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Abstract 

The aim of this study is to identify teachers’ professional opinion of SchoolSoft, a learning 

platform that is used in all public schools on Gotland, Sweden. Qualitative group interviews 

with a total of twelve teachers, together with the results of a questionnaire that the participating 

teachers filled in provided the data for this study. The participating teachers all worked in 

Swedish grundskolan (compulsory primary- and lower secondary school). The teachers’ 

opinions of Schoolsoft were identified by subjecting the data to a content analysis.  

 

The results of this study show that the teachers who participated in the study used only a handful 

of the many available functions of SchoolSoft. They explained that whilst there are some useful 

functions of the software there exist a plethora of issues, primarily pertaining to its lacking ease 

of use. Using the Technology Acceptance model, the relationship between perceived ease of 

use and perceived usefulness can explain the teachers’ overwhelmingly negative opinion of 

SchoolSoft. Furthermore, it became apparent that only one of the twelve teachers had received 

any formal training in the usage of SchoolSoft, despite the fact that all teachers on Gotland are 

required to use it. This fact is likely associated with the teachers critique of the software’s ease 

of use. An analysis of the teachers’ usage of SchoolSoft through the Innovation-Decision Model 

shows that the teachers who participated in this study, being long term users of the learning 

platform and therefore having already progressed through the preceding stages of the model, 

were all in the conformation phase. The majority of whom indicating that they would neither 

like to increase their usage of SchoolSoft or continue using it to the same degree.  

 

When questioned if the compulsory usage SchoolSoft affects their freedom to structure their 

teaching in the way they see fit (Swedish: friutrymme) the teachers responded that it does not. 

They plan their lessons however they want regardless. They did however indicate that as a result 

their transparency towards their students’ parents is limited because the teachers are not always 

able to publish their lesson plans on the learning platform. 

 

Keywords: Learning platform, SchoolSoft, Technology Acceptance Model, Innovation-

Decision Model.  
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Förord 

Med våra olika kulturer, erfarenheter, förstaspråk och åldersmässiga skillnad på trettio år 

inledde vi vårt samarbete med uppsatsen med avstamp i det gemensamma intresset om 

digitalisering och framför allt digitaliseringens möjligheter. Under den tid som vårt arbete med 

studien pågått har vi fått bekräftat att olikheter är en tillgång och vi har därför också givit 

varandras styrkor generöst utrymme. De styrkor som berikat vårt samarbete handlar om allt från 

digital kunskap till språkliga färdigheter. Utöver att dela med oss om det goda samarbetet vi 

haft vill vi också framföra vår uppskattning till de personer som på ett eller annat sätt bidragit 

till studiens genomförande. 

 

Vi vill därför tacka vår handledare för den goda vägledning som hjälpt oss föra arbetet framåt.   

Vårt tack riktas även till de personer vid Region Gotland som bidragit med ett inspirerande 

ämnesförslag och visat oss lärplattformen SchoolSofts olika funktioner.  Ett stort tack även till 

alla lärare, våra framtida kollegor, som tagit sig tid för att medverka i studien.  

 

Avslutningsvis ett varmt tack till våra nära och kära som under den mycket intressanta men 

intensiva perioden för arbetet inte bara visat sin förståelse utan även uppmuntrat och stöttat oss. 

Framförallt har de under våra mest försjunkna stunder påmint oss om det pågående fantastiska 

vardagliga livet vilket också fyllt oss med nytt bränsle genom hela vår skrivprocess.   

 

Visby, juni 2019 

 

Pernilla Söderström och Kyle Howard 
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1. Inledning 

Det står klart att vi lever i ett digitalt samhälle där alltfler tjänster kräver digital kompetens. Det 

går helt enkelt inte att göra vissa saker som förr. Det finns risk för att individer som inte 

behärskar de moderna, digitala tillvägagångssätten isoleras från samhället. I inledningen av 

boken Digitalisering skildrar Cöster och Westelius (2016) en vanlig dag i vårt digitala samhälle 

utifrån flera olika perspektiv. De synliggör bland annat hur digitalisering har påverkat allt från 

vår konsumtion av media till mjölkandet av kor (ibid, ss. 5-10). Digitaliseringen är omfattande 

och avspeglar sig i såväl vår vardag som i arbetslivet. 

 

Genom internet har gränserna mellan arbete och privatliv suddats ut. Skillnader finns dock 

beträffande hur ofta internet används. Oavsett hur ofta internet används visar det sig att allt fler 

internettjänster nyttjas. Internetanvändandet breder numer ut sig över flera generationer och har 

krupit ned ända till spädbarnsåldern (Davidsson, Palm & Melin Mandre, 2018, ss. 4-6). Många 

barn är att betrakta som digitala infödingar eftersom de redan i mycket tidig ålder skaffat sig 

erfarenheter av olika digitala medier (Säljö, Liberg & Lundgren, 2014, s. 697). Unga användare 

som redan vid skolstart bär på digitala förkunskaper utmanar onekligen skolan.   

 

Digitaliseringens ständiga utveckling är spännande och ibland kanske till och med krävande. 

När arbetssätt förändras vilar det inte alltid i arbetstagarens händer att själv välja digitala 

lösningar att arbeta med. Lärarförbundet (2019) menar att det inom skolans verksamhet är 

vanligt att lärare är ålagda att arbeta i någon form av digital arbetsyta, en så kallad lärplattform 

(ibid. s. 2). En lärplattform är fylld med funktioner vars avsikt är att underlätta lärarens arbete. 

Lärplattformen ska bland annat avlasta det dagliga administrativa arbetet, dokumentation och 

utvärdering samtidigt som kravet på transparens gentemot elever och vårdnadshavare ska 

mötas. Tanken är att allt ska vara samlat på ett ställe och tillgängligt för ett flertal 

användargrupper (Skolverket, 2018b, ss. 19, 21). Här är intressant att ställa sig frågan hur de 

olika grupperna av användare upplever lärplattformens olika funktioner, användbarhet och 

användarvänlighet. Begränsar det enhetliga arbetssättet som en lärplattform för med sig lärarens 

frihet att forma sin undervisning och sätt att dokumentera? Eller är det att betrakta som en 

möjligheternas plattform?  

 

Eftersom vi är två näst intill färdigutbildade lärare föll det sig naturligt att vår studie skulle utgå 

från användarna av lärplattform ur ett lärarperspektiv. Vi är båda genuint intresserade av 

digitala lösningar, om än på lite olika sätt. Kyle är närmast en allätare som slukar teknologi i 

allmänhet och drivs av en lust att behärska programvaror av alla de slag, främst de som har 

pedagogisk koppling. Pernillas intresse bottnar i de möjligheter digitala lösningar för med sig 

för de elever som har behov av stöd och struktur. Det kan vara det där lilla extra som bidra till 
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att motivera och skapa trygghet för eleven under skoldagen men också ett verktyg som gynnar 

samverkan med vårdnadshavare.  

  

1.1 Arbetsfördelning 

Vår strävan har varit en jämn arbetsfördelning vad gäller uppsatsens alla delar och det faller sig 

därför naturligt att vi tillsammans diskuterat och beslutat om studiens alla moment och hur det 

ska presenteras. Vårt samarbete genomsyrar därför hela arbetet med några få undantag. 

Uppsatsen riktlinjer utgår från att det på något sätt måste gå att särskilja enskilda arbetsinsatser 

och fördelningen har därav blivit dels slumpmässig, dels utifrån våra personliga styrkor. Kyle, 

med engelska som förstaspråk, har fördjupat sig i de den teori och modeller som studien utgår 

ifrån och har därav också författat teorikapitlet. Han har även översatt för studien relevanta 

delar av teorin och modellerna till svenska. Utöver det har Kyle inte bara skapat den digitala 

enkäten som använts i studien utan även, med sin fallenhet för arbete med Excel, skapat studiens 

alla tabeller och diagram. Pernilla har ansvarat för förord, inledning och bakgrund. Våra olika 

förstaspråk har varit en fantastisk tillgång för oss båda och skapat goda förutsättningar för oss 

att kunna fördjupa oss i vår studie genom hela processen.  
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2. Bakgrund 

I inledningen berördes hur internet påverkar gemene mans vardag med följden att svenska 

folkets internetvanor förändrats i alla åldrar. Samtidigt gör digitaliseringen avtryck i skolans 

verksamhet på flera sätt. Digitala verktyg och digitalt lärande färgar undervisningen. Även de 

administrativa uppgifterna och dokumentation sker digitalt och då ofta i lärplattformar. I det 

här kapitlet beskrivs lärplattformar i allmänhet, vilka behov de avser att fylla och några av 

lärplattformarnas användargrupper. Därefter följer exempel på hur lokala riktlinjer för lärare 

kan vara utformade vad gäller arbete i lärplattform och en beskrivning av SchoolSofts olika 

funktioner. Avslutningsvis definieras begreppet friutrymme vilket är ett centralt begrepp i 

studien. Friutrymme är intressant i sammanhanget eftersom lärplattformar för med sig ett 

enhetligt arbetssätt. Möjligen kan detta enhetliga arbetssätt skapa ytterligare ramar vad gäller 

den frihet att tolka och handla som lärare har i sin yrkesroll.  

2.1 Lärplattformar 

I skolans verksamhet är det vanligt med digitala lösningar i form av lärplattformar där 

pedagogiska och administrativa uppgifter kan hanteras. Det kan närmast beskrivas som en 

digital arbetsyta där till exempel planering, schema, frånvaroanmälan, information, läxor, 

ämnesmatris, bedömning och kommunikation med elever och vårdnadshavare kan hanteras.  

 

Redan på mitten av 1990-talet gjorde lärplattformarna sitt intåg i Sverige. I takt med 

utvecklingen har de också benämnts på flera olika sätt. Några exempel på detta är Learning 

Management System (LMS), Virtual Learning Environment (VLE) och Personal Learning 

Environment (PLE) (Spetz, 2007, s. 17). I Digitalisering i skolan – möjligheter och utmaningar 

(Skolverket, 2018b) framgår också att lärplattformar förekommer i olika varianter och att LMS 

är den typ av plattform som kommuner och skolor ofta använder sig av. LMS har en 

samordnande effekt och utgör en länk mellan lärare, elev och vårdnadshavare där digitalt 

material som läxor, frånvaro, mejl och meddelande är exempel på tillgängliga funktioner. 

Utvecklingen av det digitala landskapet visar sig vara betydligt rörligare idag eftersom det 

utöver lärplattformar även används sociala medier och digitala lärobjekt.  Detta benämns allt 

oftare som personliga lärnätverk (PLE), ett nätverk av multipla plattformar (ibid. ss. 17-19). 

Frågan är hur lärplattformarnas funktioner förhåller sig till det rörliga digitala landskapets krav. 

 

Redan 2009 lyfte Paulsson fram att antalet skolor som nyttjar lärplattformar ökar men att detta 

för med sig ramar och begränsningar. Vidare anser Paulsson att det är viktigt att se över 

orsakerna till begränsningarna och på vilka sätt de kan minimeras. Den vanligtvis redan färdiga 

utformningen av lärplattformarna har förvisso många funktioner men de motsvarar inte alltid 

användarnas faktiska behov (ibid. ss. 1-3). I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
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nationella handlingsplan för digitalisering av skolväsendet (2019) framgår att när digitala 

tjänster inte är förankrade och anpassade till användarnas behov utgör det ett hinder vilket 

hämmar ett ökat användande (ibid. 2019, s. 24). Paulsson (2009) menar att även om det är 

möjligt att lägga till funktioner i lärplattformar, så kallade plug-in eller add-on, så kvarstår 

systemets svagheter ändå. I samband med brister när det gäller samspel mellan 

lärplattformarnas funktioner och andra system och tjänster nämner Paulsson mashup, som ett 

framtida alternativ i utbildningssammanhang. Mashup innebär att flera källor oberoende av 

varandra kan fogas samman utefter användares specifika behov i en webbapplikation (ibid. ss. 

3-4).  

 

2.2 Lärplattformar ur användarnas perspektiv 

En lärplattform ska vara en digital sambandscentral för flera användargrupper. Hit räknas 

skolledning, lärare och annan skolpersonal, elever samt vårdnadshavare. Endast tre av dessa 

användargrupper behandlas. Dessa tre grupper är elever, vårdnadshavare och lärare.   

