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Abstrakt 
 

Många lärosäten använder idag fler än en lärplattform, ibland inom en och 

samma institution, program eller kurs. Uppsatsens syfte var därför att ta 

fram riktlinjer för vad som bör beaktas vid val av lärplattform för att fylla 

organisationens behov och passa dess förutsättningar. Undersökningen 

genomfördes med en kvalitativ datainsamlingsmetod där vi genom 

intervjuer med fem lärare vid Linnéuniversitetet samlade in deras krav. 

Resultatet blev en checklista som listar lärarnas krav och genom att kritiskt 

granskat litteratur kan vi rekommendera organisationer vad de bör överväga 

inför implementationen av en lärplattform. 
 

Nyckelord 
E-learning, Lärplattform, Learning Management System, LMS, 

Informationssystem, Krav, Implementering 

 
 

Abstract 

 
Today, many institutions use more than one learning management system, 

sometimes within the same department, education program or course. The 

purpose of the essay was therefore to create guidelines for what should be 

considered when selecting a learning management system to meet the 

organizations needs and best suit their circumstances. The survey was 

conducted by a qualitative data collection method in which we collected the 

requirements of five teachers at Linnaeus University through interviews. 

The result was a checklist that lists teachers’ demands. By critical reviews 

of the literature we can recommend to organizations what they should 

consider before implementation of a learning management system. 
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E-learning, Learning Management System, LMS, Information system, 

Requirements, Implementation 



   
 

   
 

Förord 
Arbetet med denna uppsats har varit intressant och givande. Det har varit en 

lång väg att vandra men till slut har det gett oss nya kunskaper och 

erfarenheter. Vi vill börja med att tacka samordnaren vid Linnéuniversitetet 

som har hjälpt oss hitta informanterna. Sedan vill vi tacka våra informanter 

som har tagit sig tid att ge oss intervjuer för utan er hade undersökningen 

inte kunnat genomföras. 

 

Vi vill också passa på att tacka vår handledare Niclas Eberhagen för att ha 

hjälpt oss med bollande av idéer och väglett oss med tips och råd under 

handledningarna när vi kört fast. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka familj, vänner och alla andra som har stöttat 

oss under hela uppsatsskrivandet fram till kandidatexamen. 

 

Växjö 2010-05-22 

 

Mustafa Medan Niklas Skårner 
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1. Introduktion  
I kapitlet presenteras uppsatsens bakgrund. Detta följs upp av tidigare 

forskning, syfte, forskningsfrågor för undersökningen, genomförande, 

avgränsning, målgrupp och disposition . 

 

1.1 Inledning/bakgrund 

I den nya digitala tidsåldern där omgivningen ständigt förändras har det 

uppstått många nya utmaningar för både organisationer och individer. 

Förmågan att anpassa sig efter förändringar har blivit mer och mer viktigt. På 

grund av detta har ett nytt tillvägagångssätt för lärande med beteckningen E-

learning uppstått som många organisationer och lärosäter använder sig av 

som ett medel för kunskapsförvärv och kunskapsdelande (Daneshgar, Van 

Toorn & Chan, 2008). Lärplattform eller Learning Management System 

(LMS) är ett begrepp som finns inom E-learning. Varje modern institution 

inom den högre utbildningen behöver en lärplattform för att hantera lärande 

och undervisningsprocesser. Det används för att bland annat erbjuda allt från 

elektronisk upp- och nedladdning av föreläsningsmaterial via Internet till 

möjligheten att genomföra lektioner över Internet med mera (Grob, Bensberg 

& Dewanto, 2004). 

 

Statistiska centralbyrån (2008/2009) presenterade siffror på antal 

distansstudenter som ger en tydlig bild för varför lärplattformar är en viktig 

del av dagens lärosäten. 19 procent av de registrerade studenterna bedriver 

sin utbildning helt på distans och siffran ökar till 30 procent då även de som 

läser delvis på distans räknas in. Det är en ökning på 20 procentenheter sedan 

1999/2000. 

 

Enligt Harman och Koohang (2007) är det ett flertal faktorer som ligger 

bakom lärplattformarnas framgång utöver den stora efterfrågan som finns 

idag. Trots en i många fall hög anskaffningskostnad är underhåll och drift av 

lärplattformar låg i jämförelse med lokaler och annan utrustning vilket gör 

dem attraktiva från en ekonomisk synvinkel. Lärplattformar marknadsför sig 

även med orden vart som helst och när som helst då den ända begränsningen 

är en uppkoppling mot Internet. 

