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Sammanfattning 
I den skola som uppsatsen undersöker finns skilda meningar om hur kommunikation ska ske 

med hjälp av digitala hjälpmedel, samt till vad och hur dessa verktyg ska användas. Samhället 

arbetar samtidigt aktivt med att få Sveriges skolor mer och mer digitaliserade. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur lärare och elever på en skola upplever att digitala lärplattformar och 

digitala hjälpmedel används för kommunikation i skolan. 

 

De frågeställningar som utformats utifrån syftet är: 

 

• Vilken kommunikationskultur finns det i den medialiserade skolan? 

• På vilket sätt kan man se skolan som medialiserad? 

• Vad är skolans doxa i relation till lärplattformar och digitala hjälpmedel? 

 

I studien har 10 lärare och 11 gymnasieelever från samma skola intervjuats i fokusgrupper om 3-4 

personer, vilket innebär att uppsatsen har en kvalitativ ansats. Intervjuernas resultat visar att 

lärare använder sig av digitala lärplattformar och digital kommunikation på olika sätt, där lärarna 

har olika syn på medieteknologiers användning. Elever har under intervjuerna beskrivit att de 

önskar en mer gemensam struktur och riktlinjer på hur de digitala verktygen och hjälpmedlen 

används. Slutsatser i studien visar att majoriteten föredrar muntlig kommunikation, dock har 

digital kommunikation blivit en stor del av skolans dagliga verksamhet. Den undersökta skolan 

befinner sig i en medialiseringsprocess, där majoriteten av lärare och elever har blivit beroende av 

medier i relation till skolan. Det framkommer i resultatet att elever vill ha fysiska läromedel 

istället för digitala, allt annat studiematerial vill de ha digitalt på lärplattformar. Det är uttalat av 

skolans ledning att lärare ska använda sig av Schoolsoft, dock framkommer det av studien att 

samtliga intervjuade lärare inte använder sig lärplattformen förutom vid administration, så som 

närvarohantering. Förväntningar finns från lärare och elever, att lärare bland annat ska ge resultat 

och feedback via lärplattformar samt svara på mail och meddelanden inom ett dygn, annars 

bryter de skolans doxa. 
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Abstract 
In the school that the study examines, there are differing opinions on how communication 

should be done using digital aids as well as what and how the tools should be used. Society is also 

actively working to get Sweden´s schools more digitized. The purpose of this study is to 

investigate how teachers and students in a school experience digital learning management systems 

(LMS) and how digital aids are used for communication in school. 

 

The following questions were designed to investigate the purpose:  

 

• What communication culture exists in the mediatized school? 

• In what way can you see the school as medialized?? 

• What is the school’s doxa in relation to Learning management systems and digital aids? 

  

In this study, 10 teachers and 11 high school students from the same school, have been 

interviewed in focus groups of 3-4 people per group, which means that the essay has a qualitative 

approach. The results of the interviews show that teachers use LMS and digital communication in 

different ways, where teachers have different views on the use of media technologies. During the 

interviews, students described that they want more common structures and guidelines on how 

the digital tools are used. The conclusions in the study show that the majority prefer oral 

communication, however, digital communication has become a major part of the school´s daily 

activities. The investigated school is in a mediatization process, where the majority of the teachers 

and the students have become dependent on media in relation to school. Furthermore, the results 

show that students prefer physical books instead of digital books, but besides that they prefer 

digital material on LMS. It is stated by the school's leadership that teachers should use 

Schoolsoft, but it is apparent from the study that all the interviewed teachers do not use the 

learning platform except for administration such as attendance management. The expectations 

from teachers and students are that the teachers should provide results and feedback through 

LMS otherwise they disrupt the school´s doxa. 
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1. Inledning 
Under mina verksamma år som gymnasielärare har jag vid upprepade tillfällen stött på frågor och 

tankar kring datorer i skolan. Frågor och tankar som berör datorernas del i den dagliga 

verksamheten. Lärare har pratat om vad som förväntas att man ska göra på lärplattformar, elever 

har undrat var material finns, och skolledare pratat om verktygen som används på skolan under 

öppna hus. Under höstterminen 2016 eskalerade diskussionerna om lärplattformar på den skola 

jag arbetar på. Det som skedde var att lärplattformen som används på skolan ändrades drastiskt i 

funktioner och utseende. Diskussionerna skedde inte endast på min skola, utan lärare från flera 

skolor klagade till skolledare och lärplattforms-leverantör tills de gamla funktionerna återfördes i 

systemet. Vid läsårsstart 2017/2018 togs de gamla funktionerna bort igen och ersattes helt av det 

nya planeringsverktyget. Skolledning, lärare och elever på skolan har sedan dess upplevt stora 

skillnader om hur och till vad verktyget ska användas till.  

 

Enligt SOU: 2016:90 ska Sverige bli bäst i världen på digitalisering. I materialet kan man läsa att 

skolan måste arbeta mer aktivt med digitaliseringen för att målet ska bli uppnått. Ett flertal 

avhandlingar, så som Tallvid (2015), har undersökt skolors införande av en dator per elev i 

undervisningen (en-till-en). Införandet av digitaliserade hjälpmedel, så som datorer, kan idag ses 

som infört på majoriteten av Sveriges skolor. Undersökningsområdet ligger idag inte längre på 

om skolor har tillgång till den digitala tekniken, utan om hur och hur väl medier används i 

undervisningen.  

 

Istället för att undersöka om skolor använder sig av digitala hjälpmedel är det mer aktuellt att idag 

undersöka hur skolor använder sig av och görs beroende av medier, om vi riktar vårt fokus åt det här 

hållet blir medialisering en mer fruktbar teoretisk utgångspunkt än digitalisering.  När en verksamhet 

arbetar med digitala verktyg och blir beroende av medier kan det ses som att verksamheten är 

medialiserad eller är i en medialiseringsprocess (Hjarvard, 2013). Jansson (2015) skriver att 

medialisering innebär en ökad självständighet hos användare, men samtidigt kan bidra till olika 

former av beroenden. Beroendet kan vara från att ett företag eller institution inte skulle fungera 

alls utan medier, till att vara tvungna att följa de regler som medier satt upp, eller att ha outtalade 

regler kring medier som de inom organisationen måste följa. De outtalade normer och principer 

som sätts upp i vardagslivet faller inom begreppet doxa. Kommunikationskultur, det vill säga de 

normer och gemensamma förhållningssätt kring kommunikation, skiljer sig mellan olika 

organisationer. En organisation kan ha flera olika kommunikationskulturer inom samma 

verksamhet. I dagens samhälle används digitala kommunikationsmedier som en självklar del av 
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både privatliv och yrkesliv, där det finns många outtalade regler kring hur de ska användas – även 

så i skolan. Medialiseringsprocesser är ofta länkade med hur kommunikationsmedierna har 

utvecklats och hur de används (Schulz, 2004). 

 

Forskningsområdet kring organisationskommunikation har länge utgått från ett 

ledningsperspektiv. Nu fokuserar forskning mer och mer på att vi ska få en ökad förståelse kring 

hur kommunikation kan påverka medlemmars självständighet (Von Platen, Heide & Simonsson, 

2001). För att få reda på den anställdes behov behöver forskning även se till den anställdes 

perspektiv och inte endast från ett ledarperspektiv (Ruck & Welch, 2011).  Detta innebär att det 

som sker inom skolans medialisering behöver studeras utifrån både ett lärar- och elevperspektiv.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
I den skola som uppsatsen undersöker finns skilda meningar om hur kommunikation ska ske 

med hjälp av digitala hjälpmedel, samt till vad och hur dessa verktyg ska användas. Samhället 

arbetar samtidigt aktivt med att få Sveriges skolor mer och mer digitaliserade. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur lärare och elever på en skola upplever att digitala lärplattformar och 

digitala hjälpmedel används för kommunikation i skolan.  

 

Frågeställningar som denna uppsats utgår från är: 

 

• Vilken kommunikationskultur finns det i den medialiserade skolan? 

• På vilket sätt kan man se skolan som medialiserad? 

• Vad är skolans doxa i relation till lärplattformar och digitala hjälpmedel? 

 

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar har kvalitativa intervjuer i form av fokusgrupper 

genomförts med tio gymnasielärare och elva gymnasieelever. Skolor kan antas vara mitt i 

medialiseringsprocessen, då digitala verktyg implementerats i skolan samt att människor i 

samhället blivit mer och mer beroende av medieteknologier i arbetsliv och vardag. Uppsatsen 

önskar bidra med ökad vetskap var skolan befinner sig i medialiseringsprocessen, utifrån både 

lärar- och elevperspektiv. 
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1.2. Avgränsningar 
Skolan som valts ut till studien är en gymnasieskola, där studien utgår från lärare och elever från 

den enskilda skolan. Upplevelser och förhållningssätt, snarare än faktiska beroenden, undersöks 

hos skolans lärare och elever. Avgränsningar har skett genom att inte undersöka fler skolors 

uppfattningar på ämnet. Då studien avser att undersöka digital kommunikation, kommer inte 

muntlig kommunikation undersökas närmre. De didaktiska och pedagogiska aspekterna, som att 

undersöka hur lärplattformar och digitala verktyg påverkar inlärning betyg, kommer inte studerats 

då studien utgår från ett medier- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. 

 

1.3. Uppsatsen disposition 
Uppsatsen består av åtta kapitel, där det inledande kapitlet introducerar läsaren till ämnet i form 

av studiens syfte och frågeställningar. Följande kapitel behandlar hur de digitala hjälpmedlen 

införts i skolan samt aktuellt forskningsläge. Kapitel tre är uppsatsens teorikapitel som beskriver 

kommunikation, medialisering och doxa. Efterföljande del behandlar hur studien genomförts i ett 

metodkapitel. I del fem presenteras resultatet från intervjuerna som genomfördes, där följande 

kapitel analyserar och diskuterar resultatet tillsammans med teorin. I det sjunde kapitlet beskrivs 

slutsatserna i relation till uppsatsen frågeställningar samt förslag på vidare forskning inom ämnet. 

Uppsatsen avslutande kapitel behandlar implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv. 

 

1.4. Centrala begrepp 
Medialisering och digitalisering 

Medialisering innebär mediernas betydelse och integrering i samhället, en process som tar tid. 

Den stora skillnaden mellan digitalisering och medialisering är att digitaliseringen undersöker om 

digitala verktyg och medier används, medens medialisering fokuserar på vad det innebär för 

verksamheten och samhället att medier används. När en verksamhet arbetar med digitala verktyg 

och blir beroende av medier kan det ses som att verksamheten är medialiserad eller är i en 

medialiseringsprocess (Hjarvard, 2013). 

 

Doxa 

Doxa innebär outtalade normer och principer i vardags- och yrkeslivet, som förväntas följas av 

människor i samma omvärld. Detta innebär att medier används av flera individer på ett liknande 

sätt och ses som självklara. De som följer doxan har delade principer och normer som håller ihop 

individerna och skapar då en känsla av samhörighet med varandra. (Jansson, 2015). 
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Lärplattformar 

Lärplattformar innebär online-programvaror som ska underlätta kommunikationen och 

inlärningen för elever. Dessa benämns på engelska som Learning management systems (LMS) eller 

Virutal Learning Enviroment (VLE). Lärplattformar är till för att underlätta undervisningen, göra 

kommunikation och material tillgängligt för elever utanför klassrummet. Ofta finns funktioner 

som gör att uppgifter kan lämnas in på plattformen, se hur man ligger till utifrån ämnesplaner, 

ibland finns tillgång till att chatta med lärare och göra plagieringskontroller (Borboa, Joseph & 

Spake 2017). Exempel på lärplattformar som används i Sverige är: Schoolsoft, Google classroom, 

Fronter, It´s Learning, Ping Pong/Hjärntorget, Skola24, Vklass. 
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2. Bakgrund och forskningsläge 
Inledningsvis i detta kapitel redogörs historisk bakgrund för digitala hjälpmedel i skolan. Detta är 

information som presenteras för att ge läsaren en bakgrund och förståelse kring de digitala 

verktygens implementering i skolan, innan teori för uppsatsen redogörs. Därefter kommer 

forskningsområdet för lärplattformar och digitala hjälpmedel att presenteras. Vid eftersökningar 

vid skrivande av denna uppsats har jag inte funnit några studier som visar på vad som händer när 

kommunikationen via digitala verktyg och lärplattformar inte har en tydlig struktur – vare sig 

ifrån lärarperspektiv eller elevperspektiv. De studier som berör lärplattformar behandlar främst 

äldre målgrupper vid högre utbildningar så som universitet. 

 

2.1. Digitala hjälpmedel i skolan 
Redan under 1970-talet infördes datorkunskap i gymnasiet. De elever som gick kursen fick lära 

sig om programmering och om datorer. I mitten av 70-talet införs projektet Datorn i skolan av 

Skolöverstyrelsen. Detta projekt innebär en stor fortbildningsverksamhet av lärare, där fokus var 

mer teoretisk än att praktiskt kunna använda en dator. Under 1980-talet fick datorerna en något 

större plats i skolans värld, först för programmering och lösa matematiktal för att senare 

inkludera textbehandling och bildhantering. 1988 införs DOS-projektet där man ser möjligheter 

till datorstödd undervisning. Internet kommer till skolor i mitten av 1990-talet och öppnar upp 

för nya sätt att söka information och kommunicera. Mellan 1990 och 2000 införs stora satsningar 

för att utveckla IT i skolan. Bill Gates besökte Skolverket 1996 och uttalade under besöket 

positiva tankar kring de nya kommunikationsformerna för skolan. Centralt för tankarna om IT i 

skolan var att de som går i skolan behöver förberedas för framtidens samhälle, och därför 

behöver de i skolan använda sig av IT. Fokus skulle inte ligga på kurser i IT, utan det skulle 

integreras i all undervisning. Mycket av utvecklingen kring IT i skolan stannar upp 2000 då IT-

bubblan spricker. Ett projekt med en-till-en (en dator per elev) startar 2007, där det under 

projektets år visar att elever som deltog fick ökad motivation och inlärning (Karlsohn, 2009). 

Diaz (2012) skriver att när hennes bok skrivs så är IT och internet i undervisningen ett måste då 

samhället ser annorlunda ut gällande internet och mobiltelefoner än några år tidigare. Hon 

beskriver IT och undervisning som två ord som inte ska se som motsatser, utan att de ska ses 

som att undervisningen är uppdaterad till sin tid och inte lever kvar i det gamla. 

 

Att ta in olika medieformer i klassrummet är inte något nytt. I början av 1900-talet ansågs film 

kunna komma att påverka skolan och kunna ersätta läroböcker. Radion troddes bli luftburna 
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textböcker och underlätta inlärning för elever. 1926 startades skolradio av Radiotjänst och 1961 

kom de första skolprogrammen på tv. Genom historien har rädsla visats gentemot de nya 

medierna och deras påverkan på skolan. Medierna har påverkat, men inte i så stor utsträckning 

som motståndare och förespråkare misstänkt, medierna har aldrig tagit över undervisningen 

(Karlsohn, 2009). 

 

2012 beslutade Sveriges regering att tillsätta Digitaliseringskommissionen som skulle arbeta fram 

mål för IT-strategier i syfte att utveckla digitaliseringen i Sverige. Rapporten För digitalisering i tiden 

blev klar 2016 där det står: 

 

Vår tids samhällsutveckling drivs utöver digitaliseringen av ett antal 

genomgripande samhällstrender såsom ökad globalisering, accelererande 

urbanisering, växande kunskapssamhälle, strakare individualisering samt större 

mångfald och pluralism. Det här innebär att vi nu står inför en digital 

transformation som kommer att förändra nästan allting: vad vi gör, hur vi gör 

det och vad som går att göra. (SOU: 2016:90, s.18) 

 

I rapporten skriver de att för att utveckla samhällets digitala kompetens så behöver man börja i 

skolan. Det är viktigt att där använda sig av digitaliseringens möjligheter för att förbereda de som 

går i skolan till att bli digitalt kompetenta för att möta de krav som kommer finnas i samhället. 

Rapporten påpekar att verksamheter och institutioner behöver bli bättre på att använda och 

utveckla de digitala möjligheter som finns. De skolor som undersökts var svenska lärosäten, där 

det visade att 60 % av universiteten arbetar med utvecklingsarbete av digitala plattformar (SOU: 

2016:90). På Skolverkets hemsida finns en sektion tillägnat skolans digitalisering, där finns det 

material för att arbeta mot en mer digitaliserad skola. Material erbjuds på hemsidan till skolledare 

för att leda utvecklingen, både gällande skolan som organisation och mer ingående i de 

förändrade läroplanerna. Varför skolan ska digitaliseras står på hemsidan: 

 

• Vi lever i en tid med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb 

förändringstakt. 

• För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs en digital kompetens. För att 

förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv. 

• För att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar. 

(Skolverket, Lärande för IT i skolan, 2017) 
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Ovanstående är inkluderat i de nya läroplanerna som kan börja användas 1 juli 2017, dock måste 

de följas helt och hållet efter 1 juli 2018. I läroplanen för gymnasiet har digitalisering införts för 

samtliga program. Skolan har i uppdrag att bland annat förbereda individer att anpassa sitt sätt att 

arbeta på, utifrån hur samhället och teknologin förändras (Skolverket – Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2017). Förändringarna i läroplanerna ska 

genomföras för att de i skolan ska förberedas för det digitaliserade samhället i större utsträckning 

än tidigare, eleverna ska få förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhället och individer 

(Regeringen, 2017). 

 

Diaz (2012) skrev 2012 att den digitala kompentensen hos lärare måste förbättras för att nå de 

mål som står i läroplanen. Det är lärarna som ska guida eleverna i det digitala medielandskapet 

genom att exempelvis söka information, analysera den och omvandla den till kunskap. År 2017 

gav Skolverket stöd till skolledare på sin hemsida för att de ska kunna leda vidare den digitala 

utvecklingen på skolorna (Skolverket, Att leda digitaliseringen på skolor och förskolor, 2017). LIKA-

verktyget från 2014 är till för att skolledare ska kunna göra självskattningar på skolnivå om hur 

långt skolan har kommit i sitt arbete med digitalisering. Uppgifter från LIKA-verktyget år 2015 

visar att 54 % av skolorna kontinuerligt använder digitala plattformar som en del av 

undervisningen, så som att plattformen används till inlämningsuppgifter och delning av material 

(Sveriges kommuner och landsting [SKL], Skolans digitalisering: Hur långt har vi kommit? 2015). 

 

Perspektivet har över tid gått från IT i skolan till den digitaliserade skolan. Skillnader finns i att 

digitalisering så läggs fullständigt fokus inte på att använda sig av teknik, utan att genom 

processer arbeta med de digitala verktygen på ett sätt som främjar lärandet och skapa 

kompentenser för framtiden. Barn och ungdomar lever ett hög-teknologiskt liv när de inte är i 

skolan, tillskillnad från ett låg-teknologiskt liv i skolan. Detta visar att barn och unga ofta klarar 

av inlärning mer självständigt i större utsträckning än tidigare (Lee, Gaffney & Australian Council 

for Educational, 2008). 

 

Det framkommer i kapitlets bakgrundsgenomgång att datorer och digitala hjälpmedel i skolan 

inte är något nytt, skolan och medier har under lång tid varit kopplade till varandra. Av 

litteraturen framgår att skolan och lärare ska förbereda elever att använda sig av digitala verktyg 

för att förbereda elever för de krav som finns och kommer att finnas i samhället och framtiden. 

Denna uppsats fokuserar inte endast på om digitaliseringen är genomförd, utan hur 

medieteknologier används och påverkar skolans vardag för lärare och elever. 
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2.2. Forskningsläge 
Angående lärplattformar finns det ett flertal studier, där de främst behandlar hur elever tar emot 

och använder dem. Exempel på en ny amerikansk studie är Borboa, Joseph, Spake & 

Yazdanparast (2017), där de undersökte hur learning management systems (LMS) och andra 

digitala verktyg togs emot och användes i högre utbildningsformer. I undersökningen kom de 

fram till att 39 procent av studenterna använde LMS i fyra eller fler kurser i sin utbildning, där 36 

procent av dessa studenter använde LMS fem eller fler dagar per vecka. Det som värderades högt 

i användning av LMS var tillgängligheten till: kursplan, uppgifter, kursmaterial, tester, mail och 

kalender. Studenterna såg gärna att material från genomgångar i form av PowerPoints lades ut på 

plattformen. Det var även viktigt att lärarna svarade inom rimlig tid på mail. Chattfunktionen på 

plattformen användes och uppskattades minst av studenterna. 

