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Abstract 

The aim of this thesis is to examine how teachers use computer based assessment in their 

work and what user barriers they experience while working with computer based 

assessments. The result of the thesis is meant to provide an understanding of which factors 

affect the use of computer based assessments and how a company who provide computer 

based assessments applications can increase the rate of use amongst teachers. 

To investigate this, the author examined a company in Sweden who provide a computer 

based assessment application for both universities and high schools. The study was carried 

out at two different schools, a university and a high school, both located in Stockholm. In 

total nine teachers were interviewed. The author also conducted observations at the company 

whose computer based assessment application was examined.  

The author’s findings suggest that a lack of functions within the application and lack of 

costumer support from the company all negatively impacted the teacher’s use of the 

application. There were also findings that could suggest that a lack incentive to use the 

application may have negatively impacted teacher’s rate of use.   

To increase the rate of use, the author suggest that companies must work closer with teachers 

to understand their routines and develop applications accordingly. Companies should also be 

using teachers who already are using computer based assessment to develop incentives so 

that other teachers may start to use computer based assessments applications more frequently.  
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 

Med ett ökat antal studenter på högskole- och universitetsnivå samt introduktionen av 

modulära kurser har många institutioner börjat intressera sig för digitaliserade tjänster vid 

provskrivning. Förhoppningen hos institutionerna är att möjliggöra formativ examination av 

en större mängd studenter än tidigare utan att rättningsbördan hos lärarna ska öka (Bull, 

1993; Stephens, 1995). Möjligheten till attraktiva gränssnitt hos digitala provtjänster 

underlättar även examinationsprocessen för studenterna samtidigt som den underlättar 

administration och rättningsbördan som associeras vid examinationen av stora grupper 

studenter (Bork och Ponicter, 1990).  

Övergången från pappersbaserad till digitaliserad examination för med sig en del obesvarade 

frågor såsom utformningen av den digitala provtjänsten samt den tidskostnad som 

uppkommer då tjänsten introduceras (Stephens, 1994). En annan problematik som kan 

uppkomma för skolor syftar till deras administrativa system som kan behöva bytas ut för att 

möjliggöra digital examination av studenter.  

1.2 Problembakgrund 

Företaget som författaren studerat specialiserar sig inom området digitala tentamen och prov 

för användning inom högskolor, gymnasieskolor och grundskolor. Sedan introduktionen av 

företagets tjänst på gymnasie- och högskolor har många lärare enligt företaget börjat använda 

sig av tjänsten. Initiala enkätundersökningar som företaget utfört bland lärare visar på att 

lärarna är nöjda med tjänsten och tycker den underlättar dess arbete. Fördelar som lärarna 

upplever är att de sparar tid vid rättning av tentamen och prov samt att tjänsten underlättar för 

studenterna då de kan strukturera sina svar bättre. Trots dessa fördelar har inte samtliga lärare 

på skolorna börjat använda tjänsten regelbundet eller så ofta som företaget önskar.  

För att undersöka orsaken till detta har företaget gett författaren i uppdrag att intervjua lärare 

som använder deras tjänst för att identifiera vad som gör att lärarna inte använder tjänsten 

mer frekvent.  

Tidigare studier av Zakrzewski och Bull (1998) har kommit fram till att digital examination 

är attraktivt både pedagogiskt och ekonomiskt då lärarna kan ge snabbare feedback till 

studenterna och slipper rätta för hand. Digitala provtjänster kan även generera statiskt data 

som senare kan analyseras vilket resulterar i vunnen tid mot tidigare arbetssätt.  
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Det som dock framkom i Zakrzewski och Bull (1998) studie var att investering i utbildning 

bland lärarna samt en central support var kritiska faktorer för att fastställa hur effektiv den 

digitala examinationstjänsten var för lärarna. Med denna studie hoppas författaren bekräfta 

om detta även stämmer på företagets provtjänst samt om de kan finnas andra kritiska faktorer 

som påverkar lärarna vid användning av digitala examinationstjänster.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur lärare använder sig av datorbaserade examinationstjänster 

samt vilka hinder som finns då de använder sig av dessa. 

Med denna information avser författaren att besvara hur användningen av datorbaserade 

examinationstjänster kan ökas på skolor. 

Med ovanstående information avser författaren att bidra till den tidigare akademiska 

forskningen kring vilka kritiska faktorer som lärare anser vara viktiga vid acceptans av 

system. 

 

1.4 Forskningsfråga 

Vilka kritiska faktorer hindrar lärare att använda sig av datorbaserade examinationstjänster i 

sitt arbete? 

Hur kan ett företag öka användningen av datorbaserade examinationstjänster bland lärare? 

 

1.5 Disposition 

Denna uppsats är strukturerad utifrån en uppsatsstruktur med teori följt av metod, empiri, 

analys, diskussion och slutsats. Författaren har även valt att ta med ett kapitel om företaget 

och tjänsten för att läsaren ska få en bättre förståelse för hur tjänsten fungerar samt vilka 

rutiner företaget har vid försäljning och implementering av tjänsten. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel beskrivs det teoretiska ramverket som används i studien. Grunden i det 

teoretiska ramverket är modellen Technology acceptance model.  

 

2. TAM – Technology Acceptance Model 

 

2.1 TAMs ursprung 

 

Med det ökande teknologibehovet på 1970 – talet samt ökningen av systemimplementations 

misslyckanden var det många forskare som började intressera sig för estimering av 

systemanvändning innan implementation av ett specifikt system. Många av studierna var 

dock inte tillräckliga och misslyckades i att generera tillförlitliga mått för att förklara 

acceptans eller avvisning av system (Chuttur, 2009).  

 

För att bättre förklara acceptans av system presenterade Fred Davis i sin doktorsavhandling 

modellen Technology Acceptance Model, TAM. Med hjälp av TAM föreslog Davis att 

användning av ett system är en respons som kan förklaras och estimeras av användarens 

motivation. Motivation påverkas i sin tur direkt av externa stimuli från systemets funktioner 

och möjligheter (Davis, 1985). 

 

Genom att basera sitt arbete på tidigare forskning av Fishbein och Ajzen (1975) som 

formulerade Theory of Reasoned Action samt från annan relaterad forskning utvecklade 

Davis (1985) sin konceptuella modell till TAM som visas i figur 1 nedan.  

 

 Figur 1: Ursprungliga Technology Acceptance Model. Källa: (Chuttur,2009) 
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Ursprungsmodellen, som visas ovan i figur 1, föreslår att användarnas motivation till ett 

system kan förklaras av tre faktorer: 

 

 Hur enkelt ett system är att använda. 

 Hur användbart ett system upplevs. 

 Användarnas inställning till att använda systemet.  

 

Utifrån ovanstående föreslog Davis (1985) att en användares inställning till ett system är en 

stark indikator på om användaren kommer att använda eller avfärda systemet. En 

användarens inställning till ett system var enligt Davis (1985) influerad av två faktorer:  

 

 Hur användbart ett system upplevdes = Hur väl användaren anser att ett system 

kommer att öka hennes arbetsprestation.  

 Hur enkelt ett system anses vara att använda = Hur väl användaren anser att ett system 

kommer att minska hennes arbetsbörda.  

 

Hur enkelt användaren uppfattar ett system ansågs av Davis ha direkt påverkan på hur 

användaren upplevde användbarheten i systemet. Båda dessa faktorer, hur enkelt systemet 

upplevs samt användbarheten, ansågs vara direkt influerad av systemets design attribut. 

Dessa representeras i figur 1 av X1, X2 och X3 (Davis, 1985). 

 

För att mäta upplevd användbarhet och hur enkelt ett system ansågs bildade Davis skalor där 

användare av system fick gradera upplevd användbarhet samt hur enkelt ett system ansågs 

vara att använda. Varje tal i skalorna tilldelades ett påstående om hur enkelt ett system ansågs 

vara samt användbarheten. Tal nummer ett innehöll det mest negativa påståendet och det 

högsta talet det mest positiva (Davis, 1985).  
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2.2 TAMs utveckling 

Genom fortsatt forskning har Davis och andra forskare förfinat TAM genom att inkludera fler 

variabler samt modifierat relationerna mellan dem. (Chuttur, 2009). Dessa studier har även 

konstaterat att både användbarhet och hur enkelt systemet upplevs, anses vara direkt 

kopplade till en användares intention att använda ett system. Innan detta konstaterades ansågs 

både användbarhet och hur enkelt ett system uppfattades, vara kopplat till en användares 

uppfattning mot ett system. Genom fortsatt forskning konstaterades dock att både 

användbarhet och hur enkelt ett system upplevdes ha direkt koppling till användarens 

intention att använda ett system. Genom detta eliminerades attityd mot ett system i TAM och 

ersattes med en direkt koppling till användarens intention. Detta beskrivs i figur 2 som nämns 

som den slutliga versionen av TAM (Chutter, 2009). 

 

Figur 2: Slutliga versionen av TAM. Källa: Chuttur 2009 

 

External variables i figur 2 ovan inkluderar ofta: 

 Systemattribut. 

 Utbildning i systemet. 

 Användardeltagande vid design av tjänsten. 

 Implementationsprocessen 

 (Chuttur, 2009). 

 

Många och utförliga studier har genomförts av den slutliga TAM för att finna dess 

begränsningar samt att utveckla teorin. Många av dessa studier fann signifikanta samband för 

att upplevd användbarhet starkt påverkar användningen av ett system.  

Studierna resulterade också i blandade resultat i relationen mellan hur enkelt systemet 

upplevs samt hur systemet användes (Chuttur, 2009). 

 

Dock så upplevde forskarna bakom dessa studier att TAM inte förklarade de variabler som 

användes för att mäta användbarhet och hur enkelt system var att använda.  
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Följden av detta var enligt forskarna att de var svårt att förstå varför användare upplever ett 

system som användbart och lätt att använda. För att öka förståelsen för dessa variabler har 

TAM utökats till att inkludera mer variabler vilket givit TAM ett anseende som en ledande 

modell för att förklara och förutse användning av system (Chuttur, 2009). 

 

2.3 Expandering av TAM 
 

TAM 2 

 

En av de mest signifikanta studierna vid utökning av TAM utfördes av Venkatesh och Davis 

(2000). De identifierade begränsningar i TAM då modellen hade svårt att förklara varför en 

användare upplever ett system som användbart. För att åtgärda detta introducerades fler 

variabler vilket resulterade i en modell som de gav namnet TAM 2.  

 

 

 

 

Figur 3: TAM 2 Källa: Venkatesh och Davis (2000) 

 

Genom att använda TAM som en grund, utökade Venkatesh och Davis (2000) TAM med att 

inkludera sociala influenser samt instrumentala kognitiva aspekter vilka beskrivs nedan.  
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Sociala influenser  

 Subjective norm = En användares uppfattning om att viktiga personer i hennes 

omgivning tycker att hon ska eller inte ska utföra en handling.  

 Image = Användarens uppfattning om att användning av en system upplevs öka 

hennes status i sin sociala omgivning.  

Instrumentella kognitiva aspekter 

 Job relevance = Användarens uppfattning om ett nytt system kan tillämpas i hennes 

arbete och hur väl ett system kan stödja hennes arbetsuppgifter.  

 Output quality = Vilka uppgifter ett system anses klara av samt till vilken grad dessa 

uppgifter hjälper henne utföra sitt arbete. Hur väl en användare upplever att ett 

system utför dessa uppgifter beskrivs enligt Venkatesh och Davis (2000) som output 

quality.  

 Result demonstrability = Hur väl resultaten som genereras av ett system presenteras 

för användaren. Om ett system genererar resultat som användaren efterfrågar, men 

inte gör det på ett konkret och logiskt vis blir det svårt för användaren att förstå hur 

användbart ett systemet är för henne.  

 

För att mäta hur enkelt en användare upplever ett system behöll Venkatesh och Davis 

(2000) den slutliga TAMs variabler i figur 2 vilket de motiverar med att tidigare 

forskning starkt talar för att hur enkelt ett system upplevs anses ha en direkt och indirekt 

koppling till intention att använda ett system. Detta sker genom kopplingen till hur 

användbart ett system upplevs vilket enligt Venkatesh och Davis motiverar beslutet att 

inte utöka antalet variabler vid beräkning av hur enkelt ett system upplevs (Venkatesh 

och Davis, 2000). 

 

Genomförda studier av TAM 2 gav en mer detaljerad förklaring till varför användare 

upplevde system som användbara. Venkatesh och Davis fann även indikationer på att 

TAM 2 presterade bra i situationer där det inte var obligatoriskt att använda systemet 

men också i situationer där de var obligatoriskt. Den enda avikande variabeln var 

subjective norm som hade en påverkan då det var obligatoriskt för användarna att 

använda ett system men hade ingen effekt då det inte var obligatoriskt (Venkatesh och 

Davis, 2000). 
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För att undersöka hur användbar lärarna upplever tjänsten har författaren under intervjuer 

frågat lärarna om vilka arbetsmoment och arbetsuppgifter de utför då de använder tjänsten 

samt vilka funktioner de använder sig av. Lärarna har efter detta berättat om användarhinder 

som de upplever i de olika arbetsprocesserna som de utför samt i funktionerna de använder.  

Som tillägg till detta har även lärarna fått berätta om vilka användarhinder de upplever med 

tjänsten utöver de aspekter som innefattar deras delprocesser och använda funktioner. Dessa 

tillägg innefattar support vid problem samt implementation av tjänsten.  

 

Utöver detta har författaren under intervjuerna frågat lärarna i vilken omfattning de arbetade 

med datorer innan tjänsten implementerades samt IT-intresset på skolan. För att klargöra IT-

intresset på de båda skolorna så fick lärarna även svara på frågor om hur skolan ser på IT – 

användning bland lärare och hur ofta nya system implementeras. Dessa frågor ställdes för att 

klargöra skolans och lärarnas generella uppfattning av datoranvändning. 
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Venkatesh utökade TAM 

En annan viktig utvidgning av TAM genomfördes av Venkatesh (2000) med målet att ge en 

mer detaljerad beskrivning varför system upplevs som enkla att använda. 

