fungerar, sett till 

elevens bästa, men det verkar inte vara syftet med plattformen enligt Umeå kommun. 

Förutom syftet med att förbättra kommunikationen med vårdnadshavare, ska Lärum också 

skapa struktur för vårdnadshavare, skolledning, pedagoger och elever.  Det verkar vara svårt 

att uppnå en sådan struktur för elever och pedagoger när kommunikationen mellan dem 

upplevs vara bristfällig och ge upphov till förvirring. 

Syftet med att underlätta samarbetet och göra vårdnadshavare mer delaktiga kan vi inte 

svara på huruvida det uppfylls, eftersom den enda indikation som finns är att 

vårdnadshavare riktat kritik mot Lärum i media. När det gäller syftet att kunna ta del av 

information när det passar och kunna samla allt på samma ställe, är något som 

respondenterna menar är bra med Lärum. Samtidigt samlas idag inte allt på samma ställe på 

gymnasieskolan eftersom kringsystem ibland används när användningen i Lärum inte 

fungerar som önskat. Ibland lägger lärare ut informationen i Lärum, kringsystem och i 

pappersform, vilket de upplever som dubbelarbete. Vi menar därför att syftet inte kan sägas 

uppfyllas till fullo när det gäller gymnasieskolan. Sammantaget menar vi att det finns 

förbättringsområden, såväl designmässiga som organisatoriska, för att kommunikationen ska 

fungera likt det som Umeå Kommun menar är syftet med Lärum.  

6.3 Konsekvenser på arbetssituationen 

Ett flertal av respondenterna uppgav att Lärum med tillhörande kringsystem inte interagerar 

med varandra på ett fördelaktigt sätt, vilket skapar förvirring hos såväl elever som lärare.  

Dacke (2013) menar att det finns risk att lärare blir mindre intresserade av ett system, och 

kanske inte vågar använda det, om systemet inte interagerar med tillhörande kringssystem 

på ett funktionellt smidigt sätt. Utifrån vår empiri ser vi samma mönster som författaren sett 

i sin studie, nämligen att de för vår studie tillfrågade respondenter finner problematik i att 

Lärum inte interagerar med kringsystem som exempelvis Google Drive på ett optimalt sätt. 

Respondenterna önskar att Lärum kunde signalera inlämningar i Google Drive för att 

undvika att de behöver leta i de olika systemen. Konsekvensen blir att många av 

respondenterna väljer att exempelvis endast använda Google Drive vid 

inlämningssituationer, vilket gör att användningen av Lärum minskar. En annan förklaring 

till varför lärarna väljer att använda Google Drive istället för Lärum är för att Lärum inte kan 

hantera lika stora filer som Google Drive. Enligt Dacke (2013) krävs en bindande och 

förenklande standard mellan olika system för att kunna minska administrationen och ge 

större utrymme för pedagogiken. Detta är något vi också uppmärksammat utifrån vår empiri, 

där vi menar att problematik kring att en del respondenter upplever ökad arbetsbörda i att 
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försöka få Lärum att synkronisera med Google Drive och andra nödvändiga kringsystem 

skapar ytterligare arbete som syftar till att förenkla interaktionen mellan dessa system - 

arbete som sedermera inte främjar det pedagogiska uppdraget som lärare.  

Vidare uttryckte några av respondenterna att det ställs högre krav på läraryrket idag i och 

med ökat informellt krav på dokumentering och reproduktion av genomgångar. En av 

respondenterna menade att det, i och med lärplattformar såsom Lärum, förväntas att 

material och information kring elevernas progression ständigt finns tillgängligt via Lärum. 

