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Abstract 

Information technology inflicts upon us in our everyday life. It is a natural part of our work 

and of our spare time. The education system is not excluded from this development, IT is 

becoming an important part of education at all levels. In university, learning platforms is 

one of these new ways of using IT in education. Learning platforms becomes a valuable tool 

for teachers and students. Teachers can communicate effectively with students regardless of 

their physical location. Students, likewise, get access to their education any time, both on-

campus and off-campus. Even though learning platforms give many favorable outcomes we 

must question if we fully understand the impact of technology. The purpose of this study is 

to explore our relations to technology and how it effects the use of learning platforms. I will 

identify different technological relations in the use of learning platforms and show how this 

effects how we think, act and express ourselves about this technology. This knowledge helps 

us to understand some of the problems related to the use of learning platforms. It also 

shows how we speak upon the same technology in different manners. Furthermore it 

questions the common understanding of designer and user, suggesting an understanding 

were every individual related to the artifact is responsible for how it is expressed and in 

that sense actually becomes part of its creation. 

Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Eva Svedmark för hennes engagemang, 

hjälp och stöd. Du har delat med dig av dina kunskaper i uppsatsskrivandets hantverk och 

varit ett ovärderligt bollplank, tack! Ett stort tack riktas också till mina respondenter som 

bidragit med sin tid och sina erfarenheter, utan er hade inte denna uppsats varit möjlig. 
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1. Inledning 

Informationstekniken har intagit en naturlig plats i vår tillvaro, den är ständigt 

närvarande i vår vardag och i vårt arbete. Utbildningsväsendet är inget undantag, IT finns 

med som en del av undervisningen på alla utbildningsnivåer. Inom grundskola och 

gymnasium har stora satsningar, som exempelvis ITiS (Tebelius, Aderklou, Fritzdorf, 2003), 

gjorts för utveckla användandet av IT i skolan. Även i media har IT-satsningarna inom skolan 

fått stor plats. Senast under våren 2012 pågick en debatt om effekterna av IT-användande i 

de lägre årskurserna av grundskolan (Kyringer, Ritzén, 2012; Acshan, 2012) 

Som student är även jag del av detta utbildningsväsende och jag ser också hur IT har blivit 

en del av studentens och lärarnas vardag på universitetet. Mina tidigaste erfarenheter av 

universitetsvärlden fick jag redan i början av 2000-talet. Satt i det perspektivet ser jag tydligt 

den utveckling som skett och att IT har fått en mer och mer självklar roll på universitetet. På 

det sätt IT används idag är det svårt att tänka sig att vara utan teknik. I den här bemärkelsen 

skiljer sig troligen inte universitetsvärlden från övriga skolväsendet, IT är eller håller på att 

bli en naturlig del av verksamheten. Dock ser jag en skillnad i hur detta diskuteras. När 

debatten stundtals blir hätsk och kritisk när det gäller IT i de lägre utbildningarna är den, i 

mina ögon, nästintill frånvarande i de högre utbildningarna. Detta skulle kunna vara en 

signal om att allt är i sin ordning och att allt fungerar. Verkligheten tycks dock se annorlunda 

ut. I mötet mellan studenter och lärare är det inte ovanligt att olika aspekter av IT diskuteras. 

Det är samtal av vad som fungerar och inte fungerar, vad som förväntas av studenter vid 

inlämning och vad som förväntas av lärare i fråga om förmedling av information.  

Den mest framträdande delen av min IT-vardag på universitetet, sett till universitets-

specifik teknik, är lärplattformen. Lärplattformen har kommit att användas som ett nav i 

undervisningen. Den är en möjlighet för läraren att kommunicera med studenter oavsett om 

de är på campus eller studerar per distans. För studenterna är det en möjlighet att få åtkomst 

till sin utbildning oberoende av tid och plats. Lärplattformen är oftast ett utmärkt verktyg och 

en ovärderlig resurs för både lärare och studenter. Likväl stöter vi studenter dagligen på 

problem och hinder förknippade med denna teknik och våra lärare berättar om sina 

svårigheter som de möter. Vissa av dessa problem och frågeställningar som dyker upp verkar 

vara av en annan karaktär än de vi annars möter på universitetet. De väcker framförallt 

frågan om vi verkligen förstår användandet av denna teknik. 

Lärplattformen ses, på samma sätt som det mesta av den teknik vi omger oss med, som 

neutrala verktyg. Dessa verktyg är redskap som vi kan använda för att nå ett visst resultat 

eller ett visst mål. Denna bild vore oproblematisk om vi alla delade samma syn på verktyget, 

mo vi alla beskrev det på samma sätt. Min uppfattning är att vi inte gör det. Det finns 

skillnader i hur vi ser på specifika artefakter och det är också rimligt att tro att dessa skilda 

synsätt påverkar hur vi använder denna teknik. 

Vi behöver arbeta med att finna djupare förståelse för vårt förhållande till teknik och hur 

det påverkar. En väg till denna förståelse är att bryta tystnaden kring lärplattformen på 

universitetet och lyssna på olika aktörers upplevelser och erfarenheter. Vi bör också sätta 
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teknik i andra perspektiv och öppna upp för möjligheten att teknik inte bara är något passivt 

och neutralt. 

1.1. Problemformulering 
IT har fått en självklar och naturlig plats på våra universitet och lärplattformen är ett 

exempel på de artefakter som vi dagligen använder. Trots att dess plats kan tyckas självklar 

uppstår många frågor kring hur den används. Det tycks finnas olika uppfattningar om vad 

den är bra för och hur den skall användas, vissa använder den gärna, andra gör det högst 

motvilligt. Det finns många perspektiv på lärplattformar och det finns många sätt att förhålla 

sig till dem. Jag frågar mig därför hur dessa olika perspektiv, eller synsätt, ser ut. Kan vi finna 

exempel på dessa skillnader? Med bakgrund i detta har jag formulerat följande frågeställning 

för min studie: 
 

• Hur ser olika aktörers relationer till lärplattformar ut i högre utbildning? 

1.2. Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att skapa djupare förståelse för hur olika aktörers 

teknikrelationer kan påverka användandet av lärplattformar på universitetet. För att uppnå 

syftet kommer jag undersöka om det finns skillnader i tekniksyn mellan olika aktörer och vad 

som blir konsekvensen av de eventuella skillnaderna. 

Det primära målet är att skapa större förståelse för våra relationer till, och vårt 

användande av en specifik artefakt. Utöver det har jag också en förhoppning om att detta 

skall inspirera till att fortsätta att aktivt ifrågasätta och kritisera våra teknikrelationer och på 

det sättet ytterligare utöka förståelsen för, och konsekvenserna av, dessa system av 

människor och teknik.  

1.3. Avgränsning 
När jag påbörjade mitt arbete med den här uppsatsen hade jag en önskan om att söka 

förståelse för våra relationer till IT generellt och till IT på universitetet i synnerhet. En sådan 

studie skulle snabbt växa till oöverskådliga proportioner. Detta skulle sannolikt inte varit 

gynnsamt varken ur ett tidsmässigt eller ett kunskapsmässigt perspektiv. Många gånger 

räcker det väl att studera det stora genom det lilla. 

Jag valde därför att begränsa min studie till en enskild artefakt på ett universitet, 

lärplattformen LÄRA1. Denna avgränsning förhoppningsvis inte bara en hanterbar studie 

utan även ett resultat som är överskådligt och fattbart. 

I av uppsatsen har jag valt att anonymisera könet på mina respondenter genom att 

använda det neutrala könspronomenet hen. Individernas kön har i detta sammanhang ingen 

betydelse och detta blir också en åtgärd i syfte att stärka respondenternas anonymitet. 

                                                        

 

 
1 Namnet på lärplattformen har fingerats för att skydda respondenternas anonymitet. 
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2. Metod och genomförande 

2.1. Val av metod 
En studie kan inte genomföras utan någon form av struktur. Data ska samlas in, bearbetas 

och analyseras och en mall för det arbetet är inte bara till god hjälp, det är också en 

nödvändighet. Genom ett metodiskt förfarande underlättas arbetet och läsaren får en 

möjlighet att följa arbetets gång och bedöma kvaliteteten på resultatet. Fejes och Thornberg 

(2009) definierar metod som: ”Den eller de specifika ’tekniker’ som används för att samla in 

och analysera data.” Metoden beskriver alltså forskarens arbetsförfarande. 

Valet av metod utgår från studiens syfte och frågeställning. I den här studien är min avsikt 

att undersöka olika aktörers relationer till lärplattformar i högre utbildning och att ge 

djupare förståelse för hur teknikrelationer påverkar användandet av lärplattformar. Jag har 

därför valt att göra en kvalitativ intervjustudie. Den kvalitativa intervjun ger en möjlighet att 

förstå den intervjuades perspektiv och skapa mening och kunskap utifrån dennes berättelser. 

Kvale och Brinkmann skriver träffande angående den kvalitativa intervjun som metod: ”Om 

man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” 

(Kvale och Brinkmann, 2009, s. 15).  

I mitt syfte med den här studien söker jag efter relationer till teknik. Genom en kvalitativ 

intervjustudie kan jag få insikt i mina respondenters upplevelser och erfarenheter. Jag kan 

finna likheter och olikheter i deras beskrivningar och detta kan användas för att sätta de 

individuella upplevelserna i ett större perspektiv. I någon mening är denna process ett pussel 

där varje del bidrar till att skapa mer helhet och djupare förståelse. Att beskriva denna 

metodologiska process är en viktig del av det vetenskapliga arbetet då det erbjuder läsaren en 

möjlighet att värdera kvaliteten och tillförlitligheten i det uppnådda resultatet (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Nedan följer därför en beskrivning av hur min studie byggts upp och 

vilka ställningstaganden som gjorts i fråga om forskningsetik och urval. 