2.2.1 Elever och vårdnadshavare 

Även om studien utgår från ett lärarperspektiv är det intressant, om än i sparsamt format, att få 

en inblick i mottagarnas perspektiv ur några aspekter. Mottagare i det här fallet är elever och 

vårdnadshavare som genom en lärplattform kan få tillgång till flera tjänster. Som tidigare 

nämnts kan det gälla information, meddelandefunktion, schema, planering och bedömning och 

resultat. Denna transparens är också väl förankrad i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Lgr11) där det framgår att läraren ska bistå med kontinuerlig 

information till vårdnadshavare om elevens skolsituation, kunskapsutveckling, studieresultat 

och utvecklingsbehov (2018, ss. 14,16). Att det finns ett värde i att samla information på ett 

ställe framhåller Fleischer och Kvarnsell (2015) eftersom det då enkelt kan förmedlas till såväl 

elever som vårdnadshavare. De föreslår en molnbaserad lärplattform för ändamålet (ibid. s. 

116).  
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Hur information, uppgifter och bedömning delges elever och vårdnadshavare varierar dock. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2019) lyfter i den nationella handlingsplanen för 

digitalisering av skolväsendet fram följande:  

   

För eleverna är det viktigt att information om exempelvis uppgifter och bedömningar är samlad 

på ett ställe och att lärarna inte gör på olika sätt. För vårdnadshavare handlar det till exempel om 

att central information är lättillgänglig. När huvudmännen utvärderar hur dessa olika målgrupper 

upplever användarvänligheten framkommer att det finns brister inom detta område. (SKL, 2019, 

s.24) 

  

Som framgår i citatet ovan är någon form av samordnande och användarvänlig digital lösning 

att föredra både vad gäller elever och vårdnadshavare.  

 

Internetstiftelsen i Sverige gjorde 2016 en mätning angående hur ofta elever använder 

lärplattformar i samarbetssyfte med lärare. I årskurs 4-6 använde 15 procent lärplattform 

dagligen och 40 procent varje vecka. I årskurserna 7-9 var det 29 procent som använde 

lärplattform dagligen och 53 procent varje vecka (ibid. s. 31). Det visar att antal användare ökar 

i de högre årskurserna men uppgår som mest till knappt hälften av eleverna.  

 

I en rapport från Skolverket (2016) framgår att under år 2015 hade 95 procent av de kommunala 

gymnasieskolorna en plattform för samarbete mellan lärare, elever och vårdnadshavare och 84 

procent av friskolorna. I grundskolan var det ett lägre antal, 67 procent vid de kommunala 

skolorna och 56 procent vid friskolorna som hade plattformar. De vanligaste funktionerna som 

erbjuds i grundskola och gymnasieskolan är kontaktuppgifter till lärare, schema, pågående 

skolarbeten, läxor, resultat och formativ bedömning. När det gäller vecko- och månadsbrev är 

fördelningen ojämn i de olika stadierna. 73 procent av grundskolorna och 33 procent av 

gymnasieskolorna har vecko- och månadsbrev. När det gäller möjlighet för vårdnadshavare och 

elever att göra frånvaroanmälan erbjuder åtta av tio gymnasieskolor detta jämfört med sju av 

tio grundskolor (ibid. ss. 51-53).  

 

Sammantaget är antalet elever som använder lärplattformar relativt lågt och man kan ställa sig 

frågan varför det är så. Enligt SKL (2019) visar huvudmännens utvärderingar att 

användarvänligheten i digitala miljöer är bristande vilket antyder att detta kan vara en 

bidragande orsak till det låga användandet hos eleverna. En annan brist som lyfts fram är 

avsaknad av ett enhetligt arbetssätt bland lärare.   
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2.2.2 Lärare  

Krav på transparens, dokumentation, kommunikation och andra administrativa uppgifter är 

lärarens skyldighet att hantera. Meningen är att digitala system, som till exempel lärplattformar, 

ska effektivisera det arbetet. Ibland blir dock effekten den motsatta. Administrationen blir helt 

enkelt mer tidskrävande och därmed får läraren mindre tid för att möta eleverna (Skolverket, 

2018b, ss. 21-23). 

 

Hur lärare arbetar med lärplattformar beror förstås på vilka riktlinjer de har att rätta sig efter. 

Lärare kan ofta vara ålagda att använda vissa funktioner i en lärplattform medan andra 

funktioner är valfria att använda. I Lärarförbundets rapport Stör- eller stödfunktion? en rapport 

om lärplattformar som publicerades 2019 deltog 527 lärare. I rapporten framgår att 86 procent 

av lärarna är ålagda att dokumentera elevernas kunskapsutveckling i en digital lärplattform. 

Näst intill alla lärare för även dokumentation utöver den som de registrerar i lärplattformen. 

Trots redan hög arbetsbelastning dubbeldokumenterar således lärarna. Här bör beaktas att 

dokumentationen i sig lyfts fram som både stressande (82 procent) och en orsak till minskad 

arbetsglädje (77 procent). Vidare anser 59 procent att lärplattformar inte är ett fungerande 

stödverktyg för elevernas kunskapsutveckling och lika många svarar att om de inte var ålagda 

dokumentation i lärplattformen så skulle de inte använda den (ibid. ss. 2-8). Den här rapporten 

är en del utav en kommande och mer omfattande huvudrapport, Dokumentationsbördan.  

 

Som nämnts tidigare är dubbelt arbete med dokumentation vanligt.  Skolverket (2018a) menar 

att målet med dokumentation är att understödja elevernas kunskapsutveckling och för att sätta 

betyg på ett för läraren lätthanterligt sätt. Detta går förlorat om dokumentation sker i både fysisk 

och digital form. Det framhålls att dokumentationen skall utgå från lärarens professionella 

bedömning om vad läraren anser sig behöva för underlag som dels ska gynna elevernas 

kunskapsutveckling, och dels utgöra en grund för betygssättning. Å ena sidan kan ålagd digital 

dokumentation delges elever och vårdnadshavare på ett enkelt sätt, å andra sidan kan kravet på 

digital dokumentation leda till mer dokumentation än vad som gagnar elevernas 

kunskapsutveckling (ibid. ss. 20-21).  

 

2.3 Lärares riktlinjer för arbete i lärplattform på Gotland 

SchoolSoft är den lärplattform som Region Gotland beslutat att de gotländska kommunala 

skolorna ska använda. På Region Gotlands hemsida finns ett beslut från 2013 tillgängligt med 

de riktlinjer och strategier som gäller för användandet av lärplattformen SchoolSoft inom 

regionen.  
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Dokumentet inleds med vilken funktion SchoolSoft avser att fylla. Bland annat ska SchoolSoft 

underlätta både det pedagogiska och administrativa arbetet för lärarna. Vidare ska 

lärplattformen delge vårdnadshavare allmän information men också uppgifter om sitt barns 

kunskapsutveckling. Ur elevens perspektiv ska SchoolSoft fungera som ett stöd i skolarbetet 

genom att läxor, information och planeringar ska finnas tillgängliga. I beslutet framgår hur 

lärare i grundskolan, genom tre steg och senast hösten 2014, ska ha uppnått en gemensam lägsta 

nivå av hur SchoolSoft ska användas. Lärarens ansvarsområde för implementeringen av 

riktlinjerna beskrivs inom varje steg och ger en bred bild över de olika funktionerna i 

SchoolSoft som ska användas. Mycket kortfattat gäller det att samla information och 

dokumentation på ett ställe och därmed göra detta lättillgängligt för flera parter. Här avses 

rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare (Region Gotland, 2013). Vidare presenteras i 

Handlingsplan för digitalisering 2017-2022 (2018) att medarbetare ska nyttja digitala 

lärplattformar för administration, kommunikation och bedömning (ibid. s. 5). Det talar för ett 

fortsatt mål att hantera de olika uppgifterna via lärplattform.  

2.4 SchoolSoft 

SchoolSoft erbjuder många olika funktioner (bilaga 1) och det framgår av leverantörers hemsida 

att lärplattformen är utarbetad i samverkan med skolledare och lärare i Sverige. Det nära 

samarbetet med användare framhålls som en orsak till lärplattformens användarvänlighet. 

SchoolSoft ska utifrån lagar och förordningar kunna hantera dokumentation, kunskapskrav och 

ge transparens gentemot vårdnadshavare. På SchoolSofts hemsida är informationen mycket 

sparsam och all support för att stödja lärarnas arbete i SchoolSoft hänvisas till den egna skolans 

administratör. Sidan länkar dock till en YouTubekanal där ett tjugotal klipp med 

instruktionsvideos finns tillgängliga. Enligt hemsidans nyheter finns även integrationer 

tillgängliga vars avsikt är att bredda tillgången till externa digitala material.  

 

2.5 Lärarens friutrymme  

För att kunna utröna om lärplattformar och lokala riktlinjer skapar ramar som påverkar lärarens 

friutrymme är det relevant att först utreda begreppet friutrymme. 

 

Friutrymme är ett omfattande begrepp som behöver tydliggöras. Det kan förklaras utifrån flera 

yrkesroller där till exempel socialarbetare, poliser och lärare kan nämnas.  Ur lärarens 

perspektiv beskriver Karlefjärd (2011) hur den politiskt styrda organisationen som skolan utgör 

ska rymmas inom det statliga ramverket. Ramverket utgörs av styrdokument där skollag, 

förordningar, läroplan, kursplaner och betygskriterier ingår men också de ramar som fastställs 

på kommunal nivå. Vidare menar Karlefjärd att inom dessa ramar förväntas läraren som 
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professionell aktör att utarbeta undervisningen vilket för med sig såväl tolkningsföreträde som 

handlingsutrymme. Med tolkningsföreträde avses hur läraren tyder styrdokumenten och med 

handlingsutrymmet hur läraren genom sin professionella förmåga agerar i förhållande till dessa. 

Utifrån detta beskriver Karlefjärd begreppet friutrymme genom ”[d]et har så att säga etablerats 

en viss professionell autonomi, ett friutrymme” (ibid. s. 9). Jonnegård, Funck och Wolmesjö 

(2008) menar att professionellt friutrymme närmast kan beskrivas som samhällets förtroende 

till den professionelles kunskap och kompetens (ibid. s. 13). Läraren ses som en länk mellan de 

politiska besluten och medborgarna där både förväntningar och tilltro tillskrivs lärarens 

profession (Karlefjärd, 2011, s. 15). 

 

Begreppet friutrymme kan också beskrivas genom frirumsteorin eller frirumsmodellen (Berg, 

2003, ss. 30-31). Frirumsteorin beskrivs närmare i teoriavsnittet. Sammanfattningsvis är det ett 

friutrymme mellan yttre och inre gränser inom skolans organisation. Lärare kan erövra detta 

friutrymme genom att planera och utföra sin undervisning på valfritt sätt så vitt de håller sig 

inom dessa gränser. Med detta som bakgrund kan man diskutera lärares professionalism och 

deras professionella frihet.    

 

2.6 Sammanfattning 

Samhällets snabba förändringstakt och ett ökat utbud av digitala verktyg ska synkroniseras med 

skolans uppdrag. När det gäller hur arbete med lärplattformar faktiskt gör avtryck i skolans 

verksamhet tar det sig lite olika uttryck. Det är vanligt förekommande att lärplattformar används 

som samordnande digitala redskap i de svenska skolorna. Det står också klart att lärarna ofta är 

ålagda att använda lärplattformar i sitt dagliga arbete men att majoriteten av lärarna skulle avstå 

från att använda lärplattformar om de inte var hänvisade till det.  När lärare hänvisas till 

enhetligt arbetssätt i lärplattformar är det möjligt att det också gör anspråk på yrkesrollens 

friutrymme. Samtidigt finns indikationer på att elever och vårdnadshavare som användargrupp 

önskar ett lättillgängligt enhetligt system för central information. 
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3. Forskningsöversikt 

Studien behandlar främst lärares arbete med lärplattformar och om lärplattformar i något 

avseende kan tänkas påverka professionens upplevelse av ett begränsat friutrymme. Med 

anledning av detta presenteras i det här kapitlet forskning som knyter an till dessa perspektiv. 