Respondenten uttryckte vidare att det material som tidigare läraren fått ”behålla” för sig själv 

nu måste publiceras för elever och lärare, vilket ställer högre krav på textutformning och 

design. Med tanke på att kursrummen kan designas relativt fritt, upplever en del 

respondenter att deras okunskap om exempelvis layout synliggörs. Rudbecks och Östlings 

studie (2009) visade att lärplattformars fokus på textbaserad information i IT-system ställer 

högre krav på lärare att använda en tydlig design och ett formellt språk, vilket även vår studie 

indikerar. Vi kan således, utifrån vår empiri och med stöd av Rudbeck och Östlings slutsatser, 

visa på att Lärum, tillsammans med andra lärplattformar, påverkar kraven på textutformning 

och därmed kraven som ställs på lärare.  

6.3.1 Diskussion arbetssituationen 
Enligt det socioteknologiska perspektivet (Stowell och Welch, 2012) medför teknologiska 

system oförutsedda konsekvenser för människor som arbetar i det.  Något vi uppfattar som 

en oväntad konsekvens av Lärum är att två av fem respondenter uppger att klickandet och 

skrollandet i systemet har medfört fysiska besvär i form av musarm. Vi kan naturligtvis inte 

fastslå huruvida Lärum leder till fysiska besvär. Däremot är de två respondenternas 

upplevelse att de fysiska besvären med musarm kan härledas till klickandet och skrollandet i 

Lärum. Detta kan vidare ge en indikation om hur besvärligt klickandet och skrollandet i 

Lärum kan vara för vissa.  Vidare verkar det som att gymnasielärarna inte hade väntat sig att 

behöva konstruera egna kunskapsmatriser, vilket därför också kan sägas vara en 

arbetsuppgift som är en konsekvens av ett teknologiskt system. Några respondenter upplever 

att de utför dubbelt arbete i den mening att de ofta ger elever information i pappersform, 

något som beror på en osäkerhet om eleven tagit del av informationen i Lärum. Termen 

dubbelt arbete visar sig vara ett återkommande begrepp hos många respondenter, när det 

gäller kommunikation med eleverna. Vi spekulerar i att det blir en ond cirkel i den mening att 

lärare inte vågar lita på att eleverna tar del av den information som ges i Lärum, vilket leder 

till dubbelt arbete och förvirrade elever. Vi ser också att det verkar finnas en friktion mellan 

lärares uppfattning om deras pedagogiska och kommunikativa roll och ökat krav på digital 

kommunikation i Lärum. De menar att det pedagogiska uppdraget, som innehåller fysiska 

möten med elever, inte kan ersättas fullt ut av en digital lärplattform. Vi menar att det här är 

något som noga bör beaktas när val av digitala stödfunktioner görs, i syfte att undvika 

dubbelarbete. Vidare tycks respondenterna ha haft en förväntning på Lärum om att systemet 

skulle underlätta samlande av information och möjliggöra bättre översikt över elevers 

progression. Att de nu behöver leta efter dokument i kringsystem kan därför sägas vara 

ytterligare en oförutsedd konsekvens av systemanvändningen. Umeå Kommun menar att 

Lärum ska möjliggöra att samla information på ett ställe. Vår studie visar dock att 

informationen är spridd mellan främst Lärum och Google Drive, vilket gör att de inte tycks 
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använda Lärum som tänkt. Förvisso möjliggör Lärum informationssamling, men det framgår 

i vår studie att det i praktiken inte fungerar i önskad utsträckning i gymnasieskolan. Vi 

funderar på hur det kommer sig att Lärum inte kan hantera stora filer, när det i Umeå 

Kommuns gymnasieskolor både finns medieprogram och musikprogram, vilka kan antas 

kräva stort filutrymme? Begränsad filstorlek gör att två tillfrågade respondenter inte anser 

sig kunna använda Lärum som inlämningsverktyg och använder därför ett kringsystem som 

nödlösning.  