2.2. Min studie 
Syftet med min studie var att söka förståelse för olika aktörers relationer till teknik och den 

kvalitativa intervjustudien erbjuder möjlighet att ge den förståelsen. I studien har jag vänt 

mig till sju olika respondenter på ett mellanstort svenskt universitet för att få svar på deras 

upplevelser och erfarenheter av lärplattformen LÄRA. 

Då jag i min studie avsåg att söka efter respondenternas teknikrelationer kunde jag inte 

utgå från att de redan var medvetna om dessa. Detta påverkade min struktur på intervjuerna 

då jag inte onödan ville styra respondenterna i deras svar. Jag ville istället öppna för det fria 

samtalet och låta var och en av de intervjuade få uttrycka sina erfarenheter och upplevelser 

relativt fritt. I intervjuguiden (se bilaga) var frågeställningarna strukturerade utifrån de 

teman som jag avsåg undersöka men jag frångick den inbördes ordningen. Istället fick varje 

intervjusituation avgöra i vilken ordning frågeställningarna skulle komma upp. 

Utformningen av intervjuguiden var en viktig del av förberedelserna innan intervjuerna. 

Då jag avsåg att hålla en låg struktur på mina frågor var denna del i processen särskilt viktig. 

Utformningen skedde parallellt med att jag arbetade fram mitt urval av respondenter. De 

respondenter jag sökte skulle ha roller och kopplingar till LÄRA som markant skilde sig åt. 
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Det föreföll troligt att samtalen skulle ta olika riktning beroende på respondenternas olika 

erfarenheter och perspektiv. Detta ställde stora krav på intervjuguiden som behövde erbjuda 

tillräcklig struktur för att jag efteråt ändå skulle kunna jämföra respondenternas upplevelser. 

Intervjuguiden delades upp i flera teman som på olika sätt var knutna till studiens syfte och 

frågeställning och under dessa sorterades ett antal frågor utifrån deras relevans för 

respektive tema. Fördelen med detta var att jag under intervjun fritt kunde röra mig mellan 

de olika temana och kryssa av frågorna allteftersom de dök upp i samtalet. Genom dessa 

teman avhandlades i intervjuerna frågor kring IT på universitet i allmänhet, varför LÄRA 

finns på universitetet, hur det används, hur det förvaltas och fungerar, samt hur den interna 

konkurrensen ser ut i fråga om andra lärplattformar. 

2.3. Forskningsetik 
I planeringen, utförandet och publiceringen av en studie krävs en rad olika etiska 

ställningstaganden. Kvale och Brinkmann skriver: ”Samhällsvetenskaplig forskning bör tjäna 

vetenskapliga och mänskliga intressen” (Kvale och Brinkmann, 2009, s.78). Forskning är 

viktigt och ligger samhällets och individens intresse. Nyttan av forskningen skall dock alltid 

vägas mot individens rätt till skydd mot insyn och intrång (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vetenskapsrådet (2002) ställer upp fyra grundläggande krav för forskning och som måste 

tas hänsyn till vid genomförandet av en forskningsstudie. Dessa är: 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet. 

I enlighet med den första punkten informerades mina respondenter om studiens syfte och 

vad ett deltagande i studien innebär för dem. Respondenterna blev tillfrågade om att delta i 

studien antingen genom e-post eller genom direkt förfrågan öga mot öga, i samband med 

detta gavs också information om syfte och hur studien skulle genomföras. Att 

respondenterna valde att delta i studien anses motsvara samtycke i linje med 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes i och med att de fick information om att 

varken deras personnamn, organisationsnamn eller produktnamn skulle presenteras på ett 

sätt som går att härleda tillbaka till källan. De fick i samband med intervjutillfällena också 

godkänna att samtalen spelades in och att dessa inspelningar endast skulle finnas tillgänglig 

för mig. Respondenterna fick, både när de tillfrågades om att delta och vid intervjutillfället, 

information om att intervjumaterialet skulle användas för en studentuppsats och att den 

skulle publiceras som en sådan. Hänsyn har därmed också tagits till nyttjandekravet. 

 2.4. Urval 
I valet av respondenter utgick jag från mitt syfte att finna olika aktörers relation till teknik 

och till LÄRA. Då jag ville få en helhetsbild och fånga många olika perspektiv valde jag att 

identifiera en rad olika roller knutna till LÄRA. Det innebar att jag frångick den traditionella 

bilden av användare vilket i detta fall inneburit lärare och studenter. Även andra, som inte 

dagligdags brukar klassificeras som användare, har en koppling till den aktuella 

lärplattformen och således av intresse för studien. 
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Utifrån de valda rollerna började jag söka efter intervjupersoner. I vissa fall, när rollen var 

mycket specifik, var urvalet enkelt då det i praktiken bara fanns en person att fråga. Övriga 

intervjupersoner valdes ut baserat på ett bekvämlighetsurval med inslag av varianten 

snöbollsurval (Hartman, 2004). En del av förfrågningarna kunde alltså göras direkt med 

befintliga kontakter eller genom att dessa rekommenderade någon lämplig person i dennes 

kontaktnät. Med tanke på studiens syfte att undersöka aktörers upplevelser ansåg jag inte att 

det fanns någon anledning att utföra någon form av slumpmässigt urval. 

Följande urval gjordes: 

 

Roll Benämning 

Studenter Student 1 och Student 2 

Lärare Läraren 

IT-chef IT-chefen 

Projektledare Projektledaren 

Pedgogik/support Pedagog 1 och Pedagog 2 

Notera att intervjuerna med Studenterna och Pedagogerna utfördes vid ett och samma tillfälle. 

Övriga intervjuer var individuella. 

2.5. Datainsamling och databearbetning 
Totalt utfördes intervjuerna vid fem tillfällen. Intervjuerna med Studenterna och 

Pedagogerna gjordes med två respondenter närvarande vi intervjutillfällena, de övrig 

intervjuerna gjorde individuellt. Alla intervjuer skedde på respondenternas arbetsrum eller i 

ett annat rum i anslutning till deras arbetsplats. 

Vid alla intervjutillfällen gjordes ljudinspelningar av intervjuerna med hjälp av en 

diktafon. På det sättet kunde jag lägga mer uppmärksamhet på att följa intervjuguiden, aktivt 

lyssna på respondenten och ställa relevanta följdfrågor. Jag förde samtidigt kortare 

anteckningar för att påminna mig själv om frågeställningar som behövde förtydligas senare i 

intervjun och även observationer som kunde vara av värde vid analysen. Däremot var det inte 

nödvändigt att ordagrant anteckna intervjun, vilket underlättar ett friare och naturligare 

samtal med respondenten. 

Första steget i bearbetningen av intervjumaterialet var att transkribera inspelningarna. Att 

överföra inspelat tal till text underlättar den analys som skall göras men det innebär också 

utmaningar. Kvale och Brinkmann påpekar att: ”[…] transkribera innebär at transformera, 

att ändra från en form till en annan. Försök till ordagranna intervjuutskrifter skapar 

hybrider, artificiella konstruktioner som inte är adekvata för vare sig det levda muntliga 

samtalet eller den skrivna texten.” (Kvale och Brinkmann, 2009, s.194). Det är svårt att i text 

fånga alla nyanser av det talade språket i intervjusamtalet. Därför bör syftet med intervjun 

och vilken typ av analys som skall tillämpas beaktas när utskriften görs. Skall det exempelvis 

göras en konversationsanalys (Fejes och Thornberg, 2009) ställer detta stora krav på att även 

de små språkliga detaljerna skrivs ut. I min studie var avsikten att fånga upplevelser, vilket 

ställer något mindre krav på de språkliga detaljerna. Jag valde därför att skriva ut mina 

intervjuer på ett sätt som ordagrant redogjorde för samtalet men samtidigt med en sparsam 

utskrift av pauseringar och utfyllnadsljud (exempelvis ”mm”). 
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Med materialet utskrivet kunde jag därefter göra en textanalys. Till min hjälp hade jag de 

teman som jag ställt upp i intervjuguiden. Eftersom intervjupersonerna tilläts tala fritt 

besvarades inte alltid frågorna i samma ordning vilket krävde en strukturering av texten 

innan de olika intervjuerna kunde jämföras. Att analysera en text innebär mer än att bara 

återberätta det som respondenten har sagt. Kvale och Brinkmann påpekar att: ”Uttolkaren 

går utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer och relationer som inte framträder 

omedelbart i en text.” (Kvale och Brinkmann, 2009, s.223). Målet är att söka mening och 

förståelse för det sagda. 

2.6. Kritik av metod, urval och källor 

2.6.1. Metod- och urvalskritik 
Att välja en metod innebär också att välja bort en annan. Det av naturliga skäl ingen metod 

som är alltomfattande och en universallösning för alla situationer. Valet måste göras med 

varje metods för- och nackdelar i åtanke. Med tanke på denna studies syfte var datainsamling 

genom intervjuer ett naturligt val. Det är ändå viktigt att vara medveten om de fallgropar som 

är förknippade med denna metod. Intervjusituationen kan uppfattas som tämligen enkel och 

intervjusamtalet som öppet och jämlikt. Denna jämlikhet bör dock ifrågasättas. Även om 

intervjun sker med samtycke från respondenten kan samtalet ändå inte ses som en naturlig 

och öppen dialog (Kvale och Brinkmann, 2009). I forskarrollen finns ett inbyggt övertag då 

denne har initierat samtal, ställer frågorna och har en annan överblick över helheten. Risken 

är att forskaren, medvetet eller omedvetet, utnyttjar sitt övertag och påverkar respondenten. 

