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Abstract 

Learning Management Systems (LMSs) hold great potential to support learning activities, 
for example by providing teachers and students with new and extended spaces for 
interaction and collaboration. However, this potential appears to be difficult to realize, 
and despite their perceived learning benefits, the reality is that LMSs are being used 
primarily for administrative purposes. Meanwhile, external pedagogical tools are 
successfully put into practice to improve learning outcomes, and the aim of this study is 
therefore to identify and discuss benefits and disadvantages associated with the LMS as a 
concept. By interviewing secondary school teachers, we disentangle the idea of integrating 
administrative and pedagogical aids into a single platform, providing detailed insight into 
the use of digital tools in secondary education. The study contributes to a deepened 
understanding of integrated learning environments, and we conclude that there is a 
conflict between structure and flexibility that needs to be addressed before determining the 
design of a digital learning space. 
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1. Lärplattform eller bara plattform 

Aldrig har IT tagit så stor plats i utbildningssammanhang som idag. Teknikutvecklingen går 

ständigt framåt och nya tillämpningsområden tillkommer i snabb takt. Samtidigt tycks den 

svenska skolan befinna sig i ett tillstånd av kris, med alarmerande rapporter om försämrade 

elevresultat och en lärarbrist som blir alltmer akut. 

Ett numera självklart inslag i skolans digitala miljö är lärplattformen. Denna beskrivs ofta 

som ett pedagogiskt verktyg som stödjer och stimulerar lärprocesser, men i praktiken används 

lärplattformen huvudsakligen för administrativa aktiviteter så som schemaläggning, 

närvarorapportering och betygssättning. Samtidigt finns en mängd fristående pedagogiska 

hjälpmedel tillgängliga på marknaden, och en fråga som väcks är om dessa bör finnas inom 

ramen för en lärplattform. I och med integrering av sådana verktyg överensstämmer 

lärplattformens funktion bättre med vad namnet antyder, men det innebär inte med 

nödvändighet att en samlad plattform är den optimala lösningen. Den allmänna uppfattningen 

tycks dock vara att integrering är eftersträvansvärt, och det saknas en analys av huruvida denna 

uppfattning är motiverad. Det finns därför anledning att utreda incitamenten för att integrera 

pedagogiska och administrativa stöd inom ramen för en samlad plattform.  

2. Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs studiens bakgrund. Problemområdet motiveras med avstamp i skolans 

utveckling i relation till informationsteknik, och därefter presenteras undersökningens 

förutsättningar, syfte samt frågeställningar. 

2.1 Skolans utveckling och införandet av IT 

Traditionellt sett har utbildning varit i huvudsak innehållscentrerad, och fokus har fästs vid att 

låta individer med expertkunskaper förmedla vad som betraktats som rådande sanningar. Under 

de senaste decennierna har denna typ av utbildning kommit att kritiseras på grund av att den 

negligerar individens erfarenheter och kunskaper, och svenska skolor tillämpar idag en alltmer 

elevcentrerad pedagogik. I jämförelse med innehållscentrerad undervisning fokuserar sådan 

pedagogik allra främst den lärande, och innehållet anpassas utifrån elevens egna erfarenheter. 

Genom förbättrade förutsättningar för samarbete och kommunikation främjas delaktighet och 

dialog, vilket förmodas understödja tillgodogörandet av kunskaper och bidra till ett fördjupat 

lärande (Säljö, 2000; Vygotsky, 1978). 

Parallellt med att den pedagogiska grundsynen i skolan har förändrats har den tekniska 

utvecklingen avancerat. IT började användas i skolmiljöer på 1960-talet, om än i begränsad 

utsträckning och ofta som ett frivilligt moment utöver ordinarie undervisning (Cox, 2013). Mot 

slutet av årtiondet introducerades Logo (Logo Foundation, u.å.), ett program med syfte att lära 

barn och ungdomar att programmera och därigenom skapa lärandeeffekter inom områden som 

språk, logik och matematik. I och med att teknisk utrustning blev mer lättillgänglig under 1980-

talet kom datorer att bli ett vanligare inslag i landets skolbyggnader, och på marknaden erbjöds 
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allt fler programvaror med pedagogiska syften. Under 1990- och 2000-talet bidrog bärbara 

datorer, trådlösa nätverk och mobila enheter till uppkomsten av nya typer av lärsituationer 

(ibid.), och därmed begränsades inte längre undervisningen till det fysiska klassrummet. Under 

denna period föddes även de första lärplattformarna, och sedan dess har en mängd produkter i 

kategorin utvecklats och etablerats på marknaden. 

2.2 Lärplattformen etableras 

Lärplattformar, ursprungligen kallade Course Management Systems (CMS) eller Learning 

Management Systems (LMS), definieras av Lonn och Teasley (2009) som webbaserade system 

som tillåter lärare och elever att dela instruktioner, lämna in uppgifter och kommunicera online. 

Initialt motiverades användandet av lärplattformar av deras effektiviserande effekter för 

utbildningsaktiviteter, då främst med fokus på att rationalisera distribuering och hantering av 

kursmaterial. Idag innefattar merparten av lösningarna också funktionalitet för olika former av 

interaktion, vilket skapar utrymme för nya utbildningsaktiviteter och lärprocesser. Trots detta, 

och trots att lärplattformar används i nästintill varenda skola, är lite känt om hur dessa påverkar 

lärande och pedagogiska processer (ibid.). 

Genom åren har många och stora satsningar gjorts på IT i skolan, men trots att många 

plattformslösningar utvecklats med syfte att öka lärandeeffekterna har sådana effekter varit 

svåra att påvisa (se exempelvis Alhazmi & Azizah, 2012). Fortfarande används lärplattformar 

huvudsakligen för att rationalisera rådande praktiker och med fokus på administration, och mer 

pedagogiskt orienterade stöd och funktioner i form av exempelvis chattrum och wikis tenderar 

att förbli oanvända (Lonn & Teasley, 2009; Mott, 2010; Mott & Wiley, 2009). Samtidigt används 

fristående pedagogiska IT-stöd med stor framgång i landets klassrum, bland annat för att skapa 

och dela gemensamma dokument, och detta antyder att något i lärplattformarnas utformning 

brister. 

3. Förutsättningar 

Denna studie har utformats i samarbete med ett IT-företag, som tillsammans med sin kund 

utvecklar en lärplattform för gymnasieskolan. Skolan i fråga använde tidigare två olika 

plattformar som båda ansågs vara föråldrade, och för att utveckla verksamheten beslutades att 

den digitala miljön skulle göras om från grunden. Att skolan valde att anlita IT-företaget för 

utvecklingen, hellre än att implementera ett befintligt system, beror på att de upplever 

marknadens lösningar som bristfälliga av olika anledningar. Skolan har exempelvis behov av att 

på ett effektivt sätt kunna administrera och stödja arbetsplatsförlagt lärande (APL), som är en 

central pedagogisk aktivitet i verksamheten, och för detta saknas fullvärdiga stöd i 

standardiserade verktyg.  

Olika skolor har olika behov, och att en enda plattform skulle kunna tillfredsställa dem alla är 

osannolikt. APL-stöd är ett exempel som är specifikt för gymnasieskolans yrkesprogram, och på 

motsvarande sätt har andra skolor sina pedagogiska praktiker som kräver olika former av stöd. 
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Att utveckla en plattform skräddarsydd för den aktuella verksamheten skapar möjlighet för 

skolan att tillgodose sina unika behov, och erbjuder samtidigt tillfälle för profilering gentemot 

andra skolor. Med en egen utveckling förbättras således sannolikheten för att systemet 

motsvarar verksamhetsspecifika mål och aktiviteter.  

Forskning visar att lärplattformar i första hand används för administrativa funktioner och 

förtjänster, snarare än för pedagogiska sådana (Alhazmi & Rahman, 2012; Lonn & Teasley, 

2009; Mott & Wiley, 2009; Sclater, 2008). På liknande vis syftar skolans plattform 

huvudsakligen till att underlätta administrativa aktiviteter, och den initiala tanken var därför att 

studera hur plattformen kunde utvecklas för att i större utsträckning stödja pedagogiska 

processer. Det framkom dock under förstudie och datainsamling att detta inte nödvändigtvis 

vore en önskvärd utveckling, och i samband med detta skiftade studien karaktär. I stället för att 

undersöka hur plattformen skulle kunna utvecklas för att stödja pedagogiska processer blev 

frågan snarare vilka incitamenten är för att föra samman administrativa och pedagogiska 

verktyg. I och med detta fokusskifte ämnar studien bidra med en diskussion kring för- och 

nackdelar med en integrerad plattformslösning. 

4. Syfte & frågeställningar 

Som nämnt inledningsvis finns alltså en strävan efter att samla såväl administrativa som 

pedagogiska verktyg inom ramen för en lärplattform. Det saknas dock en granskning som 

utreder incitamenten för sådan integrering, och därför är syftet med denna studie att generera 

kunskap om huruvida administrativa och pedagogiska stöd bör samlas i en och samma 

plattform. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats: 

● Hur används digitala verktyg i gymnasieskolan idag?  