Eftersom det saknas forskning om hur lärplattformar används inom grundskolan presenteras 

forskning som utgår från universitetsutbildningar. Detta görs både utifrån studenters och lärares 

synvinkel. Sedan följer en förklaring av hur olika skoltraditioner skapar variation gällande 

friutrymmets omfattning och innehåll. På grund av de olika skoltraditionerna är tillgången till 

relevant internationell forskning begränsad och därmed avslutas kapitlet med en svensk 

avhandling om lärares friutrymme. Precis som forskning om lärplattformar i grundskolan 

saknas, saknas även forskning där samband mellan lärplattformar och friutrymme undersöks. 

Därför presenteras forskning om friutrymme och lärplattformar var för sig. 

 

3.1 Forskning om lärplattformar 

Det finns mycket tidigare forskning som behandlar digitaliseringen av skolan i något avseende. 

Här kan forskning om gamification, dess metod och hur den kan ökad elevernas motivation 

nämnas. Detta är onekligen en av digitaliseringens möjligheter och ett mycket intressant ämne 

men det gör också avsteg från den här studiens syfte. Därav kommer detta inte att behandlas 

vidare. Detta gäller även andra aspekter av skolans digitalisering. Forskningen som följer berör 

specifikt digitala arbetsytor i form av lärplattformar.  

  

Forskning om lärplattformar som är intressant för den här studien är bland annat Moreno, 

Cavazotte och Alves (2017) forskning där studenters avsikt att använda lärplattformar på ett 

effektivt sätt undersöks. Moreno m.fl. resultat visar att studenternas upplevelser av 

lärplattformens användbarhet och användarvänlighet hade ett positivt samband med deras 

avsikt att använda lärplattformen (ibid. s. 1003).  

 

Benta, Bologa och Dzitac studie från 2014 belyser på vilka sätt lärplattformar kan stödja 

undervisningen på universitet. Benta m.fl. resultat visar att användandet av lärplattformen 

Moodle hade positiva effekter på studenternas kommunikation med sina lärare samt 

studenternas syn på hemläxor och hur viktigt det är (ibid. s. 1171). När det gäller hur 

lärplattformar påverkar elevernas motivation lyfts detta fram i en studie av Benta, Bologa, 

Dzitac och Dzitac (2015).  

 

Tillgänglig forskning om lärplattformar bygger på universitetsstudenter och i hög grad i 

samband med distansstudier. Det finns ingen forskning om hur lärplattformar används på 
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grundskolan eller vilka effekter användandet har på de yngre elevernas lärande.  Skolverket 

(2018b) uppmärksammar också detta men anser att en del av forskningsresultaten bör vara 

applicerbara även på skolformer för lägre åldrar (ibid. s. 17). 

3.2 Studenter som användare av lärplattformar 

Moreno, Cavazotte och Alves (2017) undersökte hur universitetsstudenter använder 

lärplattformen Moodle i sina distansstudier för företagsekonomi vid ett universitet i Rio de 

Janeiro, Brasilien. Studien beskriver hur studenterna använder lärplattformen för att ta del av 

föreläsningar, ställa frågor och diskutera med andra studenter, ladda upp inlämningsuppgifter 

samt ta del av sina betyg. Moreno m.fl. utgår från de 251 digitala enkäter med 

självskattningsfrågor som studenterna besvarade. Självskattningsfrågorna bygger på elva olika 

etablerade teoretiska modeller vilka sedan omarbetats till en egen modell. Studiens resultat visar 

att studenternas åsikt om huruvida lärplattformen är användbar och användarvänlig påverkar 

deras intention om att använda plattformen på ett effektivt sätt (ibid. ss. 997-1005).  

 

Vilka effekter användandet av lärplattformen Moodle har på universitetsstudenter när den 

används som komplement till undervisningen är i fokus för Benta, Bologa och Dzitac forskning 

från 2014. De undersökte en grupp studenter vid ett universitet i Rumänien där 98 studenter 

använde lärplattformen som komplement till undervisning och 104 studenter som inte använde 

den. Användarna skickade sina inlämningsuppgifter via lärplattformen och fick registrera sig 

på kursen digitalt. Den andra gruppen fick både lämna in sina uppgifter och registrera sig 

manuellt. Benta m.fl.  analyserade serverloggarna för att kunna uttala sig om studenternas 

användning av lärplattformen. Studiens resultat visar att studenterna som ingick i 

användargruppen hade en högre närvaro jämfört med de andra studenterna. Vidare visar studien 

att studenterna respekterade uppgifternas sista inlämningsdatum i en betydligt högre grad när 

de lämnades in digitalt via lärplattformen (ibid. ss. 1171-1174).  

 

Benta, Bologa, Dzitac och Dzitac (2015) gjorde en uppföljning av studien som presenterades 

ovan. Denna gång var studenterna som deltog i studien registrerade hos samma fakultet. 

Studenterna delades in i två grupper. Den ena gruppen var hänvisade till att skicka sina 

inlämningsuppgifter via lärplattformen och den andra gruppen till att lämna in via e-post till 

läraren. Forskarna analyserade studenternas användning av lärplattformen genom att undersöka 

serverloggarna. Resultaten visar att användandet av lärplattformen ökade studenternas 

studieengagemang. 82 procent av studenterna som använde lärplattformen för 

inlämningsuppgifter var mer engagerad i kursen, jämfört med de 44 procent av studenterna som 

skicka in via e-post. Det ökade engagemanget framkom i en analys av serverloggarna. 

Studenterna som använde lärplattformen skickade in preliminära utkast på sina uppgifter till 

läraren. De fick återkoppling och laddade sedan upp ett bearbetat utkast. Denna 
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bearbetningsprocess förekom inte hos studenterna som skickade in via e-post (ibid. ss. 1368-

1372).  

3.3 Lärare som användare av lärplattformar 

I en studie av Sinclair och Aho (2018) undersöktes lärarnas användande av lärplattformen 

Moodle vid två universitet. Till skillnad från forskningen som presenterades ovan, använde 

Sinclair och Aho kvalitativa intervjuer som metod för att bättre kunna uttala sig om varför 

lärarna använder lärplattformar på det sätt de gör. Sinclair och Aho menar att även när 

användandet av lärplattformar är obligatoriskt så förekommer det en stor variation av hur 

lärplattformar faktiskt används. Att säga att en lärplattform används innefattar en bredd av 

motiveringar, aktiviteter och pedagogiska tillvägagångssätt (ibid. s. 159). Studiens resultat visar 

att vissa lärare tar sig an och använder många olika funktioner medan andra använder bara en 

eller ett fåtal funktioner (ibid. ss. 163-165). Lärarna som vågade experimentera med olika 

funktioner och accepterade riskerna med att pröva någonting nytt benämns som 

superinnovatörer av Sinclair och Aho (ibid. s. 166). Anmärkningsvärt nog var 

superinnovatörerna en relativt heterogen grupp. De var inte nödvändigtvis unga, teknikkunniga 

individer som arbetat digitalt länge. Superinnovatörerna var tillräckligt förtrogna för att kunna 

visa sin osäkerhet ibland men även öppna för förändring och nya arbetssätt (ibid. s. 171). Vidare 

noterade forskarna att superinnovatörerna spelade en viktig roll för att få sina kollegor att börja 

använda lärplattformen (ibid. s. 163). 

 

3.4 Forskning om friutrymme 

Begreppet friutrymme avser en företeelse som är geografiskt begränsat i sin användning. En 

stor andel av den internationella forskningen publiceras på engelska och bygger på 

problemformuleringar som är knutna till undervisning i författarnas hemländer. Eftersom det 

förekommer stor variation mellan olika länders läroplaner varierar också omfattningen av 

lärarens friutrymme. Det kan exemplifieras genom skillnaden mellan den tyskspråkig och den 

amerikanska skoltraditionen. Wahlström (2016) menar att i den tyskspråkiga skoltraditionen 

betraktas lärare som licensierad med professionell självständighet som följd.  Den amerikanska 

skoltraditionen däremot innebär att läraren blir certifierad och därmed ska följa och genomföra 

den fastställda manualliknande läroplanen (ibid. s. 141). I Sverige råder den tyskspråkiga 

traditionen. Skillnaden i de olika traditionerna begränsar därav internationell forskning där 

friutrymme som begrepp och fenomen förekommer.  
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3.5 Lärares upplevelse av friutrymme  

Skillnader mellan de tidigare nämnda skoltraditionerna medför variationer av lärares 

friutrymme. Denna studie genomförs i en svensk skolkontext och därmed används den 

tyskspråkig skoltradition som utgångspunkt.  

 

Karlefjärd (2011) undersöker i sin avhandling hur tio gymnasielärare inom ämnet 

samhällskunskap formar sin undervisning med utgångspunkt från den egna kunskapsbasen och 

inom ramen för styrdokumenten (ibid. s. 40). Studien utgår från två teorier där den ena knyter 

an till friutrymme och den andra till den individuella kunskapsbasen. När det gäller friutrymme 

presenterar Karlefjärd sina resultat utifrån perspektiven innehåll, metod och bedömning. Vidare 

redovisas lärarnas upplevda frihet vilka delas in i tre kategorier. Den första kategorin handlar 

om lärare som tycker styrdokumentens utformning är bra och att tolkningsutrymmet är stort. 

Det mynnar sedan ut i en upplevd stor frihet.  Den andra kategori avser lärare som tycker att 

styrdokumenten är både otydliga och svåra.  De anser att otydligheten bidrar till en större känsla 

av frihet. Den tredje kategorin är de lärare som upplever frihet utifrån att de helt enkelt inte 

lägger så stor vikt vid styrdokumenten. Det visar sig att samtliga lärare inom ramen för 

styrdokumenten upplever en relativ stor frihet (ibid. ss. 52-53). I sin slutsats belyser Karlefjärd 

bland annat att friutrymmet omfattar både tolknings- och handlingsutrymme. Upplevelsen av 

frihet beskrivs som stort vad gäller tolkningsutrymmet men varierande när det gäller 

handlingsutrymme. Variationen av det upplevda handlingsutrymmet grundar sig på hur 

undervisningens förutsättningar upplevs. Förutsättningarna beskrivs som mötet mellan 

styrdokument och den enskilde eleven eller elevgruppen (ibid. ss, 108, 113-114). 

 

I den här studien är delar av Karlefjärds avhandling relevant men behöver ses i ett vidare 

perspektiv eftersom SchoolSofts användningsområden omfattar mer än undervisningens 

innehåll, metod och bedömning. Däremot finns samband vad gäller lärarens upplevda 

friutrymme.  

 

3.6 Sammanfattning 

Den tidigare forskning som har presenterats gällande användande av lärplattformar utgår från 

universitetsutbildningar. Anledningen är att det saknas forskning om hur lärplattformar används 

i grundskolan. Som tidigare nämnts är forskningen på universitetsutbildningar även 

applicerbara i skolformerna för de lägre åldrarna. Den forskning som presenteras i kapitlet visar 

att studenter som använder lärplattformar har högre närvaro, lämnar in sina uppgifter i tid, de 

bearbeta sina inlämningsuppgifter efter återkoppling och de har allmänt ett ökat 

studieengagemang.  
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Hur lärare faktiskt använder lärplattformar varierar.  Det gäller även i de fall där lärplattformar 

är obligatoriska att använda. Men det handlar också om att olika användare kan karakteriseras 

utifrån antal funktioner de använder och hur de tar sig an användandet. Detta är ett intressant 

perspektiv som knyter an till den här studien.  

 

Att internationell forskning saknas rörande friutrymme kan delvis förklaras med skillnader i de 

olika skoltraditionerna. I den tyskspråkiga skoltraditionen (som råder i Sverige) kan friutrymme 

delas in i ett tolkningsutrymme och ett handlingsutrymme, där det sist nämnda upplevs vara 

mer begränsat. Om obligatoriskt användande av lärplattform är en begränsande faktor för 

lärarens friutrymme på något sätt är outforskat och därav relevant att undersöka.  

 

Forskningen som presenterats har inspirerat till studiens teoretiska utgångspunkter vilka 

beskrivs närmare i kapitlet som följer. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Inledningsvis beskrivs Innovation-Decision Model som är ett redskap för analys av lärares 

användning av funktioner i lärplattformar. För att kartlägga lärarnas avsikt att använda 

SchoolSoft på ett effektivt sätt används en bearbetad version av Technology Acceptance Model. 