En medvetenhet om detta faktum kan minska risken för påverkan. Vid ett par tillfällen under 

intervjuerna upplevde jag några av respondenterna var avvaktande eller påtagligt försiktiga i 

sina svar. Det är möjligt att det fanns en viss rädsla eller osäkerhet i hur jag skulle tolka deras 

uttalanden. Om detta var fallet finns det också en risk att de har utelämnat uppgifter som de 

helt enkelt inte vågade säga. Till viss del kan detta undvikas genom att tydligt förklara syftet 

med studien och genom att garantera respondenten anonymitet. 

Som jag tidigare nämnde använde jag en urvalsmetod baserad på ett bekvämlighetsurval. 

Jag sökte upp de individer som passade in på de roller jag tagit fram, en del kontakter 

tillfrågades direkt, en del valdes ut på rekommendation av någon annan. Det finns en risk 

med denna urvalsmetod eftersom det inte går att garantera ett representativt urval 

(Hartman, 2004). Detta var något jag reflekterade över när urvalet gjordes men kunde 

konstatera att det detta inte kunde antas ha någon betydande effekt på resultatet. En brist 

kopplat till urval är dock mitt behov av avgränsning. Det finns många andra aktörer som 

kunnat intervjuas och som kunde ha bidragit med ytterligare perspektiv på det studerade 

fenomenet. 

2.6.2. Källkritik 
En studie som denna innefattar ett brett material bestående av intervjudata, böcker, artiklar 

och andra källor. Det är viktigt att alltid förhålla sig kritiskt till alla de källor som ingår i ett 

vetenskapligt arbete. Vi bör hela tiden sträva efter att fråga och ifrågasätta (Hultén, Hultman 

& Eriksson, 2003). Källorna måste prövas om de är relevanta för ämnet och om de är 

trovärdiga. 
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En svårighet i mitt arbete med litteraturkällorna har varit avgränsning. Mycket av den 

tillämpade teorin är omfattande och det finns många källor som är relevanta. Utmaningen 

har då kommit i fråga om att sålla bland källor, att avgränsa sig och inte låta referenserna 

växa okontrollerat. Detta är en ständig balansgång som kräver goda avvägningar om vilka 

trådar som skall följas och vilka som kan utelämnas.   



 8 

3. Lärplattformar i perspektiv 

I detta kapitel kommer jag presentera de teorier som ligger till grund för studien. Det är fyra 

områden som på olika sätt relaterar till lärplattformar och vår relation till dem. Att avgränsa 

vad som är en enskild artefakt är ofta svårt. I ett system av artefakter och människor skapas 

en komplicerad bild av var den enskilda artefakten börjar och slutar, vilka som är användare 

eller på andra sätt del i systemet. Dessa områden kommer hjälpa oss att förstå helheten och 

på det sättet möjliggöra en analys av enskilda detaljer. 

Jag inleder med att redogöra för systemtänkandet, på vilket sätt det hjälper oss att tolka, 

analysera och förstå system. Det andra området ger ett ramverk för att förstå vår relation till 

teknik och hur teknik får en mer framträdande roll som icke-neutral. Detta anknyter sedan 

till det tredje området där det redogörs för vilka konsekvenser en icke-neutral teknik får för 

vår uppfattning av vem som är användare och inte, och hur ansvar skall fördelas. Slutligen 

presenteras i det fjärde området tre möjliga perspektiv på lärplattformar.  

3.1. Komplexitet, helhet och förståelse 
LÄRA, eller vilken annan lärplattform som helst, är ingen avgränsad produkt som vi med 

tydlighet kan säga var den börjar eller var den slutar. Den finns i ett sammanhang, beroende 

av en infrastruktur för att fungera, beroende av människor som underhåller den och som 

använder den. Alla dessa delar, oavsett om det är människor eller teknik, är mer eller mindre 

tätt kopplade till LÄRA. För att förstå denna helhet av olika komponenter som samverkar 

brukar vi använda oss av begreppet system. Ett system består av en rad olika delar, eller 

systemkomponenter, som sammansatt utför något eller arbetar mot ett mål. För att en bil 

(systemet) skall fungerar som en bil krävs det att dess delar (systemkomponenter), som 

exempelvis motor, växellåda, hjul, samverkar för att skapa en helhet (Churchman, 1968). 

Nyttan med systemteorin ligger i dessa möjligheter till analys av system, att förstå ett 

systems komponenter och hur de samverkar. Genom systemanalys kan systemkomponenter 

identifieras som annars skulle kunna gå betraktaren förbi. Svårigheten ligger i att avgränsa. 

Alla system är på något sätt relaterade till andra system som i sin tur relaterar till ytterligare 

ett annat. Avgränsning blir en nödvändighet för att vi ska kunna dra några meningsfulla 

slutsatser ur våra analyser och inte förlora viktiga detaljer i en i princip oändlig helhet. 

Churchman var tidigt tydlig med systemtänkandets utmaningar: ”Vad som ligger i systemets 

natur är en oavbruten kedja av iakttagelser och villfarelser, ett ständigt nytt betraktande av 

världen, av hela systemet och dess komponenter. Systemtänkandets kärna är sålunda på en 

gång förvirring och upplysning.” Hans ord är viktiga påminnelser. Det finns inte en sann 

systemanalys, det finns ingen självklar avgränsning för ett system. Vad vi ser påverkas av 

vilken betraktningsvinkel vi väljer och hur vi väljer att avgränsa oss. Likväl är 

systemtänkandet ett kraftfullt verktyg i vårt sökande efter förståelse. 

Nelson och Stolterman (2003) tar upp en rad aspekter som är karaktäristiska för 

systemtänkandet. Två av dessa är relationer och komplexitet, viktiga komponenter i vår 

förståelse av system. För att förstå hela systemet behöver vi förståelse för relationerna mellan 

systemets komponenter. Alla relationer är inte lika och uppgiften är inte bara att finna 

relationerna mellan systemkomponenterna utan även vilken karaktär de har. Relationer har 

också en mycket framträdande och viktig egenskap om vilken författarna säger: ”Most 
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importantly, relationships are meaningful in that relationships create meaning. Something 

may have value in and off itself, but unless it is in some kind of interrelationship with 

something else, it carries no meaning”. Komplexitet är en annan viktig del av vår förståelse. 

Genom att ta hänsyn till den inneboende komplexiteten i system betänker vi allt som kan 

tänkas vara av signifikans. Allt skall sättas i relation till varandra och i en gemensam kontext 

(ibid). Det avser inte komplexitet i termer av mångsidighet eller omfattande utan är ett 

begrepp som hjälper oss att ta hänsyn till tillräckligt många komponenter i analysen. Att vi 

inte gör förenklingar som är potentiellt skadliga för helhetssynen. 

3.2. Teknik som något ”annat” 
Teknik, artefakter skapade av människor, är en viktig del av system. De är på olika sätt 

relaterade till systemets delkomponenter och bidrar således till att forma den helhet som vi 

ser som ett system. Frågan är hur vi skall förstå vårt förhållande till denna teknik, vad händer 

när teknik finns med i ett system? Svaret på detta kan mycket väl ge en djupare förståelse för 

system och hur vi använder dem. 

Vi omger oss med teknik och vi förhåller oss och interagerar med den. Detta kan förstås i 

termer av teknikrelationer (Ihde, 1990; Verbeek, 2005, 2008). I detta teknikfilosofiska 

perspektiv tas ett tydligt steg bort från teknik som något neutralt: 

[…] a philosophy of technology begins by emphasizing that technology is not neutral, noting that 

technologies do much more than simply achieve goals for which they were instituted. The new 

possibilities that technologies open up always change the context in which they play a role. 

(Verbeek, 2005, s.43). 

Ur denna förståelse av tekniks betydelse har Don Ihde (1990) identifierat fyra olika 

teknikrelationer; förkroppsligade relationer, hermeneutiska relationer, bakgrunds-

relationer och alteriska2 relationer. Var och en av dessa har sina karaktäristiska egenskaper 

och beskriver de olika typer av relationer vi kan ha till teknik. 

3.2.1. Förkroppsligade relationer 
I detta perspektiv har vi en nära relation till teknik, tekniken blir förkroppsligad, och vi 

upplever världen genom teknik. Glasögon är ett enkelt exempel på denna relation (Ihde, 

1990). När vi använder glasögon, i syfte att korrigera ett synfel, skapas en nära relation till 

artefakten. Fungerar glasögonen som de ska kommer de att försvinna ur vårt direkta 

medvetande, de uppvisar en viss grad av transparens. Likväl, trots att vi inte lägger märke till 

dem, kommer glasögonen påverka hur vi uppfattar vår omvärld. 

Denna relation är även applicerbar på andra typer av artefakter som inte har samma 

uppenbara, inbyggda, transparens som ett par glasögon. Relationen till en bil (ibid) eller en 

                                                        
 

 
2 Alterisk är en försvenskning av det engelska begreppet alterity som saknar motsvarighet i 

svenskan. För att underlätta för läsaren kommer jag också i fortsättning använda begreppet alterisk i 
samma betydelse som det engelska ursprungsordet. 
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motorcykel kan vara av samma förkroppsligade typ. Föraren kan, om fordonet har de rätta 

egenskaperna och om det yttre förhållandena är de rätta, få en känsla av samhörighet med 

fordonet. Den förkroppsligade relationen gör fordonet till en förlängning av förarens egen 

kropp och ger denne utökade egenskaper och färdigheter. Denna relation till fordonet 

kommer förändra förarens uppfattning om omvärlden, den tolkas genom teknik. 