 

En undersökning på uppdrag av Sveriges Riksdag visade att kvaliteten i utbildningen har 

påverkats sedan införandet av mer digitala verktyg i skolan. Det positiva var att eleverna fick ökad 

motivation, engagemang och intresse för skolgången. Via lärplattformar fick elever bättre ordning 

på sitt material och uppgifter, vilket resulterade i ökad struktur för eleverna. Riskerna med digitala 

verktyg i skolan är att elevernas motivation är avgörande för hur väl de används, eftersom 

eleverna lätt distraheras av övrigt som finns tillgängligt på digitala enheter (Sveriges Riksdag, 

2015/16: RFR18). 

 

I Sverige har digitaliseringen av skolan fokuserat mycket på forskning kring en dator per elev i 

undervisningen (en-till-en). Fleischer (2013) tar upp den svenska skolan har fokuserat mycket på 

att ge eleverna digital kompetens för framtiden. I avhandlingen tar författaren upp åtta 

färdigheter för digital kompetens: ”färdighet, kritiskt tänkande och bedömning, kulturell och 

social förståelse, samarbete, finna och sovra information, effektiv kommunikation, e-säkerhet och 

funktionella frågor” (Fleischer, 2013, s.84). Kommunikation via digitala hjälpmedel ökar den 

effektiva kommunikationen i klassrummet, både mellan elever, samt mellan elever och lärare. De 

digitala hjälpmedel som studien berör är främst sociala medier men även andra digitala verktyg. 

Tillgänglighet till fler uttryckssätt genom digitala hjälpmedel ökar motivationen och underlättar 

elevers utveckling. De negativa effekterna för en-till-en är att elever upplevt högre stress, att 

kommunikationen mellan lärare och elever i klassrummet har försämrats samt att en-till-en inte 

utnyttjats tillräcklig 
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Blomgren (2016) undersökte i sin avhandling motivationen hos grundskoleelever som arbetar i en 

digitaliserad lärmiljö. Enligt eleverna i studien fick de motivation av att själva kunna kontrollera 

sin egen lärprocess, varierad undervisning, tydliga uppgifter, formativ bedömning samt ett 

klassrumsklimat där de kunde samarbeta och få stöd. Det som skapade mindre motivation var 

bland annat otydliga uppgifter, för lite tid för att kunna genomföra uppgifter noga, för lite 

ämneskompetens hos lärare samt när det saknas en gemensam syn på hur digitala verktyg 

användas. Enligt eleverna i studien bidrog välanvända digitala hjälpmedel till ökad motivation, 

kvalitet och självständighet. 

 

Tallvid (2015) anser att införandet av en-till-en i Sverige i stort sätt är genomfört. Han beskriver i 

sin avhandling att beroende på hur man ser på en-till-en i skolan kan man se förändringar eller 

inte. Studien visade att vissa lärare motsätter sig tekniken i undervisningen då de upplever att de 

inte har tid att använda den. Istället används tekniken mer som ett administrativt verktyg för att 

närvarohantering och kommunikation. Nästa steg i digitaliseringen av skolan är att inte endast 

använda tekniken, utan att de digitala hjälpmedlen måste användas väl för att få gynnande effekter 

på lärandet. Arbetet med detta kräver förändring på systemnivå, där skolledare behöver arbeta 

främjande för integrationen, för att arbetet ska ge effekt på elevnivå. 

 

Grönlund, Andersson & Wiklund (2014) skriver att införandet av en-till-en har medfört större 

skillnader mellan skolor, ökade kostnader för skolor och mer eget arbete framför dator för elever. 

De skriver i rapporten att skolor är i ett digitalt förändringsarbete, där de digitala verktygen inte 

ska ses som ett IT-projekt. Skillnader fanns i hur väl skolan arbetade med digitala verktyg, där de 

fann att det inte berodde på tillgången till teknik, utan istället hur man arbetat med pedagogiken 

och lärmiljön kring det. Det som de fann var kärnan för att lyckas med digitala verktyg i skolan 

var: 

 

1. Digital kompetens hos lärare, där lärarna utnyttjar de digitala verktyg som finns. 

2. Lärare använder sig av en lokal bank för att dela med sig av sitt material och sin kunskap 

till varandra. 

3. Skolan har en enhetlig digital lärmiljö. 

4. Ekonomin planeras så att inte datorer ersätter lärare, utan istället datorer som verktyg för 

att förbättra undervisningen. 

5. Rektorer driver utvecklingen och arbetet aktivt under lång tid. (Grönlund et al., 2014) 
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González-Aller (2015), redogör för lärares erfarenheter av lärplattformen Schoolsoft i sin C-

uppsats. Han undersökte genom enkäter vad lärare på en grundskola ansåg om plattformen och 

vad det innebar för deras undervisning. I sitt resultat presenterar han att lärare främst använde sig 

av lärplattformen på ett administrativt sätt, där meddelanden och närvaro användes mest. De 

pedagogiska funktionerna, så som att använda Schoolsoft som verktyg för att ge formativ 

bedömning, användes i mindre grad. I enkäten fick han fram att lärare önskade att få ökad IT-

kompetens för att kunna använde lärplattformen mer. 

 

Området för skolans, lärarnas och elevernas medieberoende samt vilken kommunikationskultur 

och doxa som råder i relation till utbildning, behöver undersökas närmre. Tidigare forskning har 

bland annat fokuserat på att undersöka positiva effekter som medföljt av användning av 

lärplattformar och andra digitala verktyg hos elever på grundskolor och universitetsstudenter. Ett 

forskningsområde kring gymnasiets användning av digital kommunikation, lärplattformar och 

digitala verktyg i relation till medialisering, har lämnats relativt tomt även om det kan ses som 

högst aktuellt då majoriteten av Sveriges skolor idag använder sig av dessa dagligen. I och med 

gymnasieskolors användning av dessa digitala verktyg, vill uppsatsen med sin studie synliggöra 

var skolan kommit i medialiseringsprocessen. Ett synliggörande som kan bidra med ökad 

förståelse kring varför och hur digitala verktyg används.  
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3. Teori 
I detta kapitel redogörs för uppsatsens aktuella teoretiska områden. I kapitlet kommer 

kommunikation, medialisering och doxa att presenteras, förklaras och redogöras.  Teori om 

kommunikation och information presenteras inledningsvis. Uppsatsens studie ämnar undersöka 

vilken kommunikationskultur som råder på skolan i relation till digitala verktyg och medier, vilket 

kan kopplas ihop med organisationers medieberoende – medialisering. Vid användning av digitala 

verktyg och digital kommunikation skapas ofta oskrivna normer och principer hur de ska 

användas – doxa. Avslutningsvis i kapitlet återfinns hur teori och studie hör ihop. 

 

3.1. Organisationskommunikation 
Enligt Strid (1999) så finns gemensamma nämnare för organisationer, där de: består av 

människor; är strukturerad på något sätt; är ämnad att uppnå bestämda mål. Han delar därefter 

upp organisationer som antingen formella så som företag och familjer, eller som informella så 

som aktionsgrupper. Heide, Johansson, Simonsson & Clarén (2005) definierar en organisation 

som ett socialt system som hålls ihop av normer, värderingar, tänkesätt - det vill säga en 

gemensam kultur. Organisationer utvecklas genom kommunikation då det ger medlemmarna 

möjlighet att förstå organisationens mål, skapa gemensamma uppfattningar och värderingar, för 

att omsätta detta i handling. Därav är en fungerande kommunikation och kommunikationskultur 

grundläggande för en välfungerande organisation, så även i skolan. 

 

3.1.1. Kommunikation och information 
För att undersöka vilken kommunikationskultur som råder på skolan, förklaras inledningsvis 

skillnaden mellan kommunikation och information. En förlegad men vanlig förklaring är att 

information är en enkelriktad process, och att kommunikation är en dubbelriktad process. Att 

istället utgå från ordets betydelse på latin communicare, vilket kan översättas till att göra gemensamt, 

stämmer bättre överens med begreppet kommunikation. Tolkningen av begreppet kommunikation 

kan påverka hur väl en organisation lyckas med sin interna kommunikation. Den förlegade 

definitionen ger en förenklad syn och sämre förutsättningar att studera organisationens 

kommunikation. Heide et al. (2005) förklarar att ”kommunikation består av komplexa, kreativa 

processer där innehåll konstrueras och tolkas genom interaktion mellan människor” (Heide et al., 

2005, s.35). Även Larsson (2014) skriver att synen på kommunikation har förändrats, från ett 

perspektiv där fokus låg på sändare och mottagare, till istället se de som deltar i 

kommunikationen som just deltagare. Kommunikation är inte linjär och mekanisk, utan en 
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process som är cirkulär i kontakten människor emellan. Innehållet i en kommunikationsprocess 

är själva informationen (Larsson, 2014). Information är, enligt Strid (1999), enkelriktad 

kommunikation från en sändare via formella kanaler, gällande vad och hur något ska göras. 

Informationsförmedling kan vara svårt, där sändare inte alltid upplever att mottagarna verkställer 

de instruktioner som ges. När information inte implementeras av mottagare är det vanligt att 

undersöka informationskanalen som använts och hur den fungerar, så som intranät och möten. 

Här är det viktigt att undersöka vad mottagarna vill ha för information och varför de vill ha den 

informationen (Strid, 1999).  Inom kommunikationsvetenskapen har man sett på kommunikation 

på två olika sätt, antingen med ett transmissionsperspektiv eller ett ritualperspektiv. När 

undersökningar fokuserar på hur kommunikationen går från att budskapet skickas från en 

sändare till en mottagare med hjälp av en kanal/medium, är det ett transmissionsperspektiv. I 

detta kan man lägga till störningar som kan uppstå på vägen, samt om och hur feedback skickas 

tillbaka till sändaren från mottagaren. I ett ritualperspektiv ligger fokus på det gemensamma 

meningsskapandet i kommunikation, där de som deltar i kommunikationen får gemensamma 

erfarenheter och kunskaper (Carey, 2009). En vanlig orsak till kommunikationsproblem i 

organisationer är att man utgår från transmissionsperspektivet. Detta eftersom att det 

gemensamma - den delade kommunikationen, går förlorat i synsättet då fokus istället ligger på 

själva överföringen. För att få en så effektiv och välfungerade kommunikation som möjligt 

behöver vem, vad och hur samspela i en organisation. Vid en undersökning kan det därför vara 

lämpligt att undersöka: vem – vilka personer/grupper kommunicerar; vad – vilket budskap och 

information skickas och vilka rutiner finns för detta; hur – genom vilka kanaler och 

informationskanaler (Simonsson, 2002). Uppsatsen studie behöver därav undersöka vad för 

kommunikation och information som sker på skolan - om ett transmissions- eller ritualperspektiv 

råder. I relation till kommunikation behöver vem, vad och hur undersökas, det vill säga vad elever 

och lärare efterfrågar. 

 

Uppsatsen ämnar undersöka vilken digital kommunikation som sker på skolan, Fornäs (1992) 

skriver om begreppet medierad kommunikation, som innebär att hjälpmedel används i 

kommunikationen, han kallar dessa hjälpmedel för kommunikationsteknologier. Dessa är skapade för 

att underlätta kommunikation över tid och plats: ”Jag ser medier som 

kommunikationsteknologier som går utöver människans naturliga uttrycksmöjligheter och alltså 

innefattar konstgjorda apparater som möjliggör kommunikation över större avstånd i tid 

och/eller rum än vad det enkla samspelet mellan kropp och natur tillåter ” (Fornäs 1992, s.124).  

 



 

 18 

3.1.2. Intern- och externkommunikation 
Beroende på hur man ser på elever och skolan, så kan man se elever som att de ingår 

organisationen eller inte. Strid (1999) menar på att en enkel definition som avgör vad som är 

internt och externt i ett företag eller organisation, är att de interna är de personer som ingår i 

organisationen eller företaget. Författaren tar upp problematiken kring var gränsen går mellan 

vad som är internt och externt inom organisationer, där han anser att det avgörande för 

uppdelningen främst är syftet med den information som ska förmedlas. Vidare påpekar Strid att 

gränserna mellan det interna och externa idag är mer utsuddade än tidigare. I den interna 

kommunikationen för ett företag förekommer ett antal normer. Företag och organisationer har 

”/…/ sina normer, ritualer och myter. ´Så gör vi här… sådana är vi på detta företag… det passar 

inte våra anställda och så vidare” (Strid, 1999, s.40). Denna företagskultur är något som de nya på 

arbetsplatsen brukar upplysas om av sina arbetskamrater. Elever kan med Strids indelning ses stå 

inom skolan som organisation, då de får information dagligen och de kan antas behöva följa 

normer som finns inom den aktuella skolan. 

 

Internkommunikation kan beskrivas som ”den information som flyter inom en organisation 

mellan ledning och anställda och medarbetare emellan. Den externa kommunikationen handlar 

om de relationer som en organisation har till olika intressenter i omvärlden” (Falkheimer, 2001, 

s.94). Det är av hög vikt att den interna kommunikationen fungerar då den ökar motivationen, 

engagemang och målinriktning hos den anställde. Om inte den interna kommunikationen 

fungerar, påverkar detta även den externa kommunikationen. Är de anställda inte nöjda med den 

interna kommunikationen, så kommer det att påverka hur deras externa kommunikation från 

organisationen fungerar (Falkheimer, 2001). Von Platen, Heide & Simonsson (2001) skriver om 

vad och vilka som ska ingå och inte i begreppen intern- och externkommunikation gällande 

organisationskommunikation. De tar upp två grupper inom forskningen: där den ena gruppen 

endast tar med internkommunikation som organisationskommunikation och där den andra 

gruppen räknar med både intern- och externkommunikation inom definitionen. Författarna tar 

upp att detta kan vara sammanlänkat med att det mer och mer blivit svårare att skilja på vad som 

är intern- och externkommunikation. Var gränsen går beror på informationsteknik, samt att 

gränser ”bli alltmer flytande, och det ter sig allt mindre relevant att skilja mellan extern och inter 

kommunikation” (Von Platen et al. 2001 s.79). I uppsatsen studie blir det aktuellt att undersöka 

vilken internkommunikation som sker mellan lärare och elever på skolan. Det är av relevans att 

undersöka hur lärares och elevers kommunikation är på skolan, då det kan påverka motivation, 

engagemang, målinriktning samt hur de pratar om skolan med andra utanför skolan. 
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3.1.3. Digital kommunikation och hinder 
Uppsatsens studie avser att undersöka digital kommunikation. Sleven (2000) skriver att den 

tekniska utvecklingen har skapat nya sätt för de inom organisationen att kommunicera, samt att 

de utanför organisationen fått större möjlighet att få insyn och kommunicera med organisationen. 

Den digitala tekniken skapar förutsättningar för att kunna kommunicera på olika platser och 

tider, samt att informationstillgängligheten ökar. Det finns även negativa sidor med den digitala 

tekniken: anställda som inte anpassar sig till tekniken missar eller hamnar utanför informationen; 

det blir en ökad distans mellan de som deltar i kommunikationen; risken för att få fel information 

ökar samt att det är få system som har en struktur som gör att användarna kan hitta på ett enkelt 

sätt (Slevin, 2000). Dimbleby och Burton (2007) tar upp olika hinder för kommunikation, där ett 

hinder kan vara att teknologin inte fungerar eller saknas, vilket resulterar i att den inte når fram 

alls. Ett annat hinder är att de som tar emot budskapet inte tar tillvara på informationen, så som 

att de inte eftersöker den. Det tredje hindret som författarna tar upp är att budskapet är för svårt 

att förstå för att tas emot av mottagaren. Uppsatsen behöver därav även undersöka vilka hinder 

som lärare och elever möter vid användning av medieteknologier. 

 

Ett av de digitala hjälpmedel som finns är intranät, där många funktioner sätts samman på ett 

samlat ställe. Intranät fungerar som en tydlig kanal där det är enkelt att kommunicera med 

varandra, det fungerar även som en anslagstavla där nyheter presenteras samt som ett 

arbetsverktyg där material finns som kan behövas för att genomföra arbetet. När material läggs 

upp på intranät går det snabbt för mottagarna att ta del av det. En nackdel med intranät är att det 

inte alltid är tillgängligt för alla inom organisationen. Andra nackdelar är att det kan vara svårt att 

orientera sig och hitta rätt information på grund av den mängd information som finns på 

intranätet (Heide, 2002). De lärplattformar, så som Schoolsoft och Google classroom, som 

används på skolan kan ses som ett intranät då lärare och elever kan kommunicera med varandra 

och har material på lärplattformarna. Studien behöver undersöka tillgänglighet och struktur av 

material på lärplattformarna och om deltagarna kan ta del av materialet på ett snabbt sätt. Heide 

(2002) undersökte hur företaget Ericsson Mobile Communications arbetade med sitt intranät. I 

sin studie fann han att det fanns flera hinder som försvårade för de anställda att använda 

verktyget. Det största problemet var att hitta aktuell information som medarbetarna behövde. 

Många webbsidor fanns att tillgå och informationen på de webbsidorna var rörig. Med detta 

informationsöverflöd blev det svårt för anställda att omvandla informationen till kunskap som de 

kunde använda. I studien påtalade anställda tidsbrist som ett hinder för att använda sig av 

intranätet. I Heides undersökning var intranätet inte ett verktyg som krävdes för att medarbetarna 
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skulle kunna genomföra sitt arbete. Intranätet skulle ses som ett verktyg att utveckla sina 

kunskaper. Författaren kom fram till att intranät är bra verktyg i organisationer om de används 

väl, då tekniken skapar andra sätt att kommunicera på (Heide, 2002). Vid intervjuer med lärare 

och elever behöver respondenterna redogöra för vad och hur de använder och inte använder 

lärplattformarna, för att se hur den aktuella skolan använder sina intranät. 

 

I dagens samhälle är mobiltelefoner och sociala medier en stor del av vardagen. McFarland och 

Ployhart (2015) skriver att sociala medier har förändrat hur människor kommunicerar med 

varandra. Sociala medier har stor potential att förändra den interna 

organisationskommunikationen, men är i dagsläget mer potential och spekulationer än faktiska 

förändringar. I verkligheten försöker chefer idag förstå hur de kan använda sig av sociala medier 

på ett effektivt och verkningsfullt sätt inom organisationen. Fördelar med att använda sociala 

medier för internkommunikation är att deltagarna upplever snabbare informationsutväxling och 

att informationen inte behöver vara lika formell som vid användning av intranät. Enligt 

författarna ökar även deltagarnas gemenskap och engagemang då de känner större delaktighet 

med varandra och de inom organisationen. Då uppsatsen studerar hur kommunikationskulturen 

är på skolan, är det därav av relevans att undersöka hur sociala medier används i relation till 

skolarbetet. 

 

3.2. Medialisering 
Tidigare forskning har visat att skolan använder sig av digitala verktyg. Vad är det som sker när 

de digitala verktygen använts under en längre period och större utsträckning? Medialisering är det 

centrala begreppet när man undersöker mediernas förändrade betydelse i samhället och i 

kulturen. Både samhället och kulturen har blivit mer beroende av medier och medielogik. Detta 

sker genom en process som tar tid, där medierna har blivit mer och mer integrerade i samhället 

samt att medierna i sig bildar egna institutioner. Detta innebär att kommunikation i samhället mer 

och mer sker via olika medier Hjarvard (2013). Skolan är en del av samhället, vilket innebär att 

även skolan kan antas har blivit mer beroende av medier. Strömbäck (2014) skriver att dessa 

institutioner i samhället är exempelvis politik och näringsliv. Han skiljer även på medialisering och 

mediering, där medialisering syftar till medier som egna institutioner. I mediering är medierna som 

olika medietekniker som kan användas, människor får då information och kunskap indirekt via 

olika medier istället för att vi får information och kunskap via andra. Begreppet medielogik 

används för att beskriva att medierna har olika egenskaper och sätt att arbeta på. Detta influerar 

de olika institutionerna i samhället och påverkar hur de anpassar sig efter medierna. 
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Verksamheter planerar då sin kommunikation med andra institutioner och arbetar för att framstå 

så bra som möjligt i medierna (Hjarvard, 2013). För att söka finna svar på vilket sätt skolan är 

medialiserad, behöver uppsatsen undersöka hur skolan använder sig av och blivit beroende av 

medier. 