 

Trots den positiva statistiken och de framgångsfaktorer som beskrivs nämner 

Rosenberg (2001) att organisationen behöver en väl strukturerad strategi för 

att det nya lärosättet ska kunna användas på bästa sätt och få genomslag i 

organisationen. Det krävs förberedelser innan implementationen av en 

lärplattform så att alla intressenter är medvetna om förändringen och kan 

anpassa sig efter den. En intressent som berörs väldigt mycket av detta är 

lärarna. Med intåget av lärplattformar ändras deras förutsättningar för att 
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undervisa. Nya möjligheter uppstår men samtidigt kan det även uppkomma 

problem. Därför är det viktigt att undersöka lärarnas uppfattning och behov 

av lärplattformar.  
 

1.2 Tidigare forskning 

Rosenberg publicerade en bok 2001 som handlar om E-learning. Som en del 

av sin forskning presenterar han funktioner som en lärplattform bör ha.  

 

En forskning liknande vår har tidigare skett på Högskolan i Halmstad av 

författarna Jenderhag och Carlsson (2008) där de undersökte 

problemområden inom lärplattformar och informatik och haft som syfte att 

skapa riktlinjer vid val av lärplattformar. Undersökningen skedde i form av 

intervjuer inom Militärhögskolan i Halmstad. Informanterna kan räknas som 

experter med lång erfarenhet av lärplattformar. Detta medför en begränsning i 

undersökningen då experter inte alltid tänker på samma sätt som vanliga 

lärare och studenter utan har andra behov och åsikter. En annan begränsning 

är att undersökningen inte skedde på ett traditionellt lärosäte utan på en 

militärhögskola, där utbildning, rutiner och arbetssätt inte nödvändigtvist sker 

på samma sätt som de mer traditionella lärosätena vilket kan leda till att 

resultatet och slutsatsen av undersökningen inte alltid är relevant för andra 

lärosäten. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta fram riktlinjer för vad som bör beaktas vid val 

av lärplattform. Avsikten är att skapa en checklista som ska hjälpa lärosäten 

och andra organisationer att välja rätt lärplattform för deras behov och passa 

organisationens förutsättningar. 
 

1.4 Forskningsfrågor 

 Vilka krav ställer lärare på lärplattformar utifrån pedagogiska behov 

och det arbetssätt de använder idag? 

 Vad bör en organisation som bedriver pedagogisk verksamhet 

överväga inför implementationen av en lärplattform? 
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1.5 Genomförande 

För att besvara dessa forskningsfrågor så kommer vi i uppsatsen behandla 

frågorna var för sig. Den första frågan som handlar om lärarens krav kommer 

att besvaras med hjälp av både teori och empiri där vi först utför en 

litteraturgenomgång för att sedan genomföra en datainsamling genom 

intervjuer. Därefter analyseras teorin med empirin. Den andra frågan som 

handlar om vad en organisation bör överväga inför implementation av en 

lärplattform kommer att besvaras med enbart teori där vi kritiskt granskar 

teorin och tar fram det som är relevant. Frågan ses som ett komplement till 

den första och därför utförs inte någon empirisk undersökning. Checklistan 

kommer att presenteras i punktformat under slutsats för att läsaren snabbt och 

enkelt ska kunna överblicka den. 
 

1.6 Avgränsning/Begränsning 

Uppsatsen avser inte att behandla lärplattformarnas tekniska uppbyggnad 

eller andra tekniska faktorer utan den handlar endast om krav och en analys 

av det insamlade resultatet. Det sker inte heller någon jämförelse av olika 

lärplattformar. Vi avgränsar oss även till att endast undersöka lärares krav 

och därför intervjuas endast lärare. 

 

1.7 Målgrupp 

Målgrupperna för uppsatsen är främst IT-personal, beslutsfattare och 

systemägare vid institutioner och lärosäten där de kan använda sig av 

innehållet som finns i uppsatsen som riktlinje för vad de bör tänka på vid val 

och anskaffning av lärplattformar som stöd för undervisning och hur de kan 

passa organisationens förutsättningar. 

  

1.8 Disposition  

Introduktion – I det första kapitlet presenteras uppsatsens bakgrund. Detta 

följs upp av tidigare forskning, syfte, forskningsfrågor för undersökningen, 

genomförande, avgränsning, målgrupp och disposition . 

 

Metod – Här presenteras metoder och tillvägagångssätt för undersökningen. 

Det ges även en teoretisk förklaring till olika metodbegrepp som används. 

Innehållet som finns i denna del är vetenskaplig ansats, datainsamling, urval, 

genomförande, analys, litteraturstudier, tillförlitlighet och etiska 

övervägande. 