6.4 Direktiv  
Vi kan endast påvisa att gymnasielärare upplever att direktiven från ledningshåll inte har 

fungerat eftersom de inte lyckats få ett samlat grepp om hur Lärum ska användas på bästa 

sätt på respektive skolor. Vi har inte intervjuat någon ledningspersonal och kan därför inte ge 

en nyanserad och reliabel bild av hur styrningen har påverkat situationen. Den indikation 

som ges till varför direktiven över användningen inte tycks fungera är att respondenterna 

uppger att rektorerna ofta har många andra organisatoriska frågor att hantera, och att det 

därför inte har funnits tillräckligt med tid till Lärum.  De anser också att styrningen till stor 

del beror på rektorernas egna intresse och kunskap om plattformen.  

I vår studie framgår det att gemensamma diskussioner har förts gällande vad olika 

funktioner och sådant som bedömningskriterier ska heta i Lärum i syfte att det ska bli tydligt 

för både elever och pedagoger. Respondenternas samlade upplevelse är att bestämmelserna 

inte har implementerats i praktiken till fullo, vilket förklaras bero på att flera olika förslag har 

övervägts och omformulerats. Vidare förklarade de att om exempelvis några lärare inte deltog 

vid diskussionerna om hur omdömena på bästa sätt bör formuleras, fortsatte problematiken 

med att lärarna tolkade benämningarna olika. Enligt respondenterna ledde de digitala 

bedömningarna i Lärum, som innehöll korta ord om resultatet, till fler frågor än svar från 

eleverna. Respondenterna menar att de korta benämningarna kräver särskild tydlighet, 

eftersom informationen ska tolkas på samma sätt av alla användare som ska ta del av den. 

Detta visar ytterligare på textkommunikationens betydelse när pedagoger och elever ska 

kommunicera i en digital plattform, vilket går i linje med Rudbecks och Östlings slutsatser 

(2009). För att en tydlig kommunikation ska fungera mellan pedagoger och elever i Lärum, 

menar respondenterna att det också behöver finnas tydliga direktiv från ledningen om vilka 

benämningar som gäller. Således indikerar vår studie att kravet på tydlig textkommunikation 

har koppling till ledningens förmåga att skapa struktur kring kommunikativa begrepp som 

gör att pedagoger och elever tydligt förstår varandra.  

6.4.1 Diskussion direktiv  

 Vi kan, som tidigare nämnts, inte svara på hur processen har sett ut när Lärum har 

designats. Vi kan däremot visa att det finns en önskan hos respondenterna om tydligare 

direktiv från ledningen för att kunna skapa ett samlat grepp över användningen av Lärum. 

Den enda indikation som finns på implementeringsprocessen på skolor i Umeå Kommun är 

den studie som gjorts av Hansson & Brunn (2016). Studien visar att rektorerna inte hade en 

central ledarroll vid implementeringen av Lärum och att pilotgrupper snarare ersatte 

rektorernas traditionella ledarroll. Vidare menar (Afshari et al., 2009) att om rektorer inte 
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deltar aktivt i implementeringsprocessen kan passiviteten fortsätta i den framtida 

processen.  Samtidigt menar Preece et al. (2015) att användarinvolvering är central vid 

design av informationssystem. Om användare inte involveras är risken större att behov inte 

uppfylls. Rektorer använder förvisso också Lärum, men de som använder det dagligen i 

undervisningen är pedagoger. Om nu rektorerna fått ta ett kliv tillbaka till förmån för 

pedagoger i pilotgrupper så indikerar det att användargruppen rektorer kanske inte har 

involverats i tillräcklig utsträckning? Utifrån respondenternas önskan om tydligare direktiv, 

funderar vi kring hur huruvida användargruppen rektorer haft förutsättningar att kunna ge 

tydliga direktiv. Har rektorer och ledningspersonal varit förberedda på den styrning som 

enligt respondenterna krävs för att skapa ett gemensamt användningsområde för Lärum? 

Vidare funderar vi huruvida det är skolledningens uppgift att också förstå hur IT-relaterade 

stödfunktioner i detalj påverkar verksamheten, och därefter genomdriva anpassade beslut? 