Avslutningsvis beskrivs frirumsteorin som genom sina yttre och inre ramar avgränsar det 

faktiska innehållet i skolans arbete.  

4.1 Innovation-Decision Model 

West, Waddoups och Graham (2007) använder i sin analys av lärares användning av funktioner 

i lärplattform en modifierad version av Innovation-Decision Model. Den modifierade modellen 

är en version av en tidigare modell som presenterats av Rogers (2003). Rogers skapade den 

ursprungliga modellen redan 1962 som ett verktyg för att förstå en beslutsfattandeprocess som 

en individ går igenom när den ska börja använda en ny innovation. Innovation i denna 

bemärkelse är inte begränsad till lärplattfomar, eller ens digitala produkter och tjänster. Här 

används innovation i en mycket vidare betydelse och innefattar alla nya produkter och 

företeelser. Modellen är funktionell och har använts av många forskare genom åren där flera 

varianter av vidareutvecklingar har tillkommit för att anpassa modellen till specifika 

forskningsområden. Rogers modell består av följande fem steg: knowledge, persuasion, 

decision, implementation och confirmation. Innebörden av dessa fem steg beskrivs utförligt i 

Diffusion of Innovations (2003. ss. 169-195). Nedan följer en sammanfattning av modellen med 

vår egen översättning till svenska:  

 

1. Kunskap: Individen lär sig om innovationen  

2. Hållning: Individen bestämmer sig för sitt förhållningssätt gentemot innovationen  

3. Beslut: Individen bestämmer sig för att använda innovationen  

4. Implementering: Individen använder innovationen  

5. Bekräftelse: Individen söker bekräftelse för beslutet att använda innovationen, eller 

beslutar sig för att sluta använda den.  
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West, Waddoups och Graham (2007) vidareutvecklade Rogers modell genom att lägga till 

underordnade steg i implementerings och bekräftelsestegen (ibid. ss. 12-21). Bearbetningarna 

är relevanta för denna studie eftersom de utvecklades specifikt för analys av lärares användning 

av funktioner i en lärplattform. Innebörden av dessa bearbetningar sammanfattas nedan:  

 

Implementering  

• Experimenterande: Individen testar en eller flera funktioner (snarare än hela verktyget)  

• Tekniska utmaningar: Individen möts med tids- och energikrävande hinder som måste 

övervägas mot vinster i effektivitet  

• Integrationssvårigheter: Individen möts med frågan om hur de ska integrera en 

innovation i sin undervisning. Inte sällan innebär det att individen måste tänka om 

gällande sina undervisningsmetoder  

• Ökad bekvämlighet/adaption: Ibland, när individen känner sig trygg med en innovation 

försöker denne anpassa den efter sitt eget behov. 

 

Bekräftelse 

• Fortsatt användning: Individen anser att innovationen är användbar och använder den i 

allt högre grad. Individen blir även allt mer beroende av den  

• Minskad användning – individen använder innovationen minimalt.  Känner sig inte 

bunden till den, utan är öppen för andra möjligheter  

• Användning upphör – individen avvisar innovationen och letar andra lösningar för sina 

behov.  

 

Empirin som samlas in under intervjuerna med lärarna i form av ljudinspelningar och enkät 

analyseras för att identifiera i vilket steg av modellen som informanterna kan tänkas befinna 

sig.  

4.2 Technology Acceptance Model 

Technology Acceptance Model presenterades till en början av Davis (1985) som ett verktyg för 

att analysera effekterna av ett informationssystems egenskaper gällande användarnas acceptans 

av datorbaserade informationssystem. Modellen utgår från individernas intention att använda 

en ny teknologi, vilket påverkas av deras uppfattning om huruvida teknologin är 

användningsbar och användarvänlig. Uppfattad användbarhet (perceived usefullness) definieras 

av Davis som den grad en individ anser att användandet av ett system kan förhöja 

arbetsprestationen. Uppfattad användarvänlighet (perceived ease of use) definierar i vilken mån 

individen anser att användandet av ett system anses vara fritt från fysisk och psykisk 

ansträngning (ibid. s. 27).  
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En central del i modellen är användarnas motivation att använda systemet. Davis modell kan 

ses som en process där systemets egenskaper leder till kognitiv respons i form av systemets 

uppfattade användbarhet och användarvänlighet. Dessa kognitiva responser mynnar sedan ut i 

en affektiv respons genom användarens attityd. Användarens motivation består således av de 

kognitiva responserna och den affektiva responsen i samspel med varandra. Användarens 

motivation påverkar därefter en beteende respons där hur systemet används synliggörs (1985, 

ss. 24-26).  

 

Hela denna process illustreras i Figur 1 nedan, vilken är baserad på en liknande schematisk 

representation hämtad ur Davis avhandling (1985, s. 24).  

 

 

Figur 1: En schematisk representation av Technology Acceptance Model. 

 

Sedan modellen ursprungligen publicerades för mer än 30 år sedan har den vidareutvecklats av 

andra forskare, bland andra Moreno och Oliveira (2010). Eftersom Moreno och Oliveiras studie 

är publicerad på portugisiska utgår följande redogörelsen från en engelsk beskrivning av 

modellen som ingår i en studie av Moreno, Cavazotte och Alves (2017). Vidareutvecklingen av 

modellen gör att den kan tillämpas i instanser där individer måste använda den nya teknologin. 

Detta är viktigt eftersom i situationer där användandet av ett system är obligatorisk och en 

användares intention att använda systemet inte fångar in variationer i hur teknologin tillämpas. 

Modellen analyserar således individernas intention att använda teknologin till sin fulla potential 

och integrera användandet i sina arbetsrutiner (ibid.  s. 997). För att göra Moreno m.fl.:s 

bearbetning av modellen relevant för denna studie har den översatts till svenska och 

omformulerats. Detta för att på ett bättre sätt reflektera hur lärplattformen Schoolsoft och dess 

användningsområden tillämpas på svenska grundskolor. Vår översättning av modellens skala 

följer nedan: 

 

1. Jag vill hitta fler sätt att använda SchoolSoft  

2. Jag vill fortsätta använda SchoolSoft som tidigare (varken mer eller mindre) 

3. Jag vill använda SchoolSoft så lite som möjligt 

4. Jag upplever att jag dubbelarbetar (både i SchoolSoft och manuellt) 

Användbarhet 

Användarvänlighet 

Attityd Faktisk användning 
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Dessa påståenden, tillsammans med andra frågor i enkäten (bilaga 4) används för att analysera 

lärarnas intention att använda SchoolSoft på ett effektivt sätt. Innebörden av begreppet effektivt 

kan behöva förklaras. I denna studie syftar det helt enkelt på att lärarna nyttjar funktionerna i 

SchoolSoft på ett gynnsamt sätt. 

 

4.3 Frirumsteorin 

Frirumsteorin presenterades först av Berg och Wallin 1983 men har sedan bearbetats av Berg 

2003.  I Bergs bearbetade version (2003) beskrivs teorin genom att den utgår ifrån mötet mellan 

skolans formella och informell styrning.  Skolor styrs explicit av läroplanen och regelsystem 

såsom skollagen och den riktning som bestäms av huvudmän. Denna styrning handlar om 

skolans ålagda uppdrag och uttrycks av Berg som ”styrning av skolan” (ibid. s. 26). Skolor styrs 

även implicit och då av kulturellt och historiskt betingade uppdrag. Detta beskrivs ibland med 

begrepp som sortering, kvalificering, reproduktion och förvaring och formuleras av Berg som 

”styrning i skolan” (ibid. s. 26). Kombinationen av skolans formella och informella styrning 

sätter de yttre gränser av en skolverksamhet, sanktionerad av såväl staten som samhället. 

Frirumsteorins inre gränser uppmärksammar ledningen i och av skolan i form av skolkulturer. 

Det är kulturer som bland andra bottnar i historiska och samhälleliga traditioner (exempelvis 

påsk-, lucia- & julfirande), yrkesgruppsnormer (lärare kontra fritidspersonal), närmiljöfaktorer 

(allt från tillgång till skolskog till bussförbindelser) samt rådande opinionsyttringar (exempelvis 

disciplin eller digitalisering). De yttre och inre gränserna sätter ramen runt innehållet i skolans 

faktiska arbete (ibid. s. 31). 

 

Sammanfattningsvis är de två modeller samt teorin som presenteras i detta kapitel förankrade i 

tidigare forskning och tillämpbara för studiens syfte. Det förefaller även att teorierna är väl 

förenliga med varandra. Detta beskrivs mer detaljerat i samband med studiens syfte och 

forskningsfrågor.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Som tidigare nämnts är digitala arbetsytor med många olika funktioner i form av lärplattformar 

vanligt förekommande i de svenska skolorna. Tanken är att de ska vara lätta att använda, skapa 

tillgänglighet för flera användargrupper och foga samman skolans administrativa och 

kommunikativa uppgifter på ett och samma ställe. Det är också vanligt att lärare är skyldiga att 

använda vissa funktioner i lärplattformar samtidigt som de i sin yrkesroll förfogar över sitt 

friutrymme. Syftet med denna typ av digital stödfunktion är att underlätta lärarens arbete. Det 

visar sig dock att en betydande andel av svenska lärare snarare upplever att lärplattformar 

skapar merarbete och frustration. Många lärare skulle helt enkelt inte använda lärplattformar 

om de inte var tvungna (Lärarförbundet, 2019, ss. 6-7). Samtidigt visar tidigare forskning på en 

variationsrikedom av hur universitetslärare tar sig an och faktiskt använder lärplattformar 

(Sinclair & Aho, 2018; West, Waddoups & Graham, 2007). Även tidigare forskning som har 

undersökt universitetsstudenternas användning av lärplattformar sker mot bakgrund av att 

lärarna har tillämpat lärplattformarna på varierande sätt och med skilda syften. I vissa fall 

används lärplattformen huvudsakligen som ett sätt att hantera inlämningsuppgifter (Benta, 

Bologa & Dzitac, 2014; Benta, Bologa, Dzitac & Dzitac, 2015). I andra fall används 

lärplattformen i en större omfattning, där studenterna uppmuntras ta del av föreläsningar och 

skriva i diskussionstrådar via lärplattformen (Moreno, Cavazotte & Alves, 2017). 

 

Med detta nämnt är det intressant att undersöka hur lärare i den svenska grundskolan upplever 

lärplattformen SchoolSofts olika funktioner, hur lätthanterligt och lämpligt verktyg det är för 

de ålagda uppgifterna och om det finns någon koppling till begränsningar av friutrymmet. 

Förankrat i studiens tre teoretiska utgångspunkterna Innovation-Decision Model, Technologi 

Acceptance Model och Frirumsteorin mynnar detta ut i följande syfte och frågeställningar: 

 

Syftet med studien är att undersöka lärares åsikter och upplevelser av lärplattformen 

SchoolSoft.  

 

Studiens frågeställningar: 

 

1. Vilka funktioner använder lärare i lärplattformen SchoolSoft och vilka möjligheter och 

begränsningar ser lärarna med dessa? 

 

2. I vilken mån anser lärare att SchoolSoft i dess helhet är användarvänligt och användbart? 

 

3. Hur upplever lärarna att deras friutrymme påverkas av lärplattformen SchoolSoft? 
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Den första frågeställningen utgår från Innovation-Decision Model, där avsikten är att studera 

lärarnas faktiska användning av SchoolSoft. Det gäller främst vilka funktioner de använder och 

vilka steg i modellen användarna karakteriseras med. Modellen används huvudsakligen för att 

identifiera hur nya användare förhåller sig till lärplattformar. I vår studie har SchoolSoft funnits 

på skolorna under en längre tid och lärarna är ålagda att använda vissa funktioner i 

lärplattformen. Detta innebär att många användare redan har passerat flera steg i modellen. 

Flera av stegen är således irrelevanta för studien. Analysen utgår därför huvudsakligen från 

modellens implementeringssteg och bekräftelsesteg.  

 

När det gäller den andra frågeställningen om i vilken mån lärarna anser SchoolSoft vara 

användarvänligt och användbart är det Technology Acceptance Model som ligger till grund för 

analysen. Eftersom lärarna är ålagda att använda SchoolSoft studeras inte deras faktiska 

användning av lärplattformen i första hand utan fokus riktas mot deras attityd vad gäller 

användandet. För att applicera modellen i studien används en egen omarbetad version inspirerad 

av Moreno m.fl. (2017).  