 

Schulz (2004) skriver att medialisering i samhället är nära sammanknutet med utvecklingen av 

kommunikationsmedier. Han delar upp medialisering i fyra olika delar för att beskriva vad 

medialisering är. Schulz påpekar att kategoriseringarna inte kan ses som enskilda delar, utan att de 

tillsammans bildar en medialiseringsprocess: 

 

• Extension, vilket innebär att medieteknik hjälper till och förlänger där den mänskliga 

kommunikationen inte räcker till. Människor emellan har begränsningar i kommunikation 

gällande tid, plats och rum, där medieteknik hjälper till att övervinna dessa hinder. 

Medieteknikerna ska inte se som statiska och oföränderliga, utan de växer och förändras 

för att övervinna begränsningarna.  

 

• Substitutional, där medierna ersätter sociala aktiviteter och institutioner. Begreppet syftar 

till där människor tidigare umgåtts eller träffats, har ersatts med medier helt eller delvis. 

Ersättningen sker på både gott och ont, mobiltelefoners funktioner kan exempelvis 

ersätta kontakten ansikte till ansikte, men den ökar samtidigt kommunikationen mellan 

människor. 

 

• Amalgamation, som innebär att medierna och vardagliga aktiviteter smälts samman. 

Gränsen mellan vad som ses som aktivt medieanvändande och icke-medieanvändande 

suddas ut. Medier blir en integrerad del av människors privata och sociala liv. Ett exempel 

är att lyssna på musik från sin telefon undertiden man kör bil. 

 

• Accommodation, där medierna är en del av samhället, där de båda är beroende av varandra. 

Exempel är att politiken behöver använda sig av medierna för att nå ut med sitt budskap 

och då behöver följa mediernas struktur och regler, samtidigt behöver medierna politiken 

för att få ett ökat värde hos publiken. När medierna och samhället tillsammans är 

beroende av varandra, kan det ses som slutstadiet för medialiseringsprocessen (Schulz, 

2004). 
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Schulz modell används i uppsatsen studie för att undersöka var skolan befinner sig i 

medialiseringsprocessen. Rubrikerna extension, substitutional, amalgamation och accommodation kan 

förtydliga vad och i vilken omfattning medietekniker används i skolan. Då skolan i denna studie 

antas vara i en medialiseringsprocess, är det av betydelse att undersöka vad det innebär för lärare 

och elever. Jansson (2015) tar upp att medialisering kan innebära en ökad självständighet hos 

användare samt skapa olika typer av beroenden. Författaren beskriver att medialiseringsbegreppet 

endast är aktuellt där medierna är fullt implementerade och ingår som en naturlig del i det som 

ska utföras. I artikeln framställas medier som en förlängning som hjälper människor att 

kommunicera över tid, plats och rum. Medieanvändningen kan stärka användarens 

självständighet, samtidigt skapas ett beroende av att vara informerad och hålla kontakt med 

andra. Det finns tre typer av beroenden, där det första, functional, är ett beroende där 

medietekniker har blivit en så stor del av en institution att den inte fungerar utan mediet. Det 

andra beroendet, transactional, innebär att olika institutioner i samhället behöver följa de regler 

som medierna satt upp för att nå en viss standard. Exempelvis så behöver politiken anpassa sig 

till medieformer och deras standard. Det tredje, ritual, innebär att medierna har en standard-roll 

där de ses som obligatoriska utan att några regler för medianvändandet har satts upp. Ett exempel 

är att anställda inom ett företag ständigt använder sig av PowerPoint, utan att några krav uttalats. 

Dessa tre olika typer av beroende smälter ofta samman i verkligheten. Författaren påpekar att det 

inte är medierna i sig om skapar beroenden, utan hur och vad vi använder medierna till påverkas 

av bland annat sociala, politiska och kulturella faktorer (Jansson, 2015). I uppsatsen behöver 

individers, kurser och skolans olika beroenden av medier undersökas i förhållande till den dagliga 

verksamheten. 

 

Eftersom datorer används i stor utsträckning i skolan behöver man undersöka hur användarna 

använder dem, och varför de används. Begreppet doxa i relation till medier beskrivs av Jansson 

(2015), vilket innebär de förväntade och outtalade principer och normer som finns i vardagslivet. 

Dessa principer gör att människor inom samma omvärld agerar och gör på ett liknande sätt, detta 

skapar en slags social säkerhet och samhörighet för de personer som följer de normerna. De 

oskrivna reglerna medför viss begränsning i självständigheten för deltagarna, då de som följer 

normerna förväntas fortsätta att följa dem. Det är först när någon vill göra på ett annat sätt som 

begräsningarna i självständigheten märkts av, vilket innebär att självständigheten som de känt av 

tidigare i slutändan var en illusion. Doxa i relation till medier och kommunikation, innebär att 

användning av digitala medier är en självklar del och nödvändigt i vardagslivet. Hur medierna ska 

användas inom privat och yrkeslivet får då oskrivna regler och man förväntas att inte bryta mot 
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normerna - doxan. Medieberoendet blir inte tydligt kopplat till medietekniken som sådan, utan 

användandet känns naturligt därför att kunna genomföra sina vardagliga uppgifter med en känsla 

av självständighet (Jansson, 2015). För att studera skolans medialisering, behöver även skolans 

doxa synliggöras i studien - det vill säga hur och vad som förväntas av lärare och elever i relation 

till digital kommunikation och lärplattformar. 

 

3.3. Koppling mellan teori och studie 
I skolan som organisation kan man se antingen elever som i eller utanför organisationen i relation 

till intern- och externkommunikation. Denna uppsats kommer utgå från att elever ingår i den 

flytande gränsen där emellan. Begreppen och teorin kring området är aktuellt då teorin visar att 

det är viktigt att den interna kommunikationen fungerar för att motivera, engagera och öka 

målinriktningen – något som skolan kan använda digitala hjälpmedel till. 

 

Uppsatsen kommer i sin undersökning att fördjupa sig på den medierade kommunikationen, där 

medieteknologier används i form av digitala plattformar på en skola. Teoriavsnittet har visat på 

ett antal hinder som finns för digital kommunikation och på intranät, där det kommer bli 

intressant att se vilka hinder som är aktuella för plattformarna och skolan som undersöks. 

 

Medialisering är när medier mer och mer växt samman med institutioner och samhället, en 

process som är pågående över lång tid. I denna process kan medier ses som en förlängning för att 

kommunicera över tid och rum, att medierna helt eller delvis ersätter den sociala interaktioner, att 

medieanvändning smälts samman med vardagliga aktiviteter, samt att medierna och samhället blir 

beroende av varandra. Vid medialisering ökar beroendet av medier hos användare och 

institutioner i olika omfattning, samtidigt som känslan av självständighet kan öka.  
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4. Metod 
Detta kapitel behandlar hur studien har genomförts. I kapitlet beskrivs metoden kvalitativa 

fokusgrupps-intervjuer, hur urval har gjorts av lärare och elever, samt tillvägagångssätt för 

intervjuerna. Därefter återfinns operationalisering, samt ett avsnitt om reliabilitet och validitet. 

Avslutningsvis presenteras etiska aspekter, samt en självkritisk diskussion då jag hade en relation 

till skolan som studien genomfördes på. 

 

4.1. Kvalitativa intervjuer 
För att försöka besvara uppsatsens frågeställningar har jag i studien valt att använda mig av en 

kvalitativ metod i form av kvalitativa intervjuer. Metoden valdes då jag vill få reda på vad för 

tankar och erfarenheter lärare och elever har om ämnet. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

hur lärare och elever på en skola upplever att digitala lärplattformar och digitala hjälpmedel 

används för kommunikation i skolan. I samtal människor emellan införskaffas större förståelse 

för varandra, vilket blir en aktuell metod i relation till syftet. Vid intervjuer kan man få reda på 

erfarenheter, känslor och förhoppningar om det ämne som samtals kring. Den som intervjuar vill 

få reda på hur intervjupersoner upplever sin omvärld för att tolka deras beskrivningar i relation 

till ämnet som studeras (Kvale, 2014). 

 

I uppsatsen har jag valt att intervjua flera personer vid samma tillfälle, så kallade gruppintervjuer 

eller fokusgrupper. Vid fokusgruppsintervjuer är det vanligt att samspelet som intervjupersonerna 

får, leder till spontana förklaringar om hur de upplever en företeelse eller ett ämne (Kvale, 2014). 

Intervjuerna genomfördes i fokusgrupper för att de tillsammans skulle reflektera och berätta om 

ämnet. Lärare och elever på skolan har olika tillvägagångssätt, tankar och erfarenheter vid arbetet 

med digitala verktyg. Därav är det en fördel att intervjupersonerna får delta i diskussioner om 

ämnet tillsammans, då detta leder till mer utvecklade tankar där de har möjlighet att förklara hur 

de tänker om andras tillvägagångssätt. 

 

4.2. Urval 
För att kunna undersöka uppsatsen syfte och frågeställningar behöver man finna förståelse 

utifrån både lärarperspektiv och elevperspektiv. Intervjuerna har genomförts på en gymnasieskola 

med högskoleförberedande program i Sverige. Då det tidsmässigt inte var möjligt att intervjua alla 

skolans lärare och elever, gjordes ett urval som fick representera de två grupperna för att visa på 

både lärarnas och elevernas perspektiv. 
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Inför intervjuerna tillfrågades skolans förstelärare om vilka lärare som skulle kunna tänkas ingå i 

studien för att få bred insyn i organisationens användning av lärplattformar och andra digitala 

verktyg. Dessa var mycket positivt inställa till studien, då det har varit mycket diskussioner i 

lärarkollegiet om lärplattformar och digitala verktyg. Förslaget från förstelärarna var att intervjua 

olika arbetslag på skolan för att få flera olika perspektiv. I varje arbetslag ingår 6-7 personer, där 

de i arbetslagen tillsammans kom överens om vilka 3-4 personer som kunde vara med på 

intervjun. Personer från tre av skolans arbetslag tackade ja till vara med på intervjuerna, 

sammanlagt 10 lärare. 

 

Tabell 1 - Lärare som intervjuades för studien 

Fokusgrupp Benämning Genus Ålder År som verksam 

lärare 

År som lärare på 

skolan 

Lärargrupp A 

(LA) 

LA1 Man 52 18 18 

 LA2 Man 57 16 9 

 LA3 Man 54 5 4 

 LA4 Man 54 14 9 

Lärargrupp B 

(LB) 

LB1 Kvinna 31 1,5 1,5 

 LB2 Man 29 1,5 2 

 LB3 Man 37 12 10 

Lärargrupp C 

(LC) 

LC1 Kvinna 31 7 7 

 LC2 Man 29 2,5 0,5 

 LC3 Man 33 4 4 

 

 

För att avgöra vilka elever som skulle kunna vara med vid intervjuer tillfrågades skolans samtliga 

tre klasser som läser sitt sista år på gymnasiet. Dessa klasser valdes ut var då alla elever är 

myndiga, samt att de är vana vid hur skolan arbetar med digitala lärplattformar och verktyg. 

Mentorerna informerade om studien för klasserna, där eleverna frivilligt fick anmäla sig till 

intervjuerna. Intervjuerna skedde klassvis, där det var 3-4 elever per fokusgruppsintervju, 

sammanlagt intervjuades 11 elever. 
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Tabell 2 - Elever som intervjuades för studien 

Fokusgrupp Benämning Genus Program 

Elevklass A 

(EA) 

EA1 Kvinna Estetiska programmet 

 EA2 Kvinna Estetiska programmet 

 EA3 Man Estetiska programmet 

 EA4 Kvinna Estetiska programmet 

Elevklass B 

(EB) 

EB1 Man Estetiska programmet 

 EB2 Kvinna Estetiska programmet 

 EB3 Kvinna Estetiska programmet 

Elevklass C 

(EC) 

EC1 Kvinna Samhällsvetenskapliga programmet 

 EC2 Kvinna Samhällsvetenskapliga programmet 

 EC3 Man Samhällsvetenskapliga programmet 

 EC4 Man Samhällsvetenskapliga programmet 

 

4.3. Genomförande 
Innan intervjuerna genomfördes togs aktuella intervjuområden för operationalisering fram utifrån 

syfte, frågeställningar och teori. Därefter skrevs två olika intervjumanualer, en till 

lärarintervjuerna och en till elevintervjuerna. Tanken var att intervjuerna skulle vara semi-

strukturerade, vilket innebär att intervjuerna hade förberedda områden som skulle behandlas 

under intervjun. Det finns i intervjumanualerna huvudfrågor, och ett flertal följdfrågor om det 

skulle behövas under intervjuerna. Under intervjuerna var inte ordningen eller att alla följdfrågor 

besvarades i fokus, utan de låg som en grund till vad som skulle behandlas under intervjun. 

 

Intervjuerna genomfördes i skolans lokaler, vilket är att föredra vid intervjuer då de som 

intervjuas känner sig mer bekväma i en miljö som de är vana vid (Ekström & Larsson, 2010). 

Under intervjuerna spelades samtalen in med hjälp av en telefon och en separat ljudzoom. Två 

inspelningsutrustningar användes för att säkerhetsställa ljudupptagningen inte gick förlorad även 

om en av utrustningarna fallerade. Materialet transkriberades snart som möjligt efter intervjuerna. 
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4.4. Operationalisering 
Intervjufrågorna kan delas in i olika grupper som presenteras här nedan tillsammans med 

förklaring och motivering till dessa områden. Inledningsvis i intervjuerna informerades deltagarna 

i fokusgrupperna om uppsatsen syfte och användningsområde, att intervjuerna var konfidentiella, 

frivilliga och spelades in. Operationaliseringarna nedan gäller för både lärarintervjuerna och 

elevintervjuerna. Inga separata frågor ställdes kring hur de ser på kommunikation, utan området 

vävdes in i andra intervjufrågor. Anledning till att inte separata frågor ställdes var att frågorna kan 

vara svåra att besvara för både lärare och elever. Resultatet kring synen på kommunikation är 

istället något som vid analysen behöver läsas utifrån övriga frågor om hur lärare och elever 

upplever att de använder och arbetar med digital kommunikation på skolan. Båda 

intervjuguiderna finns som bilagor. 

 

Bakgrund 

Inledningsvis fick alla deltagare presentera sig och berätta kort om sin bakgrund. Detta är frågor 

är ofta enkla att besvara och kan få intervjupersonerna att slappna av. Fokusgruppernas deltagare 

känner varandra sedan tidigare då de ingår i samma arbetslag eller skolklass, vilket innebär 

djupare presentationer för varandra inte är nödvändigt. 

 

Individuell användning av digitala lärplattformar och hjälpmedel i skolan 

Både lärare och elever fick prata om vilka digitala lärplattformar och digitala hjälpmedel som de 

använde. Följdfrågor ställdes om mail och sociala medier i relation till skolan, för att tydliggöra 

kommunikationskulturen. För att ta reda på vad skolans doxa är, fick samtliga lärare och elever 

beskriva hur de själva använde och inte använde för verktyg och funktioner. Lärare och elever 

fick berätta om varför de använde verktygen och vad verktygen betydde för dem. Området 

diskuterades för att undersöka var i medialiseringsprocessen skolan befinner sig, så som att se i 

vilken omfattning och vad för betydelse medieteknologierna har i vardagen. Under intervjun 

valde jag att skilja mellan individuell-, skol-, och kursers användning av digital kommunikation för 

att få en så tydlig bild som möjligt av området.  

 

Skolans användning av digitala lärplattformar och digitala hjälpmedel 

Efter att lärarfokusgruppen pratat om sin individuella användning fick de tillsammans ta ett steg 

bakåt och beskriva hur den digitala kommunikationen fungerar på skolan. De fick diskutera vad 

skolan som helhet använder digital kommunikation till, och om hur stor del av skolans 

verksamhet som är beroende av medier och vilken doxa som råder på skolan. För att få fram 
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skolans doxa, vilket innebär outtalade normer och principer, fick lärarna beskriva vad som är 

uttalat av skolans ledning. För att komma åt det outtalade, ställdes det uttalade i relation till vad 

individerna använder och gör. 

 

Användning av digitala lärplattformar och digitala hjälpmedel i kurser 

Detta område förtydligades för elev-fokusgrupperna då användning av digitala lärplattformar och 

hjälpmedel kan skilja sig åt mellan individuell användning och hur den digitala kommunikationen 

för de olika kurserna ser ut. Området diskuterades för att undersöka medialisering och doxa, så 

som de förväntningar som elever har på sig själva och lärare. Fokusgrupperna fick här förklara 

hur lärare kommunicerar digitalt, för att samtala om skolans kommunikationskultur. 

 

Fördelar och nackdelar 

En bit i intervjuerna ställdes fler frågor om lärarnas och elevernas upplevelser av fördelarna och 

nackdelar med att arbeta med digitala lärplattformar och verktyg i skolan, för att förtydliga 

skolans kommunikationskultur och synen på kommunikation. Under intervjuerna ställdes frågor 

om styrkor och svagheter till arbetssätten ofta som följdfrågor till de tidigare områdena, de fanns 

dock med i intervjuguiden separat om området under intervjuerna inte diskuterats tillräckligt 

tydligt. 

 

4.5. Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet i en studie innebär att en undersökning bör kunna genomföras vid fler tillfällen och att 

resultatet blir liknande. En vanlig kritik mot kvalitativa intervjuer som metod är att den som 

intervjuar ställer ledande frågor. Detta kan dock användas till intervjuarens fördel genom att 

kontrollera reliabiliteten hos intervjupersonens svar. Det är inte avgörande om ledande frågor 

ställs eller inte, utan att frågorna och intervjupersonens svar ska leda till ny och värdefull kunskap. 

Annan kritik kring metoden är att det är svårt att dra slutsatser och generalisera efter intervjuer då 

få personers uttalanden analyseras. Tanken är intervjuer ska genomföras tills tillräckligt mycket 

information har insamlats, inte att få samma information av flera olika personer (Kvale, 2014). 

Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, kring detta är hög i studien då intervjuguiden främst 

innehöll öppna frågor. Frågor som var mer slutna belyste under intervjuerna olika synsätt hos de 

som intervjuades. Vid fokusgruppsintervjuer anses ämnet kan ha mättats någorlunda vid tre till 

fyra intervjuer, vid fler än sex personer per grupp är det svårare för alla deltagare att komma till 

tals (Ekström & Larsson, 2010). Intervjuerna genomfördes med tre fokusgrupper vardera för 

lärarperspektiv och elevperspektiv, vilket innebär att ämnet har uppnått en godtagen mättnad. 
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Vid intervjuer med fokusgrupper får den som intervjuar en annan roll än vid intervjuer med 

endast en person. Rollen för intervjuaren blir att leda samtalet så att aktuellt ämne diskuteras, 

samt se till att alla som deltar i intervjun kommer till tals. Under intervjuerna är det av vikt att 

intervjuaren ingriper när samtalet går utanför ämnet och ger frågor som får deltagarna att 

utveckla mer där det behövs. Det som diskuteras bör syfta till att diskuteras och inte 

argumenteras (Ekström & Larsson, 2010). Grupperna som intervjuades kände varandra väl sedan 

tidigare. En fördel är att det ofta blir lättare för de som intervjuas att tala om ett ämne om de har 

samma eller liknande bakgrundskunskaper om ämnet. En nackdel är att de som intervjuas lätt 

hamnar i mönster som de har sedan tidigare om vem som pratar mer och vem som pratar mindre 

samt att vissa ämnen inte diskuteras då de ses som givna (Ekström & Larsson, 2010).  Under 

intervjun var det min roll som intervjuare att leda samtalet så att aktuellt ämne diskuterades och 

att alla som deltog uttryckte sig i de olika ämnesområdena. Datainsamlingen kan vara svår att 

transkribera vid gruppintervjuer då det är flera som pratar samtidigt, vilket innebär att åsikter och 

tankar kan korsa varandra. Transkriberingarna genomfördes kort efter intervjuerna, för att 

materialet skulle vara så nära i minnet som möjligt. 