 

Figur 4: Venkateshs TAM modell. (Vankatesh, 2000) 

 

Venkatech (2000) fann två grupper av variabler som han ansåg förklara hur enkelt ett system 

är att använda. Dessa två nämner Venkatesh som anchors och adjustments.  

 Anchors: Representerar användares uppfattning av datoranvändning och datorer.  

 Adjustments: Uppfattningar som användarna införskaffar vid direkt användning av ett 

system.  

 

Anchors 

Innan användare börjar använda ett nytt system så anser Venkatesh (2000) att användarna 

relaterar hur enkelt de upplever ett nytt system till sina tidigare erfarenheter av 

datoranvändning. Detta utförs då de inte har tillräckliga kunskaper och erfarenhet av det nya 

systemet (Venkatesh, 2000).  
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Venkatesh beskriver i figur 4 fyra olika faktorer som påverkar anchors:  

 Computer self-efficiancy – En användares uppfattning om sin förmåga att utföra en 

arbetsuppgift med hjälp av en dator.  

  Perception of external control – Hur användare upplever teknologi och resurser som 

erbjuds. Då teknologi erbjuds på en arbetsplats representeras external control 

vanligtvis av tillgången till support vilket organisationen använder för att hjälpa 

användare vid problem och inträdesbarriärer då ett nytt system introduceras.  

 Computer anxiety – En användares rädsla då hon ställs inför en situation där hon 

eventuellt behöver använda datorer.  

 Computer playfulness – Hur underhållande användarna upplever systemet. Hur 

underhållande de upplever ett system är inte bara relaterat till hur kul användarna 

upplever det utan kan även vara nyfikenhet och den utmaning som användarna 

relaterar till ett system.  

Adjustments 

Då användare börjat använda ett nytt system och blivit bekant med det förväntas de enligt 

Venkatesh (2000) att anpassa sina åsikter om hur enkelt de upplever det nya systemet för att 

reflektera hur de interagerar med systemet. Då användarna börjar använda det nya systemet 

och lärt sig hur de ska använda det förväntas användarnas uppfattning om hur enkelt de 

upplever systemet fokuseras på attribut och funktioner i det nya systemet. Att detta sker är ett 

direkt resultat av användning och erfarenhet i det nya systemet.  

 

Adjustments kan enligt Venkatesh (2000) delas upp i två olika kategorier: 

 Perceived enjoyment = Om användarna upplever ett system som underhållande utan 

att inkludera hur användningen av systemet påverkar deras arbetsprestation.  

 Objective usability = En uppfattning som gör det möjligt att jämföra system baserat 

på det faktiska arbetet, tillskillnad mot upplevt arbete, som en användare behöver 

utföra för att genomföra en uppgift.  
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2.4 Kritik mot TAM 

Den huvudsakliga kritiken som riktats mot TAM är uppdelade i tre kategorier: 

1. Metoden vid test av TAM 

2. Variablerna och relationerna inom TAM 

3. Den grundläggande teorin bakom TAM.  

 

Metod vid test av TAM  

En återkommande kritik som riktats mot användning av TAM avser den data som används för 

att mäta användandet av ett system vilket genereras av användarna själva genom att de fyller i 

frågor. Vissa forskare menar att när användare själva besvarar hur de upplever ett system blir 

det subjektivt då varje enskild användare har olika preferenser och erfarenheter. Detta gör att 

resultaten inte blir pålitliga eftersom TAM avser mäta den faktiska användningen av ett 

system. Det skulle då vara bättre att använda verklig data som inte ges av användarna 

personligen för att öka tillförlitligheten (Chuttur, 2009). 

 

Annan kritik som riktats mot metoden vid tidigare forskning avser användning av studenter 

som respondenter i kontrollerade miljöer. Vissa forskare hävdar att dessa studier inte kan 

generaliseras då studenterna kan ha haft andra motiv till medverkan i dessa studier som 

exempelvis bättre betyg eller andra belöningar (Chuttur, 2009). 

 

Många studier av TAM har även haft avsikten att förklara och förutspå användning av system 

där användarna inte är tvingade att använda systemet. Få studier har försökt förklara och 

förutspå användningen av system då det är obligatoriskt för användarna att använda ett 

system. Enligt vissa forskare är en sådan studie mer förankrat i arbetslivet då organisationer 

ofta kräver att sina anställda använder system (Chuttur, 2009).  

 

Variablerna och relationerna inom TAM 

En del studier har konstaterat att relationerna mellan variablerna inom TAM, inte är fullt så 

starka i alla situationer. Dessa studier har funnit att situationer där användning av ett system 

är obligatoriskt lett till att hur enkelt ett system upplevs, anses ha en större betydelse än hur 

användbart ett system anses. Detta strider mot tidigare observationer av TAM, i studier där 

systemanvändningen inte var obligatorisk, där användbarheten ansågs vara en mer betydande 

faktor än hur enkelt ett system var att använda.  
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Andra studier av exempelvis Burton – Jones och Hubona (2006) har indikerat att 

användbarhet och hur enkelt systemet upplevs inte alltid representerar alla influenser från 

externa faktorer vad gäller systemanvändning. Externa faktorer som exempelvis tidigare 

erfarenhet av system, ålder och utbildningsnivå kan ha en direkt koppling med användningen 

av ett system (Burton – Jones och Hubona. 2006). 

 

Den grundläggande teorin bakom TAM 

Kritiken som riktats mot TAM innefattar även kritik mot modellen som teori. Enligt Bagozzi 

(2007) är relationen mellan TAMs olika komponenter svag, framförallt relationen mellan 

intentionen och den faktiska användningen av ett system. Bagozzis argument är att ett 

beteende inte kan ses som ett slutgiltigt mål utan hävdar i stället att beteende ska ses som ett 

steg mot ett mer fundamentalt mål. Han beskrev även att intention inte är tillräcklig för att 

representera faktisk användning av ett system eftersom tiden mellan intention och faktisk 

användning av ett system är kantat av osäkerhet och andra faktorer som kan påverka 

användares beslut att börja använda ett system. (Bagozzi, 2007) 

 

Bagozzi har även ifrågasatt metoden att förutse ett beteende genom att addera ihop olika mått 

för hur enkelt och användbart ett system är. Han hävdar att det även finns tysta åsikter, som 

användaren inte förmedlar vilket inte tas hänsyn till i TAM. Andra kritiska aspekter som 

Bagozzi nämner är det faktum att TAM utgår ifrån att en användares handling helt är 

beroende av hans eller hennes intention av handlingen. Bagozzi menar på att användarens 

intention kan påverkas av egen reflektion vilket kan omvärdera hans eller hennes intention 

fullkomligt. Bagozzi kom då till slutsatsen att TAM inte var en lämplig modell för att förutse 

och förklara användning av ett system. (Bagozzi, 2007) 
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2.5 Användning av teoretiskt ramverk 

Trots kritiken modellen så har författaren beslutat sig för att använda TAM som teoretiskt 

ramverk. Detta beslut baserar författaren på att TAM av många forskare anses var en bra 

modell för att estimera och förklara acceptans av ett nytt system. Författaren avser att 

använda Venkatesh och Davis (2000) TAM 2 samt Venkatesh (2000) utökning av TAM som 

komplement. Detta val gjordes då författaren anser att de båda utökningar ger en mer 

detaljerad beskrivning av vilka faktorer som påverkar upplevd användbarhet samt hur enkelt 

ett system är att använda. Att enbart använda Venkatesh (2000) utökning av TAM som 

komplement till TAM 2 ser författaren som en nödvändig begränsning då han avser att 

undersöka användarhinder som påverkar lärarnas användning av tjänsten. TAM 2 upplevs då 

som en mer relevant modell då den avser att mäta upplevd användbarhet vilket enligt 

författaren är mer intressant och relevant med tanke på uppsatsens frågeställningar. Slutligen 

har tidigare forskning visat att upplevd användbarhet har en större betydelse för användning 

av ett system i miljöer där det inte är obligatoriskt att använda ett system, vilket lärarna inte 

behöver göra i denna studie (Chuttur, 2009).  

 

Valet att trots allt använda Venkatesh (2000) utökning av TAM som ett komplement har 

författaren tagit då de finns faktorer som kan påverka användarna som inte inkluderas i TAM 

2. Detta innebär att författaren valt att använda delar av modellen eftersom hur enkelt ett 

system anses vara, som Venkatesh (2000) avser att undersöka, har en koppling till hur 

användbart ett system upplevs. 

 

Det finns dock aspekter som gör att författarens metod kommer att skilja sig mot tidigare 

studier av TAM. Dessa aspekter baseras på att författaren och företaget inte ser det som 

tillräckligt att använda skalor för att mäta hur lärarna upplever användbarheten samt hur 

enkel tjänsten upplevs.  Då företaget efterfrågat en så detaljerad beskrivning av 

användarhindrena som möjligt skulle användning av skalor enbart svara på vilka 

användarhinder de upplever, inte varför de upplever dessa. 

Med detta beslut försöker även författaren få med de tysta åsikter som Bagozzi (2007) 

kritiserat TAM för att inte inkludera. Författaren upplever att en så detaljerad beskrivning av 

variablerna som möjligt är bättre att genomföra i form av intervjuer där lärarna själva får 

berätta om hur de upplever tjänsten.  
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3. Metod 
I detta kapitel kommer författaren redogöra för hur studien genomfördes, val metodik samt kritik mot 

studien.  

 

3.1 Kvalitativ metodik 

Genom en kvalitativ ansats är författaren intresserad av att tolka, förklara och beskriva 

(Ahrne, 2011). Inom kvalitativ forskning utgår forskaren ifrån att verkligheten kan uppfattas 

på olika sätt beroende på vem talar med. Följder av detta blir att det inte finns en definitiv 

sanning vilket innebär att forskaren inte kan formulera enkätfrågor inom sitt studieområde 

och generera kvantitativ data. Den kvalitativa studien lämpar sig därför bra då forskaren inte 

vet eller vet väldigt lite om ämnet hon valt att undersöka (Malterud, 2009). 

 

Inom kvalitativa studier intervjuar forskaren ofta en litet antal personer. För att kompensera 

för de mindre antalet personer försöker forskaren skapa sig en djupare förståelse. (Mc 

Cracken, 1988).  

 

Författaren har för avsikt att undersöka hur lärare upplever tjänsten samt vilka kritiska 

faktorer som påverkar användning av den. För att undersöka detta kommer författaren att 

använda sig av en kvalitativ metod med etnografiska inslag. 

 

3.2 Val av kvalitativ metodik 

Valet av en kvalitativ ansats metod anser författaren vara fördelaktigt i denna studie då ett 

litet urval av personer kommer att intervjuas, vilket stämmer överens med hur kvalitativa 

studier ofta utförs. Med en kvalitativ ansats hoppas författaren och företaget skapa sig en 

djupare förståelse för vilka användarhinder som lärarna upplever. Då företaget och författaren 

har begränsad information om användarhinder innan studien så lämpar sig inte en kvantitativ 

metodik.  

 

Att genomföra denna studie med hjälp av en kvantitativ metod skulle inneburit att författaren 

och företaget på förhand behövt anta faktorer och påståenden som beskriver användarhinder 

samt hur lärarna upplever tjänsten. Risken att dessa faktorer och påståenden inte speglar 

lärarnas egna upplevelser av tjänsten och användarhinder ansågs som hög vilket resulterade i 

att en kvalitativ metod användes.  
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Dessutom anser författaren att användning av en kvalitativ metod i detta fall skulle generera 

en djupare förståelse för hur användarna upplever tjänsten och användarhinder än en 

kvantitativ metod. 

3.3 Intervju 

De utförda intervjuerna i studien är strukturerade intervjuer med inslag av semistrukturerade 

intervjufrågor. Strukturerade intervjuer innebär att intervjufrågorna fastställts på förhand men 

att svarsmöjligheterna är relativt stora (Østbye et al, 2002). Valet att använda strukturerade 

intervjuer baserades på att företaget efterlyste tydliga svar om användarhinder som 

användarna upplever samt att teorin som författaren använder sig av, TAM 2 Venkatesh och 

Davis (2000) och Venkatesh (2000) utökade TAM, har specifika faktorer som bestämmer hur 

användbart och hur enkelt en användare upplever ett system. Att enbart använda sig av 

ostrukturerade intervjuer, där tema och frågor inte är tydligt identifierade på förhand, skulle 

innebära en risk för att det teoretiska ramverket inte skulle vara användbart (Østbye et al. 

2002).  

Användandet av semistrukturerade intervjuer, som Østbye et al. (2002) definierar som att 

teman identifierats på förhand, skedde i form av uppföljningsfrågor för att få större flexibilitet 

och förtydliga svar från respondenterna under intervjuerna.  

3.4 Fältobservationer 

För att utöka sin förståelse för samspelet inom företaget och de anställdas vardag utförde 

även författaren fältobservationer under sin tid på företaget. Valet att använda sig av 

fältobservationer baserade författaren på att det lämpar sig till situationer där författaren avser 

att undersöka en specifik miljö, i detta fall företaget  (Angrosino, 2007). 

Fältobservationerna utfördes genom samtal med de anställda på företaget samt observation av 

hur de anställda integrerade med varandra. Dessa observationer genomfördes på företagets 

kontor.   

3.5 Genomförande 

För att undersöka hur lärare upplevde tjänsten och användarhinder har författaren intervjuat 

nio lärare på två olika skolor; en gymnasie- och högstadieskola samt en högskola. Skolorna är 

placerade i Stockholmsregionen och har använt tjänsten i mer än ett års tid. Skolorna har även 

agerat som testskolor där tjänsten testats och utvecklats av företaget innan lansering. 
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Intervjuerna har utförts på lärarnas arbetsplatser där författaren intervjuat lärarna en och en. 

Tre av intervjuerna med lärare från högskolan har utförts via videosamtalstjänsten Skype. 

 

 

Intervjuer med lärare  

 

 

Figur 5: Intervjufrågornas fokus. Källa: Egen bearbetning 

 

Intervjufrågorna var utformade och strukturerade efter vilka styrkor, svagheter, möjligheter 

samt användarhinder lärarna upplever hos tjänsten. Frågorna delades upp i de delprocesser 

som företaget utvecklat tjänsten efter: skapa, skriva, rätta och återkoppla.  