 

I den avslutande frågeställningen är avsikten att undersöka om lärarna upplever att deras 

friutrymme påverkas på något sätt av lärplattformen SchoolSoft. Eftersom forskningsfrågan 

gäller friutrymme används en bearbetning av frirumsteori av Berg (2003) vars definition är ett 

verktyg för att identifiera lärarnas upplevda gränser av friutrymme i det insamlade 

datamaterialet.   
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6. Metod 

I det här kapitlet beskrivs och motiveras studiens metoder samt vilka för- och nackdelar de kan 

föra med sig.  Det följs av genomförandet, studiens urval och en beskrivning av innehållsanalys. 

Avslutningsvis redogörs för studiens forskningsetiska hänsynstaganden.  

 

Avsikten med denna studie är att utifrån de teoretiska perspektiven undersöka hur lärarna 

använder och upplever arbetet med lärplattformen SchoolSoft. För att fånga lärarnas 

erfarenheter och upplevelser på bästa sätt utgår studien från en gruppintervju samt en 

kompletterande enkät. Intervjumodellen är av samtalskaraktär vilket gör att gruppen kan 

interagera och fylla på varandras tankar och åsikter med egna erfarenheter. Enkätens syfte är 

dels att samla in bakgrundsinformation om deltagarna men också för att skapa utrymme för 

enskilda tankar som av någon anledning inte framkommer under gruppintervjun. Trost (2010) 

menar att vid gruppintervjuer kan processer uppstå där den enskilde deltagaren inte kommer till 

tals eller att deltagarna påverkar varandra (ibid. ss. 67-68).  

 

6.1 Metodval 

Vi använde en kombination av semistrukturerade intervjuer och enkäter för att samla in studiens 

data. Denscombe (2018) beskriver fördelarna med en metodkombination när den används i 

kontexten av en större, mer omfattande forskningsstudie. Han menar att en metodkombination 

medför en ökad träffsäkerhet av fynden eftersom forskaren kan jämföra resultaten från flera 

olika metoder för att bekräfta resultatens korrekthet. En annan fördel som Denscombe 

presenterar är att en kombinerad metod ger en mer fullständig bild av det som studeras; 

metoderna kan komplettera varandra (ibid. ss. 220-221). Denna studie är förvisso varken stor 

eller omfattande, men de nämnda fördelarna med en kombinerad metod bör vara fullt 

applicerbara oavsett studiens omfattning. Fördelen med en kombinerad metod i vårt fall var att 

kunna jämföra det lärarna säger på intervjun med det de svarar i enkäten.  

 

Enkäten fungerade som komplettering eftersom intervjupersonerna gavs möjlighet att framföra 

åsikter som av någon anledning inte framkom under intervjun. Enkäten lämpade sig även till 

att ta reda på informanternas inställning till en rad olika frågeställningar med hjälp av graderade 

skalor. Den typen av frågor vid intervjuer är både för tidskrävande och riskerar att störa 

intervjuns samtalskaraktär. Utformningen av enkätfrågorna var varierande. En typ av 

frågekonstruktion som vi använde var en femgradig skala där informanterna skulle markera hur 

användbar respektive hur användarvänlig SchoolSoft är (bilaga 4, fråga 7 & 8). En femgradig 

skala användes eftersom vi ville ge informanterna möjligheten att välja en neutral inställning. 
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Vi ansåg att ett neutralt svar är lika intressant som ett negativt eller positivt inom ramen för 

denna studie. 

 

Intervju valdes som metod eftersom vi var intresserade av lärares åsikter, uppfattningar, känslor 

och erfarenheter vilket alla är företeelser som Denscombe (2018) menar lämpar sig till 

insamling genom intervju (ibid. s. 268). Av samma anledning valde vi semistrukturerade 

intervjuer eftersom allt för strukturerade intervjuer riskerar att informanternas svar blir för 

ytliga (ibid. s. 269). Vi ville kunna ge lärarna möjlighet att fördjupa sig. Vi var medvetna om 

att styra upp samtalet för att hålla den inom rimliga gränser för utbredning eftersom 

forskningsintervju inte är att betrakta som ett vanligt samtal (ibid. ss. 267-268). Vår 

intervjuguide redovisas i bilaga 3. 

 

Avsikten var att intervjuerna skulle genomföras i grupper. Gruppintervjuer beskrivs av 

Denscombe (2018) som en praktisk lösning på att inkludera flera röster/synpunkter i ett 

forskningsprojekt (ibid. s. 270). Vidare var val av gruppintervjuer även en anledning för att höja 

studiens validitet, som till en början var låg eftersom vi utgick ifrån en lista vi erhållit av vår 

kontaktperson på Region Gotland. Listan innehöll förslag på lärare som vi kunde kontakta. 

Genom att inkludera flera intervjupersoner som varken vi eller kontaktpersonen på Region 

Gotland kände till, var tanken att få med underlag från totalt oberoende parter. 

 

Syftet med enkäten var att samla in kompletterande information från intervjudeltagarna. 

Denscombe (2018) menar att frågeformulär lämpar sig när den information som krävs är 

okomplicerad, kortfattad och okontroversiell (ibid. s. 244). Den kompletterande informationen 

som vi samlade in uppfyller dessa kriterier. Det rörde sig om generell bakgrundsinformation 

som kön, ålder och antal år personen har arbetat som lärare. Eftersom enkäten användes som 

en komplettering till gruppintervjuerna, var de inte lika omfattande som en enkät hade behövt 

vara om den utgjort den enda datainsamlingsmetoden. När vi konstruerade frågorna tog vi 

hänsyn till de råd som Denscombe ger vad gäller frågornas utformning (ibid. ss. 254-256). Vi 

ville hålla enkäten så kort som möjligt eftersom intervjukandidaterna redan hade avsatt tid för 

gruppintervjun. Avsikten var att hålla tidsåtgången för intervju och enkät så kort som möjligt 

för att undvika risken av bortfall av deltagare. 

 

6.2 Genomförande 

Vid intervjutillfällena var vi två intervjuare och därmed avsiktligt färre än deltagarna vid de 

olika gruppintervjuerna. Det bidrar till att intervjudeltagarna inte var i numeriskt underläge 

vilket undanröjer eventuella känslor av maktövergrepp som Trost (2010) uttrycker det. Vidare 

anser Trost att gruppstorlek om fem deltagare är att föredra ur såväl intervjudeltagarnas som 
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intervjuarnas perspektiv (ibid. ss. 45, 67). Vid ett intervjutillfälle kom det bara en lärare, men 

ett gemensamt beslut fattades att materialinsamlingen skulle genomföras som planerat. 

Intervjuerna utfördes på intervjudeltagarnas respektive skolor där miljön är välbekant för 

deltagarna. Intervjupersonerna bestämde var på skolan vi skulle sitta under intervjun. Trost 

(2010) lyfter fram att det för med sig en viss risk för att intervjun inte kan genomföras ostört 

men klargör samtidigt att det finns för- och nackdelar oavsett vad man väljer för plats att utföra 

intervjun på (ibid. ss. 65-66). Detta kommer att tas i beaktan vid analys av det insamlade 

materialet. I tablå 1 i nästa avsnitt redovisas de yttre förutsättningar som påverkade de 

respektive intervjutillfällen. 

 

Vid gruppintervjun användes ljudupptagning för att säkerställa att ingen information skulle gå 

förlorad. Ljudupptagning för inte bara med sig möjligheten att lyssna flera gånger menar Trost 

(2010) utan även att tonfall och ordval kan uppfattas. Vid intervjun kan fokus riktas mot 

deltagarnas samtal istället för att försöka fånga det i anteckningar som sedan kan vara svåra att 

tyda. Intervjuarnas egen insats kan också värderas. Å andra sidan är det en nackdel när det gäller 

tidsåtgången att lyssna igenom inspelningarna och de fångar ju inte heller varken gester eller 

mimik som en bildupptagning gör (ibid. ss. 74-75).  

 

Gruppintervjun inleddes med att deltagarna enskilt fick skriva ned individuella reflektioner på 

post-it lappar som sedan gemensamt kategoriserades och diskuterades i hela gruppen. Syftet 

var att först skapa tid för var deltagare att tänka själva, anteckna detta på post-it lapp vilka sedan 

låg till grund för uppföljande resonemang i helgrupp. Fördelarna var att alla fick talutrymme 

och att de noterade tankarna inte glömdes av eller inte fick utrymme vilket annars kan ske i 

samtalssituationer. Post-it lapparna med deltagarnas reflektioner samlades sedan in och 

fungerar tillsammans med ljudupptagning som underlag för resultatsammanställningen.  

 

För att stärka möjligheten för deltagarnas enskilda tankar, erfarenheter och upplevelser följdes, 

som tidigare nämnts, intervjun av en enkät. Den digitalt konstruerade enkäten fylldes i av 

deltagarna direkt efter intervjun. Med anledning att vi var närvarande när informanterna fyllde 

i enkäterna hade vi inte med någon bakgrundsinformation, instruktioner eller serienummer 

vilket annars Denscombe (2018) menar är viktiga delar i ett frågeformulär (ibid. ss. 251-253). 

Vi hade förberett en QR kod som lärarna kunde skanna med sina digitala enheter för att lätt 

komma fram till enkäten. Det fanns även en förkortad URL som lärarna enkelt kunde skriva in 

i en webbläsare ifall att de inte hade med sig en enhet som kunde skanna en kod. Enkäten 

skapades i Google Forms.  

 

Ämnet friutrymme har endast berörts under intervjutillfällena. Det fanns inga frågor angående 

friutrymmet på enkäten. Anledningen är att eftersom friutrymme är ett vidgat begrepp, ter sig 
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skriftliga svar på en enkät att bli för begränsande. Avsikten med de kvalitativa intervjuerna av 

samtalskaraktär var att göra lärarnas åsikter gällande friutrymme synliga. 

6.3 Urval 

Urvalet av deltagare gjordes för att skapa variation avseende vilka årskurser intervjudeltagarna 

undervisar i men även för att nå variation av skolornas storlek, det vill säga hur många elever 

som går på skolan.  Hur intervjupersonerna som medverkade i denna studie valdes ut beskrivs 

utförligt nedan. 

 

Sammantaget kan urvalet beskrivas som ett icke-sannolikhetsurval, då intervjupersonerna inte 

valdes helt slumpmässigt ur en urvalsram (Denscombe, 2018, ss. 58-60). Det har tidigare 

nämnts att denna studie skrivs utifrån ett ämnesförslag från Region Gotland. Vår kontaktperson 

vid Region Gotland delgav oss en lista med förslag på ett tiotal lärare som var tänkbara att 

intervjua eftersom de är aktiva användare av SchoolSoft.  De skulle därmed kunna bidra med 

relevanta åsikter. Urvalet skulle därav kunna beskrivas som subjektivt och intervjupersonerna 

handplockade enligt den beskrivningen som Denscombe använder (ibid. ss. 67-68). Vi ansåg 

att det fanns en viss problematik i att grunda vår studie endast på handplockade individer 

eftersom risken fanns att dessa individers åsikter inte vore representativa för lärare i allmänhet 

(eller åtminstone lärare verksamma på Gotland). Som följd beslöt vi oss för att bredda 

urvalsramen med hjälp av gruppintervjuer.  

 

Vi bestämde oss för att göra ett kvoturval (ibid. ss. 66-67) utifrån listan och intervjua lärare 

verksamma i alla stadier. Vi ville få variation vad gäller skolornas storlek.  Vi ansåg att 

kvoturval skulle öppna upp för flera analysingångar av resultaten. Vår hypotes var att 

användandet och upplevelsen av användandet av SchoolSoft skulle kunna skilja sig mellan olika 

stadier samt mellan större och mindre skolenheter. Till skillnad mot låg- och mellanstadiet där 

eleverna vanligtvis undervisas av en klasslärare, undervisas eleverna på högstadiet av flera 

ämneslärare som kan tänkas använda SchoolSoft på olika sätt. Skillnader i kulturer beroende 

på antalet kollegor kan möjligen utgöra en skillnad mellan större och mindre skolenheter.  