● Vilka för- respektive nackdelar finns med att samla pedagogiska och administrativa 

verktyg inom ramen för en integrerad lärplattform? 

5. Undersökningsdesign 

Avsikten med vår studie är alltså att kartlägga användning av digitala verktyg i gymnasieskolan, 

samt identifiera positiva och negativa aspekter kopplade till integrering av pedagogiska och 

administrativa hjälpmedel. För att uppfylla syftet har vi sökt kunskaper om vad gymnasielärare 

upplever som viktigt i lärsituationer, och i vilka syften de använder digitala verktyg. Det har 

också varit nödvändigt att skapa insikt kring hur gymnasielärare upplever användningen av 

lärplattformar, och hur de anser att sådana kan förbättras. För att besvara frågeställningarna har 

en förstudie genomförts, och därefter har gymnasielärare intervjuats.  

I följande avsnitt presenteras och motiveras studiens utformning, och vi redogör för hur 

urvalet av informanter har gått till. Därefter behandlas forskningsetiska överväganden, och 

avslutningsvis diskuteras metoden ur ett kritiskt perspektiv.  
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5.1 Kvalitativ ansats 

För att uppfylla studiens syfte var det nödvändigt att ta del av lärares tankar och upplevelser 

kring användning av digitala verktyg och lärplattformar. Valet föll därför på ett kvalitativt 

angreppssätt, då ett sådant är behjälpligt för att beskriva, tolka och förklara verkligheten (Ahrne, 

2011). Vid kvalitativa studier läggs vikt vid vad som sägs och menas, snarare än vid mätbara data 

(Bryman, 2008), vilket ansågs vara avgörande för att skapa en djup förståelse för lärares 

upplevelser. En kvantitativ ansats hade å sin sida kunnat belysa i vilken utsträckning 

lärplattformar nyttjas för pedagogiska respektive administrativa aktiviteter, men detta har inte 

varit studiens syfte. Dessutom har sådana studier tidigare genomförts, vilket talade för den 

kvalitativa inriktningen. Med en kvalitativ ansats bidrar studien till att skapa en fördjupad 

förståelse för vad som talar för respektive emot en integrerad plattform, och undersökningen kan 

därmed betraktas som ett bidrag till forskningen inom fältet. 

5.2 Förstudie 

I studiens inledande skede användes litteratur från tidigare kurser inom utbildningen för att 

grundlägga en förförståelse för undersökningens fokusområde. För att fördjupa denna förståelse 

genomfördes därefter en litteraturgenomgång (Bryman 2008, s. 97) av forskning inom 

pedagogik, IT i skolan och lärplattformar. Genom sökningar i databaserna Scopus, Taylor & 

Francis Online och ScienceDirect fann vi artiklar med för studien relevanta forskningsbidrag i 

tidsskrifter som Journal of Computer Assisted Learning och Computers & Education, och via 

artiklarnas referenslistor återfanns ytterligare artiklar med relevanta bidrag. Artiklar valdes 

baserat på antal citeringar och årtal för publicering, där nyare artiklar betraktades som mer 

relevanta då studiens fokusområde utvecklas i snabb takt. Överlag har välciterade artiklar 

föredragits, men även nyare artiklar med färre antal citeringar har använts om dessa ansetts 

återspegla den senaste forskningen.  

Utöver forskningsöversikten önskade vi i den inledande fasen skapa en vidgad bild av hur 

digitala verktyg och lärplattformar på olika vis används i utbildningssammanhang. Därför fördes 

ett samtal kring sådana frågor med en universitetsadjunkt vid institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, vilken valdes ut och kontaktades på basis av 

arbetsområde och specialistkompetens. 

För att förstå studiens förutsättningar vad gäller skolans plattform och IT-företagets arbete 

med utvecklingen av densamma intervjuades också skolans IT-chef och en anställd på IT-

företaget (se Bilaga 1 och 2). När intervjun med representanten för IT-företaget avslutats visade 

denne hur skolans plattform ser ut idag, detta för att ytterligare utöka vår förståelse för 

projektet. 

5.3 Urval 

Studien har som nämnt genomförts i samarbete med en gymnasieskola, och även om 

undersökningen har relevans även för andra skolor ansågs det viktigt att representera lärare 

inom den fallspecifika verksamheten och lyfta deras perspektiv. För att nå sådana lärare 
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användes ett så kallat snöbollsurval (Bryman 2008, s. 434), vilket innebar att en person på IT-

företaget förmedlade kontakt med skolans IT-chef, som i sin tur hänvisade till lärare som kunde 

tänkas ställa upp på intervjuer. Genom detta urval fick vi kontaktuppgifter till nio informanter 

varav sex ställde upp på en intervju. För att komplettera med perspektiv från lärare utanför den 

fallspecifika organisationen kontaktates ytterligare fem lärare, varav två lät sig intervjuas. För att 

nå ut till dessa nyttjades våra personliga nätverk, vilket faller inom ramen för ett 

bekvämlighetsurval (Bryman 2008, s. 433).  

Urvalet har också varit av målinriktad karaktär (Bryman 2008, s. 434), då informanterna 

valts utefter studiens problemområde och frågeställningar. De intervjuade har således varit 

lärare som arbetar inom gymnasieskolan idag, vilket ansågs som eftersträvansvärt av flera 

anledningar. Vi såg att praktiserande lärare lättare skulle kunna knyta an till sådant de gör 

dagligen, i jämförelse med om de arbetade som lärare för några år sedan, och detta ansågs öka 

chanserna att erhålla utförliga svar. De aktiva lärarna förmodades också vara uppdaterade kring 

IT-användning i skolan, och för studien var detta viktigt för att spegla verkligheten som den ser 

ut idag. 

Vad gäller informanterna som grupp hade vi önskat en jämnare könsfördelning för att få ett 

så heterogent urval som möjligt. I och med studiens förutsättningar var dock inte detta möjligt 

att realisera då vi fick ett antal kontakter förmedlade till oss utan möjlighet att påverka vilka 

dessa var. I strävan efter ett heterogent urval fanns även en önskan om att intervjua lärare som 

undervisar i olika ämnen, och att det skulle föreligga en någorlunda jämn åldersfördelning. 

Dessa önskemål uppnåddes väl trots små möjligheter att påverka valet av respondenter. 

5.4 Datainsamling 

För att samla in data genomfördes intervjuer, och i enlighet med den kvalitativa ansatsen syftade 

dessa till att nå informanternas tankar och upplevelser kring användning av digitala verktyg och 

lärplattformar. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, då vi ville uppnå en grad av 

struktur i intervjufrågorna och samtidigt ge respondenterna möjlighet att uttrycka sig fritt 

(Bryman 2008, s. 415). Detta för att komma ihåg att beröra alla delar och samtidigt ge utrymme 

för följdfrågor, och för att uppmuntra informanterna att uttrycka sådant de upplevde som 

relevant. Tillvägagångssättet tillät informanterna att till viss del själva styra intervjuerna, vilket 

sågs som önskvärt för att få ett naturligt flyt i samtalen. För att intervjuerna skulle följa samma 

mönster utformades en intervjuguide med två teman; pedagogik respektive digitala verktyg. 

Temana innehöll mer eller mindre specifika frågor, vilka efter en pilotintervju justerades något 

för att göras tydligare. Ett par frågor lades också till, men utöver dessa små ändringar var 

intervjuguiden densamma under alla intervjuer (se Bilaga 3). 

Sammanlagt intervjuades åtta gymnasielärare på sex olika skolor runt om i Sverige. Att utgå 

från ett lärarperspektiv motiveras av att lärarna är de som ytterst ansvarar för hur 

utbildningsaktiviteter och lärprocesser utformas i skolan, samt att de besitter djupa 

ämneskunskaper såväl som pedagogiska kompetenser. Det är även lärarna som i störst 
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utsträckning använder sig av de administrativa verktyg och funktioner som lärplattformar 

vanligen innefattar, och därför föreföll lärarperspektivet vara en naturlig utgångspunkt. 

För att variera benämningen på de intervjuade lärarna omnämns de i uppsatsen som 

informanter och respondenter, och ingen åtskillnad görs mellan dessa två begrepp. Sju av åtta 

intervjuer genomfördes via videosamtalsverktyget Skype med anledning av att informanterna 

var spridda över landet. Att genomföra intervjuerna på detta sätt eftersträvades för att trots det 

fysiska avståndet skapa en så personlig kontakt som möjligt med informanterna. En respondent 

hade dock inte tillgång till Skype, och därför användes istället telefon för denna 

intervjusituation. Oavsett medium spelades alla intervjuer in för att underlätta påföljande 

dataanalys. 