Varje lärare ombads att beskriva dessa delprocesser utifrån vilka styrkor, svagheter, 

möjligheter och användarhinder som de upplever inom varje delmoment. 

 

Lärarna besvarade även frågor om deras anställning på skolan, implementering av tjänsten, 

hur de använder sig av tjänsten inom sina kurser, supporten från företaget och skolan samt 

frågor om hur de helst vill kommunicera med företaget. 

Lärarna fick även besvara frågor om vilka användarhinder som begränsar deras användning 

av tjänsten. 

  

Styrkor Svagheter

Möjligheter Användarhinder

Tjänsten
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3.6 Val av respondenter 

Medverkande lärare på gymnasieskola 

Lärarbeteckning Kön Ålder År som 

lärare 

År på 

skolan 

Undervisningsämnen Användningsgrad 

Y1 Man 31 år 5 år 1 år Svenska och 

Samhällskunskap 

5 gånger sedan 

implementering 

Y2 Kvinna 42 år 6 år 1 år Biologi, Kemi och 

Naturkunskap 

Någon gång i 

månaden 

Y3 Kvinna N/A 13 år 7 år Svenska och Franska En gång i 

månaden 

Y4 Man  37 år 9 år 3 år Biologi, Kemi och 

Naturkunskap 

En gång i 

månaden 

Y5 Kvinna  32 år 7 år 7 år Religion och Historia 1 gång sedan 

implementering 

Figur 6: Medverkande lärare på gymnasieskolan. Källa: Egen bearbetning 

 

Val av respondenter på gymnasieskolan utfördes under ett lärarmöte där författaren var 

närvarande. På mötet presenterade författaren studien och lärarna ombads sedan komma fram 

efter lärarmötet om de önskade medverka i studien. Lärarna som medverkade i studien ställde 

upp frivilligt och fick ingen kompensation för sitt medverkande.  
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Medverkande lärare på högskola 

Lärarbeteckning Kön Ålder År som 

lärare 

År på 

skolan 

Undervisningsämnen Användningsgrad 

X1 Man 38 år 7 år 12 år Förhandling och 

management 

2 gånger per år 

X2 Man 57 år 18 år 18 år Marknadsföring 2 gånger per år 

X3 Man 34 år 8 år 4 år Marknadsföring  2 gånger per år 

X4 Kvinna 52 år 25 år 25 år Marknadsföring 1 gång per år 

Figur 7: Medverkande lärare på högskolan. Källa: Egen bearbetning 

 

Vid val av respondenter på högskolan tog författaren kontakt med administrationsenheten på 

skolan för att komma i kontakt med lärare som använt sig av tjänsten. Administrationen 

skapade sedan en lista på lärare som använt sig av tjänsten vid tentamen som administrerats 

av administrationsenheten. Utifrån listan tog sedan författaren kontakt med lärarna för att 

fråga om de kunde tänka sig att medverka i studien. 

Lärarna, likt gymnasieskolan, ställde upp frivilligt och fick inte heller någon kompensation 

för sitt medverkande.  

Med hänsyn till respondenterna har författaren valt att anonymisera samtliga lärare, 

företagsrepresentanter och företaget i studien. Detta har utförts då respondenterna 

tillkännagett känslig information vilket inte författaren anser ska vara möjligt att spåra till 

enskilda individer efter att studien har publicerats. Valet att anonymisera företaget och 

företagsrepresentanterna som medverkat i studien utfördes med bakgrund av att känslig 

information kan kopplas till företaget vilket dess konkurrenter senare kan använda.  
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3.7 Reliabilitet och validitet 

Begreppet validitet innebär hur relevant analyser och data är i förhållande till studiens 

frågeställning. Mer sammanfattande innebär validitet att författaren mäter det hon avser att 

mäta i studien (Østbye et al. 2002).  

Utifrån frågeställningar och syfte har intervjufrågor skapats för att på ett så tydligt och 

detaljrikt sätt som möjligt besvara dem.  

Begreppet reliabilitet syftar till tillförlitligheten vilket innebär kvalitén vid insamling, analys 

och bearbetning av data (Østbye et al. 2002). Tillförlitligheten av data som genererats utifrån 

intervjuer är hög då tydliga intervjuteman identifierats. Dessutom använder sig författaren till 

stor del av strukturerade intervjuer vilket gör det enkelt att replikera studien. Det som 

författaren dock kunde gjort bättre är att inkludera en mer semistrukturerad struktur under 

intervjuerna då detta eventuellt skulle inneburit ett mer öppet samtal med mer detaljerad 

information från respondenterna som följd. 

3.8 Metodkritik 

En kritisk faktor i denna studie är att resultatet kan anses svårt att generalisera för samtliga 

lärare då urvalet var relativt litet. Kombinationen av lärare är även något som kan kritiseras 

då många av respondenterna tillhörde den grupp som var först på respektive skola att börja 

använda tjänsten. För att resultatet skulle generaliseras hade studien även behövt inkludera 

fler lärare som inte var en del av den grupp som var först att använda tjänsten. 

Annan kritik som bör uppmärksammas är att författaren använt sig av en kvalitativ metod 

men använt sig av teorimodeller som i tidigare forskning använts till kvantitativa studier. 

Nackdelen med detta är att författaren inte med säkerhet kan konstatera hur stark relationen 

mellan faktorerna är. För att adressera detta har författaren under intervjuerna varit tydlig 

med att låta lärarna identifiera hur allvarligt de graderar negativa aspekter med tjänsten samt 

hur dessa påverkar dess användning. Trots detta kan dock författaren inte med stark statistisk 

säkerhet konstatera hur starka relationerna är i de teoretiska modellerna.  

Kritik som även bör riktas mot studien är kritik som även uppmärksammats vid andra studier 

av Technology Acceptance Model. Denna kritik baseras på att den data som studien genererar 

kommer från användarna själva, inte av systemet de använder. Då alla användare har olika 

erfarenheter av datoranvändning och system kan det innebära att deras svar inte speglar 

verkligheten utan deras egen uppfattning av den.  
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4. Företaget 

I detta kapitel kommer författaren beskriva företaget samt hur tjänsten är uppbyggd och 

fungerar. Författaren kommer även att redogöra för företagets konkurrenter.  

4.1 Hur allt började 

Företaget grundades 2011 av två tidigare studenter. Under deras studietid sköttes nästan allt 

arbete digitalt men själva tentamen skrevs för hand. Att skriva tentamen för hand upplevde de 

båda som frustrerande då de båda fick kramp under tentamensskrivningar samt upplevde att 

de inte kunde besvara och strukturera sina svar som de kunde göra på en dator. Genom 

frustrationen kom de båda grundarna på idén att starta företaget för att lösa problemen med 

handskrivna tentamen som de själva upplevde som studenter (Intervju VD, 2014-03-19). 

 

Företagets affärsidé är att digitalisera tentamen och arbeta med kunskapsuppföljning i skolan. 

Genom detta frigörs enligt företaget tid för lärare och eleverna presterar bättre (Intervju VD, 

2014-03-19). 

 

Tjänsten har som syfte att ta bort omständliga moment som handskrivna tentamen enligt dem 

innebär för lärare och studenter. Genom att skriva tentamen elektroniskt underlättar det 

lärarnas arbete då de slipper bedöma svårläsliga tentamen och kan ägna mer tid på andra 

delar av arbetet som exempelvis att undervisa. (Intervju VD, 2014-03-19) 

 

4.2 Tjänsten 
 

4.2.1 Tjänstens utformning 

Tjänsten har två gränssnitt, ett för lärarna och ett för eleverna. Lärarnas är helt webbaserat i 

en webapplikation och riktiga klienter för PC och Mac. Tjänsten uppdateras automatiskt 

vilket innebär att lärare respektive elever alltid har och arbetar med den senaste versionen av 

tjänsten (Intervju VD, 2014-03-19).  

 

Tjänsten är utformad för att hantera situationer som kan ske under ett tentamenstillfälle, 

exempelvis att internet inte finns i lokalen samt om internetanslutningen plötsligt skulle 

upphöra under provtillfället. 

Säkerhetskopior av data utförs regelbundet och lagras externt via företaget. Tjänsten är även 

utformad så att den kan skalas upp och ned beroende på kundens behov samt att företaget har 

centraliserad hosting på datacenter inom europeiska unionen (Intervju VD, 2014-03-19).  
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4.2.2 Användningsprocess 

Då företaget utvecklade tjänsten gjordes detta utifrån följande arbetsprocess som de 

identifierat hos lärare: 

Skapa - Skriva – Rätta - Återkoppla 

Skapa 

För att skapa en tentamen eller ett prov behöver lärarna först logga in på applikationen. Efter 

att detta är utfört kan läraren skapa sitt prov i något som inom applikationen kallas bibliotek. 

Där skapar läraren alla frågor, testtentamen och alla aktiviteter. Allt arbete som utförs i 

biblioteket sparas så det kan återanvändas vid senare tillfällen exempelvis, så lärare kan 

återanvända provfrågor på ett smidigt sätt (Intervju, 2014-03-19).  

Efter detta ber läraren eleverna att skapa ett konto på företagets hemsida via samma 

applikation som lärarna använder. Därefter laddar studenterna ned en klient och installerar 

den på sin dator (Intervju VD, 2014-03-19).  

 

När provet är skapat av läraren får läraren en kod, som oftast är sex siffrig, vilket de under 

tentamen eller provtillfället ger ut till eleverna. Koden skrivs sedan in av eleverna i deras 

klienter vilket kopplar elevernas klienter till provet. Efter att koden skrivits in visas provet på 

elevernas dataskärmar och provet kan börja (Intervju VD, 2014-03-19).  

 

Skriva 

Under skrivningen kan lärarna välja att använda en funktion som företaget gett namnet 

Livemode. I Livemode kan de övervaka hur eleverna ligger till, vilka som lämnat in sina 

tentamen, se när varje elev laddat ned provet, vilka som har internetuppkoppling och mycket 

mer. Livemode är till för att lärarna ska få en inblick i hur det går för varje enskild elev 

(Intervju VD, 2014-03-19).  

 

Om det skulle uppkomma något fel i tjänsten under provtillfällen skapas en loggfil som sedan 

sparas på studenternas datorer.  

Denna loggfil kan efter provtillfället skickas in till företaget vilket företaget uppmuntrar 

studenter att göra så att de kan åtgärda problemet (Intervju VD, 2014-03-19).  

Efter att eleverna skrivit klart tentamen lämnar eleverna in provet. Vissa elever lämnar in 

online och vissa lämnar in offline via en USB - minne (Intervju VD, 2014-03-19). 
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Rätta 

Efter att provet är färdigt stänger läraren ned provet och eventuella offlinefiler. Efter detta 

loggar läraren in på rättningsvyn där rättning av proven kan utföras. Väl inne i rättningsvyn 

kan läraren välja om hon vill rätta varje fråga för sig, vilket innebär att läraren exempelvis 

rättar fråga ett för samtliga elever i följd, eller välja att rätta varje student enskilt. Läraren kan 

även välja att ge feedback på provsvar vilket utförs i en kommentarruta under varje fråga 

(Intervju VD, 2014-03-19).  

 

Återkoppla 

När läraren rättat klart kan hon välja funktionen publicera resultatet. Resultatet skickas 

därefter ut till studenternas webapplikationer där de genom att logga in kan komma åt sitt 

provresultat. I rättningsfilen kan eleverna se feedback på sina provsvar för att förstå vad de 

gjort bra respektive dåligt i sina svar (Intervju VD, 2014-03-19).  

 

Läraren kan välja om hon vill avpublicera provresultat så att inte alla prov ska ligga ute hos 

studenterna. Det finns även möjlighet att extrahera provresultaten i Excel - filer om läraren 

önskar det (Intervju VD, 2014-03-19). 

4.3 Besluts- och köpprocess för grundskolor, gymnasieskolor och högskolor  

 

Allmänt om köpprocessen 

Köpprocessen för skolor skiljer sig enligt företaget från skola till skola. Vissa av företagets 

befintliga kunder har en centraliserad organisation där beslut tas för hela skolan medan andra 

kunder har en decentraliserad organisation där respektive institution till viss del sköter sig 

själva. I skolor med decentraliserad styrning samarbetar olika delar av skolan i viss mån med 

varandra och inom vissa frågor samarbetar de inte alls (Intervju VD, 2014-03-19). 

 

Då skolor styrs på olika sätt skiljer det sig från skola till skola hur många motparter företaget 

har. Vid försäljning av tjänsten till två av högskolorna har företaget endast haft en motpart, en 

för hela skolan hos den ena högskolan samt en institution hos den andra. Institutionen har 

mandat att ta egna beslut kring inköp vilken innebar att företaget inte behövde kontakta 

ledningen för skolan (Intervju VD, 2014-03-19).  
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Då gymnasieskolor tar beslut om köp är det rektorn som i slutändan måste ge sitt 

godkännande. Enligt företaget varierar det dock i hur insatta rektorerna är i frågor som 

exempelvis provskrivning. Ofta blir då lärarna informella beslutsfattare, ibland utan att veta 

om det själva, och säljer in tjänsten hos rektor och andra beslutsfattare. Detta kan exempelvis 

yttra sig, enligt företagets VD, genom att lärarna går till rektorn med önskemål (Intervju VD, 

2014-03-19).  

 

Det finns även ett intresse på kommunalnivå att köpa tjänsten vilket enligt företagets VD 

underlättar eftersom de inför samma tjänst på alla skolor samt att varje skola i slutändan får 

ett bättre pris då det finns möjlighet att förhandla (Intervju VD, 2014-03-19).  

 

Prismodellen 

Prismodellen som företaget använder sig av vid försäljning av tjänsten är en fast kostnad per 

elev. Vad skolorna betalar i slutändan skiljer sig dock då högskolor har en högre 

betalningsvilja än gymnasieskolor. En av anledningarna till detta är enligt företaget att 

gymnasieskolorna måste köpa in datorer som eleverna använder då de skriver digitala prov 

vilket kräver investeringar. På gymnasieskolor finns det även mer lärarplattformar som 

företaget konkurrerar med vilket också gör att prisbilden ser annorlunda ut (Intervju VD, 

2014-03-19). 