Vidare menade vi att resultaten skulle vara mer generaliserbara om det fyllde alla kvoter.  

 

Förfrågan om deltagande skickades till lärare via e-post. Utöver information innehöll 

meddelandet en önskan att mottagaren skulle tillfråga sina kollegor att delta i en gruppintervju. 

Bekvämlighetsurval blev aktuellt i den bemärkelsen av att vi i första hand tillfrågade lärare på 

skolor som var belägna inom ett rimligt avstånd. Att Denscombe (2018) beskriver 

bekvämlighetsurval som problematiskt (ibid. s. 71-72) är vi högst medveten om. Vi har försökt 

använda god forskningspraxis i största möjliga mån som ryms inom denna studies omfattning 

och tidsbegränsning. Det var på grund av dessa begränsningar som närbelägna skolor valdes. 
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Utifrån urvalsprocessen som beskrivs ovan deltog 12 lärare i studien. De presenteras i tablå 1 

nedan. Bakgrundsinformationen presenteras för att visa på informanternas representativitet. 

Uppgifterna används inte specifikt vid analys av resultaten. 

 

Tablå 1: Bakgrundsinformation om studiens deltagare 

Skola Lärare 
År som 

lärare 
Lärarlegitimation Ålder Kön Använt SchoolSoft 

F-6 

A 20 Ja 48 Kvinna Mellan 1 - 2 år 

B 12 Ja 48 Kvinna Mer än 5 år 

C 2,5 Nej 59 Kvinna Mindre än 1 år 

D 18 Nej 44 Kvinna Mindre än 1 år 

E 16 Ja 54 Kvinna Mer än 5 år 

4-9 F 34 Ja 55 Kvinna Mer än 5 år 

7-9 

G 3 Nej 48 Man Mellan 3 - 5 år 

H 6 Ja 30 Kvinna Mellan 1 - 2 år 

I 19 Ja 43 Kvinna Mer än 5 år 

J 8 Ja 40 Kvinna Mer än 5 år 

K 19 Ja 48 Man Mer än 5 år 

L 7 Ja 47 Kvinna Mellan 3 - 5 år 

 

Avsikten med citaten som nämns i studien är inte att följa enskilda lärare utan visa på generella 

uppfattningar.  

6.3.1 Beskrivning av materialinsamlingen vid de olika skolorna 

F-6 skolan är en grundskola med cirka 100 elever. Intervjun ägde rum på en eftermiddag i 

skolans matsal. Lärarna hade mötestid men fick dispens att ägna 45 minuter åt intervjun. Direkt 

efter materialinsamlingen behövde de återgå till mötet. 

 

4-9 skolan är en grundskola med cirka 700 elever där informanten arbetade med elever i årskurs 

4-6. Materialinsamlingen ägde rum på en förmiddag innan läraren började undervisa för dagen. 

Vi satt till en början i ett personalrum, men intervjun stördes flera gånger av andra lärare som 

kom in i rummet. Därav förflyttade vi oss till ett ledigt grupprum där intervjun kunde avslutas 

utan störande moment. 

 

7-9 skolan är ett högstadium med cirka 400 elever. Intervjun ägde rum under sen eftermiddag 

inför en helgdag. Eleverna hade gått hem för dagen. Vid ett tillfälle under intervjun lämnade en 

lärare rummet under cirka 5 minuter. 
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6.4 Innehållsanalys 

För att närma sig den kvalitativ data som samlas in i form av inspelade intervjuer har en 

innehållsanalys använts. Denscombe (2018) menar att en innehållsanalys används som ett sätt 

att kvantifiera innehållet av det som kommuniceras (ibid. ss. 402-403). Innehållsanalys har valts 

eftersom det insamlade materialet inte är komplext, utan det innehåller direkta och påtagliga 

uttryck för mening. Exempelvis kunde lärarna säga ”det positiva är att vi når ut till 

vårdnadshavarna” eller ”SchoolSoft är ju inte användarvänligt”. Denscombe beskriver 

innehållsanalys som ett begränsat redskap och att det av den anledningen inte är lämpligt för 

analys av subtila och invecklade innebörder (ibid. s. 403). 

6.5 Forskningsetik 

Eftersom studien involverar människors åsikter var informerat samtycke centralt för studien. 

Vi har följt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

Deltagarna i studien informerades om vår övergripande plan för forskningen, syftet med 

studien, hur datainsamlingen går till samt hur den insamlade data förvaras på ett sätt som inga 

obehöriga kan ta del av det. De informerades även om att deltagandet är frivilligt samt att de 

hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst utan påföljd (SFS 2003:460, 16§). All denna 

information förmedlades i informationsbrevet (bilaga 1) som skickades ut till deltagarna via e-

post. Intervjudeltagarnas medgivande samlades in skriftligt via medgivandeblanketter (bilaga 

2) i enlighet med kraven för samtycke som beskrivs i 17§ av lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460). 

 

6.6 Sammanfattning 

Informanterna valdes ut för att skapa ett så representativ urval som möjligt inom ramen för 

denna studie. Tolv lärare deltog i studien och tillsammans representerade de grundskolans alla 

tre stadier. För att få ett så fullgott datamaterial som möjligt användes två olika metoder. Dels 

genomfördes kvalitativa gruppintervjuer av samtalskaraktär och dels fyllde lärarna i en 

kompletterande digital enkät. En innehållsanalys tillämpades på den insamlade data från 

materialinsamlingstillfällen för att identifiera innehållsliga teman.  
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7. Resultat och analys 

Inledningsvis presenteras studiens resultat utifrån de tre frågeställningarna. Enkätsvaren 

redovisas genom diagram och relevanta citat från gruppintervjuerna återges. En innehållsanalys 

har tillämpats för att identifiera innehållsliga teman i lärarnas uttalanden. Även Post-it lapparna 

med lärarnas reflektioner har använts som stöd vid kategorisering av deras åsikter.  

7.1 Lärarnas upplevelser av möjligheter och begränsningar med 

SchoolSofts funktioner 

I diagram 1 och diagram 2 nedan redovisas lärarnas svar på hur ofta de använder angivna 

funktioner i SchoolSoft (se bilaga 4, fråga 10).  

 

Diagram 1: Hur ofta använder lärare de olika funktionerna i SchoolSoft 
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Diagram 2: Hur ofta använder lärare de olika funktionerna i SchoolSoft (forts.) 

 

 

Diagrammen visar att den funktion som används allra mest är registrering av elevernas närvaro. 

Endast en informant svarade att hen inte använder SchoolSoft för registrering av elevernas 

närvaro. Det framkom att informationen om obligatorisk användandet hade brustit. Andra 

funktioner som används relativt ofta är nyheter, kalender, bokningar, mitt schema och uppgifter. 

Flera funktioner, såsom verksamhetslogg, portfolio och forum används i en mycket liten 

utsträckning eller inte alls.  

 

Möjligheter med SchoolSoft som lärarna nämnde under intervjun handlade i stort sett om 

närvarorapporteringen. En lärare menade att ”jag tycker att den [SchoolSofts 

närvarorapportering] är smidig”
1

. Informationskanalerna som SchoolSoft stödjer i form av 

nyheter, meddelande och kalender uppskattades av flera intervjudeltagare. Det faktum att 

vårdnadshavare kan skicka läskvittenser för meddelanden upplevdes som en bra funktion men 

flera önskade att läskvittenserna skulle automatiseras. I och med att all information till 

vårdnadshavare ska skickas via SchoolSoft upplevde lärarna en förbättring mot tidigare system 

då lappar eller kontaktbok skickades hem med eleven.  Lärarna uttryckte att det nya arbetssättet 

gav en känsla av att, så att säga, ha ryggen fri.  

  

                                                 

 
1 Informanternas yttranden anges i standardiserat skriftspråk.  
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SchoolSofts möjlighet att koppla uppgifter till kursmatriser uppskattades av ungefär hälften av 

informanterna. De menade att denna funktion underlättade vid bedömningen men funktionen 

användes långt ifrån av alla. Lärarna som inte använde denna funktion förklarade att 

kursmatriserna i sin ursprungliga form inte var lämpade till formativ återkoppling. En åsikt som 

framkom var att de befintliga kursmatriserna är formulerade på ett, för eleverna, svårtillgängligt 

sätt. På högstadiet hade vissa ämneslärare utarbetat egna kursmatriser som var skrivna på ett 

elevnära språk. Det framkom att alla inte kände till möjligheten att göra lokala kursmatriser. 

 

En begränsning med SchoolSoft som nämndes i hög utsträckning var att det krävs många klick 

för att navigera. Vidare menade flera att SchoolSoft har för många val och ett ”ologiskt” 

upplägg. Bristen på en välfungerande sökfunktion var ytterligare en sak som nämndes av flera 

lärare. Allmänt nämndes flera detaljer som irriterade lärarna. En sådan detalj var att 

meddelanden inte sparas per automatik. Som följd hade flera lärare förlorat meddelanden som 

de höll på att skriva. Flera lärare angav att de hade börjat komponera sina meddelanden via 

texthanteringsprogram för att sedan klistra in det färdiga meddelandet i SchoolSoft. Detta 

upplevdes av lärarna som både tidskrävande och komplicerat. 

 

På 7-9 skolan visade det sig att de flesta lärare har gått ifrån SchoolSoft när det gäller 

bedömning av elevarbeten. En lärare förklarade att SchoolSoft är ”stelbent” vad gäller 

bedömningsfunktionerna. En annan berättade att det inte går att kommentera två gånger på ett 

elevarbete som laddas upp i SchoolSoft, vilket försvårar möjligheten att ge framåtsyftande 

återkoppling. Istället använder lärarna Showbie2 för den formativa bedömningen. Resultat och 

betyg registreras fortfarande i SchoolSoft.  

 

En aspekt av SchoolSoft som diskuterades på alla tre skolor i någon form var hur många olika 

funktioner lärplattformen har. En lärare på F-6 skolan frågade sina kollegor i rummet ”Är det 

någon som jobbar med lektionsplaneringar och veckoplaneringar här?” och sa ”Man får ju 

dåligt samvete, det finns ju hur mycket som helst [på SchoolSoft]”. Kommentarerna talar för 

att SchoolSoft har många funktioner som lärarna inte har provat än. 

 

  

                                                 

 
2 Showbie är en webbaserad tjänst med flera verktyg för formativ bedömning av inlämningsuppgifter 

www.showbie.com  

http://www.showbie.com/
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Vid analys utifrån Innovation-Decision Model står det klart att alla lärare befinner sig på 

bekräftelsestegen. Eftersom lärarna i denna studie är ålagda att använda lärplattformen behöver 

dock modellens steg tolkas med en viss flexibilitet. Lärarna i studien måste fortsätta att använda 

lärplattformen till en viss grad, även om de inte anser att den är särskilt användbar. Användandet 

kan aldrig upphöra men kan begränsas till endast de ålagda funktionerna. De flesta har använt 

SchoolSoft i mer än tre år och därav redan passerat modellens första steg. De har redan lärt sig 

om SchoolSoft (kunskapsstegen) och de har bildat ett förhållningssätt gentemot lärplattformen 

(hållningsstegen). När det gäller det tredje steget (beslutssteget) har lärarna inte kunnat välja 

själva om de vill använda lärplattformen. Till följd av detta blir beslutssteget inaktuellt. Vidare 

har lärarna experimenterat med olika funktioner i SchoolSoft, stött på tekniska utmaningar och 

i vissa fall även, i den mån det går, anpassat lärplattformen efter sina egna behov 

(implimenteringsstegen). Som exempel kan nämnas en lärare på F-6 skolan som ansåg att 

veckobrev var svårlästa på mobila enheter. Läraren valde därför att ladda upp sina veckobrev 

som pdf3 eftersom hon ansåg det ”enklare att läsa på platta eller telefon”. En lärare på 4-9 skolan 

upplevde att hen inte kunde skapa den sortens hemläxor som hen ville i SchoolSoft. Därför 

skapade hen istället läxor i onlinetjänster som Quizlet4 och bifogade sedan en länk till läxan i 

SchoolSoft. 

 

En rimlig tolkning är att lärarna inte rört sig igenom modellens steg i den angivna kronologiska 

ordningen. De kan till exempel ha lärt sig om lärplattformen i samband med att direktiven kom 

om att den måste användas och därefter bildat ett förhållningssätt gentemot lärplattformen. 