Kan det vara så att det ställs högre krav idag på rektorer att kunna hantera IT-relaterade 

frågor för att kärnverksamheten och samarbetet som helhet ska fungera, såsom 

gymnasielärarna önskar? Om så är fallet kan en fundera över vad såväl rektorers och 

pedagogers egentliga arbetsuppgift är. Har digitaliseringstrenden medfört att ledning, och till 

viss del även personal, idag behöver gedigna kunskaper om IT-system? Vi har inte studerat 

rektorernas syn på IT-kraven, men resultatet i vår studie indikerar att gymnasielärarna 

upplever krav på att hantera IT-stöd för att skapa struktur för eleverna. Samtidigt visar 

studien att gymnasielärarna, i sin tur, önskar att ledningen är väl insatta i Lärum och kan ge 

väl anpassade direktiv.  

6.5 Anpassning till verksamheten och behoven  
Studiens resultat visar att majoriteten av respondenterna anser att Lärum snarare är 

anpassat för grundskolan och för vårdnadshavare, och inte främst till gymnasieskolans 

verksamhet. Vi har i intervjuerna kunnat identifiera fem verksamhetsbehov som 

respondenterna menar inte uppfylls i Lärum; 
 

1. Behov av att se sammanfattande vyer över alla elevers resultat och progression inom valda 
ämnen och kurser 

2. Behov av att kunna skriva ut alla elevarbeten samtidigt 
3. Behov av färdiga kunskapsmatriser 
4. Behov av att kunna överföra större filer  
5. Behov av integrerande kringsystem  

 

Inom CSCW är samarbetsprocessen i datorstödda system centralt, där arbeten som kan verka 

obetydliga snarare kan visa sig ha en betydande roll för att samarbetet som helhet ska 

fungera. Vår studie visar att Lärum främjar samarbetet mellan kollegor, medan samarbetet 

mellan pedagoger och elever inte fungerar som önskat. Vi har inte gjort en djupgående 

CSCW-analys där vi studerat alla aktiviteter och arbetsuppgifter i detalj. Däremot har det 

framkommit ouppfyllda behov som hämmar kommunikationen elever och pedagoger 

emellan. Resultatet indikerar att det finns behov som kanske inte har upptäckts, vars 

betydelse för samarbete och kommunikation möjligtvis inte framgått. Genom den här studien 

kan vi belysa fem verksamhetsbehov som alla rör samarbete med eleverna, ett behov som 

Umeå Kommun menar att Lärum ska förenkla. Kunskapsmatriser, överföring av stora filer, 
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utskrifter, integrerade system och sammanfattande vyer är sådant som respondenterna 

menar behövs för att samarbetet och kommunikationen ska förbättras med 

eleverna.  Bannon & Schmidt (1989) menar att samarbete i första hand förstås behöver för att 

ett IT-system ska kunna stödja människor i deras arbete. Resultatet för vår studie visar 

således att Lärum stödjer samarbetet kollegialt på gymnasieskolan, medan vi kan konstatera 

att det finns aspekter i Lärum som behöver förbättras för att samarbetet med eleverna ska 

fungera bättre.  

Heide et al. (2002) menar att människor tenderar vara av uppfattningen om att mycket 

information leder till mycket kunskap. Om detta antagande görs blir resultatet att system, likt 

Lärum, fylls till bredden med information. Respondenterna i vår studie uppger att för mycket 

tid läggs på att processa och bearbeta information i Lärum som egentligen inte är nödvändig 

för att de, på ett enklare och smidigare sätt, ska klara sitt pedagogiska uppdrag som lärare. 

Respondenternas upplevelse är att klickandet och skrollandet i allmänhet tar mycket tid i 

anspråk, tid som istället skulle kunna användas för inläsning på aktuella texter kring det 

ämne som lärarna undervisar i. Detta visar ytterligare på att Lärum inte upplevs vara 

anpassat efter lärarnas verksamhetsbehov, varför sammanfattande vyer och färre, men mer 

anpassade, funktioner i Lärum skulle underlätta deras arbete som lärare. Det skulle troligen 

också göra att mer tid kan läggas på deras upplevda egentliga uppgifter som lärare, och 

mindre på att klicka och skrolla sig fram till önskade resultat. 