De intervjuade lärarna var mellan 28 och 57 år, och sju män och en kvinna deltog i 

studien. Informanternas uppskattade IT-vana var generellt mycket god, där de på en 

tiogradig skala placerade sig mellan sju och tio. Information om vilka ämnen informanterna 

undervisar i och intervjuernas längd finnes nedan i Tabell 1. 
 

Informant Undervisningsämne Intervjusituation Intervjulängd 

Informant 1  Företagsekonomi, 
samhällskunskap, juridik 

Videosamtal 21 min 

Informant 2 Religion, samhällskunskap, 
entreprenörskap 

Telefon 26 min 

Informant 3 Naturvetenskap Videosamtal 38 min 

Informant 4  Samhällskunskap, historia, 
media 

Videosamtal 36 min 

Informant 5  Samhällskunskap, historia, 
sociologi, filosofi, religion 

Videosamtal 42 min 

Informant 6  Nätverksteknik, support, 
service, installationsteknik 

Videosamtal 29 min 

Informant 7  Samhällskunskap, historia, 
religion 

Videosamtal 24 min 

Informant 8 Idrott, psykologi, mental 
träning 

Videosamtal 22 min 

Tabell 1. Information om respektive informants undervisningsämne, intervjusituation och 

intervjulängd. 

5.5 Transkribering och kvalitativ innehållsanalys 

Alla intervjuer transkriberades för att underlätta en noggrann analys av vad som sagts (Bryman 

2008, s. 428). Hela intervjuerna transkriberades ordagrant för att inte gå miste om något viktigt, 
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och även ljud som skratt noterades då de ansågs kunna ha en inverkan på hur materialet skulle 

uppfattas vid en senare granskning. Däremot noterades inte ljud såsom harklingar eftersom de 

inte förmodades påverka efterföljande analys. 

När materialet transkriberats utfördes en kvalitativ innehållsanalys. Detta är en vanligt 

förekommande analysmetod inom beteendevetenskaplig forskning, som fokuserar på att tolka 

texter så som transkriberade intervjuer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att bli 

bekant med intervjumaterialet lästes de transkriberade intervjuerna igenom flertalet gånger, och 

för att börja strukturera desamma identifierades textavsnitt, så kallade domäner (ibid.), som 

sågs som relevanta i relation till studiens syfte och frågeställningar. Domänerna färgmarkerades 

digitalt, och för att materialet skulle bli mer hanterbart identifierades meningsbärande stycken 

och meningar, så kallade meningsenheter (ibid.), vilka kopierades och lades in i ett digitalt 

kalkylark.  

För att göra materialet mer lätthanterligt omformulerades varje meningsenhet till en mer 

koncentrerad form, utan att för den sakens skull förlora alltför stor del av sin innebörd. 

Vanligtvis kodas därefter meningsenheterna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012), men då 

detta är en relativt liten studie med ett mindre datamaterial ansågs inte detta nödvändigt. 

Istället användes kategorin “Kod” för att synliggöra om meningsenheterna gav uttryck för sådant 

som handlade om lärande, administration eller båda delar.  

I nästa steg kategoriserades meningsenheterna, där enheter med liknande innehåll placerades 

i samma kategori. En kategori var exempelvis “Samlad plattform”, och under den fördes olika 

uttryck som talade för en integrerad digital miljö in. Slutligen formulerades sex olika teman, 

exempelvis “Brister i dagens plattformar” och “Fristående verktyg”, och alla kategorier fördes in 

under något av dessa teman. 

Till en början utfördes analysen på hela intervjumaterialet, oberoende av vilken informant 

som sagt vad. För att tydligare se hur många informanter som uttryckte sig positivt respektive 

negativt till en samlad lösning fördes därefter meningsenheter, koncentrerade meningsenheter, 

egna koder, kategorier och teman in i separata kalkylark för respektive respondent. Här 

synliggjordes vad respektive informant till störst del förespråkade, och således blev det tydligt 

hur många respondenter som var för en samlad plattformslösning och hur många som uttryckte 

det motsatta. 

5.6 Forskningsetik 

Under studiens gång har forskningsetiska överväganden gjorts för att på bästa sätt värna om 

informanternas integritet och trygghet. I samband med detta har Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav beaktats, varav det första är samtyckeskravet som innebär att respondenter ska ges 

möjlighet att själva bestämma över sitt deltagande. För att uppfylla detta skickades en förfrågan 

om deltagande i studien till alla informanter via mail, och varje informant fick på så vis medge 

sitt godkännande. I början av varje intervju tillfrågades informanterna också om tillåtelse att 

spela in samtalen, vilket de kunde välja att godkänna eller neka. 



9 

För att uppfylla informationskravet har informanterna underrättats om villkor och rättigheter 

gällande deras deltagande i undersökningen. Respondenterna har fått kännedom om att den 

information som lämnas endast kommer att användas i denna specifika studie, och att 

inspelningar och transkriberingar kommer att raderas när studien avslutats. Vidare har 

respondenterna informerats om sin rätt att när som helst kunna avbryta sin medverkan eftersom 

deltagande helt sker på frivillig basis. 

För att garantera informanterna största möjliga konfidentialitet, och därmed uppfylla 

konfidentialitetskravet, har insamlade uppgifter om respondenterna och den information de 

delgivit lagrats på ett sätt som försvårar för obehöriga att ta del av desamma. Under studiens 

gång har informationen lagrats på privata digitala enheter, och vid textproduktion i Google Drive 

har endast informanternas förnamn funnits nedskrivna. I denna slutliga rapport är dock alla 

informanter helt anonymiserade, återigen för att skydda deras integritet. Av samma skäl bifogas 

inte transkriberade intervjutexter, då detta skulle medföra en risk att informanterna går att 

känna igen i det sätt som de uttryckt sig på. 

Det fjärde huvudkravet, nyttjandekravet, har uppfyllts genom att meddela de medverkande 

om att informationen som delges enbart används för föreliggande studies syfte. Informanterna 

har informerats om att studien kommer att utmynna i en kandidatuppsats, vilken utgör 

examensarbete på kandidatnivå inom det Beteendevetenskapliga programmet med inriktning 

mot IT-miljöer. 

5.7 Metodkritik 

Trots att varje val i undersökningsdesignen noga övervägts kan kritik riktas mot 

tillvägagångssättet, då vissa faktorer kan tänkas ha influerat studien på ett negativt sätt. 

På ett övergripande plan har studien präglats av den vändning som beskrevs i avsnitt 3, och 

som förändrade undersökningens syfte. Eftersom studien skiftade fokus först efter att flera 

intervjuer ägt rum är det troligt att dessa inte genomfördes på ett optimalt sätt, och som en följd 

av detta kan studiens validitet kritiseras. Hade frågeställningarna varit en annan från början är 

det sannolikt att intervjuguiden hade utformats annorlunda, vilket potentiellt hade resulterat i 

ett annat utfall. Intervjuerna genererade dock ändå för undersökningen relevant kunskap, och 

givet studiens tidsram fanns ingen möjlighet att göra om dessa med en ny intervjuguide.  

Urvalet av respondenter uppvisar både styrkor och svagheter. Sex av informanterna är 

representanter från skolan som studien utformats i samarbete med, och undersökningen kan 

därmed bidra med verksamhetsförankrade rekommendationer till denna. Två respondenter 

hade dock ingen koppling till skolan ifråga, vilket möjligtvis kan upplevas som förvirrande. 

Samtidigt bidrar dessa två informanter med perspektiv utifrån, och därmed kan undersökningen 

tänkas bidra med visst värde även för andra gymnasieskolor. 

Vidare kan nyttjandet av ett snöbollsurval ha påverkat studien negativt. Exempelvis förefaller 

det mycket troligt att de lärare vi fick kontakt med är intresserade av problemområdet, vilket 

delvis bekräftas av deras högt uppskattade IT-vana. Studien har således inte involverat lärare 

med mindre IT-vana, och inte heller representeras individer som är mer negativt inställda mot 



10 

IT överlag. Därmed finns en risk att sammanställningen av intervjumaterialet speglar en något 

mer positiv bild till användningen av digitala verktyg än vad som hade framkommit i en 

slumpmässigt sammansatt informantgrupp. Givet studiens förutsättningar föreföll 

snöbollsurvalet trots denna kritik som det mest rimliga alternativet. 

Intervjuerna genomfördes som nämnt via Skype och telefon då informanterna befann sig i 

olika städer. Detta kan tänkas ha haft en negativ inverkan på intervjusituationerna, då det är 

svårare att skapa förtroende och tillit utan ett fysiskt möte. Om respondenterna inte kände ett 

förtroende för oss som intervjuare finns en risk att de upplevde intervjusituationerna som 

obekväma, och därmed inte uttryckte vissa tankar eller åsikter som hade haft relevans för 

studien. 