Den förkroppsligade relationen förlitar sig på att den använda artefakten uppnår en viss 

grad av transparens. Detta är ett uppenbart känsligt förhållande. En smutsig glasögonlins 

eller en hackande motor kommer snabbt att göra användaren medveten om den teknik som 

används. 

3.2.2. Hermeneutiska relationer 
I en hermeneutisk relation fungerar teknik som en yta mellan användare och omvärlden, 

omvärlden tolkas genom teknik. Termometern fungerar som ett enkelt exempel där 

användaren kan avläsa temperaturen utanför utan att själv uppleva den faktiska kylan eller 

värmen (Ihde 1990; Verbeek, 2005). Samma relation uppstår till de många instrument och 

mätare vi omger oss med. Genom att titta på bilens hastighetsmätare eller varvräknare kan vi 

få en uppfattning om bilens respektive motorns hastighet. Dessa uttolkade uppgifter kan 

förstärka och förändra de intryck vi får genom att titta ut genom bilens vindruta eller lyssna 

på ljudet av motorn. 

Jämför vi denna typ av relation med den förkroppsligade märker vi att den karaktäristiska 

skillnaden är vilket fokus teknik får. I en förkroppsligad relation ser vi, eller upplever, genom 

en artefakt. I en hermeneutisk relation tolkar vi genom en artefakt. Det innebär att teknik i en 

hermeneutisk relation är mer framträdande och i fokus, den förflyttar sig inte in transparens 

på samma sätt som förkroppsligad teknik. 

3.2.3. Bakgrundsrelationer 
Ibland förflyttar sig teknik helt och hållet ut ur vårt medvetande. I dessa bakgrundsrelationer 

har artefakterna hamnat helt ur mänskligt fokus och förpassas till en tillvaro i bakgrunden. 

Detta innebär en markant skillnad från de två tidigare relationerna där vi tydligt ser hur 

teknik påverkar vår uppfattning om omvärlden. Hur kan teknik som är tillsynes helt osynlig 

ändå påverka vår bild av världen? Verbeek skriver: ”In background relations, we are relate 

neither explicitly to a technology nor via a technology to the world; instead, technologies 

shape the context of our experience in a way that is not consciously experienced.” (Verbeek, 

2005,  s.128). 

Ett exempel på teknik i bakgrunden är värmesystemen i husen vi bor och arbetar i (Ihde, 

1990). Ibland kan vi påverka systemen med hjälp av en termostat men i övrigt är de i stort 

sett helt automatiserade. De kan sedan justera temperaturen i byggnaden oberoende av 

mänsklig inblandning, exempelvis anpassa sig till yttertemperaturer eller tid på dygnet. Det 

är uppenbart att denna typ av teknikrelation fortfarande påverkar vår uppfattning och 

upplevelse av omvärlden. Karaktäristiskt för bakgrundsrelationen är att artefakten snarare 

uppvisar en ”frånvaro” än den transparens som förekommer i andra relationer (ibid). 



 11 

3.2.4. Alteriska relationer 
Den sista relationen antar teknik formen av något ”annat”, teknik uppfattas inte som teknik. I 

sin enklaste form finner vi detta i antropomorfiska förhållanden till teknik när vi uppfattar 

exempelvis vår bil som besjälad (Ihde, 1990; Verbeek, 2005). Vi kan i samtal med andra 

hänvisa till bilen på ett sätt som liknar vårt sätt att tala om andra människor. Bilen har i våra 

ögon blivit något mer än bara teknik. Samtidigt inser vi att bilen saknar de autonoma 

egenskaper som vi vanligtvis tillskriver andra människor, eller för den delen djur (Ihde, 

1990). En bil kan inte tänka och handla oberoende av människor. Likväl uppstår relationer 

till teknik där vi ser artefakter som något ”annat” än teknik. Ihde menar att detta skapar en 

mellannivå av autonomi, han skriver: ”Technological otherness is a quasi-otherness, stronger 

than mere objectness but weaker than the otherness found within the animal kingdom or the 

human one […].” (Ihde, 1990, s.100). 

Alteriska relationer beskriver alltså vårt förhållande till teknik som något ”annat” än 

teknik. En sådan relation får effekter på hur vi kommunicerar med teknik och i förlängningen 

av det även hur vi uppfattar vår omvärld. 

3.3. Systemdesign och ansvar 
Vi har i regel en tydlig bild av system där vi kan peka ut en producent eller en skapare samt 

en eller flera användare. Den verkliga bilden är dock mer komplicerad och kan inte i 

tillräcklig utsträckning beskrivas som ett skapare/användare-förhållande. Ett IT-system har i 

regel en designer, dock mer troligt flera designers. På producentsidan tillkommer dessutom 

en rad andra personer som påverkar hur produkten ser ut, bland annat har vi i regel ett 

flertal programmerare som skall förverkliga den teoretiska designen. Användarna är inte 

heller en homogen grupp där alla använder systemet på samma sätt. De kan använda olika 

delar av systemet, till synes oberoende av varandra. Tar vi det aktuella exemplet med 

lärplattformar inser vi att det finns en klar skillnad i en lärare som använder systemet och en 

student som använder systemet. För att ytterligare försvåra helhetsbilden finns det ett flertal 

personer som inte fullt ut låter sig placeras i någon av de två kategorierna. Det finns personer 

med ansvar att underhålla systemet och personer med ledande befattningar som fattar beslut 

som påverkar systemet. Skall dessa personer ses som producenter eller som användare? 

Lucy Suchman har påtalat denna problematik och argumenterar för en reviderad 

förståelse av systemdesign. Hon ifrågasätter bilden av att system kan designas och 

produceras på samma sätt som en fysisk produkt, då ett system inte lika lätt kan stabiliseras 

och förpackas på ett sätt som gör att det kan massdistribueras (Suchman, 1994, s.27). Ett 

system blir i praktiken aldrig helt färdigställt. Under hela sin driftstid behöver den underhåll 

och justeringar för att fungera. Den designer som vi uppfattar som systemets skapare är i 

praktiken inte ensam i den rollen. Under systemets livstid kommer många andra personer 

påverka det och ständigt designa om det. Det är inte omöjligt att tänka sig att den ”vanliga” 

användaren, eller ”konsumenten” sett ur producentens perspektiv, också påverkar systemet 

till att bli något annat än vad det ursprungligen var. 

Detta synsätt får bland annat konsekvenser på frågan om ansvar. Om i stort sett alla är 

delaktiga i skapandet av systemet, hur fördelas då ansvaret?  Vi kan inte enkelt peka ut 

designern eller producenten som enskilt ansvarig för hur systemet fungerar. Samtidigt är det 
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inte heller meningsfullt att ”alla skyller på alla”. Suchman ger inget svar på frågan om ansvar 

men det är likväl en aspekt av system som är värd att lyfta fram och problematisera. 

3.4. Perspektiv på lärplattformar - Automat, verktyg eller 
arena 
Svensson och Ågren (Svensson & Ågren, 1999; Svensson, 2008) föreslår tre paradigm för IT i 

undervisningen. De påpekar att det handlar om ”[…] paradigmskifte i hur lärare och 

studenter föreställer sig användning av informationsteknik i undervisningen.”. Det handlar 

alltså om sättet att se på IT i skola, vilka sätt användarna förhåller sig till den. De tre 

paradigmen är IT som: automat, verktyg, arena. 

IT som automat avser en syn på IT för automatiserat lärande. Svensson och Ågren (ibid) 

visar hur denna pedagogik är sprungen ur Fredric B Skinners teori om ”instrumentell 

betingning”. De ger följande beskrivning på hur detta fungerar: 

Undervisning blir med denna pedagogik att forma responser – vanligtvis verbala sådana – vilket 

syftar till att forma ett visst beteende. Denna utformning sker genom att förstärka – det vill säga 

belöna – vissa responser framför andra. Därigenom vet den studerande vad som är ett rätt 

beteende. Lärarens uppgift är att arrangera situationer där rätt responser kan förstärkas; så 

kallade förstärkningsbetingelser. (Svensson & Ågren, 1999) 

Som exempel på hur denna typ av pedagogik används nämner författarna ifyllningsprogram 

för språkinlärning. Eleverna kan enkelt, utan inblandning från lärarens sida öva på glosor 

och grammatik. Övningarna blir automatiserade vilket effektivt friställer lärarresursen till 

andra uppgifter. 

Nästa paradigm, IT som verktyg, tar fasta på teknikens möjligheter att fungera som 

verktyg för inlärning. Istället för det mekaniska lärande som automaten står för, blir 

verktyget en möjliggörare. Svensson och Ågren påpekar att denna syn har paralleller med 

PBL-pedagogiken (problembaserat lärande). Genom verktyg såsom lärarstöd och litteratur 

skall eleven hjälpas till ”[…] att själv söka reda på information och formulera den tillägnade 

kunskapen.” (ibid). IT anses ha egenskaper som är väl lämpat för detta ändamål, det är ett 

verktyg för elever att söka information på olika platser och samla detta till ny kunskap. 

Svensson och Ågren föreslår också ett tredje paradigm, IT som arena. I vår vardag har 

gränsen mellan tekniken, verkligt och virtuellt suddats ut mer och mer. Genom att förflytta 

sig in i den ”virtuella” världen och röra sig där med hjälp av en avatar kan många av 

”verklighetens” begränsningar i form av rum och tid överbryggas. Second Life är ett klassiskt 

exempel på denna typ av teknik och används också, på olika nivå, som del i undervisning. 

Dessa paradigm ger en bra bild av IT-pedagogik, hur vi på olika sätt kan se på IT i 

utbildningssituationer. De ger en viss beskrivning av hur användarna förhåller sig till 

tekniken eller vilken relation de har. Det är exempelvis lätt att se att det kan bli en konflikt 

mellan en verktygssyn och en arenasyn. Jag menar dock att denna förklaring blir otillräcklig 

om vi försöker få en mer detaljerad bild av användarnas relationer till den använda tekniken. 