6.5.1 Diskussion verksamhetsanpassning  

Inom ramen för datorstött arbete (CSCW), beskrivs det att konsekvenserna av att missa dolt 

arbete i designprocessen kan leda till ovilja att använda systemet (Leigh Star & Strauss, 2015) 

Vidare menar Preece et.al (2015) att det är komplext att identifiera alla användare, och 

följaktligen att det är svårt för användare att på förhand uttrycka sina behov av funktioner i 

ett IT-system. Tanken väckts huruvida behovet av analogt arbete, i detta fall att kunna läsa 

elevarbeten i pappersform, är något som kan förbises när det kommer till 

digitaliseringsprocesser? Möjligen finns det en övertro på att digitala system kan ersätta 

traditionellt pappersarbete, och kanske fungerar det i grundskolan där eleverna inte lämnar 

in lika långa arbeten. I vår studie framgår det att gymnasielärare behöver kunna skriva ut 

långa arbeten på ett smidigt sätt och att de inte vill läsa dem på en datorskärm. Att 

gymnasielärare i Umeå Kommun behöver konstruera egna, digitala matriser, menar vi är en 

arbetsuppgift som är en konsekvens av ett verksamhetsbehov som inte beaktats, vilket 

indikerar att arbetsuppgiften kan vara ett så kallat dolt arbete. Vi kan, utifrån studiens 

avgränsningar och resultat, inte ge ett entydigt svar på varför ovanstående behov har 

förbisetts, med tanke på att vi inte har studerat designprocessen eller upphandlingen av 

Lärum. Vi kan däremot konstatera att gymnasielärarna har verksamhetsbehov som inte 

uppfylls i systemet. 
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7. Slutsats  

Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att det finns visst motstånd mot att använda 

Lärum. Det beror främst på bristande användarvänlighet, men tycks också bero på huruvida 

ledningen kan skapa ett samlat grepp över användningen. Gymnasielärare i Umeå Kommun 

anser att Lärum inte till fullo är anpassat efter deras verksamhet, eftersom det saknas några 

stödjande funktioner. Vidare kan slutsats dras att gymnasielärarna anser att Lärum främjar 

rättsäkra bedömningar och kvalitetssäkerhet. Samtliga respondenter menar att Lärum har 

förbättrat möjligheten till progressionsöversikt för mentorer och specialpedagoger, något 

som varit särskilt användbart för att i ett tidigt skede synliggöra elever som behöver extra 

stöd. Kommunikationen mellan pedagoger tycks ha främjats genom Lärum, medan 

kommunikationen mellan elever och pedagoger inte har fungerat i önskad utsträckning.  

 
7.1 Förslag till vidare forskning  
Förslag till vidare forskning är att studera upphandlingar av lärplattformar för att kunna se 

vilka krav som ställs och vilka behov som premieras. Det vore också intressant att genomföra 

studien bland andra användargrupper för att ta reda på om deras upplevelse skiljer sig från 

gymnasielärarnas. Vidare vore det intressant att studera vilka krav som ställs på skolledning 

vad gäller hantering av IT-relaterade frågor i skolan.  
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide 
 
 
Bakgrundsfrågor:  

1. Hur länge har du jobbat som lärare?  

 

2. Vilka ämnen undervisar du i?  

 

3. Hur skulle du beskriva arbetet som lärare?  

a. Om det är stressigt – Vad beror stressen på?  

b. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?  

 

 

Användbarhet: 
1. Kan du berätta lite om lärplattformen Lärum, som ni använder?  

 

2. Vad använder du lärplattformen till?  

a. (Vad fyller lärplattformen för funktion för dig?) 