 

Studenterna på högskolor förväntas ta med sin egna dator till tentamenstillfället vilket gör att 

högskolorna inte behöver köpa in datorer som studenterna kan använda. Detta minskar 

investeringarna och är enligt företagets VD en av anledningarna till att högskolorna kan 

betala mer per student (Intervju VD, 2014-03-19). 

Köpprocessen 

Som nämnts tidigare beror köpprocessen på hur de olika skolorna är styrda. Vissa skolor har 

uttryckt sig oroliga över att tjänsten är en molntjänst vilket ställer höga krav på företaget, inte 

minst legala krav då de ansvarar för personuppgifter och motparten är en myndighet.  Så hur 

lång tid det tar från en första kontakt med en skola till köp och implementation skiljer sig åt. 

För de befintliga kunderna har det tagit mellan sex till tio månader från en första kontakt med 

företaget till implementation (Intervju VD, 2014-03-19).  
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Under den tiden utförs ett så kallat pilottest där skolan testar tjänsten skarpt vid en 

provskrivning. Detta har utförts för att skolor själva ska få uppleva tjänsten samt för att 

minska den osäkerhet som vissa skolorna känner på grund av att företagets tjänst inte är 

beprövad. Att arrangera ett pilottest för att minska osäkerheten har varit ett bra sätt att få 

skolor att uppleva de positiva effekter som tjänsten enligt företaget medför. Pilottestet ger 

också en bra indikation om vilka resurser skolorna behöver införskaffa, exempelvis mer IT -

personal eller likande, för att implementera tjänsten.  

Under pilottestet medverkar minst en företagsrepresentant för att övervaka samt hjälpa till om 

det skulle uppkomma några frågor under skrivtiden. Hur snabbt det går mellan första 

kontakten mellan skolan och företaget till pilottest skiljer sig men ofta utförs enbart ett 

pilottest innan skolan tar beslut om köp av tjänsten (Intervju VD, 2014-03-19). 

 

Implementering 

Implementationen på gymnasieskolor sköter företaget själva genom att utbilda en mindre 

grupp lärare, som oftast är kompetenta inom IT, samt någon från skolans IT - avdelning. 

Skolan får även en video på tio minuter där tjänsten förklaras närmare samt beskriver hur 

lärarna kommer igång med att använda tjänsten. Företaget erbjuder även en manual för de 

lärare som behöver ytterligare assistans (Intervju VD, 2014-03-19).  

 

Tanken bakom att utbilda en mindre grupp lärare är att andra lärarna kan vända sig till 

gruppen om de har frågor och bekymmer istället för att kontakta företaget direkt. På så sätt 

hjälper företaget skolorna att arbeta likt de gör i sina arbetslag i dagsläget där det i vissa 

lärares arbete ingår att ansvara för andra delar av verksamheten.  

Företaget har därefter kontakt med en eller två lärare på skolan som samlar ihop frågor och 

funderingar som lärarna har så att företaget inte blir kontaktade av alla lärare samtidigt 

(Intervju VD, 2014-03-19). 

 

När det kommer till högskolor så skiljer sig implementeringsprocessen från skola till skola. 

Hos en av högskolorna, som är en institution, hade företaget en workshop med lärare vilket 

skiljer sig från en annan högskola, en handelshögskola i Baltikum, där en av de anställda var 

väldigt kompetent inom IT. Detta resulterade i att skolan valde skötte implementationen 

själva (Intervju VD, 2014-03-19).  
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Enligt företaget brukar liknande utbildning som den de hade på institutionen vara tillräckligt 

för att lärarna ska komma igång och använda tjänsten, men om det skulle uppkomma någon 

extrem situation hör skolan av sig till företaget så de kan lösa situationen tillsammans 

(Intervju VD, 2014-03-19).  

 

Uppföljning 

Uppföljning av kunder sker till stor del för att säkerställa att allt fungerar som det ska och för 

att få referenser för framtida försäljning. Om god uppföljning ska införlivas krävs det att 

företaget har en nära kontakt med de befintliga kunderna vilket de anser sig ha. Företaget är 

även måna om att följa upp om skolorna vill skala upp antalet licenser så att fler studenter 

och lärare kan börja använda tjänsten (Intervju VD, 2014-03-19). 
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4.4 Konkurrenter 

 

4.4.1 Uniflow 

Uniflow är ett danskt bolag som bildades på Åhus Universitet där skolan hade för avsikt att 

utveckla sin egen version av digitala prov. Tjänsten utvecklades av universitets institution för 

datavetenskap, till en början enbart för universitetets egen användning. Institutionen för 

datavenskap tyckte sedan att tjänsten blev så lyckad att ett antal personer på institutionen 

köpte ut tjänsten och började sälja den. Uniflows tjänst används i dag av skolor i Danmark 

och Norge (Intervju Pär Lager). 

 

Tjänsten, som Uniflow gett namnet Wiseflow, skiljer sig från företagets då lärare laddar upp 

en Microsoft Word-fil med provet som sedan utförs av studenterna jämfört med företagets 

tjänst där lärarna skapar provet i applikationen. 

Lagring av data har varit ett större orosmoment för Uniflow vilket har lett till att de 

utvecklat partnerskap med en av Danmarks störta hoastingbolag som sköter lagringen åt 

företaget vilket skiljer sig mot företaget som lagrar sina kunders information på Googles 

servrar (Intervju Pär Lager). 

Uniflow har tillskillnad mot företaget även parat ihop sig med ett stort IT- konsultbolag som 

har kapaciteten att implementera tjänsten hos Uniflows kunder (Intervju Pär Lager). 

 

4.4.2 Administrativa verktyg 

Företaget konkurrerar även med administrativa verktyg som används inom skolsektorn, 

framförallt stora onlineportalaktörer. Dessa onlineportaler nämns ofta som LMS, learning 

management systems (Intervju Pär Lager).  

 

LMS är ett verktyg som används inom utbildningssektorn för att fördela lärarresurser som 

exempelvis lediga utbildningslokaler, instruktion och utbildningsmaterial samt leverering av 

utbildning med hjälp av IT. LMS har som syfte att hantera elever samt följa elevers framsteg 

och studieresultat över samtliga studieområden (Rapuano och Zoino, 2006). 

 

Vissa LMS har även integrerade applikationer för digitala prov vilket konkurrerar med 

företagets tjänst. Andra LMS likt Fronter och Pingpong har även integrerade applikationer för 

digitala prov i sina LMS lösningar (Intervju Pär Lager). 
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5. Empiri 

I empirikapitlet kommer intervjuernas resultat att redovisas. Empirin har delats upp i två 

avsnitt, ett för högskolan och ett för gymnasieskolan. Utöver de två avsnitten har författaren 

även redogjort för de observationer han upplevt under sin tid på företaget. 

 

5.1 Högskolan 
 

5.1.1 ITs ställning bland lärare 

ITs ställning bland lärare på skolan är enligt lärare x4 mycket individuell.  

”En del lärare är bättre på att använda IT i olika delar av arbetet exempelvis i form 

av Webinars och liknande. Andra använder det mer bruksmässigt.” (Lärare x4) 

Lärare x4 konstaterar att skolan enligt henne inte ligger i framkant vad gäller IT-användning. 

Själv berättar hon att hennes IT-användning skiljer sig från arbetsmoment till arbetsmoment 

då det ibland är fördelaktigt att använda IT och ibland inte. Vid tiden för intervjuerna har tio 

lärare använt sig av tjänsten via den administrativa enheten.  

5.2.1 Första kontakten med tjänsten 

Lärare x2 och x3 första kontakt med tjänsten var genom ett E-mail från företaget som 

undrade om de var intresserade att börja använda tjänsten. Därefter följde en introduktion 

som företaget hade där lärare x2 och x3 närvarade.  Lärare x2 berättar att han upplevde en 

viss osäkerhet då han för första gången skulle börja använda sig av tjänsten men att detta 

snabbt gick över. Anledningen till detta var att han upplevde tjänsten som mycket lätt att 

förstå.  

Anledningen till att lärare x3 valde att börja använda tjänsten var på grund av en tidigare 

incident på en annan högskola som han arbetar på. Incidenten som skedde var att en av 

lärarna, som hade för uppgift att rätta en del av en tentamen, tappade bort sin bunt med 

studenternas svar. Detta fick som följd att lärarna inte fick ta hem skrivna tentamen för 

rättning utan detta fick endast ske på arbetsplatsen, vilket lärare x3 upplevde som 

frustrerande. Med introduktionen av tjänsten såg lärare x3 möjligheten att rätta tentamen var 

som helst utan att behöva vara orolig för att tappa bort dem.  

Lärare x4s första kontakt med tjänsten var genom att skolan kontaktade henne för två år 

sedan och frågade om hon kunde tänka sig att testa på tjänsten.  
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Efter detta kom två företagsrepresentanter och visade studenterna på hennes kurs hur tjänsten 

fungerade, hon fick själv ingen utbildning i tjänsten. När väl första tentamen skulle skrivas i 

tjänsten visade det sig vid ett möte med företaget att tjänsten inte var helt färdigutvecklad för 

Mac-datorer. Då denna information nådde lärare x4 och andra lärare tätt inpå 

tentamenstillfället upplevde lärare x4 detta som mindre bra eftersom lärarna uppmuntrat och 

sålt in tjänsten till studenterna innan tentamen. Då studenterna fick reda på att de inte hade 

möjlighet att använda Mac-datorer blev det stor irritation även om de erbjöds att skriva på 

PC-datorer. Denna incident fick lärare x4 att känna sig illa till mods.  

Efter denna incident har lärare x4 under hösten 2013 använt tjänsten igen då flera studenter 

hört av sig och önskat skriva tentamen i tjänsten samt att lärarna beslutat om att använda 

tjänsten vid tentamenstillfället. 

5.2.2 Allmänt 

Allmänt är både lärare x1 och x2 nöjda med tjänsten. Lärare x2 berättar att det finns få 

negativa aspekter som han upplever med tjänsten. Den främsta fördelen med tjänsten enligt 

lärare x2 är under rättningsprocessen där både lärare x2 och x3 upplever att det går mycket 

fortare att få en överblick över studenternas svar samt att svaren har bättre struktur vilket 

enligt dem leder till att det går fortare att bedöma studenternas svar. Samtliga lärare upplever 

även det som positivt att de inte behöver tolka studenternas handstilar vilket enligt dem sparar 

mycket tid vid rättning.  

Lärare x4 berättar likt de andra lärarna att hon gillar idén med digitala tentamen men att 

verkligen inte nått upp till hennes förväntningar då viktiga funktioner inte finns i tjänsten 

vilket försvårar arbetet.  

 

5.2.3 Skapa 

Vid skapandet av prov upplever lärare x2 att företaget utformat tjänsten på ett smidigt sätt, 

enligt honom skiljer det sig inte mycket åt mot hur han arbetade tidigare vilket han upplever 

som positivt. Det finns dock en avsaknad av funktioner som gör att lärare x2 inte väljer att 

ställa en viss typ av frågor vid tentamen. Då det inte går att rita modeller eller bilder i tjänsten 

upplever lärare x2 att han inte kan ställa frågor som kräver att studenten ska rita figurer för att 

förtydliga sitt svar. Lärare x2 medger att han i stället undviker att ställa sådana frågor så att 

en digital tentamen kan skrivas.  
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Att studenterna inte kan rita figurer upplevs även som negativt av lärare x3 och x4. För att 

lösa detta har de låtit studenterna rita figurer på lösblad som de sedan lämnat in. Lärare x3 

upplever inte detta som något som hindrar honom från att använda tjänsten men att det ändå 

innebär viss frustration.  

5.2.4 Skriva 

Under skrivtillfället upplever lärare x2 att de uppstår få negativa aspekter för honom som 

lärare men att olika grupper av studenter samt administrationen kan påverkas. Lärare x2 

nämner att andra gången han använde tjänsten vid tentamen var det färre som skrev i tjänsten 

jämfört med första gången. Anledningen till detta var att kursen som lärare x2 undervisade 

inom även inkluderade studenter från en teknisk högskola. Studenterna från högskolan valde 

att skriva via dator i ungefär samma utsträckning medan studenterna från den tekniska 

högskolan skrev för hand. Detta medförde en viss problematik då kursadministratören 

behövde inhämta tentamensresultat från två olika håll.  

5.2.5 Rätta 

Vid rättning av tentamen upplever lärare x1 i dagsläget att det finns en problematik, främst i 

det administrativa arbetet kring tentamen. Anledningen till detta är att lärare x1 använder sig 

av kursassistenter som hjälper till i det administrativa arbetet. För att kursassistenterna ska 

komma åt svar och resultat behöver de ha tillgång till tjänsten i form av ett användarnamn 

och lösenord vilket de inte har. För att då komma åt svar och resultat använder 

kursassistenterna lärare x1 användarnamn och lösenord vilket möjliggör att lärarassistenterna 

kan ändra studenternas resultat.  

 

 

”… det vanliga är att man rättar och skickar till kursassistenten som skickar ut samt 

rapporterar in det. Vore smidigt att det skulle finnas fler access, kursassistent access, 

läraraccess och så vidare så kursassistenten inte kan gå in och ändra betyg.” (Lärare 

x1) 

 

En annan problematik som lärare x1 nämner är att flera lärare kan vara inne på lärare x1 

admin samtidigt men om de ger poäng på en fråga kan inte nästa person ge poäng då den 

tidigare personens poängsättning försvinner till fördel för den nya bedömningen. Lärare x1 

ser då gärna att varje persons bedömning hamnar bredvid varandra och sedan sammanställs, 

gärna automatiskt, så viktad bedömning kan bli möjlig.  
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Bedömning vid rättning är även något som lärare x3 upplever som problematiskt då de enligt 

honom inte är möjligt att sortera studenternas svar per fråga. Enligt lärare x3 blir det lätt att 

lärarna bildar sig en uppfattning av studenten då de kan se vilken poängsättning de fått på 

tidigare frågor som andra lärare bedömt.  