Frågan är om användandet, relationen, är statisk eller kan användarna växla relation i olika 

kontexter? Frågan är också om det är datorn som är verktyget eller arenan, eller är det 
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snarare användandet av specifik mjukvara som bör klassificeras? Eller är det även så att 

relationen till en viss mjukvara kan variera, att den ser signifikant olika ut för olika 

användare och framförallt, vad får detta för effekter på användandet?  
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4. Röster om LÄRA 

I detta kapitel redovisas resultatet från de intervjuer som genomfördes. Det som presenteras 

är respondenternas beskrivningar och åsikter, och redovisas utifrån sin relevans för studien 

och som kan kopplas till de teoretiska ramar som avhandlades i kapitel 3. Medvetet var mina 

intervjuer relativt ostrukturerade och jag tillät mina respondenter att utveckla sig fritt utifrån 

mina frågeställningar. Målet med intervjuerna var att fånga respondenternas relationer till 

teknik och det fria samtalet blir då en bra grund för att finna dessa. Däremot får det 

konsekvensen att de olika respondenternas svar får lite olika riktning och att olikheter 

tenderar att komma fram tydligare än likheter. 

I de följande avsnitten får vi en inblick i respondenternas upplevelse av LÄRA, hur den 

påverkar dem i deras dagliga arbete. 

4.1. Läraren 
Den intervjuade läraren har stor erfarenhet av olika lärplattformar och arbetar regelbundet 

med bland annat LÄRA. Hen använder lärplattformar i sin undervisning både på campus och 

på distanskurser via internet. Just LÄRA använder Läraren främst på distanskurser.  

Läraren berättar om övergången från de tidiga distanskurserna där studenterna skötte 

större delen av sina studier på annan ort men vid några få tillfällen kom till campus för att 

utföra vissa moment av kurserna. Detta visade sig ha svagheter: 

Det var struligt för folk ville gärna bo i Göteborg och få göra restuppgifter istället för att komma 

hit. (Läraren) 

Delvis som följd av detta beslutade sig institutionen för att prova renodlade distanskurser 

över internet där studenterna inte behövde komma till campus. Läraren berättar att 

distanskurser över internet också var något som uppmuntrades från ledningens sida, de ville 

gärna se mer av den typen av utbildning.  

Läraren beskriver hur arbetet som lärare har förändrats i och med användandet av LÄRA 

och andra lärplattformar. I grunden liknar upplägget ett vanlig campus-kurs, där läraren 

tilldelas tid som ska användas till kursens olika moment. 

Vi får ju timmar, säg att vi får 200 timmar för en kurs, och så lägger vi upp dem efter 

föreläsningar och seminarier och tentamen […]. (Läraren) 

På liknande sätt måste timmarna fördelas även på en distanskurs men Läraren berättar att 

vissa moment tar mer tid på distanskurser jämfört med campus-kurser. Något som tar 

mycket tid enligt Läraren är föreläsningar. Hen brukar använda sig av inspelade 

föreläsningar som sedan laddas upp på LÄRA. Problemet är att inspelningen tar mycket tid i 

anspråk och kan vara besvärlig att producera. 

Det kan ta en vecka att lära sig hur man gör en film, och sen vill man ju inte göra [om] den igen 

efter en termin utan då försöker man använda den [igen]. (Läraren) 
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Läraren berättar att det här strategiska tänkandet kring kursmaterialet är återkommande. 

Hen upplever att det ofta är för många studenter på distanskurserna och mycket av den 

tilldelade tiden går åt till att rätta inlämningsuppgifter. Det gör att andra delar av arbetet 

med kursen behöver göras på ett effektivt sätt för att klara de tilldelade timmarna. Läraren 

beskriver hur material ofta återanvänds från kurstillfälle till kurstillfälle, och att det känns 

frustrerande att inte ha tid till att utveckla materialet. Detta får också konsekvenser på 

pedagogiken, Läraren säger: 

[…] sen gäller det också att ha ribban ganska lågt lagt på pedagogik därför att det tar hemskt 

mycket tid att rådda med. (Läraren) 

Då universitet, förutom LÄRA, har ännu en lärplattform som stöds centralt, får Läraren 

frågan om hur hen ser på att det finns flera plattformar. Läraren har själv erfarenhet av att 

arbeta i med flera plattformar och tror att en del lärare kan uppleva detta som svårt, i 

synnerhet om de är ovana att arbeta med bara en plattform och tvingas använda en annan 

exempelvis när denne skall undervisa under en annan institution. Trots det ser inte Läraren 

någon självklar fördel med att bara ha en, tvingande, plattform. Hen menar att det ändå 

skulle uppstå skillnader i användandet, att institutionerna ändå skulle använda plattformen 

olika, hen berättar: 

För då sitter företagsekonomi och har sin lilla värld och då sitter vi och har en helt annan och så 

sitter de på kemi och har en tredje. (Läraren) 

4.2. Studenterna 
De två intervjuade studenterna har god erfarenhet av LÄRA och andra lärplattformar. Båda 

studerar på campus och kommer därför främst i kontakt med LÄRA på de campus-kurser där 

läraren valt att använda plattformen. En av de två har erfarenhet av distanskurser över 

internet men då har inte LÄRA använts. 

Studenterna får frågan om de tycker att det är viktigt med en lärplattform som LÄRA. 

Meningar går isär huruvida de ser det som viktigt. Student 1 menar att det är praktiskt men 

egentligen inte nödvändigt, det går att klara sig utan och sprida information på annat sätt. 

Student 2 tycker därför att LÄRA fyller en viktig funktion: 

För information måste man ju få på nåt sätt och då är det […] smidigt att ha en yta för det. 

(Student 2) 

Efter lite diskussion enas de om att information är viktigt och att den bör kunna presenteras 

på något sätt. De berättar om olika ytor för informationsförmedling, exempelvis e-postlistor, 

andra plattformar liknande LÄRA och kurshemsidor på webben. Båda konstaterar dock att 

de uppskattar LÄRA men att det egentligen inte är avgörande vilken form av plattform eller 

informationsyta som erbjuds. 
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Båda säger sig ha upplevt problem med att lärare inte är särskilt kunniga i hur LÄRA 

fungerar. Student 2 beskriver bland annat en situation där läraren glömt att öppna upp 

funktionen för inlämning av uppgifter på LÄRA vilket gjorde det omöjligt för studenterna att 

lämna in. Hen säger: 

Jag tror att studenterna är bättre på att hantera det än vad lärarna är, […] jag tror studenterna 

använder det oftare än vad lärarna gör. (Student 2) 

Student 2 frågar sig också hur mycket utbildning lärarna egentligen får i LÄRA, att 

problemen kan bero på för dålig kunskap om hur det fungerar. Student 1 tror också att 

lärarnas intresse av LÄRA kan påverka, att det kräver en del av läraren för att det skall 

fungera. 

Studenterna diskuterar också frågan om LÄRA har någon pedagogisk funktion. Båda har 

svårt att se att det finns någon sådan, de ser främst LÄRA som en informationsyta, praktisk 

men utan några egentliga pedagogiska vinster. Student 1 drar sig till minnes att någon lärare 

använt sig av forum i LÄRA och att diskussionerna där var till nytta för kunskapsbildandet 

men utöver det kan hen inte påminna sig några andra situationer där LÄRA visat upp några 

pedagogiska funktioner. 

4.3. IT-chefen 
IT-chefen är ingen vanlig användare, hen är däremot ansvarig för att universitetets IT 

fungerar och således också att produkten LÄRA fungerar. Det innebär att IT-chefen har en 

ledande funktion där hen fattar beslut och utför åtgärder som påverkar hur LÄRA ser ut och 

fungerar. 

Hen ser LÄRA som en viktig del av universitetet. Det finns ett behov av att erbjuda 

distansutbildningar och LÄRA är då ett värdefullt hjälpmedel för att kunna kommunicera 

med studenter på avstånd. Men hen påpekar också att LÄRA inte enbart skall ses som en 

plattform för distansstudenter, det är också ett viktigt hjälpmedel för i stort sett alla 

studenter och alla former av studier. 

När IT-chefen tillträdde sin tjänst var LÄRA redan i drift. Tyvärr ansågs det vara fyllt av 

problem och buggar. Hen beskriver situationen: 

Vi upplevde att vi hade ett ganska stort misstroende mot LÄRA, det var många som var 

missnöjda med produkten. Man hade stora brister i den, mycket fel och buggar och så. (IT-

chefen) 

För att komma tillrätta med problemen beslutades det att ett projekt skulle startas där målet 

var att stabilisera produkten. IT-chefen anser att målen till stora delar nåddes och att LÄRA 

vid projektslutet var stabilare. Förutom dessa tekniska förändringar gjordes också åtgärder 

för att bättra på kvalitetssäkringsorganisationen och styrningen. Hen ser dessa åtgärder som 

nödvändiga, i synnerhet som LÄRA har kommit att bli en så pass viktig del av 

utbildningsverksamheten. Universitetet har helt enkelt inte råd med att LÄRA står still, den 

tid som förloras går inte att få tillbaka.  
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4.4. Pedagogerna 
Pedagogerna har en speciell relation till LÄRA. De båda respondenterna arbetar på en 

avdelning som har till uppgift att ge lärare pedagogiskt stöd och i att utveckla användningen 

av IT i undervisningen. LÄRA har, som universitetets prioriterade lärplattform, blivit en del 

av deras dagliga verksamhet eftersom den används i de kurser som ges till lärare. 