De kvalitativa intervjuerna ansågs trots avståndet vara den bäst lämpade metoden för 

datainsamling. Observationer hade med fördel kunnat komplettera dessa för att skapa än 

djupare förståelse för hur digitala verktyg används i lärsituationer, men med studiens 

begränsningar i åtanke var detta inte genomförbart, och observation som ensam metod hade inte 

varit tillräcklig för att nå lärares upplevelser kring IT-användning. 

Kritik kan också riktas mot analysförfarandet. Eftersom kvalitativa intervjuer fort genererar 

stora mängder data (Bryman 2008, s. 510) var kvalitativ innehållsanalys i stor utsträckning 

behjälplig för att hantera materialetmed hjälp av bland annat kategorier och teman. Som en följd 

av detta tillvägagångssätt kan dock relevant material potentiellt ha försummats, om det inte på 

ett naturligt sätt kunnat placeras i någon av de kategorier och teman som definierats.  

6. Tidigare studier 

I följande avsnitt presenteras forskning som rör för- och nackdelar med lärplattformar 

respektive fristående digitala verktyg i relation till lärande. Utifrån tidigare studier dras också 

paralleller till standardiserade system i organisationer, liksom effekter som sådana system kan 

föra med sig.  

6.1 Samlade kontra fristående verktyg 

Forskning visar att lärplattformar skapar förutsättningar för ökat engagemang av den sort som 

föredras av dagens generation elever (se exempelvis Lonn och Teasley 2009; Ravenscroft, 2009). 

Genom att inkludera diskussionsverktyg, chattrum, wikis och bloggar skapar lärplattformar 

förutsättningar för lärande som går i linje med samtida konstruktivistisk forskning, vilken lyfter 

vikten av interaktion och aktivt deltagande i lärsituationer (Lonn & Teasley, 2009). På så vis 

anses lärplattformar ha möjlighet att införliva och understödja den elevcentrerade pedagogik 

som kommit att bli alltmer utbredd i svensk skola (Säljö, 2000), men för att potentialen ska 

kunna tillvaratas krävs att eftertanke ägnas åt den pedagogiska miljön som helhet (Lonn & 

Teasley, 2009). 

Studier visar att pedagogiska verktyg som existerar inom ramen för lärplattformar sällan 

nyttjas i den grad som är tänkt (Alhazmi & Rahman, 2012; Kember, McNaught, Chong, Lam, & 
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Cheng, 2010). Mott och Wiley (2009, s. 5) skriver att “[w]hile many proponents of the CMS 

hoped that it would yield dramatic improvements in learning, the reality is that it is primarily 

used as an administrative toolbox”. Samtidigt finns en uppsjö fristående digitala verktyg som 

dagligen tillämpas i utbildningssammanhang, och som används just för att de anses bidra till ett 

ökat lärande. Exempelvis erbjuds tjänster för att skapa och dela gemensamma dokument, och 

quizzar och poll-verktyg används för att främja reflektion och delaktighet (Hoic-Bozic, Mornar & 

Boticki, 2009). Vidare blir sociala medier och andra Webb 2.0-verktyg1 alltmer närvarande 

inslag i utbildningssammanhang, där de används för att underlätta och förbättra bland annat 

dialog och interaktivitet (McLoughlin & Lee, 2010; Pals Svendsen, & Smedegaard Mondahl, 

2013; Ravenscroft, 2009). En stor fördel med att använda denna typ av externa verktyg är att det 

medför en frihet för användaren att själv välja bland olika tjänster som erbjuds (Sclater, 2008), 

och därmed kan den unika lärsituationen utgöra utgångspunkt för vilka verktyg som används 

(McLoughlin & Lee, 2010). Till skillnad från en lärplattform som i någon mening styrs och 

regleras av standardiserade krav för att passa många olika användarfall kan externa verktyg vara 

hur nischade och/eller hur småskaliga som helst, och många gånger innebär detta att de 

uppdateras och förbättras i en snabbare takt än större och mer komplexa helhetslösningar. 

Lärplattformar har alltså potential att förbättra lärande, men trots stora satsningar har 

sådana effekter hittills varit svåra att påvisa. Även om lärplattformar inbegriper pedagogiska 

stöd är det sällan som dessa används, och i stället nyttjas plattformarna främst för 

administrativa syften. Vid sidan av används fristående digitala verktyg för att stödja 

lärprocesser, vilket skapar en större flexibilitet i utformningen av den digitala lärmiljön.  

6.2 Integrerade digitala miljöer  

Ett starkt argument för att använda lärplattformar framför att experimentera med fristående 

verktyg är att de bidrar till en ökad grad av struktur (Lonn & Teasley, 2009). Med hjälp av ett 

centraliserat verktyg blir den digitala miljön mer enhetlig och överblickbar, och i och med en 

sådan rationalisering underlättas hanteringen av miljön. Till exempel kan problem förebyggas 

som uppstår på grund av inkompatibla system.  Samtidigt innebär en sådan standardisering per 

automatik att anpassningsbarhet och frihetsgrad i viss mån begränsas, vilket medför att 

avvägningar och prioriteringar måste göras vad gäller relationen mellan struktur och frihet 

(Sclater, 2008).  

Detta kan jämföras med hur IT-system används i företag och organisationer, inom vilka 

standardiserade affärssystem blir allt vanligare (Benders, Batenburg & Van der Blonk, 2006; 

Davenport, 1998). Syftet med att implementera sådana system är att skapa central och 

integrerad kontroll (Benders, Batenburg & Van der Blonk, 2006), vilket motiveras av behovet av 

att underlätta hanteringen av komplexa affärsprocesser. Utan ramar blir 

verksamhetsaktiviteterna helt enkelt för komplicerade och/eller för dyra för att de ska gå att 

bedriva på ett produktivt och lönsamt sätt (Feld & Stoddard, 2004).  

                                                        
1 Begreppet Webb 2.0 används för att beskriva webbsidor som stödjer öppenhet och interaktivitet genom 
användarmedverkan (O'reilly, 2007) 
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Davenport (1998, s. 1) menar att affärssystem, även kallade ERP-system2, som koncept är 

lockande: “[f]or managers who have struggled, at great expense and with great frustration, with 

incompatible information systems and inconsistent operating practices, the promise of an off-

the-shelf solution to the problem of business integration is enticing”. Ändå blir exemplen på 

misslyckade implementeringar av sådana system allt fler, och Davenport (ibid., s. 2) ifrågasätter 

om integrering är rätt väg att gå:  

An enterprise system, by its very nature, imposes its own logic on a company’s strategy, 

organization and culture …. It pushes a company toward full integration even when a certain 

degree of business-unit segregation may be in its best interest. And it pushes a company toward 

generic processes even when customized processes may be a source of competitive advantage. If a 

company rushes to install an enterprise system without first having a clear understanding of the 

business implications, the dream of integration can quickly turn into a nightmare. 

En stor fara med att samla olika processer är således att organisationen tvingas in i 

förutbestämda praktiker oberoende av situation, trots att den i vissa sammanhang skulle gynnas 

av en större grad av flexibilitet och autonomi. I designen av integrerade system definieras 

villkoren för hur olika processer förlöper och hänger samman, och i och med detta blir en viss 

rigiditet ofrånkomlig. 

Att välja integrerade lösningar, som exempelvis lärplattformar, är alltså ur vissa perspektiv 

fördelaktigt medan det ur andra betraktas som begränsande. Vad som är optimalt är långt ifrån 

givet, och inte minst rör det sig om en svår avvägning gällande relationen mellan struktur och 

flexibilitet (Ross & Weill, 2002). 

7. Lärares upplevelser av integrerade lärmiljöer 

I detta avsnitt presenteras intervjumaterialet från vår undersökning. Innehållet under den första 

rubriken behandlar gymnasielärares användning av digitala verktyg i allmänhet, och har sin 

utgångspunkt i frågeställning 1. De tre rubriker som följer kan härledas till frågeställning 2, som 

fokuserar för- och nackdelar med plattformskonceptet. 

7.1 Digitala verktyg för ökat lärande 

Vid sammanställning och analys av intervjumaterialet framkommer en positiv inställning till 

användning av digitala verktyg i utbildningssammanhang, och samtliga informanter menar att 

sådana på olika vis stödjer lärande. Inte minst menar flera av respondenterna att digitala verktyg 

på olika sätt främjar elevernas delaktighet. Exempelvis använder en informant det responsiva 

och spelbaserade verktyget Kahoot för att enkelt skapa och genomföra quizzar. Verktyget nyttjas 

för att öka elevernas intresse och främjar därigenom deras delaktighet i lärsituationen. En annan 

informant använder wikis för att involvera eleverna i skapandet av utbildningssinnehåll, vilket 

                                                        
2 ERP-system är en förkortning av Enterprise Resource Planning Systems 
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anses främja deras engagemang och lärande. En tredje respondent nyttjar det interaktiva 

frågeverktyget Mentimeter för att ge eleverna möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor 

kring den aktuella lärsituationen. Respondenten menar att verktyget fungerar som en kanal för 

feedback under lektionens gång, där läraren genom verktyget lägger in en fråga som visas på en 

bildskärm längst fram i klassrummet. Eleverna loggar in i verktyget via sina smarta telefoner för 

att besvara frågan, och utifrån deras svar kan dialog föras kring det aktuella läget i klassrummet. 