” … Om jag ser att en student fått bra på fråga ett och två exempelvis och jag ska 

rätta fråga tre så är det enligt forskning troligt att jag ger en mer positiv bedömning 

än för en student som fått dåligt på fråga ett och två.” (Lärare x3) 

5.2.6 Återkoppla 

Vid återkoppling till studenterna upplever lärare x1 rapporteringen av resultat som 

omständlig då Excelark måste tas ut ur systemet för att möjliggöra rapportering av resultat 

vilket utförs av kursassistenterna i det administrativa systemet. 

 

Att resultaten inte publiceras i tjänsten var något som även bekräftades av lärare x2 och x3. 

En av anledningen till detta är enligt lärare x2 att ungefär 10 % av studenterna hellre skriver 

tentamen för hand än på dator. Enligt lärare x2 använder studenter som skriver manuellt 

troligtvis inte tjänsten då de tar del av sitt resultat heller vilket resulterat i att lärare x2 

publicerar resultaten via högskolans administrativa system. Anledningen till att resultaten 

publiceras i det administrativa systemet är enligt lärare x3 för att tentamensresultatet vägs 

ihop med andra studieresultat som exempelvis betyg på seminarier och inlämningar. Att då 

publicera tentamensresultaten i tjänsten och de övriga studieresultaten i det administrativa 

systemet gör det omständligt för kursassistenterna och administrationen. För att undvika detta 

publicerar högskolan alla resultat i det administrativa systemet enligt lärare x3. 

 

5.2.7 Support 

 

Lärare x2 och x3 upplever att supporten från företaget fungerat bra. Lärare x2 beskriver att 

han endast har haft kontakt med företaget via E-mail då han behövt hjälp med inloggning på 

tjänsten. Något som han också upplevt som positivt är att en företagsrepresentant alltid är 

närvarande då han och andra lärare använt sig av tjänsten vid tentamen. Enligt honom gör 

detta att lärarna känner sig säkra på att tentamen kan genomföras utan att något händer samt 

att företagsrepresentanternas närvaro gör att lärarna vågar använda tjänsten i större 

omfattning.  
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Detta bekräftas även av lärare x3 och x4 även om lärare x4 medger att företagets närvaro vid 

tentamen inte kan vara för evigt. Lärare x4 upplever det är viktigt att tjänsten blir säker så att 

lärarna själva kan administrera tentamen med tentamensvakter utan företagets närvaro. Om 

detta ska ske måste tjänsten enligt lärare x4 vara helt säker då tentamensvakterna inte har 

någon kunskap om tjänsten vilket gör att studenterna lämnas helt utan hjälp under 

tentamenstillfället.  

 

Lärare x2 berättar om en annan problematik han kan se längre fram då han använder tjänsten 

nästa gång. Enligt honom använder han endast tjänsten två gånger per år vid stora 

salstentamen då många studenter skriver åt gången. Då han endast använder tjänsten två 

gånger per år är det lätt att han glömmer bort hur han använder vissa funktioner. Lärare x2 

önskar att användarmanualer läggs upp och görs tillgängligt för lärarna så de inte glömmer 

hur de använder tjänsten.  

 

För support vid användarbekymmer har samtliga lärare skickat E-mail till företaget vilket de 

upplevt som bra samt att de fick respons snabbt. Vikten av snabb supporten är samtliga lärare 

överens om, speciellt lärare x4 som påpekar att hon 10 dagar på sig att bli klar vilket gör att 

hon inte har tid att förlora en dags arbete till att vänta på support. Speciellt då hon ofta rättar 

tentamen själv vilket ökar tidspressen ytterligare.  

 

5.2.8 Användarhinder 

Lärare x1 beskriver att det inte finns några specifika användarhinder för honom personligen 

men att en del lärare på skolan inte använder eller undviker att använda tjänsten då de är 

rädda för buggar.  

Ett användarhinder som lärare x2 påpekar är en problematik som studenterna upplevt. Vissa 

studenter väljer att skriva manuellt då de är rädda att deras dator är för instabila för att 

använda under tentamen. Lärare x2 berättar att dessa studenter inte litar på sina datorer vilket 

gör att de hellre skriver tentamen manuellt än löper risken att deras dator går sönder under 

tentamen och svaren försvinner. Lärare x3 upplever detta problem och menar på att studenter 

med mindre bra datorer missgynnas.  
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Lärare x2 berättar även att han tillsammans med andra lärare undviker att använda tjänsten 

vid omtentamen om endast ett fåtal studenter ska skriva. Detta beror enligt lärare x2 på att de 

inte anser det som nödvändigt att anordna en digital tentamen då det skulle innebära att en 

företagsrepresentant skulle behöva komma till skolan och övervaka omtentamen.  

 

Lärare x3 använder till skillnad mot lärare x2 tjänsten på omtentamen. En aspekt som enligt 

lärare x3 gör att lärare inte börjat använda tjänsten samt att han inte använder den mer är 

avsaknaden av möjligheten att markera och kommentera i studenternas svar.  

Lärare x3 upplever inte kommentarrutan längst ned under varje fråga som användbar då han 

alltid kommenterar i studenternas svar för att visa var i svaret de fick poäng. Detta bekräftas 

även av lärare x4 som berättar att hon inte kommer använda tjänsten igen innan detta är 

möjligt då avsaknad av dessa funktioner begränsar hennes arbete i för stor utsträckning. 

 

5.3 Lärare gymnasieskola 

 

5.3.1 ITs ställning bland lärare 

 

Sammantaget har lärarna på skolan under intervjuer och lärarmöten som författaren närvarat 

på uttryckt att skolan har ett stort fokus på IT. Lärare y1 berättar bland annat att skolan är 

väldigt uppdaterad när det gäller digitala verktyg och att många av lärarna har en bra 

uppfattning om vad som är på gång rent digitalt. Lärare y3 beskriver att det finns en 

nyfikenhet på nya IT-lösningar bland lärarna på skolan men också att det finns en kritisk 

blick mot nya system. 
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Lärare y2 berättar att hon gillar att jobba digitalt, tycker det är kul att undersöka nya verktyg i 

undervisningen samt att det är självklart att eleverna ska få använda sig av datorer så mycket 

som möjligt. Lärare y2 berättar även att elevernas föräldrar gärna ser att eleverna använder 

sig av datorer så mycket som möjligt i skolarbetet. 

Att lärarna vill att eleverna ska använda sig av datorer bekräftades även av lärare y3 då det 

var just den aspekten som gjorde honom positiv till tjänsten. Lärare y3 upplevde även 

tjänsten var fördelaktig då lärarna flera gånger varit osäkra om eleverna verkligen skrivit sina 

texter själva. Genom tjänsten upplevde lärare y3 att risken för detta minskades.  

 

”Jag tyckte den verkade överlägset bättre än handskrivna prov som är en mardröm i 

många lägen. Det var lite som att om det funkar så är det för bra för att vara sant, 

men om det funkar är det bra. Så jag tyckte definitivt att det var värt att testa.” 

(Lärare y3) 

 

5.3.2 Första kontakten med tjänsten 

 

Lärarnas första kontakt med tjänsten skiljer sig inte märkbart från varandra men det finns 

dock skillnader. 

 

Lärare y2,y3 och y5s första kontakt med tjänsten var genom den lärare som är företagets 

lärarkontakt på skolan. Dessa lärare tillhörde den mindre grupp som var de första att komma i 

kontakt med tjänsten och börja använda den. Den enda av de intervjuade lärarna som inte var 

bland de första användarna var lärare y1. Lärare y1 fick ett mejl av en kollega om att skolan 

skulle börja använda sig av tjänsten och pratade sedan med företagets lärarkontakt på skolan 

för att skaffa sig ett användarkonto. Lärare y1 har dock inte fått någon utbildning i tjänsten 

utan har fått testa sig fram på egen hand.  

 

Lärare y4 kom i kontakt med tjänsten genom att företaget frågade honom om han kunde 

tänka sig att ställa upp som företagets lärarkontakt på skolan. Vid det tillfället visste lärare y4 

inte så mycket om vad det handlade om eller vad tjänsten innebar.  

 

Vid tiden för intervjuerna har i princip alla lärare på skolan använt sig av tjänsten minst en 

gång.  
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5.3.3 Implementation 

Lärare y4 berättar att implementation skedde i liten skala till en början där de som var 

intresserade av att börja använda tjänsten var de första användarna. De som var intresserade 

av tjänsten fick skriva upp sig på en workshop där två företagsrepresentanter var på plats och 

visade tjänsten för lärarna. Under workshopen berättar lärare y5 att företagsrepresentanterna 

visade hur lärarna skapade konton i tjänsten samt hjälpte de även med detta. Efter att konton 

var registrerade demonstrerade företagsrepresentanterna hur lärarna skapade prov i tjänsten.  

 

Samtliga lärare upplevde workshopen som positiv och att de fick bra stöd av företaget under 

workshopen samt då de började använda sig av tjänsten. 

Flera av lärarna på skolan berättar även om en tidigare anställd på företaget som medverkade 

vid implementation av tjänsten. Den tidigare anställde var enligt dem lärare och samtliga var 

mycket nöjda med att de fick en lärares perspektiv i implementationsfasen. Lärarna upplevde 

att den tidigare anställde förstod lärarnas situation på ett bra sätt vilket underlättade då 

tjänsten skulle implementeras 

 

Vissa av lärarna hade dock mindre invändningar mot implementationsprocessen, likt lärare 

y5 som berättar att workshopen var mer informativ än praktisk och att företagets lärarkontakt 

efter workshopen skapade kompletterande material till lärarna som de kunde använda vid 

användning av tjänsten. Lärare y4 bekräftar även detta och nämner att workshopen inte var så 

skolanpassad då fokus låg på det tekniska i tjänsten i stället för hur lärarna kunde använda 

den. 
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En annan aspekt som många lärare ansåg kunde utförts bättre vid implementeringen var att 

IT-personalen på skolan borde varit bättre utbildade i tjänsten innan lärarna började använda 

den.  

 

”Då lärarna började använda tjänsten var lärarna bättre utbildade i tjänsten än vad 

IT- personalen var vilket innebar att vi inte kunde få hjälp här. Men vi hade hjälp från 

företaget men de var inte i byggnaden. Så ska man initiera på en ny skola bör man 

börja med IT- personalen och sen lärarna så att det finns kunskap i huset.” 

 (Lärare y4) 

 

Lärare y2 påpekade också att det var en lång tidsperiod mellan workshopen till att lärarna 

fick möjlighet att börja använda tjänsten vilket gjorde att kunskapen som lärarna fått under 

workshopen ”fallit i glömska”.  

 

5.3.4 Tjänsten börjar användas på skolan 

Då tjänsten började användas på skolan upplevde lärare y3 att det fanns en stor osäkerhet 

bland övriga lärare om tjänsten var säker att använda, tillräckligt säker att använda vid 

nationella proven samt osäkerhet kring att spara offline via USB-minne.  

I början då tjänsten precis implementerats var det enligt lärare y4 även mindre buggar som 

störde arbetet. Efter implementeringen har lärare y3 och andra lärare blivit mycket mer säkra 

på tjänsten. Lärare y3 beskriver att hon exempelvis utfört ett digitalt prov hemifrån, då hon 

var hemma med sjukt barn. Hemifrån kunde hon då följa inlämningarna från eleverna via 

livemode vilket var något hon inte trodde skulle vara möjligt då hon testade tjänsten för första 

gången. Lärare y4 beskriver även att buggarna minskat och bekräftar att lärarna blivit mer 

komfortabla med tjänsten.  

På frågan om tjänsten underlättat lärarnas arbete tycker samtliga att den underlättat. Det mest 

positiva med tjänsten har varit att den underlättat rättningen då lärarna slipper tolka olika 

handstilar och elevernas svar blir mer strukturerade vilket innebär att det går snabbare att 

rätta proven. Det finns dock enligt samtliga lärare aspekter som kan förbättras i tjänsten. 

Vissa av dessa aspekter gör att lärarna i dagsläget undviker att använda tjänsten i vissa 

situationer. 
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5.3.5 Åsikter om tjänsten 

Sammantaget, likt lärarna på högskolan, är lärarna positiva till tjänsten.  

Trots att alla lärare är positiva till tjänsten så upplever de även att det finns problem med den. 

Vissa av dessa problem gör att lärarna undviker att använda tjänsten i vissa situationer. 

 

”De övriga lärarna är positiva men det är ganska mycket som har uppkommit, det 

har skakat lite här… Det gör att de som inte har kommit igång med tjänsten känner 

sig rätt nervösa och känner att de inte litar så mycket på det. Så det är viktigt att de 

saker som fallerar fixas till.” (Lärare y5) 

 

Lärare y5 anser att om problemen och vissa funktioner åtgärdas så kommer tjänsten enbart 

underlätta hennes arbete. För tillfället underlättar tjänsten hennes arbete men hon berättar att 

vägen dit inte är helt lätt.” Det underlättar på en front men vägen dit har varit ganska 

bökigt.” (Lärare y5). 

 

5.3.5.1 Skapandet av prov 

I skapandet av prov efterfrågas instruktionsfilm av lärare y1. Lärare y1 förstår vilka fördelar 

systemet kan föra med sig men anser att systemet inte är helt lätt att förstå. Funktioner som 

lärare y1 gärna ser kan förbättras är att användarna, både lärare och studenter kan kursivera, 

fetmarkera och ändra typsnitt på texten.  

Andra förbättringar som lärare y1 efterlyser är en typ a referenssystem där användarna kan 

lägga in fotnoter och parenteser. Dessa förbättringar skulle underlätta lärare y1 arbete och 

intrycket av tjänsten då han berättar att dessa funktioner är viktiga för att honom som 

svenskalärare. 

Lärare y2 och y4 beskriver att tjänsten till viss del begränsar hur de utformar ett prov då 

funktioner som tillägg av bilder, symboler och formler inte finns att tillgå.  

Att formler inte kan skrivas på ett smidigt sätt gör att lärare y2 och y4 inte använder tjänsten 

vid prov i kemi där formler måste användas för att svara på provfrågor. För att lösa detta får 

eleverna i stället rita bilder på ett separat papper medan texten till frågorna skrivs digitalt. 

Detta upplevs dock inte som ett stort problem men enligt lärare y2 är det inte helt optimalt.  
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Även lärare y5 har upplevt en del komplikationer då hon skapar prov i tjänsten. Främst har 

det varit att hon inte kan återuppta skapandet av ett prov då de nya ändringarna hon gör inte 

sparas.  