 

Jag är medveten att studien utförts på en skola, och att en skola inte helt kan motsvara hur alla 

andra lärare och elever upplever det för samtliga av Sveriges gymnasieskolor. Dock visar studien 

på hur det ser ut på en skola som arbetat med digitala lärplattformar och digitala verktyg under en 

längre tid. Enligt vad som kom fram i bakgrundskapitlet så har de svenska gymnasieskolorna idag 

överlag en-till-en i sina verksamheter. Detta innebär att de flesta skolor har möjlighet till att visa 

på ett liknande resultat, då de arbetar med digitala verktyg i sin dagliga verksamhet. Dock ska det 

tas i beaktning att verksamheter har olika normer och arbetssätt. 

 

Validitet innebär att intervjuerna ska ha studerat det som syftet med studien avsett. Innan 

intervjuerna genomfördes utformades intervjuguiden, denna diskuterades i relation till uppsatsen 

syfte och frågeställningar med handledare för uppsatsen samt med en av skolans förstelärare. 

Risk finns dock alltid att intervjufrågorna ej var tillräckligt tydliga och utförliga för att kunna 

besvara uppsatsen syfte och frågeställningar.  

 

4.6. Etiska aspekter 
Vid intervjuerna har de intervjuade blivit muntligt informerade om studiens syfte och hur 

materialet kommer att användas och publiceras. De som intervjuades fick anmäla sig frivilligt till 
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fokusgruppsintervjuerna, de fick information om att deltagandet var frivilligt i början av 

intervjun. Ytterligare en aspekt av vikt i studien är att hålla de intervjuade och skolan 

konfidentiella, så att de ej kan identifieras. Inspelningar och transkriberingar från intervjun 

lämnas ej ut från mig, förutom om examinator eller handledare vill ha tillgång till materialet. Om 

detta sker kommer inte namn eller skola finnas i materialet. Namn på skola och personer kan 

vara känsligt då en del kritik kan riktas mot de arbetssätt som används av de intervjuade och 

skolan.  

 

4.7. Självkritisk diskussion 
En forskningsetisk aspekt att diskutera är att jag har en koppling till skolan som undersökts. Jag 

har innan studien deltagit i samtal om problematiken kring lärplattformar och digitala hjälpmedel 

i skolan, med personer från skolan och andra skolor. Ingen av respondenterna som deltog i 

studien har en djupare personlig relation till mig, dock viste samtliga vem jag var innan 

intervjuerna ägde rum. Mina personliga åsikter och tankar om området har jag aktivt försökt att 

inte förmedla till fokusgrupperna eller i denna uppsats, emellertid är det av vikt att komma ihåg 

att det är svårt att förhålla sig helt objektiv. Vid intervjuerna lades fokus inte på vad de ansåg utan 

på vad, hur och varför de använde digitala verktyg och hjälpmedel. Frågorna i intervjumanualerna 

lade tonvikt på respondenterna skulle få redogöra och diskutera, snarare än att argumentera – 

vilket underlättade för att hålla mig så objektiv som möjligt. Fördelar fanns att lärare och elever 

viste att jag hade förkunskaper om bland annat de lärplattformar som de använder. Mina 

förkunskaper innebar att intervjuerna kunde ha ett större fokus på att behandla hur och varför de 

användes snarare än att förklara funktioner som användes. 

 

Vid intervjuerna med elever intervjuades endast elever från årskurs 3 på gymnasiet då samtliga var 

myndiga. För att undvika en maktposition och att elever svarar så som de tror att de förväntas 

ska svara, intervjuades endast elever som jag inte haft eller har i undervisning. Elever behöver då 

inte uppleva att deras svar eller åsikter påverkar deras betyg och bedömning. De känner igen mig 

från skolans korridorer, men har ingen relation till mig vilket innebär att det fanns större 

förutsättningar att de skulle kunna uttrycka sina tankar och erfarenheter om ämnet, snarare än att 

förespråka det arbetssätt som jag har. Av samma anledning, att inte någon maktposition skulle 

finnas, intervjuades lärare och elever separat. Om lärare och elever skulle intervjuats i samma 

fokusgrupper skulle risk finnas att de båda parternas medverkan skulle påverka varandras svar. 

Under samtliga intervjuer upplevdes att fokusgrupperna kunde uttrycka sina tankar fritt kring 

frågorna, vilket kan bero på att de inom fokusgrupperna kände varandra väl sedan tidigare. 
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Eleverna gick i samma klass, och lärarna tillhörde samma arbetslag – vilket innebär att de arbetar 

relativt tätt intill varandra dagligen och känner till varandras arbetssätt sedan tidigare. 

 

Intervjumanualerna bidrog till ett mer objektivt förhållningssätt då de tagits fram genom 

operationalisering utifrån den teori som tidigare presenterats i uppsatsen. Frågorna och 

underfrågorna var specificerade så att samtalet kunde styras åt ett resonerande snarare än ett 

argumenterande, för att undvika att lärare och elever skulle värdera varandras tankar och 

arbetssätt. Vid intervjuerna deltog inte jag i diskussionerna eller svarade på frågor om vad jag 

ansåg, utan fördelade ordet mellan respondenterna. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från fokusgruppsintervjuerna som genomfördes med lärarna 

och eleverna på den undersökta skolan. I intervjuguiden och i operationaliseringarna delades 

frågor kring deltagarnas användning av digitala lärplattformar och hjälpmedel i skolan upp för att 

få fram så tydliga svar kring användningen som möjligt. I detta avsnitt presenteras materialet 

utifrån teman som framkom i intervjuerna, inledningsvis beskrivs resultatet från intervjuer av 

lärare, där efterföljande del behandlar resultat från elevernas intervjuer.  

 

5.1. Intervjuer med lärare 

5.1.1. Digitala verktyg i skolan 
 
Samtliga intervjuade lärare förklarar under intervjuerna att både lärare och elever använder sig av 

datorer under de flesta lektioner. Lärarna berättar att alla elever på skolan har egna datorer som 

de fått låna under sin studietid av skolan. I ämnena så används datorerna till att bland annat: 

skriva dokument; skapa presentationsmaterial till muntliga redovisningar; informationssökning; 

digitala böcker; arbeta med medieproduktions-programvaror; titta på Youtube-klipp och appar; 

kommunicera med lärare och elever; samt till lärplattformar. Lärare LC1 berättar att eleverna 

skriver skriftliga prov i hennes ämnen på webbsidan Exam.net. 

 

Lärarna beskriver att de själva använder datorer till bland annat: planering av lektioner; 

informationssökning och inläsning; bedömning, feedback och betygssättning; kommunikation 

med elever, vårdnadshavare och kollegor; söka inspiration till lektioner och arbetsmoment; skapa 

lektionsmaterial så som uppgifter och presentationer. Vid genomgångar, så använder de sig av 

presentationstekniska hjälpmedel så som PowerPoint. Flera av lärarna beskriver att de för det 

mesta inte använder sig av whiteboardtavlan, utan den används där det finns behov av 

förtydligande till presentationen som finns på projektorn. Lärare LB1 berättar att hon tycker att 

lektionerna blir mer varierade med ljud och bild, samt att hon tror att lektionerna skulle bli 

tråkigare och svårare för henne själv om hon inte hade allt material digitalt. Fokusgrupp A 

berättar att i deras ämnen så används datorer som produktionsredskap under samtliga lektioner. 

LB3 och LC3, använder sig av datorer så som de andra lärarna i det ena undervisningsämnet men 

inte i undervisningsämnet matematik. I matematikämnet används whiteboardtavlan vid 

genomgångar, eleverna arbetar med en fysisk matematikbok. Utanför lektionstid används datorn 

bland annat för planering, bedömning och provskapande. 
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När lärarna får frågan om det finns lektioner eller undervisning som sker enbart genom digital 

kommunikation svarar ett flertal att det inte förekommer digital undervisning på det sättet på 

skolan. Lärare LB1, LB2, LB3, LC2 och LC3 lägger efter en stund till att eleverna ibland får 

arbeta på valfri plats så som när en lärare är sjuk eller inte är närvarande på skolan. Eleverna får 

då ett meddelande via lärplattformen Schoolsoft eller Google classroom med instruktion som de 

ska ha gjort till kommande lektion. I de fall det sker kan eleverna sitta i skolan eller i hemmet. 

Samtliga av dessa lärare påpekar att dessa typer av lektioner endast sker vid sjukdom eller annan 

frånvaro, och inte är något de gör regelbundet. 

 

5.1.2. Digital kommunikation  
Samtliga intervjuade lärare på skolan berättar att de kommunicerar med elever med hjälp av 

meddelanden med elever utanför lektionstid. Meddelanden kan skickas till klasser om något 

händer utanför den vanliga planeringen. Lärarna får ibland meddelanden av enskilda elever, det 

kan exempelvis handla om att eleven har varit frånvarande från en lektion och undrar vad hen ska 

ta igen eller har en fråga kring en uppgift. Många elever kontaktar lärarna via Schoolsoft, vilket är 

den kommunikationskanal som samtliga lärare använder sig av, och den kanal, förutom muntlig 

kommunikation, som majoriteten av lärarna föredrar att bli kontaktade på: ”Jag gillar att 

Schoolsoft inte är så privat, utan mer en professionell skolkanal” (LC3). Under 

fokusgruppsintervjuerna berättar lärarna vidare att elever ibland kontaktar dem via skol-mail, 

vilket samtliga är överens om fungerar bra. 

 

Lärare LA1, LA2, LB3 och LC3 berättar att elever kontaktat dem via Facebook-meddelanden. 

LC3 beskriver att han blivit kontaktad under en helg angående närvaron på en lektion, vilket han 

inte uppskattade och markerade genom att inte svara på meddelandet. De fyra lärarna beskriver 

att de även använt sig av Facebook-grupper för att kommunicera med elever. Lärarna LA1 och 

LA2 beskriver att de uppskattar att kommunikationen på Facebook går snabbt och når eleverna 

på en plattform som de befinner sig på privat: ”Det är snabb kommunikation. Man får kontakt 

med eleverna omedelbart [knäpper med fingrarna]. De har alltid Facebook igång tillskillnad från 

Schoolsoft, som är en mycket långsammare plattform” (LA1). Lärare LA2 beskriver att han 

endast använder sig av Facebook i skolsituationer vid större projekt där eleverna är utanför 

skolan och där kommunikationen måste ske snabbt. Lärare LA1 berättar att det är bra att elever 

kan prata med varandra i gruppen samt att de kan ringa honom där om det behövs. 
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Vid meddelanden från vårdnadshavare, via mail eller Schoolsoft-meddelanden, säger flera av 

lärarna att det är av hög vikt att de svarar senast dagen efter. De beskriver att det kan vara svårt 

att leva upp till då de får många mail varje dag, det är lätt att missa ett meddelande när det finns 

många mail i inkorgen. Under intervjuerna berättar lärarna att mail skickas främst mellan 

personalen på skolan. Ett flertal av lärarna påtalar att de hellre pratar med personen istället för att 

skicka mail eller meddelanden för att undvika missförstånd, samt att det kan spara tid då flera av 

lärarna upplever det svårare att formulera sig i ett mail än att prata. Lärare LB2 förklarar att vid 

samtal så blir informationen mer utförlig då parterna kan ställa frågor till varandra för att se till att 

de får svaren på det som de eftersöker. 

 

Samtliga intervjuade lärare berättar att de läser sin skolmail och går in på lärplattformarna flera 

gånger om dagen, det finns inte uttalat hur ofta de ska logga in. Ett flertal av lärarna, LA3, LA4, 

LB1, LB2, LB3, LC2 och LC3 beskriver att de går in på mail och lärplattformar utanför skoltid. 

Lärare LA3 beskriver att det sker av en reflex att han går in på mailen. LB2 säger att han öppnar 

lärplattformar och mail när han startar datorn vid frukosten. För att minimera stress beskriver 

LB1 att hon försöker minimera att gå in på sidorna till arbetstiderna på skolan, hon går dock in 

på Schoolsoft och mail under helger. Lärare LC3 beskriver att han loggar in och läser då det kan 

minimera stress som annars kan uppstå kommande dag. Några av lärarna har kopplat 

lärplattformar och mail till sina privata mobiltelefoner, bland annat lärare LA3, när han går in så 

är det inte för att han måste svara utan för att hålla sig informerad. Även han försöker hålla 

kommunikation kring skolan till arbetstiderna: ”Men för det mesta, för min eget sinnes ros skull, 

så försöker jag att klara av det mesta på jobbet” (LA3). Lärare LB2 säger under intervjun att om 

man kopplar sin privata telefon till jobbrelaterad kommunikation: ”så blir man aldrig riktigt fri” 

(LB2). Lärare LB1 berättar att hon tagit bort skolmailen från sin telefon efter en stressig period. 

Meddelanden hon fick berörde mentorselever eller annat som hon upplevde var jobbigt att tänka 

på när hon skulle vara ledig. Lärare LB2 presenterar sin syn på stress i relation till de digitala 

hjälpmedlen och verktygen: ”Är man i en period där man övrigt är stressad då läggs det på hög 

och blir säkert destruktivt. Är man i en period där man har det lugnt och har de närmaste 

veckorna planerade och rättat så kan det snarare vara så att man lika gärna kan göra det nu” 

(LB2). Lärarna LA1, LA2 och LA4 beskriver att de inte upplever någon stress i relation till digital 

kommunikation och skolan.  
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5.1.3. Lärplattformar 
Under intervjuerna framkom det att samtliga av de 10 intervjuade lärarna på något sätt använde 

sig av lärplattformen Schoolsoft. 

 

Planeringar 

Alla intervjuade lärare beskrev att de använde sig av en planering som kommunicerades till elever 

för att eleverna skulle veta vad som skulle ske på kommande lektioner. Lärarna LA1, LA4, LB1, 

LB2, LB3, LC1, LC2 och LC3 använder sig av funktionen lektionsplanering på lärplattformen 

Schoolsoft där planeringen presenteras på elevernas startsida. Läraren LC2 berättar att han 

skriver en enklare lektionsplanering i Schoolsoft, för att publicera en mer utförlig planering vad 

som sker lektion för lektion i Google classroom. Lärare LA3 beskriver att han inte använder sig 

av Schoolsofts lektionsplanerings-verktyg utan använder lärplattformens planeringsverktyg 

istället, där det står vecka för vecka vad de ska arbeta med. I lektionsplaneringen skrivs endast 

korta kommentarer om vad eleverna kommer att arbeta med lektion för lektion. 

Planeringsverktyget kan liknas med en pärm, där lärare kan lägga in uppgifter, lektionsmaterial 

skriva information om momentet så som en planering, inuti pärmen. De stora skillnaderna mellan 

lektionsplanering och planeringsverktyget är hur informationen presenteras för eleverna, i 

lektionsplanering syns kommentaren på startsidan, i planeringsverktyget behöver eleverna gå in i 

pärmen för att se vad som finns publicerat. Tillskillnad från de andra lärarna i intervjun så 

berättade lärare LA2 att han inte använde sig av någon planering på någon lärplattform i år: ”Jag 

slutade med planeringsverktyget när jag blev tillsagd att sluta. Jag är mer lydig. Lektionsplanering 

var bäst”. Istället för lektionsplaneringar på digitala plattformar förmedlas lektionsplaneringarna 

muntligt till eleverna varje lektion. 

 

Uppgiftsutdelning och inlämningar 

Gemensamt för alla intervjuade lärare är att de presenterar muntligt hur ett moment och uppgift 

ska genomföras. Lärarna LA1, LA3, LA4, LB1, LB3, LC1 och LC3 beskriver att de därefter ger 

eleverna större examinerande uppgifter på Schoolsoft i planeringsverktyget. 

 

Framförallt använder jag pärmfunktionen, och försöker använda den när den 

inte strular. […] Där kan jag koppla en uppgift, som jag kan koppla 

kunskapskraven och matriserna till och eleverna kan då skicka in filer. 

Planeringsverktyget är för att kunna skapa slutuppgifterna, och 

lektionsplaneringar för att det ska se ännu tydligare ut vad som händer för varje 

lektion. (LB1) 
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Fyra av de intervjuade lärarna: LB1, LB3, LC1 och LC3, låter eleverna lämna in examinerande 

skrivuppgifter via Schoolsoft. Lärare LB1 beskriver att hon arbetar konsekvent med att eleverna 

ska lämna in sina uppgifter via Schoolsoft i båda sina undervisningsämnen. LB3 och LC3 berättar 

under intervjuerna att det skiljer sig åt beroende på ämne. De berättar att de använder Schoolsoft 

för inlämningsuppgifter för det undervisningsämnet där eleverna arbetar med skriftliga uppgifter, 

i ämnet matematik har de ofta där lärarna skapar uppgifter i Schoolsoft för att eleverna ska se när 

och på vad de har prov i. 

 

Två av lärarna, LA1 och LA3, berättar att eleverna även får uppgifter på papper, utöver att de 

delger elever information kring uppgifterna muntligt samt på Schoolsoft. Lärare LA1 beskriver 

att syftet med att han ger elever uppgifter på papper är att eleverna ska kunna ta med sig 

uppgiften när de är utanför skolan, utan att behöva kolla i sin dator eller telefon. LA3, beskriver 

att syftet är att alla elever ska kunna ta till sig informationen. 

 

Tre av lärarna arbetar med två lärplattformar, både Schoolsoft och Google classroom. LB2 och 

LC2, berättar under sina intervjuer att de undervisar i samma ämne som den andre och att de 

samarbetar med material och upplägg. LB2 beskriver att den dagliga undervisningen sker på 

Google classroom, han påpekar vid upprepade tillfällen att det är en enklare interaktion med 

eleverna där. Lärare LC2 presenterar ett liknande synsätt på plattformarna, där han även beskriver 

att Google classroom är enkelt att arbeta med när han ska ge ut lektionsmaterial till eleverna. Han 

berättar att mycket av materialet och frågorna som läggs ut på Google classroom är mer 

informella och består ofta av övningar. 

 

LC1 använder sig av både Schoolsoft och Google classroom, hon uppger att hon arbetar olika 

med de digitala lärplattformarna i sina två undervisningsämnen. I sitt ena ämne arbetar hon 

endast med Schoolsoft. Hon beskriver att lärplattformen fungerar för det upplägg hon har i 

ämnet. I sitt andra ämne använder hon en kombination av Schoolsoft och Google classroom, det 

beror på att det skett stora förändringar i Schoolsoft. I ämnet lägger hon upp uppgiften med 

instruktioner, filer och annat material på Schoolsoft, där eleverna skriver i Google classroom för 

att hon ska kunna se elevernas skrivprocess. När slutuppgift ska lämnas in laddar eleverna upp 

sina dokument på Schoolsoft. Hon berättar att Schoolsofts bedömningsfunktioner är bra då 

elever, vårdnadshavare och elevernas mentorer kan se vilka uppgifter som är inlämnade och hur 

eleverna ligger till i kurserna. 
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Lärare LB2 och LC2 använder sig av enbart av Google classroom för inlämningsuppgifter: ”När 

det är inlämningsuppgifter så samlar jag in dem i Google classroom, där kan jag gå in och följa 

elevernas skrivande undertiden som de skriver i Google classroom då de kopplar sina dokument 

till en viss uppgift. Hos mig ser jag hur långt de kommit på en uppgift undertiden som de skriver, 

det ser jag som en stor fördel” (LC2). Båda lärarna förklarar under intervjuerna att de uppskattar 

att de kan se elevernas skrivprocess i Google classroom, och beskriver att det är en av 

anledningarna till att de arbetar med lärplattformen vid inlämningsuppgifter istället för 

Schoolsoft. 