Detta kan hänföras till mer generella pedagogiska poänger som informanterna ger uttryck för, 

som att delaktighet främjar lärande och att elevinitiativ därför är viktigt. 

Flera respondenter lyfter också feedback som viktigt för lärprocessen. Utöver det ovan 

nämnda verktyget Mentimeter, som används för såväl delaktighet som för feedback, används 

bland annat det kollaborativa skrivverktyget Google Docs, vilket möjliggör snabbare och mer 

effektiv återkoppling genom att tillåta gemensam redigering i realtid. En respondent ser det som 

fördelaktigt att kunna kommentera elevernas texter allteftersom, istället för att på traditionellt 

vis ge feedback efter att hela arbetet lämnats in. Informanten beskriver fördelarna enligt 

följande: 

[V]i jobbar med dokument som vi kan kommentera allteftersom, och se hur det går för dom och 

vad som har gjorts och vem som skrivit vad och såna saker. För att skapa en mer direkt feedback 

och snabbare feedback än att dom gör klart en uppgift och lämnar in den och får feedback av mig 

så kan vi jobba med ett öppet Google Docs-dokument som delas till mig där jag kan se vad som 

görs och hur, vad dom bör tänka på under vägen. (Informant 1) 

Förutom att möjliggöra en mer effektiv återkoppling kan läraren alltså lättare följa elevernas 

framsteg i arbetet och enkelt se vem som gjort vad. En annan informant framhäver hur även 

bloggverktyg underlättar uppföljning, vilket är fördelaktigt exempelvis när eleverna befinner sig 

på praktik eller APL, då läraren enkelt kan följa eleverna i deras arbete utanför skolan.  

Flera informanter talar också om att arbeta tillsammans med andra som bidragande till 

lärandeeffekter, och digitala verktyg används på olika vis för att stödja samarbete och 

gemensamt lärande. En informant lyfter fördelarna med det tidigare nämnda kollaborativa 

skrivverktyget Google Docs: 

Vi skriver ju gemensamma dokument. Det använder jag mycket! I Google liksom, så det tycker jag 

är rätt bra, att vi dels kan skriva hemifrån, vi kan göra det tillsammans också i klassrummet, och 

vi kan göra det tillsammans, ha uppe det på projektorn och skriva också... Så att dela dokument 

och skriva tillsammans är jättebra. (Informant 3) 

Med hjälp av en gemensam digital arbetsyta kan alltså samarbete och därigenom lärande 

främjas. Vidare lyfter flera informanter vikten av diskussion i lärandesituationer, och olika 

exempel framkommer på hur digitala verktyg kan användas för att stödja sådan. En informant 

använder sociala medier för att öppna upp för dialog med eleverna, exempelvis kring prov men 

också om helt andra saker. Sociala medier används vidare för att skapa nya kontaktytor, där 

läraren uppmanar eleverna att starta offentliga diskussionsgrupper. Två respondenter använder 
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även det tidigare nämnda verktyget Mentimeter, exempelvis för att diskutera känsligare frågor. 

En av informanterna förklarar: 

Eller att använda det [Mentimeter] utifrån påstående, för till exempel i samhällskunskap, för att 

skapa diskussion där man kanske inte är tillräckligt trygg med att stå för sin åsikt “öppet” i 

klassrummet, men där man däremot kan tänka sig svara anonymt och där alla kan se vad folk 

svarar men man ser inte vem som har svarat, och utifrån det skapa rätt mycket diskussioner. 

(Informant 1) 

Interaktiva frågeverktyg och sociala medier kan alltså användas för att öppna upp för diskussion 

och därigenom främja lärande. Andra typer av verktyg har potential att understödja repetition, 

och en respondent poängterar nyttan med inspelade föreläsningar. Hen menar att detta är 

särskilt användbart i ämnen som matematik och naturkunskap, där komplicerade genomgångar 

är vanligt förekommande. Genomgångarna finns då kvar efter lektionens slut, och eleverna kan 

ta del av desamma så många gånger de önskar tills de förstått innehållet.  

En annan informant framhåller ytterligare fördelar med inspelade föreläsningar. 

Respondenten använder bland annat YouTube för att dela videoklipp med sina elever så att de 

kan ta del av föreläsningen innan den fysiska lektionen äger rum. Läraren menar att tiden i 

klassrummet på så vis kan användas mer effektivt eftersom de snabbare kan börja arbeta med 

andra frågor, istället för att läraren ska prata större delen av tiden.  

Digitala verktyg uppskattas även för att de i stor utsträckning underlättar kommunikation på 

olika sätt. Det sociala mediet Facebook är ett exempel på verktyg som används för snabb 

kommunikation mellan såväl lärare och elever, som elever emellan. Även lärplattformar används 

för kommunikativa syften, och Informant 1 menar att lärplattformen är “en naturlig plats för 

eleven att kommunicera sitt arbete och lärande med skola och även med hemmet - liksom att det 

är vår kanal kan man säga”. Lärplattformar stödjer även kommunikationen inom klassrummet, 

och en informant förklarar på följande vis:  

Ja det tycker jag ju redan att den, plattformen, gör. Just att, det är ju lätt att se samma sak 

samtidigt va. Det är det att nu läser vi den här texten som jag lagt ut, och den finns där och där på 

den länken. Då vet dom att då går man dit och dit och sen så är det klart. Det är inte så att man 

säger att ni läser om upplysningstiden på nätet nu och så, så är det bra sen, utan det är ju lättare 

då att man kan vara mer specifik just med sin kommunikation. (Informant 2) 

Lärplattformen stödjer således både online-baserad kontakt och muntlig kommunikation i 

klassrummet, och med hjälp av denna kan läraren lättare förklara för eleverna var de hittar olika 

typer av utbildningsmaterial. 

Stora vinster ses alltså med att använda digitala verktyg för att förbättra lärandet, och 

informanterna beskriver fördelar i form av bland annat förbättrad delaktighet, återkoppling och 

kommunikation. 
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7.2 Plattformar för effektiviserad administration 

När vi tittar närmare på fördelarna med digitala verktyg ser vi att de förhållandevis sällan nämns 

som delar av en plattformslösning. De främsta skälen till att använda en lärplattform associeras 

till effektivisering av administrativa aktiviteter, och flera informanter hävdar att de 90-95% av 

gångerna nyttjar lärplattformen för just administrativa syften. I de fall då pedagogiska verktyg 

finns integrerade är det sällan som dessa används, och i stället framhålls de administrativa 

fördelarna som mest centrala. En informant anser exempelvis att en lärplattform i första hand 

syftar till att spara tid, och att plattformen bland annat underlättar hantering av 

närvarorapporter. Även andra administrativa fördelar nämns då flera lärare framhåller 

lärplattformen som informationskälla, och en respondent säger att hen “skulle definiera det [en 

lärplattform] som en central plattform för både om man säger brukare och administratör, om 

man då ska se eleverna som brukare och vi som administratörer, kan lätt tillgodose varandra 

med information” (Informant 2). Ytterligare en informant lyfter plattformen som 

informationskanal, och poängterar att denna understödjer en förbättrad struktur: 

[D]et [plattformen] är väl ett ställe, en databas, där man samlar olika typer av verktyg och lägger 

in information, lägger in uppgifter, närvaro och så, så föräldrar till omyndiga elever kan gå in och 

kolla, elever kan gå in och kolla. Strukturera upp grejerna. (Informant 7) 

Lärplattformen är således behjälplig för att effektivisera administration genom en ökad grad av 

struktur. En annan informant nämner att lärare fortfarande använder externa verktyg för 

pedagogiska syften, och att plattformen används främst som en digital inlämningsmapp. Vad 

som räknas in i det pedagogiska respektive det administrativa är dock inte alltid självklart. En 

informant påtalar gränslandet mellan dessa, och menar att rapportering av närvaro i vissa fall är 

en enbart administrativ aktivitet, exempelvis om syftet är att ta del av statistik över elevgrupper. 

I andra sammanhang däremot, nyttjas närvarorapporter i större utsträckning för 

lärandeändamål, exempelvis för att i dialog med eleven följa upp dennes skolgång.  

Plattformar används alltså främst för administrativa aktiviteter som exempelvis 

närvarorapportering, informationsförmedling och inlämning av uppgifter. För pedagogiska 

syften, å andra sidan, används i första hand externa digitala verktyg.  