 

”Jag har ganska mycket problem och har behövt skapa om prov. Det den inte kan 

göra för mig är att jag har börjat göra ett prov och sen vill jag komma tillbaka till 

provet och fortsätta skriva och skriva till fler frågor. Då har den inte kunnat logga 

det, den känner inte av uppdateringarna som läggs till efter. Så för mig har det varit 

frustrerande att behöva skapa om prov om och om igen.” ( Lärare y5) 

 

Lärare y5 beskriver även att det ser ut som frågorna sparas men då hon ger koden till eleverna 

under provtillfället och ska sätta i gång provet så finns bara de frågor som hon började skriva 

vid första tillfället sparade.  

 

Andra problem som lärare y5 har stött på är att tjänsten inte registrerar hennes prov på rätt 

sätt i systemet. Hon beskriver att senast skapat prov alltid ska ligga överst då hon loggar in 

men att det inte alltid är fallet.  

 

"Det är så det ska vara men mitt kastas om. Rubrikerna är prov som inte är bedömda, 

sen så finns det bedömda men opublicerade och bedömda och publicerade eller hur 

det nu är. Men mina stannar inte där dom är så mitt arkiv är ganska kaotiskt. Så fast 

än att ett prov är publicerat och har publicerats för eleverna kan det komma upp som 

att provet är opublicerat och inte bedömt.” (Lärare y5) 

 

Många av lärarna beskriver även avsaknaden av ett rättstavningsprogram i tjänsten som något 

negativt då många dyslektiker på skolan inte är komfortabla med tjänsten och använder 

ordbok vid sidan av datorn. Detta upplevs som omständligt både för lärarna men också elever 

med dyslexi.  

Lärare y2 och y3 nämner att mycket av användarhindrena som möjligheten till 

styckesindelning, fet och kursiv stil och rättstavningsprogram inte finns är en av 

anledningarna till att tjänsten inte blir en del av skolan och anammas av samtliga lärare. 
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5.3.5.2 Skriva 

En problematik som uppkommer då eleverna skriver provet är risken för fusk. Lärare y2 

berättar att eleverna lätt kan kopiera och sprida prov då de använder sig av tjänsten. Lärare y2 

beskriver att eleverna genom en skärmdump kan kopiera provfrågor som sedan kan spridas 

på skolan. Lärare y4 berättar att lärarna börjat med att skriva frågorna i pappersform och 

sedan låta eleverna skriva svaren i tjänsten för att frågorna inte ska spridas.  

 

”Nu har vi också börjat med att inte skriva in frågorna i tjänsten faktiskt utan vi 

skriver 1,2,3,4, och 5. Sen början av frågan i tjänsten, sen får de skriva sitt svar i 

tjänsten. Anledningen till att vi skriver frågorna på papper är att vi ibland vill 

återanvända frågorna, frågorna sprids väldigt lätt här. Det är en del elever som 

hjälper varandra vilket är bra och småsyskon och sådär men det kan bli för mycket 

hjälp och vissa frågor kommer tillbaka.” (Lärare y4) 

 

Samtliga lärare beskriver även en annan säkerhetsaspekt som upplevs som ett problem vilket 

är att vissa elever har hört av sig och berättat att det lyckats nå internet under provtillfället 

vilket inte ska vara möjligt då datorerna låser sig till tjänsten. Lärare y2 har hört detta av 

andra lärare men vet inte helt säkert om det är möjligt då hon inte testat. Att eleverna enkelt 

kan kopiera provfrågor samt nå internet under provtillfället gör att lärare y2 känner sig 

obekväm i sin roll som lärare.  

 

Andra aspekter som lärare y2 tar upp är att tjänsten är relativt ny på skolan vilket gör att det 

inte alltid fungerar optimalt och kan råda förvirring bland elever och lärare. Det har varit en 

del barnsjukdomar som skolan tillsammans med företaget varit tvungna att åtgärda vilket har 

varit frustrerande för lärare y2.  

 

5.3.5.3 Rättning av prov 

Vid rättning av prov är det många av lärarna som upplever att de inte kan kommentera och 

rätta elevernas provsvar som de önskar. Som svenskalärare upplever lärare y1 och y3 att det 

är svårt att använda tjänsten till att rätta långa texter som ofta blir följden av deras provfrågor.  
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Detta är även något som lärare y5 tycker är mindre bra med tjänsten. Problematiken ligger 

enligt lärarna i att de inte kan kommentera eller markera i elevernas provsvar. Lärarna kan 

endast kommentera i slutet av varje provsvar vilket gör det svårt för dem att ge bra feedback 

då eleverna ofta vill veta var i texten de kunde förbättrat sig. Då lärarna inte kan kommentera 

eller markera i texten är det svårt att ge elever den feedback som de efterfrågar. 

 

Lärare y3 berättar att markering och kommentarer i löpande text är en viktig del i hennes 

arbete. Då hon rättar texter använder hon vanligtvis sin läsplatta där hon har en applikation 

som hon använder sig av för att markera och kommentera i texten. Att markera och 

kommentera text upplever hon som ett mer levande sätt för eleven att få feedback men att det 

tyvärr inte är möjligt i tjänsten. I stället kopierar hon över elevernas texter från tjänsten till 

applikationen på surfplattan som hon använder sig av vid rättning. Att det inte finns möjlighet 

till markering och kommentar av text upplever även lärare y2 som negativt och tvingar henne 

att skriva kommentarer i kommentarrutan under varje fråga. Kommentaren i kommentarrutan 

blir inte lika utförlig som om hon skulle skrivit den i text vilket gör att eleverna inte får 

samma överskådlighet när de får tillbaka sina prov. Eleverna brukar dock inte komma fram 

och fråga om lärare y2s kommentar i kommentarrutan efteråt men lärare y2 säger sig behöva 

lägga mer tid på kommentaren i kommentarrutan än hon annars skulle behöva. 

 

En annan aspekt som samtliga lärare upplever som en nackdel vid rättning är att skolans 

betygsystem inte är kompatibelt med tjänsten. Lärare y2 och y4 anser att den största 

svagheten vid rättning har med gymnasieskolans betygssystem och arbetssätt att göra. Lärare 

y2 använder inte sig inte av poäng då hon rättar prov utan sätter ett betyg direkt, det vill säga 

A, B, C,D,E eller F. Tjänsten i dagsläget fungerar på ett sätt som endast gör det möjligt att 

sätta poäng på frågorna, inte betyg. Det är inte så gymnasieskolan arbetar enligt lärare y2.  

Lärare y2 använder även kriterier som hon kopplar till sina prov för att visa sina elever hur 

pass väl de uppfyllt kriterierna på provet. Detta är inte möjligt då lärare y2 använder tjänsten 

så hon skriver ofta ut kriterierna på papper i stället.  

 

”Nu är det bara poäng man kan lägga in och så jobbar inte vi. Vi jobbar efter 

förmågor och jag kopplar alltid en betygsmatris till mina prov så eleverna kan se 

vilka kunskapskrav och förmågor de klarat av och de får bli på pappersform nu då det 

inte går att lägga in i tjänsten” (Intervju lärare y2)  
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Att skolan inte använder sig av poäng vid prov gör även att lärare y4 inte använder sig av den 

automatiska summeringen av poäng som tjänsten erbjuder vilket annars skulle underlätta 

hans rättningsarbete.  

 

5.3.5.4 Återkoppling 

Då lärarna ska publicera elevernas resultat gör lärarna det på olika sätt. En stor del av de 

tillfrågade lärarna använder inte tjänsten till att tillkännage resultat utan lägger i stället upp 

resultaten direkt i det administrativa systemet på skolan. 

En av lärarna som väljer att tillkännage resultat via tjänsten, lärare y5, berättar om 

problematiken som uppkommer med att ha ytterligare en portal som eleverna och lärarna 

behöver använda. För tillfället skriver hon i det administrativa systemet att resultaten 

offentliggjorts och hänvisar sedan studenterna att logga in på tjänsten för att ta del av sitt 

resultat. Hon upplever dock att eleverna inte loggar in och tittar på sitt resultat via tjänsten då 

de inte riktigt vet hur de hur de gör detta.  

En aspekt som många av lärarna berättar om är frustrationen att det inte är möjligt att radera 

prov från tjänsten.  

 

”Vi måste kunna arkivera! Det är en mardröm att hålla på att sortera alla prov, 

speciellt om det är tre olika klasser som gjort samma prov som heter något snarlikt 

varandra.” ( Lärare y5) 

 

Lärare y5 nämner att det är frustrerande redan i dagsläget och beskriver en situation om fem 

år då det kommer bli nästintill omöjligt att försöka navigera i tjänsten då alla prov sparas.  

 

5.4 Support från företaget 

 

5.4.1 Support vid problem med tjänsten 

Supporten från företaget kan utifrån intervjuerna delas upp i två delar: en support där lärare 

kan ringa till de två grundarna som sköter supporten samt support genom företagets 

lärarkontakt, lärare y4 i uppsatsen.  
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Samtliga lärare upplever den interna supporten på skolan som bra. Företagets lärarkontakt på 

skolan lägger upp mycket material och visar hur tjänsten kan användas för andra lärare vilket 

uppskattas av samtliga. Dessutom hjälper lärarna varandra att sprida material och informera 

om viktiga uppdateringar.  

Att supporten bland lärarna fungerar bra är samtliga lärare överens om men en del lärare 

upplever supporten från IT-personalen på skolan som bristfällig. Lärare y2 berättar att då hon 

haft problem ringt de telefonnummer som finns, vilket är till grundarna av företaget. Hon 

nämner att supporten från dem är bra men att den person hon fått tag i troligen har annat att 

göra än att hjälpa enskilda lärare. Hon berättar att det skulle vara bra om IT-personalen på 

skolan hade mer kunskap om tjänsten då denna fråga har ” fallit mellan stolarna” som lärare 

y2 uttrycker det. 

 

En annan del av problematiken ligger enligt lärare y2 även i att IT-personalen inte är på 

skolan alla dagar i veckan. Enligt lärare y2 blir det ett orosmoment då hon inte vet vilka dagar 

som IT-personalen finns att tillgå vilket gör att hon drar sig från att använda tjänsten vid 

kortare prov då frågor och problem kan uppkomma hos eleverna. Då lärare y2 vid kortare 

prov oftast inte har mycket tid på sig undviker hon att använda tjänsten på dem då snabb 

support från IT-personalen eller företaget inte alltid kan tas för givet. Avsaknaden av snabb 

support på skolan, att it-teknikerna inte alltid är på plats samt att företagets kontaktperson kan 

vara upptagen, gör enligt lärare y2 att en del lärare drar sig från att använda tjänsten.  

 

Under intervjuerna berättar lärarna om en tidigare anställd på företaget som de upplevde som 

tillmötesgående och alltid var anträffbar. Lärare y5 berättar om en situation där hon och den 

tidigare anställde använde chatapplikationen WhatsApp då ett problem uppkom under ett 

provtillfälle.  

Hon upplevde att en chatapplikation som Whatsapp var fördelaktigt när det kommer till 

support och liknade då det för henne känns mest naturligt samt att hon inte behöver prata i 

telefon med företaget. Att inte behöva prata i telefon är något som även lärare y3 ser som 

fördelaktigt då de inte behövde störa eleverna eller lämna rummet under ett provtillfälle. 

Lärare y5 kunde genom chatapplikationen få support samtidigt som hon övervakade provet.  
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En annan fördel som chatapplikationen hade jämfört med telefonsupport var att hon kunde 

filma och ta bilder med sin telefon för att sedan lägga upp dessa i chatapplikationen. På så 

sätt var det enkelt att beskriva sitt problem för företaget och hon upplevde att hon fick bra 

support vid användning av chatapplikationen.  

 

”Då kan jag stå parallellt med supporten och behöver inte ringa i klassrummet utan 

jag kan fota elevens datorskärm och skicka det på direkten.” (Lärare y5) 

 

Hon upplever dock att supporten i dagsläget inte är lika snabb och att det är viktigt med 

snabb support.  

 

”Vill dom ha en bra relation och att vi ska vara nöjda, det kommer så mycket olika 

program. Om företaget vill ha stora marknadsandelar bland lärare, kan de erbjuda 

stark service som löser problemen där och då, har dom sjukt mycket att vinna på det. 

Det finns inget som är så stressat och pressat som att elever skriver prov och man inte 

kan få svar för då har du 30 elever som är helt uppåt väggarna och hysteriska. Kan 

inte du lugna dem då så går det hem till deras föräldrar och så får du höra från deras 

föräldrar. Så kan företaget finnas där och hjälpa oss så har de allt att vinna på det. 

Det upplevde jag att jag fick med den tidigare anställde.” (Lärare y5) 

 

Att supporten inte ges tillräckligt med uppmärksamhet var något som författaren även fick 

erfara under sin tid på företaget. De anställda hade fullt upp med att ringa kundsamtal, 

utveckla tjänsten och besvara frågor från lärare. Då dessa aspekter byts av varandra hela tiden 

finns det en problematik som författaren upplevde i att de anställda arbetar med olika 

aspekter hela tiden och inte kan fokusera på en sak i taget. Då de båda grundarna och CTOn 

agerar som support samtidigt som de har andra arbetsuppgifter inom företaget kan det lätt bli 

att de får kompromissa en aktivitet för att hantera en mer brådskande.  

  

 

5.4.2 Support vid feedback och funderingar angående tjänsten 

En aspekt som många av de tillfrågade lärarna tog upp var avsaknaden av återkoppling på 

feedback som lärarna hört av sig med till företaget.  
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Lärare y5 berättar att de anställda på företaget är trevliga när hon ringer och tar till sig 

feedback som lärarna har med tjänsten men att de inte återkopplar efter samtalet om ett 

problem blivit åtgärdat. Många av lärarna har undrar om eleverna kan komma ut på internet 

då de använder tjänsten och har även kontaktat företaget angående detta. Dock så har 

företaget inte återkopplat för att berätta om detta är ett problem eller om det åtgärdats.  