 

Lärare LA2 är den enda av de intervjuade lärarna som inte lägger upp material och uppgifter på 

någon lärplattform då han istället muntligt förmedlar arbetsprocess och uppgifter till eleverna 

under lektionerna: 

 

Jag gör inte riktigt så. Jag gör inte en färdig uppgift, mina uppgifter lever under 

arbetets gång och förändras ofta. Att då lägga in en uppgift på Schoolsoft i 

början som ska leva ändå till slutet på arbetet fungerar inte riktigt. Man skulle 

kunna tänka sig att jag gör det sist, att nu har vi kommit fram dit vi ska och att 

eleverna som ligger efter får reda på hur det var tänkt. (LA2) 

 

Samtliga intervjuade lärare i fokusgrupp A använde inte av någon digital lärplattform när elever 

ska lämna in sina arbeten, då Schoolsoft inte kan hantera den filstorlek som krävs för ämnenas 

uppgifter. Lärare LA1 berättar att han vid inlämningar främst använder sig av tjänsten 

Sprend.com vid inlämningar, samt extern hårddisk och webbsidan Flickr.com när eleverna ska 

publicera sina medieproduktioner. Vid inlämningar använder sig lärare LA2 sig av en extern 

hårddisk. Två av lärarna, LA3 och LA4, använder sig båda av tjänsten WeTransfer.com. Under 

intervjun visar lärare LA2 intresse för WeTransfer efter att LA3 och LA4 har pratat om tjänsten. 

 

Bedömningar 

För att förmedla feedback och bedömningar till eleverna berättar sex av de tio intervjuade 

lärarna, LA3, LA4, LB1, LB3, LC1 och LC3, att de använder sig av Schoolsoft. De lägger då ut 

skriftlig feedback på slutuppgifter och fyller i hur eleverna ligger till i relation till kunskapskrav i 

matriser. Lärarna berättar att de uppskattar funktionen, där det blir tydligt för elever och lärare. 

De skriftliga kommentarerna till eleverna sker vid slutinlämningar, dessa kan de se under hela 

skolgången: ”Jag gillar att ha bedömningen online för egen minnesanteckning och för deras egen 

skull så att de kommer ihåg. Det är inte säkert att de kommer ihåg det muntliga och säger att nej, 
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du har inte sagt någonting, men då står det på Schoolsoft” (LA4). Ett flertal av lärarna påpekar 

att de ger muntlig feedback i klassrummet under momenten. 

 

LB2 och LC2 använder Google classroom för respons och feedback, under och efter ett moment 

i kurserna. De beskriver att bedömningen sker i matriser på Schoolsoft, då den funktionen saknas 

på Google classroom: 

 

Jag tar hellre dubbelarbetet när bedömningen kommer, där jag gör 

bedömningen med två fönster öppna. På ett sätt väljer jag aktivt bort att inte 

arbeta med uppgiftsfunktionen i Schoolsoft. Jag gör den fortfarande för att 

mentorerna ska kunna se vilka uppgifter som eleverna har gjort och är 

inlämnade eller inte inlämnade, så att det också dyker upp i provschemat. Men 

jag använder inte aktivt, den är mer som en schablonuppgift där de faktiskt 

skriver och lämnar in i classroom. (LB2) 

 

Två av lärarna, LA1 och LA2, använder inte någon digital lärplattform för feedback, de ger 

istället muntlig respons under och efter moment. Lärare LA2 berättar att en till anledning till att 

han inte använder sig av feedback på lärplattformar då han upplever stress av att skriva 

omdömen, då det är svårt att formulera ett innehåll som kan förstås av en elev, vårdnadshavare 

och kollegor. Han beskriver att det tar tid att formulera sådana kommentarer, och att han 

behöver prioritera elevers lärarande före att skriva kommentarer. När han försökt använda 

matriser har han stött på problem då alla elever blev kursvarnade av misstag. Lärare LA1 och 

LA2 ytterligare anledningar till varför de inte använder sig av matriser. Det framkommer att de 

anser att samtala med eleven kring bedömning är bäst, då risk finns att elever inte läser skriftliga 

kommentarer. De berättar att de muntligt vill förmedla till eleverna, istället för att eleverna ska 

titta på matrisen och tolka ett betyg. 

 

5.1.4. Digitalt undervisningsmaterial och läromedel 
LB2, LB3, LC1, LC2, berättar att de använder sig av digitala läromedel i undervisningen i form av 

tjänsterna Digilär och Liber Online. Läraren LC1 använder sig av båda läromedlen, Digilär i det 

ena ämnet och Liber Online i det andra. Digilär använder hon sig främst till när eleverna ska 

arbeta med grammatikövningar, hon berättar att hon i övrigt inte använder läromedlet i större 

utsträckning. I sitt andra ämne använder hon Liber Online där hon tycker att det fungerar bra, 

några elever har påtalat för henne att de inte uppskattar en digital bok. 
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LB2, använder sig av digitala läromedel i båda sina undervisningsämnen. Han beskriver att det 

finns många funktioner i läromedlet så som uppgifter, men att han inte använder funktionerna i 

större utsträckning. Orsaken är för att de har en annan ordning på innehållet, samt nivån på 

frågorna. Han påpekar att läromedlet har stora fördelar då de är anpassningsbara, där det bland 

annat går att skala bort bilder och använda talsyntes. Ytterligare en fördel med digitala läromedel 

som LB2 tar upp är att de uppdateras när saker händer eller ändras i samhället. Lärare LC2 

använder samma läromedel, han beskriver att han inte själv har valt att använda sig av dem utan 

att det var de läromedlen som fanns att tillgå när han började arbeta på skolan: 

 

Jag har Digilär, där är man så illa tvungen för jag har inget annat val. Där märker 

jag att många elever inte vill läsa på dator, de tycker att det känns jobbigt och det 

kan jag förstå. Å andra sidan har de inga böcker eller papper som de kan tappa 

bort. Det är ofta svårare för dem att veta vart jag hänvisar i Digilär, för den har 

inga sidor och det är skitjobbigt. (LC2) 

 

Läraren LB3 använder Liber Online i sitt ena ämne, och en fysisk bok i sitt andra. I ämnet där 

han använder Liber Online, beror det på att kursen är ny på skolan och att antal elever kan 

variera från år till år. I sitt andra ämne matematik, har han och lärare LC3 gått tillbaka från en 

digital lärobok till en fysisk. Återgången till ett fysiskt läromedel var då eleverna distraherades av 

annat på datorn, samt att läromedlet krävde internetuppkoppling vilket inte alla har i hemmet. 

LC2 berättar att han varit förskonad från problem med internetuppkoppling under lektionstid. 

 

5.1.5. Syfte och uttalat om digitala verktyg och hjälpmedel 
Samtliga fokusgrupper fick under intervjuerna diskutera om de ansåg att deras skola skulle 

fungera utan digital kommunikation och lärplattformar. Lärarfokusgrupp A trodde att skolan 

skulle fungera utan digital kommunikation och lärplattformar då skolor arbetat på det sättet 

tidigare. Samtliga berättade att om de har tillgång till datorer som medieproduktionsverktyg så 

skulle undervisningen fungera: ”Det finns inget som säger att den digitala miljön är nödvändig 

för det vi håller på med, förutom att vi jobbar med datorer som produktionsredskap i våra kurser. 

Det fungerade i hundratals år, det skulle fungera några till” (LA1). Lärarna i fokusgrupp B 

berättade att det skulle fungera, däremot att det skulle vara en process som skulle ta tid. 

Fokusgrupp C började samtala om hur det skulle vara, där de ansåg att det hade varit svårt på 

grund av de krav som ställs på skolan från samhället idag: 
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Jag tror att det hade varit väldigt svårt eftersom man är så van vid det. Jag 

försöker tänka hur det skulle vara. Jag tror det hade varit svårt med de kraven 

som ställs på oss lärare med dokumentation och bedömning, att allt ska vara 

tillgängligt för elever. Det är så bra att allt material finns samlat på ett ställe om 

en elev är borta. Jag har svårt att se hur det hade gått ihop med de kraven som 

ställs idag. (LC1) 

 

Ett flertal av lärarna belyser fördelarna med de digitala plattformarnas funktioner kring 

dokumentation, bedömning, och att de får en översikt vid betygssättning. Lärare LC2 beskriver 

att han på tidigare skolor arbetat med att samla in material på papper:  

 

Det känns ganska nervöst då om det skulle komma bort. Det är dessutom svårt 

för elever, kollegor och föräldrar att kunna följa det. Det blir mer genomskinligt 

hur eleverna ligger till när det är på en plattform. Det är en bra grej att det finns 

där. Man får som lärare lite ryggen fri hela tiden, man kan alltid ladda upp allt där 

och sedan att det finns där. (LC2) 

 

Samma lärare beskriver senare under intervjun att eleverna inte är bundna till att vara på rätt tid 

vid rätt plats, då materialet finns att tillgå dygnet runt och då skapar en flexibilitet för eleverna. 

Lärare LB1 berättar att hon helst använder de digitala plattformarna i minsta möjliga mån, men 

att hon använder de flesta funktionerna i Schoolsoft för att göra det tydligt för elever och 

mentorer. Lärare LA3 berättar att han använder lärplattformen Schoolsoft, förutom mail och 

inlämningar via Wetransfer.com, då han som tjänsteman behöver ha ordning på materialet för att 

utföra sitt arbete på ett korrekt och rättssäkert sätt. Han påtalar att riskerna med att använda sig 

av flera kanaler är att elever kan ha lämnat in material via en annan kanal och att det då missas i 

bedömningen, vilket kan resultera i felaktigt betyg. LB3 och LC3 beskriver att det skulle vara en 

styrka om alla lärare på skolan använde sig av samma lärplattform och kanaler för 

kommunikation, då allt material blir samlat på samma ställe samt att det skulle bli en tydlig 

struktur för eleverna. Lärare LB2 berättar att risk finns att elever kan uppleva förvirring med vad 

och var de ska läsa om flera kanaler används. 

 

LA4 berättar om de utvecklingssamtal som han hade under höstterminen, där flera 

vårdnadshavare påtalat att kursmatriserna Schoolsoft inte var ifyllda. Läraren hade under 

terminen haft svårt att se hur mentorseleverna låg till i de olika ämnena. Lärare LA2 tar också 

upp utvecklingssamtalen, där han beskriver att han upplevde att samtalen var svåra under hösten 
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då det var tomt i de verktyg som de arbetat med tidigare. LA1 tillägger i diskussionen: ”Vi har 

inte informationen som vi mentorer borde ha. Det ska finnas i Schoolsoft och inte i Classroom” 

(LA1). Lärare LC2 tar upp att hon skulle vilja ha en större insyn hur det går för elever, där vissa 

lärare på skolan skriver och dokumenterar mer och andra mindre. Hon berättar att hon känt 

irritation kring när hon inte har tillgång till informationen.  Lärare LB3 berättar att han anser att 

minikravet kring användning av lärplattformar borde vara att mentorer ska kunna se hur det går 

för sina mentorselever i lärplattformen. LB1, berättar att hon inte stött på några problem med att 

andra lärare inte använt sig av Schoolsoft, hon har istället kontaktat lärarna via mail för att få svar 

hur eleverna ligger till. Under LC3s intervju säger han: ”Jag har förväntningar på mina kollegor 

att man ska göra vissa saker i Schoolsoft” (LC3). LA2 säger i intervjun att det i nuläget inte är 

relevant för dem att diskutera vad som sker om man inte använder lärplattformen då Schoolsoft 

inte har fungerat förens nu. 

 

Några av lärarna tar även upp de negativa effekterna som de anser sker när elever använder sig av 

digitala hjälpmedel och verktyg. De beskriver att de upplever att det kan vara svårt för elever att 

koncentrera sig på skolarbetet när det finns flera distraktioner på datorn och mobiltelefonen. 

Lärare LC1 beskriver att elever kan behöva konkreta saker med begränsad information att arbeta 

med, han tror att elever skulle kunna fokusera bättre med en bok och papper: ”Det kräver mer 

strukturell förmåga hos elever med datorer och digitala plattformar, vilket gynnar de starka och 

missgynnar för de svaga” (LC1). 

 

Lärarna från samtliga fokusgrupper uppger att de blivit ålagda att använda sig av lärplattformen 

Schoolsoft samt mail. I fokusgrupp A berättar lärarna att de ska använda Schoolsofts 

planeringsverktyg, samt att det under tidigare år sagts att kursmatriser ska fyllas i 1-2 gånger per 

år: ”Jag tycker att det är luddigt vad som förväntas av oss egentligen” (LA4). LA1 berättar att han 

inte vet hur de andra lärarna på skolan arbetar med verktygen. Fokusgrupp B berättar lärarna att 

de alla ska använda sig av planeringsverktyget i Schoolsoft. Under fokusgrupp C intervju säger 

lärare LC3 att det framkommit tydligt att de ska använda sig av Schoolsoft, då mail om 

lärplattformen har skickats från högre chefer. Han berättar att hur de ska använda lärplattformen 

inte har förmedlats tydligt, där han önskar tydligare direktiv hur han ska använda lärplattformen i 

sina ämnen. Han beskriver att de på lärplattformen minimum ska uppdatera kursmatrisen, lägga 

ut lektionsplaneringar och ta närvaro. Lärare LC2 berättar att det skulle kännas främmande att 

inte använda sig av skolans officiella plattform. 
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När lärarna under intervjuerna fick frågor om från vem och hur det har förmedlats till lärare hur 

de ska använda de digitala hjälpmedlen och verktygen berättar de att skolan haft Schoolsoft som 

lärplattform i många år. Lärare LB1 berättar att hon fick en användarhandbok när hon började på 

skolan. De berättar att skolans högre chefer, så som verksamhetschef, skriver mail där de kan läsa 

mellan raderna att det förväntas av lärarna att använda Schoolsoft. Lärare från fokusgrupp B och 

C berättar att det kom en person från Schoolsoft och utbildade lärarna i planeringsverktyget 

under en halvdag. Möten där majoriteten av skolans lärare har deltagit på har ägnats till att hjälpa 

varandra med lärplattformen, berättar LB3.  Lärare LB2 och LB3 diskuterar att alla lärare inte har 

samma digitala kompetens som de själva. De berättar att äldre lärare inte varit lika positiva till de 

förändringar som skett på Schoolsoft, och att det kan vara därför som inte alla lärare på skolan 

arbetar lika aktivt med dem. Lärare LC3 berättar om sina tankar kring andra lärares användning 

av Schoolsoft:  

 

Jag tänker att det finns förbättringspotential på vissa håll, både gällande 

lektionsplanering som jag tycker att alla borde göra och även att fylla i resultat. 

Jag saknar riktigt tydliga direktiv från chef av vad som förväntas och vad som ska 

göras i Schoolsoft. Det är skönt med frihet, men jag hade uppskattat tydliga 

ramar där man får en utskällning om man inte följer dem. (LC3) 

 

5.2. Intervjuer med elever 

5.2.1. Digital kommunikation 
Under intervjuerna beskriver eleverna att de får reda på ändringar av salar, om någon lektion 

blivit inställd samt allmän information via meddelanden på Schoolsoft. Eleverna berättar att 

meddelanden är till för kommunikation mellan lärare och elever utanför lektionstid. Meddelandet 

visas på elevernas startsida när de loggar in från en dator, de är lätta att missa då de inte får någon 

notifikation via applikationen på mobiltelefonen. EB1 uppskattar att han har ca 280 olästa 

meddelanden, istället brukar han fråga klasskompisar för att få information. 

 

Majoriteten av eleverna skriver till lärare på lärplattformen när de undrar något när och inte är på 

skolan. Elev EC3 beskriver att det är smidigt att komma i kontakt med lärare då det går snabbt 

att skicka meddelanden. Både elev EC3 och EC2 söker upp lärare på skolan och pratar med 

lärare muntligt om de är på skolan eller om de inte kan vänta på svar. I fokusgrupp EB och EC, 

beskriver eleverna att de förväntar sig svar på meddelanden oavsett om de innehåller frågor eller 
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att eleverna berättar att de blir sena till en lektion. I grupperna säger eleverna att lärarna bör svara 

inom ett dygn eller beroende på situation så att det hjälper eleverna i det som efterfrågas. Elev 

EB2 berättar att hon skickade ett meddelande till en lärare tre veckor tidigare, där hon aldrig fick 

svar. Eleverna berättar att de blir irriterade och tappar viss respekt när lärare inte svarar, då det 

upplevs som att lärarna inte bryr sig. 

 

EC4 berättar att han skickat meddelanden till lärares skolmail och inte på Schoolsoft. Eleven 

EA3 tar istället kontakt med lärare på Facebook-messenger, där lärarna brukar svara snabbt. 

Eleverna EA1 och EA2 berättar att de anser att elever bör kontakta lärare på Schoolsoft, 

eftersom att Facebook är privat: ”Ja, det är lite heligt. Lärare är som superhjältar, de är inte 

vanliga människor. Jag vågar inte skicka där” (EA1). 

 

Lärare har skapat Facebook-grupper för klasserna, i samtliga fokusgrupper. I fokusgrupp EA och 

EB berättar eleverna att de använder grupperna till att skriva med klassen, ställa frågor om läxor 

och att om en lektion blir inställd så brukar någon elev skriva det där. Eleverna i EC berättar att 

de använde sig av Facebook när de gick i årskurs 1, men att det dött ut då de mer sällan går in på 

Facebook nu. De två fokusgrupperna som använder sig av Facebook berättar att det främst är 

där som eleverna kommunicerar digitalt kring skolan. I fokusgrupp EA berättar eleverna att några 

i klassen har gått ur chatten, varvid de anser att det är bäst när information läggs ut från en lärare 

via meddelanden på Schoolsoft så att alla får tillgång till samma information. 

 

5.2.2. Lärplattformar 
Användning 

Samtliga tre elev-fokusgrupper berättar att de använder sig av lärplattformarna Schoolsoft och 

Google classroom. De berättar att de använder plattformen Schoolsoft till att främst se och få 

tillgång till: schema; matsedel; lektionsplaneringar; lektionsmaterial; uppgifter, lämna in uppgifter; 

provschema; resultat och bedömning; kursmatriser; individuell studieplan; betyg samt närvaro 

och frånvaro. Om en elev missar en lektion kan de se uppgifter och vad som har hänt under 

lektionen. Elev EC2 berättar att hon tittar på lektionsplaneringar inför lektioner för att ta reda på 

vad kommande lektioner kommer att handla om. 

 

Eleverna berättar att de upplever att det främst är lärarna som arbetar med Schoolsoft, genom att 

lägga ut uppgifter och material, där eleverna främst laddar ner materialet och lämnar in uppgifter. 

De uppskattar att mycket kursmaterial finns att tillgå på sidan, så som PowerPoints från 
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genomgångar. Eleverna berättar att det ibland kan vara svårt att hitta uppgifter och material som 

lärarna lägger ut, då det hamnar på olika ställen. De beskriver att materialet låg mer strukturerat 

under föregående läsår, men att de nu lärt sig var respektive lärare lägger materialet. Elev EB1 

beskriver hur det är att hitta lektionsmaterial: ”Det borde vara en knapp där det stod uppgifter, 

och så fanns alla uppgifter där. Nu är det först så att du ska gå in på kursen, sedan uppgift, sedan 

det här, sedan fristående, sedan ska du hitta en fil” (EB1). I fokusgrupp EA berättar eleverna att 

ett fåtal av deras lärare skriver ut uppgifter på papper istället, vilket eleverna anser är jobbigt då 

de vill ha materialet samlat på samma ställe. Eleverna berättar att de förväntar sig att lärare lägger 

ut PowerPoints eller material från genomgångar digitalt på en lärplattform. De berättar att det är 

både är positivt och negativt, då de inte behöver göra egna anteckningar under genomgångar. 

 

Schoolsofts funktion med provschema är bra, diskuterar fokusgrupp EC. Provschemat innebär 

att eleverna ser ett schema för när prov och inlämningar är planerade i de olika kurserna. 