7.3 Plattformar för ökad struktur 

Vid sammanställning av empirin visar det sig att en övervägande majoritet av informanterna 

spontant ställer sig positiv till lärplattformen som koncept. Sex av åtta respondenter uttrycker 

någon form av önskan att samla olika digitala verktyg inom ramen för en enad miljö, inte minst 

för att skapa en naturlig mötesplats utanför klassrummet. Ett återkommande motiv som nämns 

för plattformens existens är att den bidrar till en ökad tydlighet genom att samla information och 

material på en och samma plats, och detta beskrivs som något som underlättar och förbättrar 

kommunikationen mellan dem som använder plattformen. Informant 2 uttrycker det som att 

“framför allt så skapar det ju en överblick och en centrerad plats för oss att kommunicera med 

eleven, och även hemmet eftersom föräldrarna också har tillgång, där allting är samlat; betyg, 
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bedömningar på uppgifter, närvaro och såna saker”. Genom att samla olika verktyg på en plats 

kan administration understödjas och lärande synliggöras, vilket uppfattas som positivt både för 

eleven och för läraren: 

[G]enom [plattformen] kan jag följa elevernas utveckling. Där kan jag lägga in tydligt vad vi har 

gjort, vilket moment och såna här saker så man bygger på, som en trappa liksom. Det skulle jag ha 

kunnat gjort i ett anteckningsblock också såklart, eller bara i datorn, men genom att jag har det i 

[plattformen] kan jag följa och eleverna kan se det väldigt tydligt också. (Informant 7) 

Med andra ord används plattformen för att skapa struktur, och genom en ökad tydlighet 

underlättas den administrativa börda som läraryrket präglas av. På så vis, menar informanterna, 

kan mer resurser ägnas åt kärnverksamheten i form av att lära ut.  

Plattformskonceptet beskrivs ofta i termer av klassrumsförlängare, där den digitala miljön 

kompletterar klassrumsundervisningen: “[en plattform är] som ett klassrum fast på nätet 

liksom, där eleven och läraren möts på olika sätt … , där man kan föra dialog eller hitta 

information” (Informant 4). I och med detta uppkommer nya lärandearenor, vilka anses bidra 

till ett ökat lärande. Flera respondenter upplever dock att dagens plattformar lämnar mycket att 

önska vad gäller funktionalitet och utformning.  

[J]ag skulle önska mer ... funktioner i det, just nu så får vi komplementera [sic] med andra 

system, vi lägger upp Google Drive-mappar eller Google Forms, eller göra vissa tester om man ska 

lägga ut alla testerna då, så det blir ju att man, man använder inte systemet utan man hittar andra 

lösningar för det mesta. Så att det är ju, a, det är ju saker som kan förbättras, absolut. (Informant 

6) 

[N]u tror jag det är så att vissa lärare använder fortfarande andra verktyg, att dom har Google 

Drive-mappar till eleverna exempelvis, för att dela material, och då blir det kanske att man har 

[plattformen] till inlämningsmappar i stället, skulle man kunna ha allt på ett ställe så hade det 

varit mer logiskt, gå in och titta där har du allt material, på ett ställe i stället för att det är 

uppdelat, ehm, så jag, jag skulle vilja ha en allt-i-ett-lösning. (Informant 3) 

En tydlig fördel ses alltså i att ha en centraliserad väg för kommunikation, lärande och 

administration, och en önskan uttrycks om att förena olika digitala verktyg som används i 

samband med undervisningen. Vid upprepade tillfällen beskrivs lärplattformen som något som 

understödjer klassrumspedagogiken, och på ett generellt plan ger informanterna återkommande 

uttryck för en uppfattning om plattformskonceptet som fördelaktigt eller rent av nödvändigt. En 

av de intervjuade menar till exempel att en lärplattform är viktig för att den digitala miljön inte 

ska bli splittrad:  

[J]ag tror det skulle bli väldigt konstigt för eleverna om alla lärare skulle göra på olika sätt, eh, det 

är det ju redan idag, alla arbetar ju mer eller mindre på olika sätt när dom delar ut uppgifter, så 
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där ser vi ju skillnader från lärare till lärare hur man delar ut uppgifter idag också, eh, så jag tror 

det skulle bli mer uppsplittrat för dom om man skulle gå ifrån en lärplattform. (Informant 6) 

När det talas om integrering är det alltså ofta i positiva ordalag, och det tycks i många fall finnas 

ett antagande om ett samlat verktyg som önskvärt. Flera informanter berättar om funktioner 

som de saknar i nuvarande plattformar, och beskriver dessa som något som bör existera i en 

samlad digital lärmiljö: 

[S]yftet [med en lärplattform] borde ju just va att, att kunna stärka pedagogiska funktioner, att till 

exempel ha system för kurslitteratur, bibliotek som man kopplar till kurser, kunna länka, asså visa 

läs det här, läs det här, kolla på det här klippet, så att det kanske blir, blir... Blir mera av just det 

här flödet av kunskap och såna saker. (Informant 8) 

[J]ag skulle vilja till exempel ha ett bra feedbackverktyg i, i dom här systemen. Jag återvänder dit 

precis som till exempel i Google Drive där man har möjlighet att kommentera dokument och, och 

ja, öppna en chatt, samtidigt som dom skriver och så att du, tänk på det här asså, det här har du 

gjort jättebra, utveckla dom delarna. (Informant 3)  

Det finns med andra ord flera argument som talar för en lärplattform, och informanterna har en 

i grunden positiv inställning till en samlad lösning. Framför allt bidrar plattformskonceptet till 

en ökad tydlighet genom att samla funktioner och verktyg på en och samma plats. Detta upplevs 

som positivt av administrativa skäl, samtidigt som det anses stödja klassrumspedagogiken.  

7.4 Plattformens begränsningar 

Det tycks dock finnas en konflikt i materialet, för i motsats till önskan om centralisering 

framträder ett behov av frihet och anpassningsbarhet. Flera informanter ger uttryck för att 

externa verktyg ofta är att föredra framför integrerade sådana, “[d]els [för] att externa verktyg 

funkar bättre tror jag, plus att det beror på att vi är så olika alla lärare, alla är ju olika, och man 

gör det som liksom typ passar en bäst, som man känner till mest” (Informant 1).  Många 

informanter trycker på hur varje lärsituation är just unik, och menar att detta ställer krav på 

förmågan att anpassa situationen efter förutsättningarna:  

[V]arje lärare måste utgå ifrån det den är, det är ingen idé att försöka, om du ska försöka anamma 

nånting som nån annan har sagt, och köra det, det blir inte bra, det blir inte trovärdigt, det blir 

inte roligt, det blir tråkigt, liksom … , jag tror att det måste få finnas som typ ett smörgåsbord, 

olika lösningar, och där man måste hitta det man själv tycker, tillsammans med eleverna givetvis, 

asså jag har ju klasser som inte alls gillar det, eller som bara vill ha det, asså det är ju jätteolika. 

(Informant 1) 

Jag skulle nog tycka att det var bättre att man sket i att göra en pedagogisk plattform, och gör en 

administrativ som fungerar väl för administrationen och underlättar så jag slipper tänka så 

mycket på den. Ehm, och sen låter andra vara pedagogiska, för pedagogik handlar ju också om att 
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mötas, som sagt var, och om vi ska ha en lektion så upptäcker jag att vi tycker det är skittråkigt att 

jobba i Google Drive för det har vi gjort i hundra år nu, ja men då vill ju vi göra nåt annat, vi vill ju 

inte vara bundna till det. Då är det bättre att liksom bolla runt med lite olika verktyg. (Informant 

3) 

Plattformslösningen kan alltså i vissa avseenden betraktas som begränsande. Flera av de 

intervjuade uttrycker blandade uppfattningar om lärplattformen som koncept, ibland utan att 

verka helt medvetna om det. En informant säger vid ett tillfälle att lärplattformens huvudsakliga 

syfte borde vara att stärka lärandeprocesser, och att en sådan därför bör inkludera pedagogiska 

såväl som administrativa stöd och funktioner. En liten stund senare säger samma informant att 

integrering är fel väg att gå:  

[J]ag tror att man binder ris runt sin egen rygg om man tror att man kan bygga in dom 

[pedagogiska] funktionerna också, och i såna fall hålla dom uppdaterade och utvecklade hela 

tiden utifrån dom behov som finns. Då tror jag att det finns många andra som tänker större och 

smartare som man kan ta del av istället, inte nödvändigtvis inkorporera i den [lärplattformen], att 

man inte ska ha det i den för det tror jag blir för stort, för omodernt för snabbt. (Informant 8) 

På liknande sätt börjar Informant 1 nämna funktioner som en plattform bör inkludera för att 

bättre kunna stödja lärande, men avbryter sig sedan:  

[D]et skulle kunna vara såna här funktioner att man gör då typ, quiz och alla såna här saker asså 

att, som… Ä vet i fan, det måste utgå ifrån, å, vad behöver vi just nu? Det får inte bli det hära 

tvärtom, det måste komma ifrån liksom elever och, och lärare tillsammans. (Informant 1) 

Främst är det alltså behovet av att kunna utforma och anpassa den digitala miljön efter 

situationen som talar emot en centraliserad lärplattform. Dessutom, menar flera informanter, är 

det nyttigt att bekanta sig med en viss grad av spretighet, då det i allt större utsträckning är en 

spretig värld vi möter: 

[A]tt kunna hantera många olika verktyg, kan man inte det, då är vi nog rätt så rökta i dagens 

samhälle, man behöver kunna lära sig att hantera olika verktyg och snabbt kunna ta till sig nya 

verktyg och glömma dom gamla, det måste man göra, annars så kan vi inte… Asså det förändrar 

sig så pass snabbt så det måste vi kunna göra. (Informant 8) 

Informant 4 resonerar på liknande sätt i relation till plattformskonceptet, och säger att “man 

tränar ju att hantera information via lärplattformen som elev ... , man skapar nåt ytterligare än 

att bara lära sig historia eller statsvetenskap då, att lära sig leva i den verklighet som man 

kommer mötas av”. Med andra ord finns alltså chans till oförutsett lärande oavsett om vi pratar 

om fristående verktyg eller om en samlad plattformslösning.  