 

Denna problematik var även något som författaren upplevde under författarens tid på 

företaget där de anställda ofta berättade att många lärare hör av sig via E-mail och telefon om 

förbättringsförslag och feedback. De anställda tycker att det är roligt att lärarna är engagerade 

i utvecklingen men att dessa samtal ibland kan ta lång tid. En av de anställda berättar att de 

åsikter om förbättringar som de får in är kul att höra och intressanta men att de har så mycket 

att göra med andra aspekter inom tjänsten att dessa åsikter ”lätt läggs på hyllan” som den 

anställda uttryckte det. 

En av följderna med att företaget inte återkopplar blir att lärare y5 inte kan utnyttja tjänsten 

som hon önskar. Om företaget inte återkopplar om de åtgärdat problem begränsar det lärare 

y5s möjlighet att börja rätta prov under skrivtiden då hon behöver vara uppmärksam på om 

eleverna fuskar och går ut på internet.  

 

”Det påverkar mig hur mycket jag rör mig i klassrummet. Om jag utgår från att 

eleverna inte kan komma ut på internet så kan jag stå framme vid katedern och som 

jag sa, börja bedöma proven redan då och då kan jag vara ganska låst i det. Jag 

behöver inte titta så mycket. De har inga papper uppe, prov och liknande. Men om det 

visar sig att eleverna kan komma ut på Wikipedia eller något annat, då har vi ett 

problem. Då behöver jag cirkulera mycket mer i klassrummet.” (Lärare y5) 

 

För att användningen på skolan ska öka menar lärare y2 att företaget bör ha en direktkontakt 

med lärarna.  
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6. Analys 

I detta kapitel analyserar författaren empirin utifrån det teoretiska ramverket. Teorierna som 

används i kapitlet är TAM 2 och Venkatesh utökade TAM.  

 

 

Figur 8: Analysmodell. Källa: Venkatesh och Davis (2000) och Venkatesh (2000) 

Analysmodellen som författaren kommer att använda vid analys av empirin är en 

sammanslagning av TAM 2 samt Venkatesh utökade TAM. TAM 2 har för avsikt att förklara 

hur användbar lärarna anser tjänsten och Venkatesh utökade TAM hur enkel lärarna upplever 

tjänsten att vara.  

TAM 2 kommer, likt författaren nämnt tidigare, att vara den centrala modellen för att förklara 

varför användandet av företagets tjänst inte är når upp till de förväntningar företaget har. 

Faktorerna som inkluderas i TAM 2 representeras av blå boxar i figur 8 ovan.  

Venkatesh utökade TAM kommer enbart användas som ett komplement till TAM 2 i denna 

studie och representeras av gröna boxar i figur 8.  

Upplägget för analysen är att börja identifiera om företagets syn på användningen av tjänsten, 

usage behavior, stämmer.  
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För att identifiera detta kommer författaren först att beskriva hur användningen av tjänsten 

sker på de båda skolorna. För att förklara användningsgraden kommer författaren att använda 

sig av faktorerna i TAM 2 och Venkatesh utökade TAM för att identifiera eventuella 

problemområden som han anser förklara användningen.  

6.1 Usage behavior 

Enligt företagets lärarkontakt på gymnasieskolan, lärare y4, så har i princip alla lärare på 

skolan använt sig av tjänsten minst en gång sedan den introducerades. På högskolan är 

situationen annorlunda. Enligt personen som arbetar med administrationen på skolan, som 

hjälpt författaren att komma i kontakt med lärare, har endast tio lärare använt tjänsten. Det 

ska dock nämnas att detta är personer som använt sig av tjänsten genom den administrativa 

enheten på högskolan, vilket innebär att det finns en chans att fler lärare kan ha använt 

tjänsten utan att använda sig av den administrativa enheten. Författaren kan dock med stor 

sannolikhet konstatera att tjänsten används i större utsträckning av gymnasielärarna än 

högskolelärarna.  

6.2 Tam 2 

 

6.2.1 Subjective norm 

Definitionen av subjective norm är enligt Venkatesh och Davis (2000) en användares 

uppfattning om att viktiga personer i hennes omgivning tycker att hon ska eller inte ska 

utföra en handling.  

Allmänt så beskriver lärarna på gymnasieskolan att skolan och lärarna har ett stort IT – 

intresse samt att de uppmuntrar elever och lärare att använder sig av datorer. Det finns även 

ett tryck från föräldrar att eleverna ska använda sig av datorer. Med viktiga aktörer som 

skolan, föräldrar och andra lärare så finns det indikationer på att viktiga personer i lärarnas 

omgivning tycker att lärarna ska börja använda digitala lösningar, exempelvis som tjänsten.  

 

Många av gymnasielärarnas första kontakt med tjänsten var genom företagets lärarkontakt på 

skolan, lärare y4, som spred tjänsten bland lärarna. I lärare y1 fick sin första kontakt med 

tjänsten genom att en kollega skickade ett E-mail om att skolan skulle börja använda tjänsten 

vilket indikerar att personer i hans omgivning, andra lärare, ansåg att han skulle börja 

använda sig av tjänsten.  
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På högskolan varierar IT-användningen mer mellan lärarna. Ingen av lärarna har berättat att 

IT-intresset är stort på högskolan och lärare x4 upplever inte att högskolan ligger framkant 

när det kommer till IT. Att studenter hört av sig och efterfrågat användning av tjänsten vid 

tentamen kan dock anses som att viktiga personer i lärare x4s omgivning tycker att hon bör 

använda tjänsten.  

Sammanfattningsvis kan författaren konstatera att skillnaden mellan de båda skolorna är att 

det finns fler viktiga personer och aktörer på gymnasieskolan som tycker att lärarna ska börja 

använda digitala tjänster. På högskolan finns det inte samma tryck från olika aktörer.  

6.2.2 Image 

Venkatesh och Davis (2000) har valt att definiera image som användning av ett system 

upplevs öka användarens status i hennes sociala omgivning.  

 

Att användning av tjänsten skulle höja en användares status inom sin sociala omgivning är 

svårt att uttala sig om, men då Venkatesh och Davis (2000) i sin modell TAM 2 anser att 

subjective norm är kopplat till image så finns det en chans att användning av tjänsten skulle 

påverka lärares image. På gymnasieskolan där skolan och lärarna har ett stort fokus på IT är 

det troligen problematiskt om lärarna inte använder digitala verktyg då de finns ett tryck från 

olika aktörer att göra detta. Att en lärare inte skulle använda tjänsten skulle eventuellt ses som 

att avvika från normen.  

 

På högskolan finns det som tidigare nämnts ett lägre tryck på lärarna att använda sig av 

digitala verktyg vilket gör att en lärares image troligen inte ökar om hon börjar använda sig 

av tjänsten. Att studenterna efterfrågat att lärare y4 ska använda tjänsten vid 

tentamensskrivningar kan dock till viss del ses som att hennes image skulle stärkas bland 

studenterna. Detta beror dels på hur studenterna upplever lärare y4s image innan hon början 

använda sig av tjänsten samt om studenter kan räknas in i lärare y4 sociala omgivning.  

 

Sammanfattningsvis kan författaren konstatera att användningen av tjänsten troligen har 

störst chans att öka en lärares image på gymnasieskolan då skolan har stort IT-fokus vilket 

kan påverka lärarna. På högskolan anser författaren det mindre troligt att användning av 

tjänsten skulle öka en lärares image då ett mindre IT-fokus finns.  
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6.2.3 Job relevance 

Job relevance ses av Venkatesh och Davis (2000) att vara användarens uppfattning om ett 

nytt system kan tillämpas i hennes arbete. Kan även beskrivas som hur väl användaren anser 

att ett system kan stödja hennes arbetsuppgifter. 

Samtliga lärare som medverkat i studien, både gymnasie- och högskolelärare, är positivt 

inställda till tjänsten och upplever att den underlättat deras arbete.  

Det mest positiva som lärarna upplever med tjänsten är att det går fortare för dem att rätta 

elevernas provsvar då de slipper tolka handstilar samt att svaren är mer strukturerade.  

 

En del gymnasie- och högskolelärare upplever dock att tjänsten begränsar den feedback som 

de kan ge till studenterna vilket är ett tydligt användarhinder. Att lärarna inte har möjlighet att 

ge feedback genom att markera i elever och studenters svar anses försvåra lärarnas arbete. 

Detta användarhinder innebär att en del lärare inte använder sig av tjänsten i den mån som de 

önskar samt i lärare x4s fall, inte använder tjänsten till dess att problemet är löst. 

Tjänsten påverkar även hur gymnasielärarna kan examinera studenter då det finns 

indikationer på att elever funnit en väg ut ur tjänsten under skrivtiden vilket innebär att de 

kan komma åt internet för att leta upp svar på provfrågor. Då lärarna utformar proven för att 

testa elevernas kunskaper innebär denna säkerhetsrisk att de inte kan utföra sitt jobb om detta 

förekommer.  

 

Sammanfattningsvis kan författaren konstatera att tjänsten är relevant för lärarna på de båda 

skolorna men att avsaknaden av specifika funktioner, som exempelvis möjlighet att 

kommentera och markera text, försvårar lärarnas arbete. Detta är speciellt påtagligt hos 

svenska och kemilärarna på gymnasieskolan där avsaknaden av en markering, kommentars 

och formelskrivningsfunktion begränsar deras användning av tjänsten.  

 

6.2.4 Output quality 

Ouput quality ses av Venkatesh och Davis (2000) beskriva vilka uppgifter ett system anses 

klara av samt i vilken utsträckning dessa uppgifter hjälper henne utföra sitt arbete.  

Kemi och svenskalärarna på gymnasieskolan uttrycker, som författaren tidigare nämnt, att det 

finns brister och avsaknad av viktiga funktioner som gör att de inte använder eller begränsar 

deras användning av tjänsten inom dessa ämnen. Inom kemi anser lärare y4 att studenterna 

behöver använda sig av formler vid provtillfället vilket inte tjänsten är anpassad för. 
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Avsaknad av en formelfunktion i tjänsten leder då till att lärare y4 inte använder tjänsten 

inom kemi. Annan problematik som lärarna upplever på gymnasieskolan är att tjänsten inte 

stödjer skolans betygsystem eller arbetssätt.  

Detta beror på att skolan inte har poängbaserade prov utan bedömer varje provfråga med 

betygsskalan A-F, samt kopplar dessa bokstäver till en rättningsmatris.  

Att tjänsten inte stödjer skolans arbets- och betygsystem anses försvåra lärarnas arbete 

eftersom de inte kan bedöma prov som de önskar. 

 

På högskolan är lärarna mer positiva men även där finns en problematik. Lärare x3 beskriver 

en situation där han inte kan rätta tentamen och studenterna objektivt. Anledningen till detta 

är att lärare x3 inte kan rätta fråga per fråga i tjänsten vilket gör att han ser andra lärares 

bedömning på andra uppgifter. Detta medför att lärare x3 bildar sig en uppfattning om 

studenten baserat på tidigare bedömning och poängsättning vilket kan påverka hans 

bedömning.  

Sammanfattningsvis kan författaren konstatera att avsaknad av viktiga funktioner i tjänsten 

gör att lärarnas arbete till viss del påverkas negativt då de använder sig av tjänsten. Detta sker 

då tjänsten inte klarar av att stödja lärarnas arbete i den mån som de önskar.  

 

6.2.5 Result demonstrability 

I TAM 2 har Venkatesh och Davis (2000) valt att definiera result demonstrability som hur väl 

resultaten som genereras av ett system presenteras för användaren. Om ett system genererar 

resultat som användaren efterfrågar, men inte gör på ett konkret sätt blir det svårt för 

användaren att förstå hur användbart systemet är för henne.  

 

På gymnasieskolan upplevde vissa lärare en problematik när de skapade prov samt började 

rättningsprocessen. Lärare y5 upplevde att det inte gick att sortera sparade prov i tjänsten som 

hon önskade vilket gav upphov till förvirring då sparade och rättade prov helt plötsligt kunde 

ändra plats i biblioteket. Lärare x5 hade även problem med att provfrågor försvann efter hon 

sparat dem vilket gjorde att eleverna inte fick svara på samtliga provfrågor som lärare x5 

skapat. Problemet låg enligt lärare x5 i att hon inte kunde återuppta skapandet av ett prov då 

de nya provfrågorna inte sparades som hon lagt till då hon återupptog skapandet av provet.  
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Detta blev extra problematiskt då tjänsten visade att dessa frågor sparats men då eleverna 

började skriva provet visade det sig att dessa frågor inte var med. Annan problematik som 

lärare y5 upplevde var att lärarna inte kunde ta bort gamla prov vilket gjort det svårt att 

navigera bland proven. 

På högskolan upplevde lärare x3 att tjänstens gränssnitt inte var logiskt nog vilket skapade 

förvirring bland både lärare och studenter. Enligt lärare x3 så hade framförallt äldre lärare 

svårt att navigera i tjänsten. Detta var dock något som lärare x2 inte upplevde. Enligt honom 

fanns det en viss osäkerhet i början då han skulle börja använda sig av tjänsten men att detta 

snabbt försvann då han upplevde tjänsten som enkel att förstå och använda.  

Sammanfattningsvis så kan författaren konstatera att tjänstens utformning till viss del skapar 

frustration hos en del lärare.  

6.3. Venkatesh utökade TAM 

6.3.1 Perception of external control 

Perception of external control definierar Venkatesh och Davis (2000) som hur användare 

upplever teknologi och resurser som erbjuds. Då teknologi erbjuds på en arbetsplats 

representeras external control vanligtvis av tillgången till support vilket organisationen 

använder för att hjälpa användare vid problem och inträdesbarriärer då ett nytt system 

introduceras.  

Ett stort orosmoment som var påtagligt hos nästintill varje lärare på gymnasieskolan var den 

bristfälliga supporten från företaget och skolan. Det råder en stor osäkerhet om lärarna vid 

problem kan få hjälp av företaget eller skolans egen IT-personal vilket gör att många lärare 

känner sig oroliga då de ska använda tjänsten.  

Bristen på support och återkoppling ställer även till problem då lärarna kontaktat företaget för 

att uttrycka eventuella problem med tjänsten. Ett sådant problem som samtliga lärare nämnde 

var att eleverna funnit en väg att gå ut ur tjänsten och in på internet under prov. Lärarna har 

hört av sig till företaget angående detta men inte fått någon respons på om problemet har 

åtgärdas eller är sant vilket har gjort att lärare känner sig illa till mods när eleverna skriver 

prov i tjänsten.  