Avdelningen ansvarar också för den del av LÄRA-supporten då lärare får problem som inte 

kan lösas av första supportnivån. 

Vi diskuterar inledningsvis hur de ser på IT:s och LÄRAs betydelse för universitetet. 

Pedagog 2 berättar: 

Det är ju oerhört viktigt såklart, det är ju en daglig del av lärarens gärning. Dom använder ju 

LÄRA så gott som på, inte alla kurser naturligtvis men väldigt många har ju inslag av IT i sin 

undervisning och sitt dagliga arbete. Så det är klart att det är viktigt och att det fungerar 

naturligtvis. (Pedagog 2) 

Det framgår alltså att IT är viktigt och att LÄRA är viktigt. Däremot uttrycker de en osäkerhet 

om LÄRA i sig är en nödvändighet, det finns många produkter som kan fungera som 

lärplattform, exempelvis Facebook. Däremot berättar de att LÄRA har kommit att bli 

strategiskt viktig som stöd för det växande antalet distansstudenter på universitet där ett 

digitalt stöd i någon form är oerhört viktigt. Pedagog 2 belyser betydelsen genom en 

intressant jämförelse med campus: 

[…] det är ju egentligen lika viktigt som ett campus, alltså att det finns en motsvarighet på nätet, 

med tanke på hur mycket kurser som går. (Pedagog 2) 

Pedagogerna berättar också om LÄRAs historia, hur de upplevde införandet. Universitet hade 

redan en etablerad lärplattform men som av olika skäl inte skulle vara kvar. LÄRA skulle bli 

en ersättare men Pedagogerna menar att LÄRAs funktion var oklar under införandet. 

Pedagog 1 berättar följande om LÄRA-införandet: 

[…] det presenterades ju som en virtuell arbets-, samarbetsplattform, som man då i och för sig 

kunde bedriva undervisning i, det var nog fullt möjligt, men det lät inte som det var det som var 

det primära användningsområdet. […] det var lite märkligt at ta bort [den tidigare plattformen] 

som var accepterad lärmiljö då och ersätta det med nånting som var kanske inte en lärmijö utan 

ett… ja, ett namnförslag som nämndes var ju det virtuella kontoret vilket inte riktigt signalerar 

en lärplattform. (Pedagog 1) 

Ur Pedagogernas synvinkel berodde valet av LÄRA dels på att den tidigare plattformen 

ansågs för dyr och dels att det behövdes bättre integration med andra system som exempelvis 

LADOK och universitetets webbplats. Resultatet blev dock en stor omställningsprocess för 

framförallt lärare som var i behov av utbildning, något som Pedagogernas avdelning fick 

ansvar för att ge. De berättar att det var mycket hårt tryck på utbildningarna under den första 
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tiden. Det innebar dock ett väldigt stort fokus på just LÄRA vilket de delvis upplevde som ett 

problem då utbildningarna blev så specifikt knutna till LÄRA. De hade hellre, om möjligt, 

utbildat mer generellt. 

Problemen under införandet av LÄRA fick också andra effekter. Pedagogerna berättar hur 

frågan om lärplattformar plötsligt hamnade i fokus i och med problemen. Tidigare var 

intressent kring frågorna svalt, men nu lyftes det upp på bordet och ledde också till att andra 

frågor kring pedagogik och IT började diskuteras. 

4.5. Projektledaren 
Projektledarens var projektledare då LÄRA valdes ut och även under införandeprojektet. Idag 

är hen inte på något sätt inblandad i LÄRA, annat än i sin nuvarande roll som lärare på 

universitetet. 

Intervjun inleddes med att vi pratade om LÄRAs bakgrund, varför det blev just LÄRA. 

Projektledaren berättar om den tidigare lärplattformen, att det fanns ett visst missnöje kring 

den och att den var en dyr lösning. Det var också en kommersiell produkt vilket innebar att 

universitetet hade mycket lite kontroll över utveckling och anpassning, allt var tvunget att gå 

genom företaget som stod bakom produkten. Detta ledde till en diskussion om möjligheterna 

att byta till en annan lösning och gärna en som var baserad på öppen källkod och därmed 

möjliggöra mer lokal kontroll. Resultatet blev en projektgrupp som letade efter en ny 

plattform. Projektledaren påpekar att det som söktes var mer än bara en lärplattform, hen 

berättar: 

Uppdraget som formulerades var inte primärt att hitta en ny lärmiljö utan man ville hitta ett 

system som på något sätt kan stödja olika typer av […] samarbeten, bland annat kursverksamhet 

men även […] mer allmän projektverksamhet. Så definitionen var lite vidare än bara en lärmijö. 

(Projektledaren) 

Projektledaren förklarar att det redan tidigt fanns två huvudkandidater där LÄRA var den 

ena. Det fanns flera skäl till att valet till slut föll på LÄRA. För det första ansågs LÄRA 

uppfylla de breddkrav som ställdes, att det skulle var mer än bara en lärplattform. För det 

andra hade den en arkitektur som möjliggjorde, och förenklade, de anpassningar mot 

universitetets övriga system som ville göras. LÄRA skulle existera, och integreras, 

tillsammans med andra universitetssystem som exempelvis webbpubliceringssystemet. 

Slutligen lade projektgruppen fram ett beslutsunderlag, beslut togs och ett 

implementeringsprojekt av LÄRA påbörjades. 

Ett viktigt mål med den nya plattformen, berättar Projektledare, var att underlätta 

administrationen för lärare. Att hantera studenter i en lärplattform skall vara enkelt, läraren 

skall inte behöva sitta och mata in varje student för hand, en efter en. Därför finns nu en 

funktion i LÄRA som hjälper läraren att hämta in studenterna baserat på vilka som blivit 

antagna. 

Projektledaren konstaterar att det är viktigt med IT på universitet. Hen menar att för 

många studenter, de som studerar på distans, är LÄRA och universitetets webb deras enda 

bild av universitetet. För dessa studenter är inte campus som är universitetet för dem utan 
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snarare IT-systemen. Dock upplever hen en viss frustration över att LÄRA inte kommer upp 

till sin fulla kapacitet. Projektledaren menar att det delvis beror på hur LÄRA har blivit 

behandlat sedan införandet och säger: 

[…] det verkar finnas lite tron uppifrån att när man har skaffat ett sånt här system, då är man 

klar. Då är systemet färdigt. […] Man kan tycka att vissa saker borde kunnat gått fortare och 

vissa saker borde kanske ha gjorts här på universitetet som inte har gjorts. Så på så sätt kan jag 

säga att jag är lite besviken ibland, på hur det hanteras. (Projektledaren) 

Känslan hen har är att LÄRA inte alltid prioriteras och får den uppmärksamhet det förtjänar, 

särskilt med tanke på hur viktigt det har kommit att bli för undervisnings-verksamheten. 

Under intervjun diskuterades också vad Projektledaren ansåg om att det finns fler 

lärplattformar än LÄRA på universitetet, dels en kompletterande central lösning och dels 

lokala lösningar på vissa institutioner. Hen konstaterar att detta troligen är ett större 

problem för lärare än för studenter: 

Studenterna kan ju vara missnöjda men på ett sätt är de ganska tåliga, liksom ”ok, nu kör vi det 

här systemet på den här kursen, ok då gör vi det. Det är kanske inte det system jag tycker bäst 

om men det funkar”. Men för en lärare som kanske har jobbat i ett annat system under många år 

och så ska man byta system och då känner man sig inte hemma. (Projektledaren) 

Studenter och lärare har alltså enligt Projektledaren olika tolerans för olika system.  
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5. Nya perspektiv på LÄRA 

I detta kapitel presenterar jag den analys jag gjort av materialet knutet till det teoretiska 

ramverket i kapitel 3. Jag kommer lyfta både likheter och olikheter i respondenternas synsätt 

och söka mer förståelse för hur aktörernas teknikrelationer påverkar användandet av och 

synen på LÄRA. 

5.1. Systemet LÄRA 
Att se på LÄRA som system är att försöka finna de komponenter som tillsammans verkar mot 

ett gemensamt mål. Ett system består inte bara av tekniska komponenter, även de individer 

och grupper som använder artefakten blir också del i systemet. Vi får en aning om detta 

redan när vi ser till de olika respondenterna. Alla har olika roller i systemet, lärare och 

studenter är de vi vanligen betraktar som traditionella användare. IT-chefen, Pedagogen och 

Projektledaren (i rollen som projektledare) är inte användare i samma bemärkelse men vi ser 

tydligt att de alla har, eller har haft, en påverkan på systemet. 

Ser vi till helheten kan det vara relevant att fråga sig vad LÄRA egentligen är, är det en 

lärplattform? Respondenterna använder sig av begreppet lärplattform, och ibland digital 

lärmiljö, men de ger också en annan, mer splittrad, bild av vad LÄRA är. För även om de talar 

om LÄRA som lärplattform ger de inte en homogen bild av vad det egentligen är. 

Projektledaren nämner att LÄRA var tänkt att inte bara vara en lärplattform utan snarare en 

plattform för olika typer av samarbeten. Läraren talar om LÄRA ur ett 

undervisningsperspektiv som mer liknar det vi förknippar med lärplattform, en yta för att 

undervisa studenter. Studenterna tycks däremot inte ha riktigt samma syn på LÄRA, de ser 

det mer som en yta för förmedlande av information. De verkar inte uppfatta lärplattformen 

som en pedagogisk resurs, det är bra att den finns med främst för att det är ett bra sätt att få 

nödvändig information från läraren. 