 

Under materialinsamlingen framgick det att lärarna var till övervägande del negativt inställda 

till SchoolSoft. De kunde nämna vissa positiva aspekter men SchoolSofts brist på 

användarvänlighet i kombination med andra störningsmoment tog störst talutrymme. I diagram 

3 som följer presenteras en frekvenstabell över hur ofta vissa innehållsliga teman nämndes 

under intervjuerna.  

 

                                                 

 
3 Portable Document Format är ett vanligt förekommande filformat som används for att visa dokument i 

samma form oberoende av vilken enhet det öppnas på 
4 Quizlet är en webbaserad tjänst där man kan skapa så kallade flashcards och enkla prov www.quizlet.com  

http://www.quizlet.com/
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Diagram 3: Frekvenser av innehållsliga teman i intervjuerna 

 
 

Sammantaget under alla tre materialinsamlingstillfällen nämnde lärarna någonting de gillar 

eller någonting som var bra med SchoolSoft 33 gånger. Aspekter som lärarna inte gillade eller 

tyckte var dåliga nämndes 41 gånger. Att SchoolSoft upplevs som svårt att använda nämndes 

hela 51 gånger.  

Som diagram 3 visar präglades intervjuerna av negativ kritik riktad mot SchoolSoft. Lärarna 

menade att lärplattformen är svårt att navigera. En lärare berättade under intervjun att det finns 

alldeles för många flikar. Hen visade oss på sin surfplatta att under rubriken närvaro finns det 

inte mindre än sex underrubriker som man måste välja mellan för att komma vidare. En annan 

lärare menade att SchoolSoft har ett ”ologiskt och oorganiserat upplägg”. 

 

7.2 Lärarnas åsikter om SchoolSofts användbarhet och användarvänlighet 

Det framgick i föregående avsnitt att informanterna ansåg att SchoolSoft har en låg 

användarvänlighet. Lärarnas missnöje framgår även i enkäten, där tre fjärdedelar av lärarna 

svarade att SchoolSoft antigen är inte alls eller endast lite användarvänlig (diagram 4). Två 

tredjedelar av lärarna hade en neutral inställning till SchoolSofts användbarhet, men även här 

svarade flera åt det negativa hållet än det positiva (diagram 5). 
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Diagram 4: Hur användarvänligt anses SchoolSoft vara? 

 

Lärarna fick svara på en femgradig skala, där 1 motsvarar inte alls användarvänlig och 5 

motsvarar mycket användarvänlig. 

 

Diagram 5: Hur användbart anses SchoolSoft vara? 

 

Lärarna fick svara på en femgradig skala, där 1 motsvarar inte alls användbar och 5 motsvarar 

mycket användbar. 

 

Diagrammen 4 och 5 visar att SchoolSofts användbarhet skattas högre, om än marginellt, av 

lärarna än lärplattformens användarvänligheten.  
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I diagrammet nedan redovisas lärarnas svar på hur användbart de anser att olika funktioner i 

SchoolSoft är. 

 

Diagram 6: Hur användbart lärare anser att SchoolSoft är inom olika områden 

 

Diagrammet ovan visar att närvarorapportering, information och kommunikation anses vara de 

mest användbara funktionerna i SchoolSoft. Detta beror sannolikt på att funktionerna ingår i 

Region Gotlands upprättade riktlinjer för användandet av SchoolSoft. Funktionerna planering 

och schemaläggning samt portfolio anses vara betydligt mindre användbara. När det gäller 

portfolio funktionen kan informanternas svar förklaras genom att funktionen är frivillig och inte 

lämpad för alla stadier. 

 

En möjlig orsak varför SchoolSoft upplevs som så pass svårt att använda är bristen på 

kompetensutveckling. Lärarna beskrev muntligt vid intervjutillfällena och via enkätsvaren 

(diagram 7 nedan) att de har hänvisats till att pröva sig fram på egen hand och ta hjälp av sina 

kollegor. Detta är på grund av utebliven kompetensutveckling. Denna situation skapar en 

frustration som var påtaglig under intervjuerna. Lärarna är ålagda att använda lärplattformen 

men ges inte tillfälle att behärska den. Lärarna menade att det tar tid att lära sig använda de 

olika funktionerna. I flera fall framkom det att uppdateringar på SchoolSoft kommer plötsligt 

och utan förvarning, vilka kan medföra förändrade arbetssätt.  

 

Resultaten visar en negativ syn på SchoolSofts användarvänlighet och i bästa fall en 

medelmåttig användbarhet. Genom att tillämpa Technology Acceptance Model kan lärarnas 

upplevelser av SchoolSofts användarvänlighet och användbarhet betraktas tillsammans. På det 

sättet kan deras inställning till SchoolSoft förklaras och således deras faktiska användning av 
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lärplattformen. Lärarnas negativa inställning orsakar således en låg användning. Det har 

tidigare förklarats att lärarna är ålagda att använda SchoolSoft och kan därmed inte sluta 

använda den helt. De få funktionerna som upplevs som positiva tillsammans med det faktum 

att användandet är ålagt kan ses som de enda anledningar varför SchoolSoft fortfarande 

används. En lärare menade att om bara närvarorapporteringen kunde lösas så skulle hon föredra 

att arbeta bara i Office 3655. Hon berättade att OneNote lämpar sig för att skriva 

lektionsplaneringar i. För intern e-post och kalender används redan Outlook. Vidare kan man 

skriva återkoppling på texter i Word. 

 

Diagram 7: Hur lärare har lärt sig använda SchoolSoft 

 

 

I denna flervalsfråga kunde lärarna kryssa för alla alternativ som de har lärt sig att använda 

SchoolSoft på. Lärarna hade även möjlighet att skriva egna alternativ. En lärare skrev 

”mestadels egen sökning i röran”. Detta svar har räknats samman med alternativet ”testat mig 

fram på egen hand” då vi ansåg att de har samma innebörd. 

 

Diagram 7 visar att samtliga lärare har lärt sig använda SchoolSoft genom att testa sig fram på 

egen hand. Tre fjärdedelar har även tagit hjälp av kollegor. Bara en lärare markerade alternativet 

med hjälp av IT-support. Det framgick vid en intervju att det tar lång tid att få hjälp genom IT-

support vilket förklarades med för liten bemanning. Det framgick vid en av intervjuerna en viss 

osäkerhet om det finns någon tillgänglig officiell handbok. Däremot nämndes SchoolSofts 

                                                 

 
5 I Office 365 ingår programvarorna OneNote, Outlook och Word m.fl. 
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inbyggda hjälpfunktionen. Anmärkningsvärt nog uppgav endast en lärare att hen hade fått ta 

del av kompetensutveckling. 

 

I diagram 8 nedan redovisas lärarnas avsikt att använda SchoolSoft framöver, samt hur många 

lärare som upplever att de dubbelarbetar. 

 

Diagram 8: Lärares inställning till SchoolSoft 

 
 

Diagrammet visar att många lärare upplever att de dubbelarbetar. En lärare på 7-9 skolan 

berättade att de har arbetar parallellt med SchoolSoft och Showbie i cirka sex år. Hen uttryckte 

sitt missnöje om SchoolSoft på följande sätt ”Jag bara hoppas att SchoolSoft ska gå i graven”. 

De övriga lärarna instämde. Detta citat visar tydligt att läraren inte vill arbeta med SchoolSoft. 

Sammantaget med svarsalternativet jag vill använda SchoolSoft så lite som möjligt utgör lärarna 

som har en negativ inställning till SchoolSoft majoriteten av informanterna. Övriga informanter 

har en något mer positiv inställning till SchoolSofts användbarhet. En fjärdedel av 

informanterna vill hitta flera sätt att använda SchoolSoft. 

7.3 Hur upplever lärarna att deras friutrymme påverkas av SchoolSoft? 

I de två tidigare avsnitten framgår det att den övervägande delen av intervjutiden gick åt till att 

diskutera SchoolSofts begränsningar. Ingen lärare uttryckte klart att de upplevde att deras 

friutrymme påverkas av SchoolSoft. En lärare sa ”jag jobbar ju med vad jag vill ändå […] med 

de program jag vill […] men allt kommer ju inte in i SchoolSoft då”. Läraren syftar i det här 

fallet på att andra lösningar nyttjas och gav Quizlet som exempel. Indirekt framkom det dock 
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att SchoolSoft till viss del ändå gör anspråk på lärarnas friutrymme. Det kan förklaras genom 

att lärarna faktiskt söker andra lösningar för att forma undervisningen och bedöma. Exempel på 

lärarnas utvidgning av sitt friutrymme är deras användning av tjänsterna Quizlet och Showbie. 

 

Det är svårt att föra en diskussion om användandet av SchoolSoft sett ur ett frirumsperspektiv, 

eftersom användandet av vissa funktioner är ålagda lärarna. SchoolSoft förändrar de inre ramar 

av friutrymmet i de fall funktionerna är valfria men begränsar samtidigt när funktionerna är 

ålagda. Även de frivilliga funktionerna kan begränsa friutrymmet om de inte erbjuder 

tillräckligt mycket flexibilitet. En lärare beskrev vissa funktioner i SchoolSoft som ”stelbenta” 

i och med att hen inte kunde arbeta på det sättet hen ville.  

 

Bedömningsmatriser och omdömesblanketten lyftes fram av ett flertal lärare under 

intervjutillfällena. De förvalda versionerna, som grundar sig på Skolverkets formuleringar, 

upplevdes som begränsande. Några lärare på 7-9 skolan berättade att de hade utformat lokala 

bedömningsmatriser utöver de förvalda. Syftet med detta var att göra dem mer tillgänglig för 

elever och vårdnadshavare. Det framgick att alla lärare inte hade kännedom om möjligheten att 

skriva egna bedömningsmatriser. Att skriva lokala matriser kan vara ett uttryck för en 

användning av lärarens friutrymme. 

7.4 Sammanfattning 

Det framgår i metodavsnittet (tablå 1) att det finns en viss variation mellan informanterna vad 

gäller verksamma år som lärare, lärarlegitimation, ålder och kön. Trots det var deras åsikter om 

SchoolSoft samstämmiga. 

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att endast ett fåtal av SchoolSofts möjliga funktioner 

används. De funktionerna som används mest är de funktioner som sammanfaller med vad 

lärarna är ålagda att använda men även lokala direktiv. Funktioner som närvarorapportering, 

nyheter och kalender är exempel på detta. Lärarna kunde nämna både möjligheter och 

begränsningar med lärplattformen SchoolSoft men begränsningar nämndes betydligt oftare.  

 

Resultatet visar en övervägande negativ inställning till SchoolSofts användarvänlighet och 

användbarhet. SchoolSoft upplevs som svårnavigerat och med ett ologiskt upplägg. En möjlig 

orsak till SchoolSofts upplevda svårighet att använda kan förklaras med att lärarna saknar 

kompetensutveckling. I brist på kompetensutveckling har de fått lära sig på egen hand eller med 

hjälp av sina kollegor.  

 

När det gäller lärarnas friutrymme framkom ingen uttalad upplevelse av begränsning. Lärarna 

ansåg att de kunde arbeta på oförändrat sätt men på bekostnad av transparens gentemot 
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vårdnadshavarna. Indirekt visar studien att lärplattformar sätter ytterligare ramar av lärarens 

friutrymme. Lärarna nyttjade andra digitala tjänster för att fylla de behov som SchoolSoft inte 

tillgodoser. På så sätt kan det påstås att lärarna utökade sitt friutrymme och kunde kringgå 

lärplattformens ramar. 

 

Vid endast ett intervjutillfälle framkom det att man i kollegiet diskuterat hur man bör förhålla 

sig till Region Gotlands riktlinjer om lägsta nivå för användning av SchoolSoft. En åsikt som 

framfördes var att riktlinjer borde följas för att skapa ett enhetligt arbetssätt. Om, och i så fall 

på vilket sätt Region Gotlands riktlinjer har följts upp har vi inte funnit någon information om. 
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8. Diskussion 

Av studiens resultat framgår det att lärarna använder få funktioner av vad SchoolSoft egentligen 

erbjuder och att lärplattformen upplevs ha fler begränsningar än möjligheter. Vidare anser 

lärarna att SchoolSoft är svårnavigerad och därmed inte användarvänlig. Studierna av Benta 

m.fl. (2014) samt Benta m.fl. (2015) visar att lärplattformen Moodle användes huvudsakligen i 

samband med inlämningsuppgifter. Studenterna kunde lämna in sin text, få återkoppling och 

bearbeta texten. Denna process kunde ske vid upprepade tillfällen. Under våra 

datainsamlingstillfällen framgick det att SchoolSoft inte anses fungera väl för den typen av 

formativ bedömning. Som följd av detta hade lärarna på 7-9 skolan redan övergått till att 

använda Showbie nästan uteslutande vid bedömning. 