På högskolan upplever lärarna att supporten fungerar bättre. En stor trygghet för många lärare 

är att företagsrepresentanter är närvarande vid tentamenskrivningar.  
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Även om ingen lärare upplevt något tekniskt problem under tentamensskrivningarna så är det 

ändå en trygghet för dem om något skulle inträffa. En aspekt som en del av de tillfrågade 

lärarna efterfrågat är användarmanualer för tjänsten. Ingen av de tillfrågade högskolelärarna 

vet hur de får tag på sådana vilket skiljer sig mot gymnasieskolan där företagets 

lärarrepresentant fördelar användarmanualer vilket samtliga lärare utom lärare y1 vet om.  

Sammanfattningsvis kan författaren konstatera att det finns en problematik rörande support 

vilket är mest påtagligt på gymnasieskolan även om det även förekommer på högskolan i 

form av ovisshet kring användarmanualer.  

6.4 Sammanfattning av analys 

Författaren kan efter analysen konstatera att de råder enighet kring att avsaknad av viktiga 

funktioner, som markering och kommentarer i löpande text, samt ritverktyg som gör att 

lärarnas användning av tjänsten påverkas negativt. Andra aspekter som kan påverka 

användningen av tjänsten är det tryck som finns från aktörer i lärarnas omgivning mot att 

lärarna ska börja använda nya system. Detta tryck skiljer sig mellan de båda skolorna och det 

har visat sig i denna studie att den skolan med mest tryck, gymnasieskolan, har en högre 

användningsgrad av tjänsten än skolan med mindre utomstående tryck.  

En annan viktig aspekt är supporten vilket lärarna på främst gymnasieskolan upplever som ett 

problem.  
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7. Diskussion 

I detta kapital kommer författaren att kommentera resultatet av studien, vad resultatet kan 

bero på och hur företaget kan förbättra sina rutiner.  

Resultatet av studien bekräftar till stor del vad Zakrzewski och Bull (1998) ansåg vara 

kritiska faktorer för att digitala prov ska vara effektivt för lärare: central support och 

utbildning i tjänsten. Denna studie har funnit likt Zakrzewski och Bull (1998) att central 

support är en kritisk aspekt för att digitala prov ska vara ett effektivt hjälpmedel för lärare 

medan mindre bevis bekräftat att utbildning av lärare skulle vara en kritisk aspekt. 

Även om Zakrzewski och Bulls (1998) resultat delvis bekräftats har denna studie konstaterat 

att det finns andra faktorer utöver de som Zakrzewski och Bull (1998) funnit som påverkar 

hur effektivt digitala prov är för lärare samt att dessa faktorer kan skilja mellan olika skolor.  

Till att börja med finns det en betydande skillnad i subjective norm mellan skolorna i denna 

studie. På gymnasieskolan finns det fler viktiga aktörer som jobbar för att lärare och studenter 

ska använda sig av IT. På högskolan beskriver lärarna att det inte finns samma tryck från 

viktiga aktörer. Om detta är anledningen till att samtliga lärare på gymnasieskolan använt 

tjänsten medan betydligt förre använt den på högskolan är svårt att säga, men författaren kan 

dock konstatera är att gymnasieskolan lyckats bättre med att introducera tjänsten för lärarna.  

För att öka användningen på högskolan tycker författaren att företaget bör lägga resurser på 

att influera viktiga aktörer på skolor med lägre incitament att använda IT-lösningar så att de 

kan skapa ett tryck likt det som finns på gymnasieskolan. Ett sätt att göra detta skulle 

exempelvis vara att engagera studentkårer på skolorna för att ge ytterligare incitament och 

sätta press på lärare och skolledningen att börja använda tjänsten. Detta skulle vara ett 

naturligt steg för företaget då de själva varit studenter och har stor förståelse för studenternas 

situation vid tentamenstillfällen. 

Att direkt påverka lärare anser författaren dock som mer problematiskt för företaget då de till 

motsats till deras huvudkonkurrent, Uniflow, inte har en lärarbakgrund. Eftersom Uniflow 

startades av lärare betyder det troligen att de har en bättre förståelse för lärarnas situation och 

arbetssätt än vad företagets grundare har. Att då påverka lärare på skolorna kan bli 

problematiskt för företaget då bristen på förståelse för lärares yrkesprocesser kan skapa 

problem vid försäljning av tjänsten samt hos befintliga användare.  
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Det finns redan indikationer på att detta förekommer då lärare på gymnasieskolan påpekade 

att den tidigare anställde på företaget, som var lärare, förstod lärarnas situation på ett bättre 

sätt än de som arbetar där nu.  

För att lösa detta kan företaget exempelvis ta med lärare som redan använder sig av tjänsten 

till skolor där de vill öka användningen så dessa skolor även kan få en lärares perspektiv på 

tjänsten och hur de kan använda den.  På så sätt kan företaget representera studenternas syn 

på tjänsten, då de redan har den erfarenheten, och använda sig av lärare för att förmedla 

lärarperspektivet. På så sätt kan företaget förmedla två viktiga aktörers åsikter samtidigt 

vilket enligt författaren skulle hjälpa företaget att öka användningen på skolorna.  

När det kommer till perception of external control så skiljer det sig även där mellan skolorna. 

Företagets närvaro på högskolan är mer frekvent då de närvarar på samtliga deltagande 

lärares tentamenstillfällen medan de inte medverkar i samma utsträckning under provtillfällen 

på gymnasieskolan. Om företagets lägre närvaro på gymnasieskolan ligger till grund för den 

oro som lärarna upplever vid användning av tjänsten är svårt att säga men det som dock är 

gemensamt för båda skolorna är det finns en problematik i supporten.  

På gymnasieskolan är denna problematik mer påtaglig då bristen på framförallt transparant 

och tydlig support resulterat i en oro bland vissa lärarna då de använder tjänsten. Denna oro 

är inte bara ett resultat av att företaget inte besvarat lärarnas frågor om säkerhetsrisker utan 

har även att göra med en avsaknad av support på skolan. Enligt författaren kan det finnas ett 

glapp och en bristande förståelse för läraryrket hos företaget som gör det svårt för dem att 

sätta sig in i lärarnas oro och förstå hur mycket support de behöver då de inte upplevt den 

oron själva. På sätt och vis har de genom lärarkontakten på skolan jobbat för att överbygga 

detta men det verkar inte vara tillräckligt då det fortfarande finns en problematik med 

supporten.  

På högskolan upplever lärarna att supporten inte är ett lika stort problem och många lärare 

upplever det som tryggt att företagets representanter närvarar på tentamenstillfällen. 

Företagets frekventa närvaro på högskolan anser författaren både vara positiv och negativ. 

Det positiva är att då lärarna använder tjänsten färre gånger per år än lärarna på 

gymnasieskolan finns det risk att de glömmer hur tjänsten fungerar. Att då ha 

företagsrepresentanter på plats kan underlätta för lärarna utifall de skulle glömma bort hur de 

använder en viss funktion exempelvis.  
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Dock så anser författaren att detta kan inge en falsk säkerhet hos lärarna som på sikt bli ett 

problem då företaget växer och får fler kunder vilket kan göra det svårt att vara närvarande på 

högskolan i den utsträckning de är i dag. Om företaget inte kan närvara i samma utsträckning 

kan tryggheten som lärarna på högskolan upplever försvinna och en oro liknande den som 

gymnasieskolans lärare upplever i studien infinna sig då de ställs inför en liknande situation 

med mindre direkt support från företaget. 

Vikten av en väl fungerade och snabb support var tydlig under intervjuerna och författaren 

anser att det är på den punkten företaget behöver förbättra sig mest eftersom fler kunder 

kommer att köpa in deras tjänst och med det kommer nya lärare som behöver hjälp. Om 

företaget då vill öka användningen av tjänsten hos existerande kunder och nya kunder 

behöver de åtgärda detta inom en snar framtid.  

Anledningen till att detta bör justeras inom en snar framtid beror på att företagets 

implementationsstrategi delvis bygger på att utbilda intresserade lärare, early adopters, och 

genom dessa sedan utöka användandet. Då många av lärarna i denna studie var del av den 

grupp som var först att börja använda tjänsten på skolorna och många av dem upplevde en 

oro är detta inte bra för det fortsatta användandet på skolan. Om det finns en oro så bör dessa 

lärare få extra mycket stöd i början eftersom företaget till viss del använder sig av dessa 

lärare för att sprida tjänsten på skolan. Om de inte får det är risken att dessa lärare troligen 

inte kommer att sprida tjänsten bland andra lärare.  

När det kommer till klagomål mot funktioner samt avsaknad av funktioner i tjänsten upplever 

författaren att det är något som företaget kan hantera. Företaget har en fast anställd CTO som 

arbetar med dessa frågor och även om företaget skulle dra nytta av fler IT-anställda för att 

förbättring av tjänsten ska gå fortare, upplever författaren detta som något företaget har under 

kontroll. Att supporten inte är optimal är enligt författaren mer problematiskt då företaget inte 

har en anställd som jobbar specifikt med dessa frågor. Då grundarna i dagsläget sköter 

supporten samt även har andra arbetsuppgifter blir det lätt att de måste kompromissa inom 

vissa områden för att arbeta med aspekter som för stunden är mer brådskande vilket gör att 

vissa arbetsuppgifter kan bli lidande. Även om författaren inte med säkerhet vet om företaget 

kompromissat med support, även om indikationer från lärarna tyder på det, så har företaget 

inte råd att kompromissa med support då det är ett tydligt användarhinder i denna studie.  
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Sammantaget anser författaren att företaget vid nästa återkoppling till skolorna, likt denna 

studie, måste arbeta utifrån en modell, exempelvis den som författaren använder i denna 

studie, för att hela tiden förbättra rutiner och följa upp hur användare upplever och tjänsten. 

Om företaget hela tiden arbetar utifrån faktorerna i TAM 2 och Venkatesh utökade TAM kan 

de i efterhand utvärdera hur utfallet blev för de olika skolorna efter en implementation samt 

vad de kan förbättra till nästa gång. De kan även genom användning av författarens modell 

identifiera viktiga faktorer innan implementation som exempelvis subjective norm på 

respektive skola. Om de skulle använt sig av subjective norm likt författaren gjort skulle de 

upptäckt att högskolan inte legat i framkant när det gäller IT-användning. För att hjälpa 

högskolan att komma i gång med tjänsten kunde företaget sätta in mer resurser på högskolan 

och på andra skolor i liknande situation.  

Om företaget i framtiden ska använda sig av författarens modell bör de dock vara medvetna 

om den kritik som riktas mot teorin och vad detta kan få för konsekvenser. Författaren anser 

även att de finns ytterligare brister som gör att företaget bör vara väldigt noggranna vid 

användning av den. Den störta nackdelen med TAM och utökningen av den är enligt 

författaren att modellen är väldigt beroende av hur Venkatesh och Davis med flera valt att 

beskriva faktorerna som påverkar användbarhet och hur enkelt ett system upplevs. Då 

forskare använt beskrivningar av dessa faktorer från andra forskningsområden upplever 

författaren att det kan vara svårt att anpassa dessa till en system- och företagskontext. 

Författaren upplevde även under denna studie att beskrivningarna av faktorerna i modellerna 

är breda i sin tolkning vilket gör att dessa faktorer kan tolkas olika beroende på vem som 

använder dem. Detta gör de svåra att använda och relatera till tidigare forskning då studier 

inte behöver undersökt samma sak.  

För att åtgärda dessa begränsningar bör företaget vara väldigt noggranna vid användning av 

modellen och tänka igenom hur de kan anpassa faktorerna i modellen så att de passar dem 

som företag samt vad de avser att ta reda på hos användarna.  
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8. Slutsats och fortsatt forskning 

  

- Vilka kritiska faktorer hindrar lärare att använda sig av datorbaserade 

examinationstjänster i sitt arbete? 

 

Resultatet av denna studie indikerar att lärarna upplever en avsaknad av funktioner i tjänsten 

vilket försvårar deras sätt att arbeta. Utöver detta ses supporten, både från företaget och från 

skolan i gymnasieskolans fall, inte fungera som lärarna önskar vilket gör att vissa lärare inte 

använder tjänsten i samma utsträckning som de önskar. 

 

- Hur kan ett företag öka användningen av datorbaserade examinationstjänster bland 

lärare? 

 

För att öka användningen bland lärare bör företaget i denna studie enligt författaren först och 

främst åtgärda och lägga till de funktioner som lärarna saknar exempelvis markering och 

kommentar av text som användarna såg som ett användarhinder.  

Författaren anser även att det undersökta företaget och andra företag bör använda sig av 

befintliga användare av tjänsten, det vill säga lärare som använder tjänsten, för att sprida 

datorbaserade provtjänster på skolor.  

På sikt anser även författaren att företag även bör börja använda sig av författarens 

analysmodell som är konstruerad utifrån en hopslagning av TAM 2 och Venkatesh utökade 

TAM för att bättre förstå användningen av digitala provtjänster och vad som påverkar 

användningen av dem. Om detta ska vara möjligt krävs en dialog med de nuvarande 

användarna.  

För att utöka forskningen inom systemacceptans bland lärare föreslår författaren att framtida 

studier bör studera hur lärare som använt system olika länge upplever ett system. I denna 

studie var respondenterna en del av den första grupp, early adopters, som började använda 

tjänsten på skolorna. För att få en bättre och mer rättvisande bild av hur lärare upplever 

system borde lärare som använt ett system under olika lång tid undersökas så att resultatet 

kan generaliseras.  
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Annan fortsatt forskning som skulle vara intressant är att undersöka lärare på skolor som inte 

agerat som pilotprojekt för ett företag. Då skolorna i denna studie agerat som testskolor och 

genom detta fått mycket uppmärksamhet av företaget finns det en risk att detta påverkat dem 

och deras åsikter i denna studie. Enligt författaren vore det intressant om framtida studier 

undersöker skolor som inte agerat testskolor för att studera eventuella skillnader i åsikter 

jämfört med lärarna med denna studie.  
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