Slutsatsen blir att det är svårt att se på systemet och dess komponenter och försöka avgöra 

vad det egentligen är. Vi kan se att det talas om det på ett sätt och att det används på 

ytterligare ett sätt. Respondenterna uttrycker sig på ett sätt som snarare indikerar att LÄRA 

är olika saker för olika individer. Detta är i sig inget oväntat, Nelson och Stolerman påpekar 

att: ”Everything exists in an environment and within a context.” (2003). Visserligen är alla 

respondenter del av samma universitet men var och ens kontext är olika, lärarens situation 

skiljer sig från studentens, studentens från IT-chefen och så vidare. När de då ombeds att ge 

sin bild av LÄRA gör de det utifrån den position de befinner sig i. Detta visar tydligt den 

komplexitet som präglar ett större system. På olika sätt är alla komponenter relaterade till 

varandra och kommer påverka varandra. Uppfattningen om vad den andre gör eller vilken 

funktion systemet har beror hela tiden på vilket perspektiv som väljs. Vi kan därför fråga oss 

om det alls är meningsfullt att fråga sig vad LÄRA är, det är kanske viktigare, och mer 

betydelsefullt att se på vad det gör. 

5.2. Teknikrelationer 
En systemanalys kan ge oss en bild av systemet och dess komponenter. Vi har sett att olika 

personer har olika beskrivningar av systemet och vad det gör, och en naturlig följdfråga är, 

varför? En del av skillnaderna kan förstås utifrån de olika perspektiv som individerna har, 
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vilket framkommer i en systemanalys. Men för att få en djupare förståelse behöver vi lägga 

ytterligare ett filter på analysen och undersöka vad som händer i interaktionen mellan dessa 

individer och teknik. Respondenterna interagerar med olika delar av LÄRA och de relationer 

som uppstår ser olika ut och har olika innebörd. Det hjälper oss att förstå olikheterna och att 

användandet betyder olika saker för de olika aktörerna. 

Resultatet från intervjuerna visar att respondenterna talar om teknik på olika sätt. I vissa 

fall är begreppet teknik relativt allmänt, när exempelvis IT på universitetet diskuteras och då 

kan det vara förståeligt att definitioner och svar varierar. Vi kan helt enkelt misstänka att de 

inte talar om samma sak. Men till största delen sker intervjusamtalen kring begreppen 

lärplattformar och LÄRA, betydligt mer specifika begrepp som vi skulle kunna förvänta oss 

mer samsyn kring. Det är uppenbarligen inte fallet, respondenterna uttrycker sig olika kring 

något som vi uppfattar som lika. Vi har tidigare sett att rollen, det vill säga individens plats i 

kontexten kan påverka hur denne ser på ett system. Lägger vi då också till en ytterligare 

dimension i form av en relation till teknik ser vi att artefakten får en instrumentell roll för 

aktören. När respondenterna under intervjuerna samtalar om LÄRA beskriver de 

verkligheten genom tekniken, den fungerar alltså som en yta mellan aktören och 

verkligheten. Det är detta Ihde (1990) kallar för en hermeneutisk relation. Var och en av 

respondenterna har en individuell relation till LÄRA och den relationen kommer påverka hur 

de beskriver sin verklighet. Individens roll, eller plats i kontexten spelar fortfarande roll men 

interaktionen med tekniken får också betydelse. 

Ibland visar det sig att en aktörs relation i praktiken blir osynlig för andra aktörer. Jämför 

vi exempelvis IT-chefen och Läraren ser vi att deras roller skiljer sig markant åt. IT-chefens 

uppdrag är att fatta beslut om åtgärder som ibland rör LÄRA. Ett sådant exempel från 

intervjun var det projekt som IT-chefen var med och startade för att rätta till de 

barnsjukdomar och problem som fanns i LÄRA. Läraren å sin sida har ett annat fokus, det är 

visserligen viktigt att LÄRA fungerar men det är snarare något som förväntas. I fokus finns 

istället undervisningen och det är därför utifrån detta perspektiv som Läraren förhåller sig till 

LÄRA. Var och ens perspektiv är en hermeneutisk relation, de tolkar verkligheten genom 

teknik. Dessutom visar sig en annan typ av relation, den som Ihde (1990) kallar för 

bakgrundsrelation. I en bakgrundsrelation försvinner teknik in i bakgrunden och blir osynlig 

för användaren. Detta är just vad som händer om vi jämför IT-chefens och Lärarens 

beskrivningar. För Läraren finns inget fokus på IT-chefens beslut och åtgärder, de ligger i 

bakgrunden. Läraren förväntar sig att infrastruktur, plattformar och andra digitala produkter 

fungerar och koncentrerar sig på det som är viktigt för denne, undervisningen. Den 

rationalitet som ligger i IT-chefens arbete går således förlorad för Läraren eftersom det inte 

går att se. Det omvända gäller också IT-chefen, där Lärarens förståelse för 

undervisningskompetens och pedagogik i förhållande till teknik blir osynligt. Arbetet med att 

stabilisera plattformen är visserligen till stor hjälp för att avhjälpa en del av lärarens 

frustration men det löser inte något av de problem som är förknippade med undervisning och 

pedagogik genom digitala plattformar. 

Ihdes modell hjälper oss också att ge förståelse för de kulturer som kan växa upp kring ett 

system. Läraren ansåg att det inte skulle göra någon skillnad om universitetet tvingade alla 

att använda samma lärplattform, det skulle ändå uppstå skillnader i hur institutionerna 
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använder den valda plattformen. Det uppstår en förkroppsligad relation till systemet, 

tillsammans kommer en grupp individer försöka göra plattformen till sin egen. Plattformen 

blir då, som teknik sett, transparent och istället hamnar rutinerna och ”såhär gör vi” i fokus”. 

I Ihdes teorier är det egentligen individens relation till teknik som berörs, inte gruppers 

relation till teknik. Dock anser jag att detta visar att modellerna kan vara användbara även 

utanför det individuella perspektivet. I den här studien har jag lyft fram fem roller vars 

teknikrelationer ofta skiljer sig åt men det är också viktigt att minnas att det i praktiken finns 

en mängd aktörer kring LÄRA och många av dessa har teknikrelationer som ligger nära 

varandra. Jag ser därför detta som en möjlighet för framtida studier, att undersöka 

innebörden av gruppers relation till teknik. 

Som vi ser går många av dessa exempel på relationer in i varandra, en aktörs 

hermeneutiska relation kan till exempel bli en bakgrundsrelation för en annan aktör. En 

sådan situation är skillnaden i Lärarens och Studenternas syn på LÄRA. Läraren skapar, 

genom sin relation, en bild av LÄRA som ett klassrum, en yta för undervisning. Samtidigt ser 

vi att studenterna inte helt och fullt delar denna bild, för dem är LÄRA främst en 

informationsyta utan någon påtaglig pedagogisk nytta. Det är alltså två olika hermeneutiska 

relationer och som dessutom skapar bakgrundsrelationer hos respektive aktör, studenten ser 

inte lärarens perspektiv och omvänt ser inte läraren studentens perspektiv. Det finns dock 

ytterligare en dimension av dessa relationer och för att se det kan vi ta hjälp av den fjärde av 

Ihdes (ibid) relationstyper, den alteriska. 

Genom att analysera den här situationen med hjälp av det alteriska begreppet kan vi få 

ökad förståelse för hur denna skillnad i uppfattning uppstår. I sin undervisande roll försöker 

Läraren kommunicera med sina studenter och till sin hjälp har hen en digital lärplattform. 

Självklart har den digitala miljön sina unika begräsningar, en föreläsning läggs vanligtvis ut 

som ett video-klipp, studieanvisningar och uppgifter som dokument. Dessa kan därefter 

laddas ner, läsas och tittas på av studenterna. Vid första anblick använder sig läraren av 

teknik som ett medium genom vilket hen kan kommunicera med studenterna. Det finns dock 

en uppenbar skillnad i detta medium, eller det digitala klassrummet, och ett traditionellt 

klassrum under en föreläsning. Möjligheten till omedelbar anpassning och lyhördhet för 

studenternas frågor och reaktioner försvinner när klassrummet blir digitalt. Responsen blir 

fördröjd, studenterna måste först ta del av materialet, sedan kan de om de inte förstår eller 

har följdfrågor kommunicera med läraren. Vi kan välja att enbart se detta som en relation 

mellan lärare och student med teknik som medium. Men om vi använder oss av modellen för 

alteriska relationer ser vi att läraren i praktiken kommunicerar med plattformen. Plattformen 

får då uppdraget att förmedla information eller kunskap till studenterna, något som blir 

möjligt när studenterna etablerar en egen relation till plattformen. I ljuset av detta 

resonemang blir det uppenbart att teknik inte bör ses som något neutralt. När vi interagerar 

med teknik uppstår relationer som direkt eller indirekt påverkar vår förståelse för den 

verklighet vi lever i. 

5.3. Design och ansvar 
Vi har nu konstaterat att vi har relationer till teknik, att teknik påverkar vårt sätt att tänka 

och handla. Men vad innebär det egentligen att ha en relation till teknik, att interagera med 
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det? Ett möjligt sätt att tolka relationen är att fortfarande se teknik som neutral, den finns 

där och den påverkar oss. Den här studien visar dock att samma teknik kan påverka oss på 

olika sätt vilket leder till att vi måste ifrågasätta tanken om den som neutral (Verbeek, 2005). 

Uppenbarligen sker något mer än att vi enbart reagerar på en närvarande teknik, frågan är 

vad och vilka konsekvenser det får? 

I resultatet av intervjuerna ser vi en mängd olika exempel på olika relationer till teknik. Vi 

ser också hur vissa relationer blir till bakgrundsrelationer för vissa aktörer och således 

osynliga. Det kan få aktörer, som exempelvis Projektledaren och Läraren beskriver, att 

uttrycka frustration och kanske till och med maktlöshet för att andra inte förstår dem. 