 

Det står klart att lärplattformen SchoolSoft upplevs som svår att använda. Lärarna saknar 

formell kompetensutveckling i hur man använder lärplattformen, trots att de är ålagda att 

använda den. I brist på kompetensutvecklingen berättar lärarna att de har hänvisats till att testa 

sig fram på egen hand eller genom att ta hjälp av sina kollegor. Detta upplevdes som mycket 

tidsödande. I West m.fl. (2007) framgår det att även de universitetslektorer som deltog i studien 

fick lära sig på egen hand att behärska lärplattformen Blackboard. Kollegor hade en central roll 

i studien. Förutom att hjälpa sina kollegor med eventuella tekniska utmaningar visade studien 

att kollegor uppmuntrade varandra till att börja använda lärplattformen. Många lärare på skola 

7-9 i vår studie använde Showbie. Man kan tänka sig att användningen av Showbie spred sig i 

kollegiet på ett liknade sätt. 

 

När det gäller lärplattformens användbarhet visar studien på att funktioner för närvarohantering, 

information och kommunikation uppskattas av lärarna. Lärarna känner att riktlinjerna om 

informationsutskick till vårdnadshavare via SchoolSoft underlättar arbetet. De upplever att när 

information går via SchoolSoft lämnas också ansvaret över till vårdnadshavarna att ta del av 

det som skickas ut. Informanterna menade att detta skapar en känsla av att ha ryggen fri. Den 

känslan lyfts också fram i Lärarförbundets rapport (2019) i samband med dokumentations-

kravet. 

 

Att komma igång med lärplattformen beskrevs av lärarna i West m.fl. (2007) som väldigt 

tidsödande. Det framkom att det kan ta mellan 20 – 30 timmar att lägga upp sin kurs i början 

av terminen, men att det sparar tid i längden. Vår studie visar på det motsatta. Ingen av vår 

studies informanter laddade upp alla sina lektionsplaneringar i början på terminen. Anledningen 

till detta är att det upplevs som allt för tidskrävande att lägga in lektionsplaneringar som finns 

i andra format. Informanterna såg ingen tidsmässig vinst med att ladda upp lektionsplaneringar. 
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I Lärarförbundets rapport (2019) framgick det att lärplattfomar anses vara svår att använda. 

Rapporten visar även att en hög andel lärare upplever att de dubbelarbetar, samt att majoriteten 

av lärarna anser att lärplattfomer inte är ett fungerande stödverktyg för elevernas 

kunskapsutveckling. Våra resultat är förenliga med detta. Flera lärare på 7-9 skolan nämnde 

uttryckligen att de dubbelarbetar i SchoolSoft och Showbie. Orsaken till detta är att SchoolSofts 

bedömningsfunktioner anses vara för begränsade för att kunna ge eleverna värdefull 

återkoppling.  

 

Flera lärare nämnde att SchoolSoft uppdateras plötsligt och utan förvarning. Uppdateringarna 

kan föra med sig ett förändrat utseende i SchoolSoft. Lärarna menade att dessa uppdateringar 

skapar merarbete eftersom de måste lägga ner tid för att lära sig hitta funktionerna igen. Detta 

är inte en händelse som nämndes i tidigare forskning, men kan tänkas ha en negativ påverkan 

på lärplattformen användarvänlighet. 

 

I Sinclair och Aho (2018) beskrivs pedagogiska superinnovatörer. Ingen av våra informanter 

uppfyller hela definitionen för superinnovatör. Lärarna i denna studie experimenterade inte på 

samma sätt som lärarna i Sinclair och Aho studie. Detta kan förklaras med SchoolSofts brist på 

användarvänlighet. Lärarna upplevde att SchoolSoft var så pass svår att använda att de inte ville 

lägga ner tid på att ”söka i röran” efter flera funktioner. Lärarna sökte efter flera funktioner 

utanför SchoolSoft istället. Som tidigare har nämnts är Showbie ett exempel på detta. 

 

Experimenteringen kan även betraktas utifrån Innovation-Decision Model. 

Implementeringsstegen i modellen innebär att lärare känner sig tillräckligt bekväm med 

lärplattformen att de adapterar den för att bättre motsvara deras behov. West m.fl. (2007) 

beskriver hur lärare i deras studie adapterade lärplattformens diskussionsforum. 

Diskussionsforumet användes exempelvis som en mötesplats där studenter kunde ladda upp 

material som andra kursare kunde ta del av. Våra resultat visar att SchoolSofts 

diskussionsforum inte används alls. På så sätt skiljer sig studierna åt. Informanterna i vår studie 

känner sig inte bekväma med lärplattformen och söker därför lösningar utanför SchoolSoft 

snarare än att adaptera den. Detta sökande efter lösningar utanför SchoolSoft kan ses som en 

sorts experimentering. 

 

Att lärare inte upplever att SchoolSoft begränsar deras friutrymme framgår av vår studie. 

Däremot tolkar vi utifrån det som har sagts under intervjuerna att SchoolSoft sätter ramar för 

lärarnas friutrymme. Det faktum att lärarna söker andra lösningar utanför SchoolSoft talar för 

att lärplattformen inte är tillräckligt flexibel. Indirekt talar det för en begränsning av lärares 

friutrymme.  Detta stämmer överens med resultaten i Karlefjärds studie (2011) där lärarna 

upplevde att deras handlingsutrymme begränsades. Visserligen har SchoolSoft mer flexibilitet 
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än vad det framkom att lärarna kände till. På F-6 skolan framkom det att bedömningsmatriserna 

i SchoolSoft upplevdes som för begränsande. På 7-9 skolan hade några inom kollegiet skrivit 

egna lokala bedömningsmatriser. Hade lärarna på F-6 skolan känt till möjligheten att skriva 

egna matriser, skulle SchoolSoft troligen ha upplevts som mindre begränsande.  
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9. Slutsats 

Studien visar en tydlig diskrepans mellan vad lärarna är ålagda att göra i lärplattformen 

SchoolSoft och de förutsättningar som de har. 

 

Vår studie har visat att de flesta lärare använder bara ett fåtal av de möjliga funktionerna i 

SchoolSoft. De ser betydligt fler begränsningar med SchoolSoft än vad de ser möjligheter. Som 

möjligheter nämns transparens gentemot vårdnadshavare samt att det är en funktionell 

informationskanal. Begränsningarna handlar om saknade funktioner som bland annat 

automatiska läskvittenser och verktyg för formativ bedömning. De begränsningar som lärarna 

tycker att SchoolSoft för med sig upplevs dock inte som att det gör anspråk på friutrymmet. 

Alla lärare kunde nämna både positiva och negativa åsikter om användningen av lärplattformen. 

Mest påtagligt är att lärarna upplever att SchoolSoft som svårnavigerad och därmed inte 

användarvänlig.  

 

Vi anser att denna studies resultat pekar på flera utvecklingsområden vad gäller SchoolSoft och 

dess implementering. Ett sådant utvecklingsområde vore att erbjuda kompetensutveckling till 

samtliga användare av SchoolSoft. Lärplattformens utformning borde ske i närmare samarbete 

med dess tänkta användare för att svara upp mot de faktiska lokala behoven. Integration med 

andra tjänster som används och uppskattas av lärarna, exempelvis Office 365 och Showbie, 

vore en funktion som denna studie talar för. 

 

Lärarna i denna studie pratade ofta om SchoolSoft ur vårdnadshavarnas perspektiv. Ett 

intressant ämne för vidare forskning vore vårdnadshavarnas perspektiv på användandet av 

lärplattformar. På vilket sätt får vårdnadshavare information och vägledning i hur de ska 

använda lärplattformar?  

 

Främst vore det intressant att undersöka lärplattformar ur ett elevperspektiv inom ramen för den 

svenska grundskolan. Med tanke på att det digitala landskapet förändras kontinuerligt, 

förändras också användarnas behov i samma takt. Hur vill eleverna att digitala arbetsytor 

utformas och tillämpas i undervisningen? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Översikt över SchoolSofts funktioner 

Menyer Funktioner 

Startsida Veckovy och dagvy 

Min profil Kontaktuppgifter 

Närvaro Rapportera, frånvaroanmälan, lärar- och mentorrapporter 

Aktuellt Nyheter, kalender, verksamhetslogg, matsedel, bokningar, 

meddelanden, sms och mina filer 

Schema Mitt schema, alla scheman och klassplanering 

Undervisning Uppgifter, urkund, portfolio, lektionsplanering och veckoplanering 

(vilka kan kopplas till kursplan), provschema, forum och kursplaner 

Grupper Undervisningsgrupper, fria grupper, personal och klasslistor 

Elevdokument Ämnesmatris, ämnesvarning, kursmatris, omdöme 

Betyg Betygssättning, tidigare betyg och nationella prov 

Kurs För gymnasiet: omdöme, kursvarning, kursmatris, betyg, mina 

kurser, nationella prov, provdetaljer och resultat 

Mentor/skolledare Elevkort, ämnesmatris, ämnesvarning och skolverkets 

omdömesblankett (grundskola), kursvarning och kursmatris 

(gymnasiet), veckobrev 

Filer och länkar Tillexempel länkar till sidor på internet, ledighetsansökan  

Uppgifterna är hämtade från https://docplayer.se/29285944-Schoolsoft-for-personal.html [2019-05-09] 

  

https://docplayer.se/29285944-Schoolsoft-for-personal.html


 

 
51 

Bilaga 2. Informationsbrev 

Information om en studie av digitalisering 

 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på grundlärarprogrammet F-3. I samarbete med 

Region Gotlands utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har vi nu påbörjat ett examensarbete 

vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet, 

Campus Gotland. 

 

Vårt examensarbete handlar om hur du som lärare upplever att arbeta med lärplattformen 

SchoolSoft.  Vilka funktioner känner du till? Vilka möjligheter och begränsningar ser du? 

Påverkar lärplattformen hur du planerar din undervisning och bedömning (ditt friutrymme)?  

 

Deltagandet i studien innebär att vi intervjuar dig som lärare i ett gruppsammanhang. 

Tidsåtgång för gruppintervjun är beräknad till 45 minuter. Under diskussionen kommer vi att 

fördjupa oss i gruppens åsikter vilka skrivs ned på post-its under gruppintervjun. 

Ljudupptagning kommer att användas under diskussionen. 

 

Vi kommer att genomföra intervjuer under veckorna 15 och 17. Möjlighet finns även för andra 

intervjutillfällen enligt önskemål och överenskommelse. Materialet kommer att hanteras och 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. 

I redovisningar av studien (t.ex. i publikationer och på seminarier) kommer alla personuppgifter 

att vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och 

presentationer av studiens resultat.  

 

Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare 

(se kontaktuppgifterna nedan).  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

[Kontaktuppgifterna har raderats] 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien handlar om hur du som lärare upplever arbetet med lärplattformen SchoolSoft. Den 

kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Kyle Howard och 

Pernilla Söderström som går sista terminen på grundlärarprogrammet F-3 vid institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet, Campus Gotland. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att ljudupptagning kommer 

att användas under diskussionen. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

Övergripande samtalspunkter utifrån Post-It lappar 

 

• Vilka möjligheter ser du med SchoolSoft? 

• Vilka begränsningar ser du med SchoolSoft? 

• Upplever du att SchoolSoft påverkar ditt friutrymme på något sätt? 

o Påverkar SchoolSoft dina didaktiska val i undervisningen i något avseende? 

o Kan ni beskriva om SchoolSoft påverkar hur ni använder planeringstiden? 

• Tycker du att det är viktigt att SchoolSoft används på samma sätt av alla i kollegiet? Inom 

regionen? 
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Bilaga 4. Enkät 
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