Även om en övervägande del av informanterna ställer sig positiv till plattformskonceptet 

upplever vissa att detsamma kan verka begränsande. Detta på grund av att en sådan lösning 
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potentiellt hämmar den frihet och anpassningsbarhet som upplevs som nödvändig i varje 

lärsituation. 

8. Analytisk diskussion 

Resultatet av vår undersökning visar på två centrala teman som på olika sätt komplicerar 

förutsättningarna för utvecklingen av lärplattformar. För det första kommer en motsättning till 

uttryck vad gäller lärplattformens syfte och huruvida detta bör vara främst administrativt eller 

pedagogiskt. För det andra framträder en spänning vad gäller behov av struktur respektive 

flexibilitet.  

Vid kartläggning av forskningsfältet framkom att lärplattformar trots stor potential sällan 

bidragit till lärandeeffekter i den mån som förväntats. Även om lärplattformar gör anspråk på att 

vara pedagogiskt orienterade och inbegriper funktioner för lärande visar studier på att de i första 

hand används för administrativa syften, något som kommer till uttryck även i denna 

undersökning. Dock tycks det råda en viss begreppsförvirring när det gäller termerna pedagogik 

och administration, vilket kan vara en anledning till att lärandeeffekter hittills varit svåra att 

påvisa (Alhazmi & Azizah, 2012). Exempelvis nämner flera informanter stöd för aktiviteter som 

generellt klassas som administrativa - däribland närvarorapportering och betygssättning - när 

det talas om pedagogiska funktioner, och andra pekar på att gränsdragningen mellan lärande 

och rationalisering är komplicerad.  

Olika lärare tycks ha olika syn på vilka verktyg som är pedagogiskt orienterade och vilka som 

är av mer administrativ karaktär, och mot bakgrund av detta blir det tydligt att vi hanterar ett 

komplext problemområde. När inte utbildningsanordnare är överens om vad som menas med 

det ena eller det andra, hur lätt är det då att förhålla sig till termerna, och hur påverkar detta 

plattformens utveckling? Att det tycks vara svårt att sätta fingret på vad pedagogiska funktioner 

egentligen är kastar nytt ljus över det faktum att lärandeeffekter hittills varit svåra att uppmäta 

(Alhazmi & Azizah, 2012), och kanske krävs det därför en begreppsapparat som underlättar 

kategoriseringen av olika verktyg. Potentiellt skulle en sådan tydliggöra vilka hjälpmedel som 

stödjer administrativa respektive pedagogiska processer, samt synliggöra om vissa främjar båda 

delar. Möjligen är det så att förvirring uppstår på grund av att administrativa och pedagogiska 

verktyg är tätare sammankopplade än vad som tidigare kunnat konstateras, vilket eventuellt 

skulle tala för en samlad lösning. 

Flera informanter uttrycker en önskan om att integrera i mesta möjliga mån och menar att ju 

fler funktioner, desto bättre. Detta motiveras av att en samlad miljö bidrar till en ökad grad av 

struktur, något som överensstämmer med Lonn och Teasleys (2009) resonemang om integrering 

som rationaliserande. Informanternas tankar om en samlad lösning kan också relateras till 

affärssystem i organisationer, där plattformsliknande tjänster används för att underlätta 

hanteringen av komplexa affärsprocesser. Genom att integrera tidigare separata funktioner 

minimeras risken för inkompabilitetsproblem och inkonsekventa praktiker som kan förekomma 
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om inga regleringar finns för hur arbetet ska utföras, och därigenom strömlinjeformas 

verksamheten (Benders, Batenburg & Van der Blonk, 2006; Feld & Stoddard, 2004).  

Samtidigt framkommer ett behov av att kunna anpassa undervisningsmiljön efter den 

specifika lärsituationen, och frågan som väcks i samband med detta är huruvida det går att 

integrera alla verktyg som någon gång skulle komma att behövas. Är det möjligt att täcka in alla 

önskvärda funktioner utan att för den sakens skull förlora strukturen som plattformslösningen 

bidrar till? Det framstår onekligen som en problematisk ekvation, inte minst som lärarna 

återkommande understryker hur varje lärsituation är unik. Integrering och strömlinjeformning 

må kunna innebära resurseffektivisering i och med en reducering av att inkonsekventa mönster i 

arbetsflödet, men det skulle bli både dyrt och omständigt att underhålla en plattform om alla 

tänkbara verktyg ska tillhandahållas internt inom den. Dessutom vore detta alltså motstridigt 

tanken om integrering som strukturerande och rationaliserande.  

Som Davenport (1998) lyfter är en fara med integrering att verksamheten i någon mening 

tvingas in i förutbestämda praktiker som definieras i samband med designen av en samlad 

lösning. Flera informanter resonerar på liknande sätt när de uttrycker att plattformskonceptet 

driver in dem i givna arbetssätt, något som strider mot deras pedagogiska ideal. De menar att 

undervisningen måste utformas med utgångspunkt i vad elever och lärare behöver i varje enskild 

situation, och att på förhand satta ramar begränsar möjligheten att designa lärmiljön så att den 

understödjer och bidrar till ett ökat lärande. Dessa lärare är alltså i någon mening motståndare 

till plattformskonceptet som sådant, och vissa av dem menar att spretigheten som användningen 

av olika fristående verktyg kan föra med sig är nyttig för eleverna att hantera. De hänvisar till att 

det är så som världen är beskaffad, och menar att en förmåga att hantera föränderliga miljöer är 

nödvändig för att kunna fungera i dagens samhälle.  

Å andra sidan har den typ av spretighet som åsyftas orsakat stora problem på andra håll, och 

inte minst inom vården ser vi hur en rörig IT-miljö medför förödande konsekvenser. På grund av 

en ökad mängd administrativt arbete i kombination med många och komplicerade system som 

kommunicerar dåligt med varandra spenderar vårdpersonal allt mer av arbetstiden i olika IT-

system, och allt mindre åt patienter (Socialdepartementet, 2014). Hur mycket är friheten som 

förknippas med användningen av externa verktyg värd, om den innebär att kärnverksamheten 

inte längre kan ägnas fullt fokus? Så länge vi pratar om ett mindre antal olika system som 

användaren ska växla mellan är situationen sannolikt under kontroll, men var går egentligen 

gränsen för vad som är hanterbart? Växer antalet blir situationen snabbt besvärande, och 

rimligtvis är det inte lärarna som påverkas mest av detta. Även om informanterna framhåller hur 

lärmiljön anpassas efter varje unik situation är det i slutändan upp till lärarna att bestämma 

upplägget, och troligtvis går detta igen i den egna undervisningen, medan eleverna dagligen 

möter ett antal olika lärare som alla har sina arbetssätt.  

Att släppa kontrollen och låta lärarna fritt välja verktyg kan också bidra till uppkomsten av 

klyftor avseende utbildningskvalitet. Med en centraliserad lösning säkerställs att alla lärare 

arbetar efter samma förutsättningar och med samma uppsättning verktyg, vilket inte är fallet om 

designen av lärsituationen är upp till var och en. Risken med det senare alternativet är att 
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utbildningen varierar kraftigt från en situation till en annan, oavsett om vi pratar om olika skolor 

eller olika klassrum inom samma verksamhet. 

 Så, i vilken riktning bör skolans digitala miljö utvecklas? Är det önskvärt att tillhandahålla en 

integrerad lösning som samlar alla verktyg, såväl pedagogiska som administrativa, eller finns det 

skäl att låta lärarna själva besluta om vilka hjälpmedel som ska användas? Att upplåta ansvaret 

till var och en ökar flexibiliteten och breddar perspektiv och möjligheter, på gott och ont. 

Avsaknaden av en samlad lösning kan dock orsaka strukturproblem och ökade klyftor, medan en 

integrerad plattform strömlinjeformar verksamheten och säkerställer en viss grad av kvalitet vad 

gäller de verktyg som används.  