Uppgifters deadlines visas på startsidan när eleverna loggar in för de kurser som lärare använder 

sig av Schoolsoft. Eleven EC1 berättar att provschemat inte fungerar fullt ut, då flera av lärarna 

inte använder sig av lärplattformen eller att lärarna inte använder den på samma sätt.  

 

Alla elever använde Google classroom i något ämne, elevgrupp EA och EC i ett ämne, och 

elevgrupp EB i två ämnen. I Google classroom lägger lärare ut uppgifter, filer, länkar och 

information, samt lämnar omdöme till eleverna. Fokusgrupp EA berättar att flera i klassen inte 

uppskattat lärplattformen, och att de tror att läraren märkt av detta då han använt den mindre 

och mindre. Eleverna beskriver att de inte tyckt om lärplattformen då de vill ha materialet samlat 

på samma ställe istället, samt att de inte sett några fördelar med Google classroom. Eleverna i 

fokusgrupp EB upplevs mer positiva till Google classroom där de anser att det är bra att lärare 

kan se samtidigt som elever skriver på uppgifter och att lärplattformen är lätt att hantera. Elev 

EB2 säger att hon uppskattar funktionen att: ”man kan få feedback undertiden man skriver” 

(EB2). Elev EC1 beskriver att hon upplever det rörigt att arbeta i två lärplattformar, då de skriver 

inlämningarna i Google classroom och får omdömet på Schoolsoft. EC3 berättar att hon tycker 

att kombinationen av lärplattformar fungerar bra, då hon fortfarande kan se deadlines och vad 

som är inlämnat på Schoolsoft. När uppgifter legat på Google classroom så har det hänt att EC4 

missat att lämna in då det inte stått på Schoolsoft. 

 

I fokusgrupp EB berättar eleverna att två av deras lärare inte använder någon lärplattform.  I det 

ena ämnet används mail för att få och lämna in uppgifter, i det andra ämnet ges instruktioner 
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muntligt och de lämnar in sina uppgifter via tjänsten WeTransfer eller på extern hårddisk. 

Samtliga intervjuade elever beskriver att de oftast hittar var material och uppgifter finns, oavsett 

om materialet finns på någon lärplattform eller inte. Elev EC2 berättar att lärare brukar visa i 

helklass var material och uppgifter finns. Hon beskriver att om allt material fanns på samma ställe 

så skulle det vara tidssparande då eleverna alltid viste var det fanns. 

 

Feedback och bedömning 

Hur elever får feedback skiljer sig åt i kurserna. I några kurser skriver lärare feedback på 

lärplattformarna, där vissa lärare skriver mer och andra skriver mindre. Var bedömningen hamnar 

är olika för varje kurs. Elev EA4 berättar att de fått feedback och bedömning på papper, där 

lärare efteråt lagt in det på lärplattformen. Vid bedömning fyller lärare i matriser där eleverna kan 

se vilka kunskapskrav som de arbetat med och hur de ligger till i kurserna. EC4 säger att 

matriserna hjälper honom att nå högre resultat. Under intervjun berättar elev EA2 att vissa lärare 

fyller i matriserna och vissa lärare skriver ett betyg, hon uppskattar när de fyller i matrisen då hon 

ser mer ingående vilket kunskapskrav hon uppnått och inte. Att få bedömningen på en 

lärplattform beskriver elev EA1 är praktiskt, då hon alltid har den med sig. Om hon får 

bedömning muntligt finns risk att hon väljer informationen hon lyssnar på och tar emot, berättar 

hon. Eleverna EB2 och EB3 berättar att de i medieproduktionsämnen inte fått någon bedömning 

på lärplattformar och att det innebär att de inte vet hur de ligger till i kurserna. Detta innebär 

även att de när betygen ska sättas kommer i slutet och vill komplettera för att nå högre betyg. 

Fokusgrupp EB och EC berättar att i den kurs där de använder Google classroom, så får eleverna 

feedback på lärplattformen undertiden arbetar med momentet och efter att de lämnat in 

slutuppgiften. Individuella matriser över hur de ligger till i kurserna är ifyllt på Schoolsoft och 

inte Google classroom. 

 

Varför används lärplattformar? 

Samtliga fokusgrupper tar upp att det skulle vara bra om all information fanns samlat på ett ställe. 

Elev EC1 berättar att hon skulle få en bättre struktur för sina studier om alla lärare använde sig 

av Schoolsoft, då inlämningar och uppgifter för samtliga kurser skulle finnas i provschemat. Det 

negativa kring Schoolsoft, berättar fokusgrupp EC, är att tekniken inte alltid fungerar. Eleverna 

förklarar att det ser olika ut för elever och lärare i lärplattformen, vilket innebär att en lärare kan 

tro att materialet finns tillgängligt för eleverna även om det inte gör det. 
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Fokusgrupp EA såg inga fördelar med att arbeta med både lärplattformen Schoolsoft och Google 

classroom. När de använder sig av Google classroom kan det bli förvirrade och de glömmer vad 

de har för lösenord. Elev EB3 berättar att när de använder sig av Google classroom säger läraren 

till att de ska gå in på lärplattformen, vilket innebär att det inte blir något avbrott i studierytmen. 

Om de skulle arbetat med båda lärplattformarna mer parallellt skulle det vara jobbigt, anser elev 

EB1. Elev EC3 och EC4 tar under intervjun upp att Schoolsoft inte har alla funktioner som 

Google classroom har, så som att dela dokument under skrivprocessen. 

 

Eleverna i fokusgrupp EA, EC samt elev EB1 berättar att de upplever att de blir motiverade av 

att arbeta med lärplattformar, främst av feedbacken som ges på delmoment i kurser: ”Om man 

istället hade fått alla sina resultat i slutet av terminen, och inte hade fått något delresultat så hade 

motivationen minskat för att man inte hade fått feedback på vad man kan göra bättre. Det tycker 

jag görs på ett väldigt bra sätt” (EA2). Övriga elever i fokusgrupp EB beskriver att vad som man 

blir motiverad av är skillnad från person till person och hur man lär sig bäst. 

 

När eleverna i fokusgrupp EA diskuterade hur det skulle vara att inte använda sig av 

lärplattformarna, framkom det att de inte skulle vilja arbeta på det sättet: 

 

[EA2] Annars kan man inte lämna in uppgifter. Jag tänker hur de hade det innan 

allt detta. Då skrev man uppgifter för hand och lämnade in, det var deras sätt då. 

Tänker man att vi skulle ha det så nu så hade det blivit mycket svårare i mina 

ögon. Det kanske hade blivit lättare när det var så, men nu känns det mycket 

lättare att ha allt på en dator. 

 

[EA1] Jag håller med dig. Nej, nej, nej. Inte så, usch. Vi måste ha det.  

 

Eleverna berättar att använder lärplattformarna till att planera sitt skolarbete, och flera av 

eleverna använder sig av Schoolsofts applikation i sina telefoner. Eleverna uppskattar den då de 

alltid har med sig materialet och att mobiltelefonen har det mesta som de behöver för att hålla sig 

uppdaterade kring skolgången. Elev EB1 tar upp att det samtidigt kan vara ett problem att han 

alltid har med sig materialet eftersom att han aldrig känner sig helt ledig. Elev EB2 beskriver att 

eftersom de arbetar på datorer så har de även tillgång till annat på datorn samtidigt. Det är vanligt 

att sociala medier telefonen plingar till under lektionerna, berättar EA3. Han berättar att det är 

lätt att fastna i de sociala medierna i uppåt 10 minuter, och blir då distraherad från skolarbetet.  
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Var, när och förväntningar 

Majoriteten av de intervjuade eleverna loggar in på lärplattformarna under de flesta lektioner. 

Eleverna loggar in utanför skoltid, flera av dem berättar att de loggar in på Schoolsoft varje 

morgon efter att de vaknat. Eleverna berättar att de behöver gå in på lärplattformen på 

morgonen för att se så att inte en lektion är inställd. Några av eleverna berättar att de loggar in 

under helger, främst på söndag kväll för att se vad som kommer ske i skolan under veckan. 

Utöver att se om lektioner är inställda eller se sitt schema, loggar de in på lärplattformarna när de 

ska arbeta med uppgifter hemifrån. Eleverna upplever att det förväntas av dem att de ska logga in 

ofta under skoltid samt utanför skoltid. Lärare har frågat elever varför de inte kollat Schoolsoft 

om de missat någon information. ”Jag tror att de förväntar sig att vi ska vara inne där och kolla 

hela tiden ifall något ändras” (EB2). 

 
 
De förväntningar som eleverna har på lärarna gällande lärplattformar, är att eleverna ska få den 

information som de behöver, så som vad kursen innehåller och vad som händer på skolan. 

Eleverna i fokusgrupp EC beskriver att de vill att lärare lägger ut alla uppgifter på digitala 

lärplattformar så att eleverna vet vad de ska arbeta med. En elev beskriver att han vill att lärarna 

skulle lära sig mer om hur lärplattformen fungerar: ”Framförallt att lärarna gör likadant, för nu, i 

och med förändringen, så vet inte lärarna vad de gör. De lägger ut och så vet de inte vart det 

hamnar. […] Vi måste lära oss mer om det, och att alla gör likadant” (EC3). 

 

5.2.3. Digitala läromedel 
Samtliga elever använde sig de digitala läromedlen Digilär och Liber Online, eleverna i EA och 

EB använder i två kurser och eleverna i fokusgrupp EC i en kurs. Ingen av eleverna uppskattar 

de digitala läromedlen, utan de föredrar fysiska läroböcker. De går in och läser i de digitala 

böckerna om läraren säger till eleverna att läsa under lektioner. Positiva aspekter av att ha digitala 

böcker är att de inte kan glömma böckerna och att de alltid har tillgång till dem om de vill. EA1 

presenterar sin syn på de digitala läromedlen: ”Vi vill skriva på datorer och sådant, men vår 

generation vill läsa i böcker. Vi har inte kommit så långt. Många förväntar sig att vi ska kommit så 

långt men det har vi inte” (EA1). Eleverna berättar att det är lättare att läsa och lära sig om de har 

en fysisk bok framför sig som de kan bläddra i. Elev EC2 berättar att hon lätt distraheras av 

annat på datorn när hon ska läsa i de digitala läromedlen. 
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5.2.4. Digitala lektioner och undervisning 
När eleverna i fokusgrupperna fick diskutera om de haft några lektioner där de inte träffat lärare 

där de istället fått all information digital, svarar fokusgrupp EA att de inte har det och att de tror 

att deras generation inte är redo för det. Fokusgrupp EB berättar att i ett av deras ämnen så 

behöver de inte alltid vara på skolan och arbeta med uppgifter, om inte läraren ska ha 

genomgångar eller ge information. Eleverna i EC beskriver att det hänt i två ämnen där lärarna 

varit sjuka eller frånvarande. De har då fått instruktioner som de ska jobba med och de tycker att 

det fungerat om instruktionerna varit tydliga. 

 
I fokusgrupp EC beskriver eleverna att digitala verktyg används på majoriteten av lektionerna: 

”Vad är inte digital undervisning? [eleven skrattar till] Högläsning?” (EC3). EC3 förklarar hur 

digitala verktyg används i undervisningen: ”Även om genomgångarna är i verkligheten, så 

använder lärarna sig av digitala verktyg och sedan får vi materialet via plattformar. Så det är också 

digitalt på ett sätt. Det är i princip allt” (EC3).  Elev EC2 beskriver att det endast var när hon 

läste matematik som lärare endast använde sig av whiteboardtavla och penna. 

 
Eleverna i fokusgrupperna tror inte att skolan de går på skulle fungera på samma sätt utan de 

digitala verktyg och hjälpmedlen som de använder sig av dagligen. Eleven EA2 beskriver att hon 

tror att det beror på deras generation och hur samhället ser ut idag. Skolan skulle kunna minska 

på sin medieanvändning något utan att det skulle bli tråkigt, men om det skulle tas bort mer 

skulle en helförändring av skolans upplägg ske. Eleven EC4 tror att det skulle minska stress om 

de inte arbetade lika digitaliserat, då skolarbetet blivit centrerat till att eleverna ska arbeta 

hemifrån. Elev EC1 och EC2 berättar att det samtidigt är en frihet att kunna studera hemifrån. 
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6. Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer resultatet från lärarintervjuer och elevintervjuer att presenteras i relation 

till uppsatsens teoretiska ramverk. Inledningsvis presenteras analys och diskussion i relation till 

kommunikation och information, följt av vad mottagarna efterfrågar.  Därefter presenteras hur 

och vilka kommunikationsteknologier som lärarna och eleverna använder. I efterföljande avsnitt 

diskuteras var skolan befinner sig i medialiseringsprocessen. Avslutningsvis presenteras den doxa 

som råder på skolan. 

 

6.1. Kommunikation och information 
Enligt Strid (1999) utgörs en organisation av människor som arbetar mot bestämda mål, skolan 

ses i denna uppsats som en formell organisation. Organisationer hålls ihop av normer, 

värderingar och tankesätt, beskriver Heide et al. (2005), vilket kan tolkas sker på skolan efter 

intervjuerna med lärarna då samtliga bland annat nämner att de gör det arbete de gör för 

elevernas lärande. Vad som är intern- och externinformation på skolan gällande kommunikation 

mellan lärare och elever ses som utsuddad, i linje med Von Platen et al. (2001). I Falkheimer 

(2001) framkom vikten av att den interna kommunikationen fungerar det ökar motivation, 

engagemang och målinriktning hos den anställde. Då elever ingår i den interna kommunikationen 

i denna uppsats, kan detta översättas till att en fungerande internkommunikation via 

medieteknologier är av vikt för både lärare och elever. Heide et al. (2005) beskrev begreppet 

kommunikation som att göra gemensamt, där innehållet i kommunikationen tolkades i 

interaktionen mellan människor. Larsson (2014) la tonvikt vid att de som deltar i 

kommunikationen är just deltagare, och att innehållet i kommunikationsprocessen är 

informationen. Vid intervjuerna med fokusgrupperna framkom det att digital kommunikation 

främst skedde via lärplattformarna Schoolsoft och Google classroom. Kommunikation skedde 

även mellan elever och lärare via mail och Facebook-meddelanden. Lärare och personal på skolan 

kommunicerade främst via mail, flertalet av lärarna föredrog muntlig kommunikation före digital 

då det minskar risk för missförstånd. När lärare la ut material lärplattformarna eller på papper, 

kan detta ses som information i kommunikationen mellan lärare och elever. Likaså när eleverna 

lämnade in sina uppgifter på lärplattformen Schoolsoft, WeTransfer eller hårddisk. Vid 

fokusgruppsintervjuerna framkom det att de lärare som använde sig av lärplattformen Google 

classroom och de elever som uppskattade lärplattformen, använde funktioner där eleverna kunde 

få feedback i sina dokument undertiden arbeten skrevs. Detta kan ses som kommunikation då 

elever och lärare utbyter information för att gemensamt skapa förståelse för materialet i ett 
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ritualperspektiv i linje med Simonsson (2002) och Carey (2009). Denna typ av kommunikation, 

antar jag som uppsatsförfattare, sker muntligt under lektioner för de lärare och elever som inte 

använder sig av Google classroom. Lärare LA1 och LA2 berättar under intervjuerna att eleverna 

får sin feedback och bedömning muntligt. Kommunikation mellan elever och lärare är inte endast 

via digitala medieteknologier, utan kommunikationen som sker är samlat och sker även i 

klassrummet och genom muntliga samtal, där en del av informationen utbyts digitalt. 

 

Carey (2009) och Simonsson (2002), beskrev att kommunikation kan med ett transmissions- eller 

ritualperspektiv, där kommunikationsproblem i organisationer ofta beror på att man ser på 

kommunikation ut ett transmissionsperspektiv. Det är, enligt Simonsson (2002), lämpligt att 

undersöka vem, vad och hur kommunikation sker. Vilka som deltar i kommunikationen finns 

beskrivet ovan. Vad som kommuniceras via medieteknologier, är främst information kring vad 

som kommer ske på lektionerna (lektionsplanering), materialutdelning (uppgiftsinstruktioner, 

PowerPoints, digitala läromedel), bedömning (matriser), feedback, ändringar av lektioner eller 

salar samt allmän information. Hur, är genom muntlig kommunikation (klassrum och skolan), via 

digitala lärplattformar (Schoolsoft och Google classroom), digitala läromedel (Digilär och Liber 

Online), meddelanden (Schoolsoft, mail och Facebook), och inlämning av material (Schoolsoft, 

Classroom, WeTransfer, Flickr och extern hårddisk). 

 

6.2. Mottagarnas efterfrågan 
Vid studier av information är det av vikt att undersöka vad mottagarna vill ha för information och 

varför de vill ha informationen, beskriver Strid (1999). Under intervjuer framkommer att fokus 

ligger på att eleverna till stor del är mottagare av information på skolan. Majoriteten av lärarna 

berättade att de använder sig av ett flertal digitala verktyg för att förmedla information till 

eleverna. Funktioner som uppskattades av elever i lärplattformen Schoolsoft, var individuella 

matriser i kurser. Eleverna berättade att de via matriser kunde se hur det gått för dem i olika 

arbetsmoment, samt att flera av eleverna blev motiverade i sitt lärande av att se bedömningen. De 

ansåg att skriftlig feedback på lärplattformar föredrogs före muntlig då de alltid hade den med sig 

och lättare tog till sig informationen. De två eleverna, EB2 och EB3, beskrev att de inte hade fått 

någon skriftlig bedömning eller feedback i ett av sina ämnen, vilket gjorde att de visste hur de låg 

till i kursen. Under intervjuerna framkom det från lärare LA2 att han inte använder sig av 

lärplattformar på detta sätt, då han anser att det är svårt formulera att feedback skriftligt samt att 

han anser att muntlig feedback är att föredra Här krockar vad eleverna efterfrågar och varför, med 

lärarens syn och arbetssätt. 
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I resultatet framkom det att eleverna uppskattade att använda lärplattformar aktivt i kurser, då de 

kände sig mer motiverade, engagerade och att de alltid hade materialet tillgängligt i mobiltelefon 

och dator. Samtliga av de intervjuade lärarna, förutom LA2, använde sig av någon av 

lärplattformarna för att förmedla denna information till eleverna på ett eller annat sätt. I klassen 

som fokusgrupp EA går i, uppskattade inte eleverna att arbeta i lärplattformen Google classroom 

då de inte sett fördelar med att använda sig av lärplattformen utöver Schoolsoft. Eleverna 

berättade att läraren börjat använda sig av Google classroom mindre, vilket de trodde berodde på 

att läraren märkt av missnöjet. Läraren har här anpassat sig till vad eleverna efterfrågar. 

 

I Borboa et al. (2017) framfördes att studenterna studien uppskattade lärplattformars 

tillgänglighet till kursplan, uppgifter, tester, mail, kalender, och material från genomgångar. Ett 

liknande resultat kom fram i uppsatsens fokusgruppsintervjuer med elever. Vidare visade Borboa 

et al (2017) studie att studenter ansåg att det var av hög vikt att lärare svarade inom rimlig tid på 

mail. Under fokusgruppsintervjuerna presenteras en liknande bild av elever och lärare, där de 

berättade att lärare borde svara på meddelande och mail inom ett dygn. Eleverna beskrev att de 

fick minskad respekt om lärare inte hade svarat på ett meddelande. Lärare presenterade att det 

var av vikt, men enkelt att missa, att svara inom tidsintervallet. 

 

6.3. Kommunikationsteknologier 
Fornäs (1992) använde begreppet kommunikationsteknologier, vilket innebär när hjälpmedel 

används i kommunikationen för att underlätta kommunikation över tid och plats. Ett liknande 

resonemang har även Slevin (2000), författaren redogör att den digitala tekniken möjliggjort 

kommunikation på olika tider och platser, samt att informationstillgängligheten har ökat. Schulz 

(2004) delade in olika kategoriseringar i en medialiseringsprocess, där den första delen extension, 

även behandlar kommunikationsmöjligheterna över tid och plats. I den undersökta skolan är 

kommunikationsteknologier som används bland annat de digitala lärplattformarna, mail och 

Facebook, då de används både i och utanför skolan och skoltid som förlängning över tid och 

plats.  