Motivering: Förstå på vilket sätt lärplattformen används och/eller om det är ett 
användbart verktyg för de upplevda primära arbetsuppgifterna, eller om det är ett 
hjälpmedel för att enskild hantera administrationen.  
 

3. Finns det funktioner i Lärum som du inte använder?  

a. Om ja, varför väljs dessa bort? 

 

 

Övergripande och öppen fråga ang. hur ”användarvänligt”/lätt det är att 
använda systemet:  

1. Kan du berätta lite om hur det är att arbeta i Lärum?  

a. Lätt/svårt?  

Motivering: Övergripande om hur det upplevs vara att arbeta i Lärum. Ta reda på om det 
kan vara så att exempelvis svårhetsgraden gör att den upplevda administrationen ökar (att 
systemet ibland inte fungerar eller upplevs vara ologiskt), eller om det är så att det är 
väldigt lätt att navigera och hitta information vilket i sådana fall kanske leder till att den 
upplevda administrationen minskar.  
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Uppfattning om vad som är administrativa uppgifter och i vilken mån de anses 
tillhöra kärnverksamheten:  
 

1. Hur ser du på graden av administrativa uppgifter i lärplattformen som du använder?  

 

2. Vad ingår i administrativa uppgifter, enligt dig?  

a. Hur stor del av själva yrket som lärare, skulle du säga, utgörs av 

administration?  

Motivering: Få en bild av vad läraren definierar som administration och dennes 
uppfattning av i vilken mån administrationen utgör ordinarie arbetsuppgifter.  
 

3. Finns det arbetsuppgifter kopplat till lärplattformen som du inte anser tillhöra dina 

ordinarie arbetsuppgifter som lärare?  

a. Vilka?  

 

4. Finns det, tvärtom, arbetsuppgifter kopplat till lärplattformen som du anser tillhöra 

dina ordinarie arbetsuppgifter som lärare?  

a. Vilka?  

Motivering: Ta reda på om det finns, och i sådana fall vilka, arbetsuppgifter som lärarna 
anser tillhöra läraryrket.  
 

5. Vilka förväntningar har du på en lärplattform?  

a. Motsvarar Lärum dessa förväntningar?  

b. Varför/varför inte?  

 

6. Har användandet av lärplattformen ökat, eller minskat, känslan av att hinna med de 

arbetsuppgifter som du anser ingå i ditt dagliga arbete?  

Motivering: Ta reda på om lärplattformen gör det enklare att utföra de primära 
arbetsuppgifterna, eller om den gör det besvärligare.  
 

7. Uppskattningsvis, hur stor del av en vanlig arbetsdag går till att ”sitta med” 

lärplattformen?  

Motivering: Få en bild av hur mycket arbetstid lärare använder till arbetsuppgifter 
relaterade till lärplattformen.  
 

8. Vilka anser du vara dina primära arbetsuppgifter som lärare?  

Motivering: Ta reda på vad lärarna själva definierar tillhöra kärnverksamheten och vilka 
uppgifter som sedermera faller utanför ramen för deras primära arbetsuppgifter.  
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Om IT-kompetens och lärplattformen 
1. Finns det direktiv från ledningen om hur lärplattformen ska användas?  

a. Finns det direktiv om vad som förväntas av dig som lärare när det gäller att 

använda lärplattformen?  

b. Anser du att du förstår och kan hantera systemet?  

c. Erbjuds ni utbildning? Tillräckligt?  

d. Får du support när du behöver det?  

Motivering: Ta reda på hur verksamhetsledningen påverkar användningen.  
 

2. Avslutningsvis, om du fick bestämma, skulle du vilja ändra på någonting vad gäller 

lärplattformen?  

a. Användbarheten i sig eller själva utformningen?  

 

 

3. …Avrunda intervjun på ett lättsamt sätt.  

 

 

 

 
Tack för din medverkan!  