Undersökningen visar på tydliga för- och nackdelar med plattformskonceptet. Att digitala 

verktyg kan stödja lärprocesser tycks det råda konsensus om, men när det gäller huruvida dessa 

verktyg bör existera inom ramen för en samlad lösning går meningarna isär. Det är relevant att 

fundera över huruvida avvägningen mellan struktur och flexibilitet är genomförbar i praktiken, 

och om en enskild skola kan välja ett alternativ framför ett annat. Frågan är om det går att hitta 

en gyllene mellanväg, som tillvaratar och införlivar fördelarna med båda alternativen. Snarare än 

att helt släppa kontrollen, eller kontrollera helt och fullt, vore det därför värdefullt att se på hur 

alternativ som centrala inloggningstjänster kan användas för att knyta ihop den digitala miljön 

utan att för den sakens skull verka alltför begränsande.  

9. Slutsats & vidare forskning 

Denna studie har i enlighet med frågeställningarna sökt besvara vilka för- respektive nackdelar 

som finns med att samla pedagogiska och administrativa verktyg inom ramen för en integrerad 

lärplattform. Under studiens gång blev det tydligt att distinktionen mellan administration och 

pedagogik är mer komplicerad än den först kan verka, och i många fall råder en förvirring kring 

vilka verktyg som stödjer vilka syften. Detta innebär att förutsättningarna för en integrerad 

lärplattform kompliceras, och därmed finns vissa områden som bör beaktas innan en skola går 

vidare i utformningen av sin digitala miljö.  

Inte minst måste skolan fastställa hur relationen mellan flexibilitet och struktur ska hanteras. 

Om en stor grad av frihet är önskvärd, som leder till en ökad flexibilitet inför det unika i varje 

enskild lärsituation, är fristående verktyg att rekommendera. Om det å andra sidan är en ökad 

tydlighet som prioriteras, som strömlinjeformar verksamheten och som skapar för alla likvärdiga 

förutsättningar, framstår den samlade plattformslösningen som ett bättre alternativ.  

Det är med andra ord av yttersta vikt att utgå från de egna behoven när för- och nackdelar 

med respektive lösning vägs mot varandra, och på så sätt kan en digital miljö utvecklas som 

understödjer verksamheten som sådan. Oavsett vilket alternativ som väljs är det nödvändigt att 

vara medveten om de begränsningar som följer med konceptet, och arbeta med att hantera dessa 

på bästa möjliga vis. På så sätt kan fördelarna med digitala verktyg tillvaratas och verksamheten 

utvecklas.  
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Resultatet av denna studie pekar på ett vissa övervägande som bör göras innan beslut fattas 

om integrerade lärmiljöer. För att komplettera detta bidrag vore det önskvärt att utvidga 

studiens omfattning för att förbättra underlaget och synliggöra fler perspektiv. Utöver fler lärare 

i allmänhet vore det särskilt relevant att genomföra studier som inbegriper mindre IT-vana 

lärare, för att se hur dessa betraktar plattformskonceptet som lösning. Därtill vore det värdefullt 

att studera problemområdet utanför de specifika förutsättningar som varit aktuella i denna 

undersökning, och genom att involvera exempelvis elever, vårdnadshavare och rektorer kan 

ytterligare perspektiv på frågan synliggöras. Avslutningsvis vore det också av intresse att 

undersöka förutsättningarna för alternativa lösningar som inte faller inom ramen för denna 

studie, exempelvis i form av central inloggning.  

Tack 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till IT-företaget och till skolan för ett gott samarbete, 

samt till informanterna som tagit sig tid till att besvara våra frågor med stort engagemang. Utan 

er medverkan hade denna studie aldrig varit möjlig att genomföra. Tack också till vår handledare 

Torbjörn Nordström vid institutionen för informatik.  

Umeå, den 2 juni 2015 

Frida Mattsson & Evelina Griborn 
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  Bilaga 1 
    

 

Intervjuguide, skolans IT-chef 

Inledningsvis 

● Kort presentation av intervjuns upplägg (anonymitet, konfidentialitet, inspelning...) 

● Titel, ålder, arbetsuppgifter, hur länge arbetat i projektet?  

 

Bakgrund 

● Hur skulle ni beskriva samarbetet med IT-företaget? Hur inleddes det?  

● Hur uppkom idén om lärplattformen? 

● Hur har design- och utvecklingsprocessen sett ut?  

● Hur kom ni fram till era mål med utvecklingen av plattformen? Vilka är dessa? 

● Vilka har varit involverade i kravframställningen? (Rektorer, lärare, IT-ansvariga etc?)  

● I vilken fas befinner sig utvecklingen nu? Vilka frågor diskuteras idag?  

 

Lärplattformen 

● Vilken är din bild/definition av en (generell) lärplattform? Vilka funktioner inkluderar en 

sådan och vilka processer stöds? 

● Vilka är de främsta syftena med lärplattformen? Finns någon pedagogisk idé? 

● Hur ser du på relationen mellan administrativa och pedagogiska syften när det gäller 

lärplattformar? 

● Hur ser du att plattformen skiljer sig från befintliga lösningar på marknaden? Vilka 

fördelar har denna produkt gentemot övriga?  

● Vad är den långsiktiga planen för plattformen? Hur ser du att den kommer att utvecklas i 

framtiden?



  Bilaga 2 

 

Intervjuguide, IT-företaget 

Inledningsvis 

● Kort presentation av intervjuns upplägg (anonymitet, konfidentialitet, inspelning...) 

● Titel, ålder, arbetsuppgifter, hur länge arbetat med projektet?  

 

Bakgrund 

● Hur skulle ni beskriva samarbetet med skolan? Hur inleddes det?  

● Hur uppkom idén om lärplattformen? 

● Hur har design- och utvecklingsprocessen sett ut?  

● Hur kom ni fram till vad skolans mål med utvecklingen av plattformen är? Vilka är 

dessa? Finns det någon pedagogisk idé? 

● Vilka har varit involverade i kravframställningen? (Rektorer, lärare, IT-ansvariga etc?)  

● Vilka mål har IT-företaget /haft/ med utvecklingen av plattformen? Skiljer sig dessa på 

något sätt från kundens?  

● Hur ser ägandeförhållandena för lärplattformen ut?  

● I vilken fas befinner sig utvecklingen nu? Vilka frågor diskuteras idag?  

 

Lärplattformen 

● Vilken är er bild/definition av en (generell) lärplattform? Vilka funktioner inkluderar en 

sådan och vilka processer stöds? 

● Vilka är de främsta syftena med lärplattformen? (Administrativa/pedagogiska?)  

● Hur ser ni på relationen mellan administrativa och pedagogiska syften/funktioner när 

det gäller lärplattformar?  

● Hur ser ni att plattformen skiljer sig från befintliga lösningar på marknaden? Vilka 

konkurrensfördelar har denna produkt gentemot övriga?  

● Vad är den långsiktiga planen för plattformen? Hur ser ni att den kommer att utvecklas i 

framtiden?



  Bilaga 3 

 

Intervjuguide, lärarintervjuer 

Inledningsvis 

● Kort presentation av intervjuns upplägg (anonymitet, konfidentialitet, inspelning...) 

● Ålder, ämne, hur länge arbetat som lärare, IT-vana?  

 

Pedagogik 

● Hur ser du på pedagogik och lärande i skolan? Vilken pedagogisk utgångspunkt baserar 

du din undervisning och din roll som lärare på?  

● Vilka pedagogiska processer/aktiviteter använder du i undervisningen? Använder du 

olika undervisningsformer för “lätt” respektive “svårt” undervisningsinnehåll? 

● Vilken roll har eleverna i klassrummet?  

● Hur delaktiga är eleverna i undervisningen? /Hur/ har de möjlighet att påverka 

innehållet?  

● Hur vill du att rollerna i klassrummet ska se ut? Vilken roll önskar du att eleverna ska ha?  

● Hur kan undervisningen förändras för att förbättra lärandet?  

 

Digitala verktyg 

● Vad har du för erfarenhet av att använda digitala hjälpmedel i klassrummet? Vilka 

verktyg har du använt? Vilka har fungerat bra/mindre bra?  

● Har du haft möjlighet att påverka utvecklingen av den digitala miljön?  

● Vad har du för erfarenhet av att arbeta med lärplattformar i undervisningen? 

● Vilken är din bild/definition av en generell lärplattform? Vilka funktioner inkluderar en 

sådan och vilka processer stöds? 

● Vad ser du som de främsta syftena med att använda en lärplattform?  

● Finns det några nackdelar? (Spretigt om fristående verktyg/oflexibelt om samlad 

lösning?) Vilka fördelar ser du? 

● Hur ser du på relationen mellan administrativa och pedagogiska syften när det gäller 

lärplattformar?  

● Hur ser du att en lärplattform skulle kunna understödja ett bättre lärande? 

● Hur tror du att framtidens undervisning kommer att se ut? Vilka digitala hjälpmedel 

kommer att användas? 