 

Kommunikationsteknologierna används aktivt av samtliga intervjuade, dock i olika mängd och 

utsträckning. Ett flertal av lärarna samt samtliga intervjuade elever, använde sig av digital 

kommunikation i relation till skolan på sin fritid. Det framkom att flera av eleverna gick in på 

Schoolsoft eller Facebook hemifrån för att få reda på om det var några ändringar i schemat. Vissa 
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av eleverna gick in på lärplattformarna under helger för att se vad som skulle ske kommande 

skoldagar. Att kunna studera utanför skolan, så som att arbeta med uppgifter eller läsa i digitala 

läromedel, diskuterades av några elever. De såg att fördelar att det alltid fanns tillgängligt, men att 

det även innebar att de även hade en viss press på sig att utföra skolarbete hemifrån. Några lärare 

beskrev att de loggade in på både mail och lärplattformar utanför skoltid. Majoriteten av lärarna 

använde främst datorn och inte mobiltelefon, då de uppgav att användande av mobiltelefon i 

jobbsyfte kunde upplevas stressande. Ett fåtal lärare uppgav att de hade mail på sin mobiltelefon, 

andra lärare beskrev att de inte fanns tillgängliga på skolans digitala kommunikationsteknologier 

utanför skoltid. 

 

Majoriteten av eleverna i fokusgrupperna beskrev att de använde sig av meddelande-funktionen i 

Schoolsoft för att kommunicera med lärare utanför skolan. Eleverna i fokusgrupp EA samtalade 

om hur de kontaktade lärare när EA3 berättade att han skrev till lärare på Facebook. Övriga 

elever i fokusgruppen diskuterade att de inte ansåg att det var lämpligt att kontakta lärare där då 

de betraktade lärares sociala medier som privata. Några av lärarna hade skapat elevgrupper på 

Facebook, där det framkom av eleverna att eleverna sinsemellan främst kommunicerade med 

varandra där. Detta kan antas att det anses som acceptabelt att elever använder sina privata 

kommunikationsteknologier till skolarbete sinsemellan, men inte vid kontakt med lärare om inte 

en lärare uttryckligen sagt att elever kan kontakta dem där, så som för lärare LA1. I linje med 

McFarland och Ployhart (2015), finns sociala medier i skolan men används inte i större 

utsträckning av lärare även om potential och spekulationer finns kring deras möjligheter. Fördelar 

att information kan kommuniceras snabbt så som för LA1 och LA2, stämmer överens med 

författarna. Att Facebook och andra sociala medier inte används, kan ses som att lärare försöker 

förstå hur de ska använda sociala medier på ett effektivt och verkningsfullt sätt inom skolan. 

 

Slevin (2000) beskrev att alla inom organisationer inte anpassat sig till den digitala tekniken, och 

då inte får, missar eller hamnar utanför informationen. Eleven EC4 beskrev att han missat 

inlämningsdatum, något som kan kopplas till att han inte anpassat sig i lika stor utsträckning till 

skolans interna digitala kommunikation som andra intervjuade. Likaså för eleven EA3, som inte 

använder lärplattformar för kontakt med lärare eller för information om ändringar i schema. En 

av lärarna, LA2, använder inte någon av lärplattformarna i större utsträckning. Detta kan ses som 

att läraren inte anpassat sig till den digitala kommunikationen som sker på skolan. Under 

fokusgruppsintervjun med läraren framkom att han försökt använda sig av lärplattformar, men 

där han stött på hinder gällande funktioner och tid, varav han slutat använda dem. Enligt Heide 
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(2002) var tidsbrist, ett av hindren att inte använda sig av intranät. Tallvid (2015) och González-

Aller (2015) beskrev att vissa lärare motsätter sig tekniken då de inte har tid att använda den, utan 

istället använder den främst till närvarohantering och meddelanden. Detta resultat stämmer väl 

överens med lärare LA2, i övrigt kan övriga intervjuade lärare anses ha anammat en-till-en och 

dess digitala möjligheter då använder flera digitala verktyg i sin undervisning. 

 

Sveriges riksdags rapport (2016), Fleischer (2013) och Blomgrens avhandling (2016) visade att 

elever ansåg att välanvända digitala hjälpmedel bidrog till motivation, kvalitet och självständighet. 

Grönlund et al. (2014) diskuterade att det inte var tillgång till teknik som bidrog, utan istället hur 

de digitala hjälpmedlen användes. Lärarnas digitala kompetens skattades högt, likaså att skolan 

har en enhetlig digital lärmiljö. Deltagarna i elevfokusgrupperna gick i tre olika klasser, där de i 

samma fokusgrupp gick i samma klass, vilket innebar att de beskrev den digitala lärmiljön på 

liknande sätt inom samma fokusgrupp. De digitala lärmiljöerna ser olika ut beroende på vilken 

lärare de har. De digitala lärmiljöerna skiljer sig även åt mellan fokusgrupperna då vissa 

fokusgrupper använder sig av mer och fler lärplattformar än andra. Vid intervjuer med lärare 

framkommer det att flera av lärarna har den gemensamma grundtanken att lärplattformen 

Schoolsoft och mail ska användas, men hur de använder skiljer lärarna åt. Detta innebär att 

skolan inte har en fullständigt enhetlig digital lärmiljö. 

 

Fleischer (2013) framhävde att kommunikation genom digitala hjälpmedel ökar 

kommunikationen mellan lärare och elever, något som stämmer väl överens med uppsatsen 

resultat då majoriteten av eleverna och lärarna använder ett flertal funktioner i lärplattformar, 

mail och sociala medier för kommunikation. Författaren beskrev även att kommunikationen har 

försämrats i klassrummet. Både elever och lärare i uppsatsen intervjuer uppger att den främsta 

kommunikationen sker i klassrummet, där de digitala hjälpmedlen är ett komplement till den 

muntliga kommunikationen. Fleischers studie visade att stress ökat hos elever efter införandet av 

en-till-en i skolor. Elev E4 berättade under intervjuerna att hon trodde att stressen skulle minska 

om de arbetade mindre digitaliserat, då skolarbetet främst skulle ske i skolan och inte lika mycket 

från hemmet. 

 

Enligt Dimbleby och Burton (2007) är ett hinder för digital kommunikation att teknologin inte 

alltid fungerat. Att lärplattformarna inte fungerar så som önskat, är en av anledningarna till att 

LA2 inte använder sig av dem. Elever beskriver att Schoolsoft har blivit mer komplext efter 

införandet av planeringsverktyget, då detta för eleverna inneburit att material, resultat och 
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feedback hamnar på olika ställen och inte finns samlat så som tidigare. Eleven EC3 beskrev att 

hon vid ett flertal tillfällen upplevt att lärplattformen inte fungerat när hon ska arbeta med den 

hemifrån, något som skapat frustration. Dimbleby och Burton (2007) tar även upp att mottagare 

av budskapet inte alltid tar tillvara på informationen. Något som antas sker när eleverna ska 

använda de digitala läromedel Digilär och Liber Online, då eleverna beskriver att de inte läser 

läroböckerna i större utsträckning förutom om de inte blir tillsagda att göra det under lektioner. 

En av anledningarna att eleverna inte använder sig av de digitala läromedlen är att de lätt 

distraheras när de ska läsa. Lärare beskrev att elever har distraktioner på datorn och 

mobiltelefoner när de ska fokusera på skolarbete, vilket går i linje med Sveriges riksdags rapport 

från 2016. 

 

Intranät underlättar kommunikation då det är en kanal med flera funktioner som sätts samman, 

beskriver Heide (2002). Författaren beskriver att det är lätt att få material via plattformar, men att 

det kan vara svårt att hitta aktuell information då de kan vara svårorienterande och användas i 

mindre utsträckning på grund av tidsbrist. Flera av lärarna och eleverna använde sig av 

lärplattformarna, vilket kan klassificeras som ett intranät. Enligt Slevin (2000), finns det få system 

som gör att användarna kan hitta på ett enkelt sätt. Trots att källan är flera år gammal, kan 

innehållet fortfarande ses stämma då lärarna behöver använda flera lärplattformar för att 

kommunicera information till eleverna Problematiken är att lärare använder lärplattformarna på 

olika sätt, vilket innebär att även om material och uppgifter finns tillgängligt så behöver lärare 

visa för elever var material finns på lärplattformen. Ett exempel är resultat och feedback, som 

eleverna beskrev att de får på olika ställen på lärplattformarna beroende på vilken lärare de har.  

Lärarna LB2, LC1 och LC2, berättade att de använder Google classroom främst för att det var 

enklare att lägga ut material och ge feedback till eleverna direkt i dokument. Detta ger 

indikationer på att lärplattformen Schoolsoft är mer svårorienterad och komplex att använda för 

lärare och elever.  

 

6.4. Medialisering  
Grönlund et al. (2014) belyste att datorer inte ska ersätta lärare. Vid intervjuerna fick lärare och 

elever diskutera om de haft någon undervisning som skett endast via digital kommunikation. 

Samtliga, både lärare och elever, beskrev att det inte sker regelbundet på skolan. Det närmsta är 

att elever fått arbeta utifrån instruktioner de får digitalt av lärare vid lärares sjukdom eller om de 

är frånvarande av andra orsaker. Eleven EB1 beskrev att de i ett ämne ibland får arbeta på valfri 

plats om det inte är genomgångar eller annan information som läraren ska ge ut. Detta kan ses 
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som att datorer inte ersatt lärare, utan att datorer och andra digitala hjälpmedel är verktyg i 

lärandet. Att medier ersätter det mötet ansikte till ansikte, kan även detta kopplas ihop med 

Schulz (2004) substitutional i medialiseringsprocessen. Elever och lärare kan med hjälp av den 

digitala tekniken ersätta vissa lektioner vid behov. 

 

Det framkom att flera föredrog muntlig kommunikation före digital för att spara tid och undvika 

missförstånd. När medieteknologier ersätter de personliga mötena helt eller delvis, är det ett steg i 

medialiseringsprocessen (Schulz 2004). Detta tyder på att kommunikation på skolan delvis ersatts 

med hjälp av medieteknologier, även om flera av de intervjuade föredrar kommunikation ansikte-

till-ansikte. Detta stämmer även överens med Strömbäck (2014), där det framkommer att 

kommunikation mer och mer sker via medier i dagens samhälle. 

 

När gränsen mellan vad som ses som aktivt medieanvändande och inte suddats ut, benämner 

Schulz (2004) delen i medialiseringsprocessen för amalgamation. Under intervjuerna tillfrågades 

lärare och elever hur mycket de använder sig av medier i skolan. Samtliga elever och lärare 

beskriver lärsituationer där medier används frekvent: ”Vad är inte digital undervisning? [eleven 

skrattar till] Högläsning?” (EC3). Detta kan ses som ett tecken på att medierna används i 

utsträckning som innebär att eleverna inte aktivt tänker på att de använder sig av digital teknik 

under lektionerna. Vid lärarnas diskussioner beskriver majoriteten av de intervjuade lärarna att de 

använder digitala verktyg och hjälpmedel under större delen av lektionerna, så som vid 

genomgångar med hjälp av exempelvis PowerPoint, lärplattformar och mail. Då flera av lärarna 

beskriver att det skulle vara en process att sluta använda sig av de digitala verktygen, så kan även 

detta ses som att lärarnas aktiva och icke-aktiva medieanvändande suddats ut mer och mer.  

 

Accommodation, slutstadiet av medialiseringsprocessen, är att medier är en del av samhället där de 

ömsesidigt är beroende av varandra (Schulz 20014). Under intervjuerna framkommer att skolan 

är beroende av digitala verktyg och hjälpmedel då de används i stor uträckning i den dagliga 

verksamheten, där exempelvis vilken lärplattform som används av skolan jämförs med vilken 

adress skolan har. Mediernas beroende av skolan framkommer inte under intervjuerna. 

 

Jansson (2015) skriver i sin artikel att medialisering innebär olika typer av beroenden hos 

användare, där begreppet medialisering är aktuellt när medier är ingår som en naturlig del. 

Självständigheten ökar genom kommunikation och information över tid och plats, samtidigt som 

ett beroende av informationen och kommunikation sker. Beroende av information, visar 
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undersökningen att elever har då de vid både under skoltid och utanför, går in på de digitala 

lärplattformarna. Elever beskriver även under intervjuerna att de uppskattar att alltid ha all 

information tillgängligt i dator och telefon, vilket ökar elevernas självständighet att studera – i 

linje med Lee et al. (2008). Skolans medieberoende kan ses som att lärare och elever behöver 

digitala verktyg och hjälpmedel för att verksamheten ska fungera fullt ut. Om den undersökta 

skolans medier och digitala teknik skulle sluta fungera tillfälligt, skulle undervisningen kunna 

bedrivas. Däremot, om medieteknologierna skulle försvinna eller sluta användas, skulle lärare och 

elever behöva en process för att lära och vänja sig vid arbetssättet. Hjarvard (2013) tar upp att 

mediernas integreringsprocess i samhället och hos verksamheter tar tid, vilket stämmer överens 

med resultatet som framkommit i uppsatsen studie. 

 

Lärarna i LA beskriver att de inte behöver digitala miljöer så länge de har datorer och 

produktionsredskap tillgängligt. Övriga intervjuade lärare och elever berättar att de behöver 

digitala verktyg, men skulle kunna lära sig att arbeta utan. Detta kan ses i relation till vad Jansson 

(2015) skriver i sin artikel om medialisering, där olika typer av beroenden finns hos användare, 

där medier ingår som en naturlig del av verksamheten. Skolan skulle kunna fungera utan 

medierna, vilket strider mot functional, där medier krävs för att en verksamhet ska fungera. Ritual, 

vilket innebär att medier ses som obligatoriska utan att uttalade regler har satts upp, kan ses 

aktuellt i relation till den undersökta skolan. Lärare presenterar att de behöver använda sig av 

lärplattformen Schoolsoft, även om alla individer inte gör det. Både lärare och elever använder sig 

av meddelandefunktioner via lärplattformar och mail, där svar förväntas inom cirka ett dygn, utan 

att detta uttalats. Ett flertal av elever går in på lärplattformar innan skolans start för att se om det 

skett schemaändringar eller se om en lärare lagt ut material, utan att detta uttalats. Lärare och 

elever använder sig av datorer under majoriteten av lektionerna, utan att det finns uppsatta 

bestämmelser kring användandet. 

 

6.5. Doxa 
Outtalade principer kring hur medier ska användas i vardagen benämner Jansson (2015) som 

begreppet doxa. Människor inom samma miljö agerar och gör på liknande sätt, vilket ökar bilden 

av samhörighet. Självständigheten minskar, vilket främst märks när individer går ifrån 

arbetssättet. Liknande resonemang för Strid (1999) då han beskriver att företag har normer hur 

de brukar arbeta, där nya anställda brukar bli upplysta om dessa. Elever förväntas lämna in 

uppgifter på de digitala lärplattformar eller andra digitala tjänster som används, vilket tydliggörs 

när exempelvis LA3 beskriver att han vill få allt material från elever på ett och samma ställe för 
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att säkerhetsställa bedömning och betygssättning. Skolans doxa kan ses som att lärare, förutom 

att göra administrativa uppgifter, ska använda sig av digitala verktyg, lärplattformar och mail 

aktivt. Elever och lärare förväntar sig att resultat och matriser är ifyllda på Schoolsoft. Lärare 

använder sig av PowerPoints/Keynotes vid föreläsningar och laddar upp materialet på 

lärplattformar – något som förväntats av lärarna även om inget uttalats. 

 

Vid intervjuerna framför eleverna att de främst vill ha instruktioner digitalt och inte utskrivet, då 

de vill kunna planera sina studier och alltid ha allt material tillgängligt. Doxan gällande hur elever 

kommunicerar digitalt med lärare märks även av då elev EA3 under intervjun berättar att han 

skriver till lärare på deras Facebook istället för via lärplattformar eller mail. Eleverna beskriver 

under intervjuerna att de går in på lärplattformar på morgonen, där elever som inte loggat in 

hamnat utanför informationen. Tydliga direktiv har inte getts eleverna hur och när de förväntas 

använda lärplattformarna utanför skoltid, även om de själva upplever de förväntningarna.  

 

Lärarna förväntas använda sig av digitala verktyg och hjälpmedel i undervisningen, både gällande 

planering, genomförande och efterarbete. Under intervjuerna framkommer det att lärarna är 

samstämmiga att de ska använda sig av lärplattformen Schoolsoft, där det framkommit på möten 

de haft – då det är uttalat faller inte själva de administrativa uppgifterna på Schoolsoft, så som 

närvaro, inom skolans doxa. Vid intervjuerna med lärare framkommer det att en av de 

intervjuade lärarna inte använder sig aktivt av lärplattformen Schoolsoft. En tolkning är att det 

hos honom råder en osäkerhet vad han ska använda lärplattformen till, och vilka funktioner som 

ska användas. 

 

En del av lärarna berättar att de ska använda matriser för att förmedla till elever och mentorer, så 

som vid utvecklingssamtal, hur det går för eleverna i kurserna. Vid utvecklingssamtal har lärare 

inte haft tillgång till informationen så som de förväntat sig, vilket har försvårat deras arbete. 

Principen att alla undervisande lärare ska använda matriser, sker inte. Detta kan kopplas ihop 

med lärare LC3s resonemang att han önskar tydligare riktlinjer av vad som ska göras på 

Schoolsoft och påföljder för lärare som inte gör det. Både lärare och elever presenterar en relativt 

samstämmig syn gällande mail och meddelanden, där de förväntas svara inom en viss tid. Elev 

LB2 berättar att hon skickat meddelanden och inte fått svar av lärare, vilket även kan ses som att 

lärare bryter mot den rådande doxan. 
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Skolans doxa bryts till viss del av lärarna som använder Google classroom, då de till viss del går 

ifrån Schoolsoft. Både elever och lärare har reagerat på användningen, med både positiv och 

negativ syn. Några elever uppskattar förändringen medens andra inte gör det. Några lärare anser 

att det är okej att använda verktyget så länge resultat och matriser finns på Schoolsoft, medens 

andra lärare anser att det blir för många plattformar för eleverna att hålla reda på och att de 

förlorar insyn för mentorselever. Lärare LA2 går ifrån normerna mer gällande lärplattformars 

användning, lektionsplaneringar, resultat och feedback. Samtidigt påpekar läraren att insyn är 

viktigt. De intervjuade eleverna efterfrågar en mer samstämmig användning: ”Framförallt att 

lärarna gör likadant, för nu, i och med förändringen, så vet inte lärarna vad de gör. De lägger ut 

och så vet de inte vart det hamnar. […] Vi måste lära oss mer om det, och att alla gör likadant” 

(EC3). 

 

I Sveriges kommuner och landsting (2015) samt i Grönlund et al. (2014) framkommer att 

rektorer och skolledare behöver arbeta aktivt för att implementera digital teknik under lång tid 

hos lärare, för att det ska ge effekt hos elever. Lärare beskriver under intervjuerna att det har varit 

möten på skolan, där de både fått information och hjälp hur planeringsverktyget i Schoolsoft. 

Arbetet kring medieteknologier i skolan kan, av den splittrade synen från lärare och elever, inte 

ses som färdigt utan något som skolan skulle kunna arbeta över längre tid för att uppnå en mer 

samstämmighet både med uttalade och outtalade regler. 
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7. Slutsatser och framtida forskning 
I detta kapitel presenteras slutsatser som kan dras utifrån studiens insamlade empiriska material i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. Efterföljande ges förslag på vidare forskning, samt 

avslutningsvis sammanförs kort brister i uppsatsens undersökning.  