Projektledaren beskrev hur hen upplevde att vissa ansvariga visade nonchalans mot behovet 

att underhålla och utveckla LÄRA. Läraren uttrycker frustration över att oförståelsen i att 

vissa saker faktiskt tar mer tid i LÄRA än vid en traditionell Campus-kurs. Till synes är de 

offer för omständigheterna och styrda av en solid, opåverkbar teknik. Jag anser dock att detta 

inte ger en fullständig bild av vad som egentligen sker. Ett system är ingen produkt som går 

att avgränsa, det är inte en låda som står i ett rum och utövar påverkan på alla runtomkring. 

Istället består ett system av många olika komponenter, tekniska artefakter, människor, 

relationerna dem emellan, allt som på något sätt bidrar till en helhet (Churchman, 1968. 

Nelson och Stolterman, 2003). I praktiken återskapar vi ständigt systemet i och med att vi 

använder det. På avstånd verkar det solitt och opåverkbart men går vi närmare ser vi att små 

detaljer ständigt förändras, det kan handla om nya rutiner eller något nytt sätt att presentera 

undervisningsmaterial. Vi omformulerar hela tiden teknik, använder och förstår den på olika 

sätt. Ibland leder det till synliga förändringar, när vi exempelvis lägger in nya funktioner i en 

digital artefakt för att möta nya behov. Vi påverkas alltså inte bara av teknik, det sker även en 

påverkan i motsatt riktning. 

Det är konsekvenserna av detta som Lucy Suchman (1994) problematiserar. Vi frångår 

alltså förståelsen av teknik som en produkt, skapad av någon för någon annan. Teknik är 

istället i relation med oss själva och vi har ett interaktivt utbyte som inte bara förändrar oss 

själva utan även den teknik vi använder. Vi måste alltså fråga oss vem som egentligen är 

skaparen, eller designern, av LÄRA? Givetvis finns det ett formellt team av utvecklare som 

står bakom produkten LÄRA men med vårt bredare perspektiv ser vi att de inte är ensamma 

om att skapa LÄRA. Suchman konstaterar detta och sätter det i perspektivet av ansvar. Vem 

är egentligen ansvarig för hur LÄRA ser ut och hur det används? 

Detta blir tyvärr en fråga utan tydliga svar. I och med att alla aktörer, i någon grad, är 

delaktiga i skapandet av LÄRA, följer också ett visst mått av ansvar. Detta kan givetvis vara 

problematiskt och absolut en aspekt av detta som behöver utforskas ytterligare. Om än en 

intressant och viktig fråga ligger det inte i denna studies syfte att söka svaret. Istället är mitt 

mål att belysa och söka djupare förståelse för hur våra relationer till teknik påverkar. Frågan 

om ansvar är en sådan konsekvens som vi bör vara medvetna om. Det får oss att förstå på 

vilket sätt alla aktörer är delaktiga i systemet, att teknik påverkar oss och att vi påverkar den. 

Vi blir på ett tydligt sätt påminda om att teknik inte kan ses som neutral. 
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5.4. Automat, verktyg eller arena? 
Respondenterna har, med vissa undantag, främst pratat om LÄRA som en lärplattform. Ett 

rimligt antagande är att en lärplattform på något sätt ska ge stöd för lärande och 

kunskapsbildning. Både Läraren och Studenterna har diskuterat det pedagogiska 

perspektivet i intervjuerna. Läraren menar att ambitionerna måste vara låga när LÄRA 

används vid distansutbildning och Studenterna har överhuvudtaget svårt att se någon 

pedagogisk nytta av LÄRA. Det ser ut att vara en pessimistisk bild av LÄRA, en lärplattform 

med liten eller ingen nytta för undervisning. Kan det var så att LÄRA som lärplattform helt 

enkelt missar målet? 

En nytta i undervisningen måste vi ändå tillskriva LÄRA med tanke på dess användning. 

Utan LÄRA, eller någon annan liknande yta, skulle det inte vara möjligt att erbjuda 

utbildning på distans och Studenterna beskriver också nyttan av LÄRA på campus-kurser. 

Försöker vi överföra den här bilden av LÄRA på de paradigm som Svensson och Ågren 

(Svensson & Ågren, 1999; Svensson, 2008) föreslår ligger den klart närmast verktygssynen. 

LÄRA fungerar som ett verktyg för studenter och lärare. Läraren kan nå studenten, 

kommunicera ut utbildningsmaterial och administrera inlämningsuppgifter. Studenterna ser 

det som en informationsyta där de kan söka relevant information om kursen och dess 

innehåll. Detta kan också vara en av anledningarna till att LÄRA inte per automatik ses som 

en pedagogisk resurs. När LÄRA används som verktyg uppfattas det inte som att 

kunskapsbildningen sker i en digital miljö, lärplattformen blir endast ett praktiskt redskap. 

Både lärare och studenter bibehåller på det sättet en distans till den teknik de använder, de 

hermeneutiska relationerna skapar en yta genom vilken verkligheten tolkas. 

Arenaparadigmet (ibid) är ytterligare ett sätt att förhålla sig till lärplattformen men som 

inte kommer till verkligt uttryck i intervjumaterialet. Enligt mig är LÄRA för framträdande 

som teknik för att arenaperspektivet skall kunna uppstå på det sätt som Svensson och Ågren 

beskriver det. De föreslår virtualisering som en möjliggörare, där gränsen mellan den fysiska 

och virtuella verkligheten suddas ut. I fråga om teknikrelationer kräver detta en högre grad 

av förkroppsligande, vi blir ett med den teknik vi använder. Jag ser också en möjlighet att 

genom bättre förståelse för den alteriska relationen, när teknik blir något annat, kan 

möjliggöra denna typ av arenalärande. I ett ytterst förenklat exempel skulle det innebära att 

läraren ”lär” LÄRA som i sin tur ”lär” ut till studenten. Detta kräver dock mycket av både 

lärare och student i fråga om tillit till den teknik som används och frågan är om dessa 

krävande typer av alteriska relationer kan uppstå utan att det också finns ett visst mått av 

förkroppsligande. 

Således har LÄRA enligt mig fortfarande långt kvar till att fungera som en arena för 

lärande på det sätt som Svensson och Ågren beskriver det. Däremot är det tydligt att det är 

användbart som ett verktyg för lärande. Det påminner oss också om att inte tillskriva LÄRA 

egenskaper som det inte har. Även om det kanske finns en teoretisk möjlighet att uppnå en 

arenasyn ser ändå användandet ut på ett annat sätt. Det är helt enkelt den begränsning som 

finns inbyggd i LÄRA som det ser ut idag. För att nå något annat krävs antingen en ny typ av 

plattform som inbjuder till andra teknikrelationer eller att de befintliga relationerna börjar 

förändras. 
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6. Avslutande reflektion 

Syftet med den här uppsatsen var att skapa djupare förståelse för hur teknikrelationer 

påverkar vår syn på lärplattformar. Studien har visat att de olika aktörernas synsätt till LÄRA 

skiljer sig åt och hur vi kan förstå det ur ett systemteoretiskt perspektiv och ur ett 

teknikrelationellt perspektiv. Aktörernas plats i systemet, deras roller och deras relation till 

det spelar en roll för hur de tänker och handlar. Det visar sig att det inte går att peka ut att 

LÄRA är något specifikt, snarare är det många saker samtidigt. I en djupare förståelse ingår 

den viktiga insikten att dessa skillnader i synsätt förekommer och att dessa ibland blir 

osynliga för andra. Det kan därför vara svårt att hitta en gemensam yta för att diskutera ett 

system, då var och en utgår från sin förståelse och sin relation vilket i förlängningen innebär 

att de talar om delvis olika saker. Studien har sin bas i systemteori, ett ramverk som ger god 

hjälp att förstå ett systems komplexitet och många perspektiv. Ihdes teknikrelationer ger en 

ytterligare dimension som lyfter fram teknik som en viktig aktör. LÄRA kan då förstås, inte 

bara ur ett systemteoretiskt perspektiv av delkomponenter och deras inbördes relationer, 

utan även i termer av meningsfulla, interaktiva relationer mellan människa och teknik. Vår 

relation till teknik har för stor inverkan på hur vi uppfattar vår verklighet och hur vi handlar 

för att kunna bortses ifrån. 

En del i den djupare förståelsen är också att ifrågasätta invanda begrepp som 

producent/konsument och designer/användare. Vi har sett hur teknikrelationer inte bara 

påverkar oss utan att denna påverkan även kan gå i motsatt riktning. Ansvar blir en oerhört 

viktig fråga, vilket ansvar har den ursprungliga designern för en produkt som fortsätter att 

evolvera? Och vilket ansvar har varje aktör för sin påverkan och i återskapandet och 

förändrandet av systemet? Utan tvekan finns ett stort utrymme för vidare forskning. 

Min förhoppning är att med denna studie inspirera till att fortsätta söka utökad förståelse 

för de system och artefakter vi omger oss med. Genom att tillfoga nya perspektiv till de 

traditionella analysmetoderna kan vi avslöja nya aspekter av de fenomen vi studerar. Ny 

kunskap leder i sin tur till nya frågeställningar vilket ger oss möjligheten att bygga på 

ytterligare kunskap genom mer forskning. Som människor kommer vi inte undan det faktum 

att vi ständigt är del av system, stora som små. Att söka kunskap och förståelse för dessa 

system kan således ses som något essentiellt. Jag väljer därför att avsluta med Churhmans 

ständigt aktuella uppmaning: 

Vi skall hela tiden sträva mot att förbättra vår förmåga att tänka över system. (Churchman, 

1968, s.19) 
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