 

7.1. Vilken kommunikationskultur finns det i den medialiserade 

skolan? 
Det framkommer i studien att eleverna kan ses som inom organisationen, och ingår i en del av 

skolans internkommunikation. Muntlig kommunikation är den främsta kommunikationsformen 

vid kontakt mellan elever och lärare, samt mellan lärare och lärare. Den digitala kommunikation 

som sker är främst via lärplattformarna Schoolsoft och Google classroom, där informationen 

främst består av materialutdelning, instruktioner, inlämningar, resultat och feedback. Eleverna 

uppskattade användning av lärplattformar då det bidrog till ökad motivation och engagemang. 

Det rådde delade syn från lärare och elever om användning av Google classroom som en 

kompletterande lärplattform till Schoolsoft. Vid feedback och resultat vill både elever och lärare 

ha det tillgängligt digitalt via lärplattformar, då informationen är bestående och tillgänglig för dem 

och kan underlätta vid exempelvis utvecklingssamtal. Majoriteten av lärarna beskrev att de 

använde lärplattformar och andra digitala hjälpmedel då det underlättade deras arbete, ökade 

korrekt bedömning och betyg samt svarade på samhällets krav.  Ett flertal andra digitala verktyg 

används så som de digitala läromedlen Digilär och Liber Online, där elever beskriver att de hellre 

vill ha fysiska böcker. 

 

Annan digital kommunikation mellan elever och lärare är främst via meddelanden på Schoolsoft 

och mail. Vissa elever skickar meddelanden till lärare via Facebook, något som andra elever anser 

är att kontakta lärare på en privat plattform. Några av lärarna använder Facebook vid kontakt 

med elever, främst vid större projekt där snabb kommunikation krävs. Facebook används för 

kommunikation mellan elever om skolarbete i Facebook-grupper som skapats för klasser, så som 

att meddela varandra schemaändringar eller fråga om uppgifter. Flera elever har slutat använda 

Facebook-grupperna eller gått ur klasschattarna. Lärare och elever beskrev att de loggar in på 

mail och lärplattformar utanför skoltid. 
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7.2. På vilket sätt kan man se skolan som medialiserad? 
Den undersökta skolan kan ses som aktiv i medialiseringsprocessen. Skolan och användarna har 

skapat ett beroende av att ha information tillgängligt över tid och plats, medier har blivit en 

naturlig del under lektioner och utanför. Lärare och elever beskriver att medier inte ersatt 

kontakten ansikte till ansikte i klassrummet, dock skickas meddelanden och även om de är i 

samma lokaler. Dock skulle skolan som institution kunna fortsätta att fungera utan 

medieteknologier, däremot skulle denna återgående process ta tid. Vad gäller material från 

genomgångar förväntar sig elever att de får materialet i efterhand av lärare, förutom vid 

matematikämnet. Lärare och elever beskrev under intervjuerna att de i övrigt använder datorer 

och andra medier under majoriteten av lektioner, utan att några uttalade regler satts upp. 

Matematiken är ett av de ämnen, som framkommit under intervjuerna, inte använder sig i lika 

stor utsträckning av medieteknologier i undervisningen. Flera lärare och elever beskrev att det 

skulle vara svårt att föreställa sig hur det skulle vara att inte använda sig av digitala verktyg och 

hjälpmedel, och att det skulle vara svårt att sluta använda dem. Ett beroende har skapats från 

lärare och elever, både i klassrummen och utanför. Medier har blivit integrerade och kan ses som 

obligatoriska i skolan, vilket tydliggörs när den digitala tekniken inte fungerar. Om medierna har 

ett beroende av skolan, har inte framkommit av studien. 

 

7.3. Vad är skolans doxa i relation till lärplattformar och digitala 

hjälpmedel? 
Digitala kommunikationsteknologier används på majoriteten av lektioner av både lärare och 

elever. Lärplattformar används av samtliga intervjuade elever och lärare, förutom av en av lärarna. 

Elever förväntas anpassa sig till lärares olika sätt att använda digitala hjälpmedel och verktyg, så 

som att lämna in på olika lärplattformar, extern hårddisk eller andra digitala tjänster. Under 

intervjuer har det framkommit att elever upplever att de förväntas logga in på de digitala 

lärplattformarna utanför skoltid för att hålla sig informerade. Lärare beskrev att det inte finns 

förväntningar eller krav att använda verktygen utanför skoltid. Elever, vid inloggning på 

morgonen, vill främst se om några ändringar har gjorts i schemat. En tolkning av detta är att om 

en ändring i schemat sker då en lärare exempelvis är sjuk, påverkas elevgruppen, om en elev är 

sjuk påverkas den inte i lika stor utsträckning. Förväntningar på att ett mail eller meddelande ska 

besvaras inom rimlig tid så som ett dygn stämmer överens för lärare och elever, även om elever 

upplever att lärare inte alltid lever upp till det. 
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Uttalat är att lärare ska använda sig av lärplattformen Schoolsoft. Ifyllda matriser för att se hur 

det går för elever i olika kurser förväntas och uppskattas både av lärare och elever, dock framkom 

det att ett flertal lärare inte använder sig av funktionerna. Några lärare använder sig av andra 

tjänster och lärplattformar än Schoolsoft och mail, så som Google classroom. Här går aktuella 

lärare ifrån skolans doxa något, då de går ifrån skolans uttalade lärplattform något. Majoriteten av 

lärarna och eleverna har anpassat sig till den digitala tekniken, men inte alla. När lärare inte 

använder den digitala tekniken utifrån vad som förväntas, presenterar eleverna en syn att de inte 

känner till hur de ligger till i kurser. Skolans doxa är att minimum mail och Schoolsoft ska 

användas, där det råder splittrad syn kring hur och till vad. 

 

7.4. Framtida forskning 
Studien öppnar upp för studier kring var andra och fler skolor är i medialiseringsprocessen, då 

denna uppsats fokuserat på en skola, vilket är en relativt homogen grupp. En ingångspunkt skulle 

kunna vara att undersöka hur det skiljer sig åt mellan friskolor och kommunala skolor, eller 

mellan lågstadium, mellanstadium, högstadium och gymnasium. En studie skulle även kunna se 

till hur det skiljer sig mellan olika lärare baserat på ålder och antal år i yrket. Som framkommit 

finns en relation mellan medieanvändning och stress, vilket skulle kunna undersökas i relation till 

skolans värld ytterligare då medieteknologier används frekvent i skolarbete, både under lektioner 

och utanför. Perspektiv kring det ömsesidiga beroendet mellan skolor och medier skulle kunna 

undersökas vidare. Av studien har det framkommit att ämnet matematik inte använder sig av 

medier i lika stor utsträckning som andra ämnen, vilket innebär att vidare forskning kan studera 

hur medieteknologier och medieberoende skiljer sig åt i olika ämnen. 

 

7.5. Identifierade brister i undersökningen 
Brister som identifierats i undersökningen är att studien skulle kunna avgränsats ytterligare, då 

uppsatsens undersökningsområde blev något för brett. Vid intervjuerna kunde begreppet medier 

definierats tydligare för fokusgrupperna, detta skulle kunna ha bidragit med tydligare svar under 

intervjuerna. Schulz (2004) slutsteg i medialiseringsprocessen, accommodation, kunde undersökts 

bättre då resultat av detta inte framkom av intervjuerna. Önskvärt skulle vara att få en jämnare 

fördelning av genus av de intervjuade, då en övervägande del av lärarna var män, och majoriteten 

av eleverna identifierade sig som kvinnor. 
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8. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 
Studiens resultat och slutsatser har relevans för samhället och inom läraryrket. Av studiens 

bakgrund framkom att det är av vikt att skolan använder digitala verktyg och hjälpmedel väl för 

att ge de som går i skolan möjlighet att möta de krav som finns i samhället. Arbetet med digital 

kompetens och välanvända digitala kommunikationsteknologier behöver starta i klassrummet och 

på skolan. Studien har visat att skolan har en kommunikationskultur och doxa som inte alltid 

stämmer överens mellan vad deltagarna efterfrågar. Eleverna efterfrågade mer struktur och att 

digital kommunikation skulle fungera bättre, något som ställs krav på att de sedan ska kunna 

genomföra i arbetslivet. Kommunikationskulturen har börjat förändras hos vissa lärare, till ett 

ritualperspektiv mer än ett transmissionsperspektiv. Samhället och skolors ledning behöver därav 

ge mer direktiv, utbildning och tid till hur lärare ska kunna använda digitala verktyg och 

hjälpmedel väl.  

 

Uppsatsen har visat att skolan är i en medialiseringsprocess, elever och lärare har blivit mer 

beroende av medier i och utanför skolan. Studien är därav av relevans för läraryrket, för att 

stanna upp, reflektera och diskutera vad de anser om resultatet och vart de vill. Diskussioner 

kring vad som förväntas av elever på skolan och fritid i relation till digitala verktyg och 

hjälpmedel bör även väckas. 

 

Studien är även till viss del relevant för leverantörer av lärplattformar som används i skolan. De 

behöver se vad elever och lärare efterfrågar för att kunna skapa och leverera system som hjälper 

lärare och elever ytterligare. Elever och lärare i studien efterfrågade struktur och mer 

lätthanterliga verktyg för att de ska kunna känna sig motiverade och engagerade i arbetet på 

lärplattformar och i skolan. 

  



 

 63 

Referenser 
Blomgren, J. (2016). Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö. Göteborg: Göteborgs 
universitet. 
 
Borboa, D., Joseph, M., Spake, D., & Yazdanparast, A. (2017). Perceptions and Use of Learning 
Management System Tools and Other Technologies in Higher Education: A Preliminary 
Analysis. Journal Of Learning In Higher Education, 10(2), 17-23. 
 
Carey, J.W. (2009). Communication as culture: Essays on media and society. New York: Routledge. 
 
Diaz, P. (2012). Webben i undervisningen: Digitala verktyg och sociala medier för lärande. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
SOU 2016:89. För digitalisering i tiden. Stockholm: Wolters Kluwer. 
 
Dimbleby, R. & Burton, G. (2007). More than words: An introduction to communication. 4. uppl. 
London; New York: Routledge. 
 
Ekström, M. & Larsson, L. (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Falkheimer, J. (2001). Medier och kommunikation: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 
 
Fleischer, H. (2013). En elev – en dator: Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan. 
Jönköping: Högskolan i Jönköping. 
 
Fornäs, J. (1992). Navigationer på kulturfloden: Stilproduktion som kommunikativ praxis. I 
Fornäs, J., Ganetz, H., Reimer, B. (red.) Unga stilar och uttrycksformer. Stockholm: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion. 
 
González-Aller, C. (2015). Lärares användning av, erfarenheter och svårigheter med lärplattformen SchoolSoft. 
Examensarbete. Mälardalens högskola: Eskilstuna, Akademin för utbildning, kultur och 
kommunikation. 
 
Grönlund, Å., Andersson, A., Wiklund, M. (2014) Uno Uno årsrapport 2013. Örebro: Örebro 
universitet. https://skl.se/download/18.46f27fe14750636057118c8/1405946741934/skl-
unosuno-arsrapport-2013.pdf [2017-11-18] 
 
Heide, M. (2002). Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande. Lund: Lunds universitet. 
 
Heide, M., Johansson, C., Simonsson, C., & Clarén, A. (2005). Kommunikation & organisation. 
Malmö: Liber. 
 
Hjarvard, S. (2013). The mediatization of culture and society. New York: Routledge. 
 



 

 64 

Jansson, A. (2015). Using Bourdieu in Critical Mediatization Research: Communcational Doxa 
and Osmotic Pressures in the Field of UN Organizations. Mediekultur: Journal of Media And 
Communication Research, 58, 13-29.  
 
Karlsohn, T. (2009). Teknik – retorik – kritik. Stockholm: Bonnier. 
 
Kvale, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Larsson, L. (2014). Tillämpad kommunikationsvetenskap. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lee, M. R., Gaffney, M., & Australian Council for Educational, R. (2008). Leading a Digital School. 
Camberwell, Vic: Australian Council for Education Research. 
 
McFarland, L.A. & Ployhart, R.E. (2015). Social media: A contextual framework to guide 
research and practice. Journal of Applied Psychology, 100 (6), 1653-1677. 
 
Regeringen (2017). Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-
och-kursplaner/ [2017-11-18] 
 
Schulz, W. (2004) Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept. European Journal of 
Communication, 19 (1), 87-101. 
 
Simonsson, C. (2002). Den kommunikativa utmaningen: En studie av kommunikationen mellan chef och 
medarbetare i en modern organisation. Lund: Lunds universitet. 
 
Skolverket (2017). Att leda digitaliseringen på skolor och förskolor. 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/ledarskap [2017-11-02] 
 
Skolverket (2017). Lärande för it i skolan. 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan [2017-11-02] 
 
Skolverket (2017) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 Rev. 
uppl. https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fw
pubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705 [2017-11-02] 
 
Slevin, J. (2000). The Internet and the Society. Cambridge: Polity. 
 
Strid, J. (1999). Internkommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. Lund: Studentlitteratur. 
 
Strömbäck, J. (2014). Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. Lund: 
Studentlitteratur. 
 



 

 65 

Sveriges Riksdag [2015/16: RFR18] (2016). Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, 
likvärdighet och resultat i utbildningen. Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 
 
Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2015). Skolans digitalisering: Hur långt har vi kommit? 
https://skl.se/download/18.16df26f114fdef8cb4813232/1442993619059/Skolans%20digitaliseri
ng%20-%20hur%20l%C3%A5ngt%20har%20vi%20kommit%20sep2015.pdf [2017-11-02] 
 
Tallvid, M. (2015). 1:1 i klassrummet: analyser av en pedagogisk praktik i förändring. Göteborg: 
Göteborgs universitet. 
 
Von Platen, S., Heide, M., Simonsson, C. (2001) Organisationskommunikation: Ett forskningsfält 
på framväxt. Nordicom Information, (2), 77. 
 
 

	 	



 

 66 

Bilaga 1 
Intervjuguide för fokusgruppsintervju med lärare 

	
Kan ni berätta var och en om er själva? 

• Ålder 
• Vilket genus identifierar du dig med? 
• År som verksam lärare 
• År som lärare på skolan 
• Undervisningsämnen 

 
Vilka digitala lärplattformar och digitala hjälpmedel använder du dig av i din 
undervisning och din yrkesroll? 

• Till vad använder du dem? (så som att lägga ut material, svara på frågor, ge feedback, 
uppdatera) 

• Hur använder du dig av dem? 
• Varför använder du dig av dem? 
• Vad använder du för funktioner? Varför? 
• Vilka funktioner använder du dig inte av? Varför? 
• Använder du dem på samma sätt i alla dina kurser? 
• Vad betyder användningen av digitala kommunikationer för dig i din yrkesroll? 
• Varför använder du dig inte av några andra lärplattformar eller hjälpmedel? 
• När använder du dig av digital kommunikation i relation till skolan? Hur ofta? Utöver 

arbetstid? 
• Var (plats) någonstans använder du dig av dem? 
• Hur stor del av din vardag använder du dig av medier? Vad innebär det för dig och för 

skolan? (vad, var, hur mycket, när) 
• Använder du dig av fler medier samtidigt?  
• Vad innebär det för dig i relation till stress? 

 
Kan ni berätta om hur den digitala kommunikationen ser ut på skolan? 

• Finns det tydligt sagt vilka digitala lärplattformar och hjälpmedel som ska användas? 
• Hur har ni fått information om vad och hur digitala lärplattformar och verktyg ska 

användas? 
• Vad finns det för normer, värderingar och förväntningar på er i relation till hur digitala 

lärplattformar och verktyg ska användas? 
• Av vem har det uttalats? När? Hur? 
• Hur påverkar detta dig? 
• Hur känner ni er om man inte lever upp till de förväntningar som finns? (exempelvis inte 

svarar på ett meddelande tillräckligt snabbt) 
• Hur ser ni på kollegor som inte gör på samma sätt/följer de normer som satts upp? 

Information och inledning 
• Information om studiens syfte och frågeställningar 
• Information om materialets användningsområde 
• Information om att intervjun är konfidentiell, frivillig och spelas in 
• Fråga om de undrar något innan intervjun börjar 
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• Sker undervisning/lektioner/studier via digital kommunikation för lärare och elever inte 
träffas? Hur mycket? När? Hur sker kommunikationen då? 

• Hur stor del av undervisningen sker genom digitala verktyg? 
• Hur stor del av kommunikationen på skolan sker genom digitala verktyg? 
• Tror ni att skolan/undervisningen skulle fungera utan digital kommunikation? 
• Vilka övriga medier används i undervisningen? Hur? 

 
Vilka fördelar och nackdelar ser ni att det finns med att digital kommunikation på 
skolan? 

• Vad upplever ni för styrkor med att arbeta digitala verktyg i skolan? 
• Vad upplever ni för svagheter med att arbeta med digitala verktyg i skolan?s 
• Vad finns det för fördelar och nackdelar med arbeta med samma lärplattformar på hela 

skolan? 
• Vad finns det för fördelar och nackdelar med att arbeta med olika lärplattformar på hela 

skolan? 
• Är ni beroende av medier i skolan? 

  



 

 68 

Bilaga 2 
Intervjuguide för fokusgruppsintervju med elever 

 
Kan ni berätta var och en om er själva? 

• Ålder 
• Vilket genus identifierar du dig med? 
• Årskurs 

 
Kan ni berätta vad ni använder för digitala lärplattformar och digitala hjälpmedel i 
skolan? 

• Till vad använder ni dem? 
• Hur ofta använder du dig av dem? 
• Varför använder du dig av dem? 
• Vad använder du för funktioner? Varför? 
• Vilka funktioner använder du dig inte av? Varför? 
• Vad betyder användningen av digitala kommunikationer för dig i dina studier? 
• På vilket sätt påverkar lärplattformar din motivation? 
• Hjälper lärplattformar er med struktur? Hur? 
• Vad finns det för förväntningar på er att använda er av digitala lärplattformar och 

verktyg? 
• När använder ni er av digital kommunikation i relation till skolan? Hur ofta? Utöver 

lektions- och skoltid? 
• Var (plats) någonstans använder du dig av dem? 
• Hur känner ni er om man inte lever upp till de förväntningar som finns? (exempelvis inte 

har sett information som lagts upp) 
• Hur stor del av din vardag använder du dig av medier? Vad innebär det för dig och för 

skolan? (vad, var, hur mycket, när) 
• Använder du dig av fler medier samtidigt?  
• Vad innebär det för dig i relation till stress? 
• Hur upplever ni att de digitala lärplattformarna och digitala hjälpmedlen påverkar era 

studier och resultat?  
 
Kan ni berätta om hur den digitala kommunikationen ser ut i era kurser? 

• Vad används för lärplattformar och digitala verktyg? 
• Hur används dem? 
• När används dem? Hur ofta? 
• Vad får ni för material via digital kommunikation? 
• Finns det tydligt sagt vart aktuellt material finns att tillgå/hämta? 
• Vad har ni för förväntningar på hur lärare ska använda sig av digitala plattformar? 
• Vad har ni för förväntningar på lärares digitala kommunikation? 

Information och inledning 
• Information om studiens syfte och frågeställningar 
• Information om materialets användningsområde 
• Information om att intervjun är konfidentiell, frivillig och spelas in 
• Fråga om de undrar något innan intervjun börjar 
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• Vad har ni för förväntningar på hur lärare använder lärplattformar? 
• Hur ser ni på lärare som inte gör på samma sätt/följer de normer som finns? (exempelvis 

svarar på meddelande långsamt) 
• Sker undervisning/lektioner/studier via digital kommunikation för lärare och elever inte 

träffas? Hur mycket? När? Hur sker kommunikationen då? 
• Hur stor del av undervisningen sker genom digitala verktyg? 
• Hur stor del av kommunikationen på skolan sker genom digitala verktyg? 
 

Vilka fördelar och nackdelar ser ni att det finns med att digital kommunikation på 
skolan? 

• Vad upplever ni för styrkor med att arbeta digitala verktyg i skolan? 
• Vad upplever ni för svagheter med att arbeta med digitala verktyg i skolan? 
• Vad finns det för fördelar och nackdelar med arbeta med samma lärplattformar på hela 

skolan? 
• Vad finns det för fördelar och nackdelar med att arbeta med olika lärplattformar på hela 

skolan? 
• Är ni beroende av medier i skolan? 
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