 

Teori – I teori kapitlet presenteras teorin från litteraturgenomgången. Teorin 

är uppdelad i två delar efter frågeställningarna. 
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Resultat – Resultatkapitlet inleds med en beskrivning av Linnéuniversitetet 

där undersökningen ägde rum. Detta följs upp av en sammanställning av 

resultatet som framkom från intervjuerna där svaren från varje fråga 

sammanställs var för sig. 

 

Analys & Diskussion – I detta kapitel analyseras teorin och den insamlade 

empirin utifrån samma struktur som forskningsfrågorna och teorin. Utöver 

själva analysen tillkommer även diskussioner kring texten. 

 

Avslutning – I detta kapitel redovisas slutsatserna av det utförda arbetet, där 

checklistan sammanställs och presenteras i punktformat. Det ges även förslag 

till vidare forskning. 

 

Reflektion – I reflektionskapitlet sker en tillbakablick över våra åsikter och 

tankar kring resultatet av undersökningen och metoden. 

 

Referenser – I det sista kapitlet presenteras en källförteckning över litteratur, 

artiklar, tidskrifter och tidigare forskningar som har används i arbetet med 

uppsatsen. 
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2. Metod 
I kapitlet presenteras metoder och tillvägagångssätt för undersökningen. Det 

ges även en teoretisk förklaring till olika metodbegrepp som används. 

Innehållet som finns i denna del är vetenskaplig ansats, datainsamling, urval, 

genomförande, analys, litteraturstudier, tillförlitlighet och etiska 

övervägande. 

 

2.1  Vetenskaplig ansats 

En metod är en procedur för att samla in empiri där den fungerar som 

hjälpmedel för att beskriva verkligheten. Emellertid råder det oenighet om 

vad verklighet egentligen är, hur vi kan veta något om denna verklighet och 

hur vi bör samla in information för att få bästa möjliga approximation av 

verkligheten (Jacobsen, 2002). 

En av metodikens oenigheter gäller vilken strategi som är bäst lämpad för att 

få grepp om verkligheten, där den ena strategin är deduktiv och den andra är 

induktiv (Jacobsen, 2002). Med deduktiv menas att gå från teori till empiri 

och innebär att forskaren först måste skaffa sig förväntningar om hur världen 

ser ut i form av tidigare empiriska rön och tidigare teorier, vilket följs av att 

sedan gå ut och samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer 

överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). Kritik mot den deduktiva 

strategin vid datainsamling är att den frambringar en 

informationsbegränsning genom att forskaren enbart letar efter den 

information som han finner relevant, och som därmed tenderar att ge stöd åt 

de förväntningar forskaren hade när undersökningen påbörjades (Jacobsen, 

2002). 

Den andra strategin, induktiv, innebär istället motsatsen delvis att gå från 

empiri till teori. Denna ansats innebär att forskaren går ut i verkligheten 

nästan helt utan förväntningar, samlar in relevant information, systematiserar 

den data som samlats in för att sedan slutligen formulera teori (Jacobsen, 

2002). Genom att inte låta sig styras eller begränsas av förväntningar skulle 

forskaren få in data som korrekt återgav verkligheten i ett givet sammanhang. 

Kritik mot den induktiva strategin vid datainsamling är att det anses av vissa 

vara omöjligt och naivt att tro att någon skulle kunna gå ut i verkligheten med 

helt öppet sinne och kunna samla in all relevant information. Det kommer 

alltid att ske en avgränsning av information, vare sig medvetet eller 

omedvetet (Jacobsen, 2002). 

 

Kvantitativ och kvalitativ är två datainsamlingsmetoder som skiljer sig ifrån 

varandra. Den kvantitativa metoden är en metod där datainsamlingen ger 

resultat i form av tal. Ansatsen bygger på att forskaren kategoriserar data 

innan informationen samlas in. Denna typ av datainsamling innebär således 

att insamlingen är starkt strukturerad i förhand (Jacobsen, 2002). Målet med 
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metoden är att säga något om det generella och typiska. Fördelen med en 

kvantitativ metod är att den standardiserar informationen och gör den lätt att 

behandla med hjälp av datorer. Den ger en bra överblick över ett stort och 

komplext material på ett enkelt sätt och möjliggör att forskaren kan behålla 

distans till dem som undersökts. Andra fördelar är att den kostar mindre och 

tar mindre tid att genomföra än den kvalitativa ansatsen vilket leder till att en 

större volym personer kan tillfrågas och ger undersökningen hög extern 

giltighet (Jacobsen, 2002). Nackdelen med metoden är att endast ytlig och 

enkel information kan samlas in och detaljer uppfångas inte. En annan 

nackdel är att åsikter påtvingas och kan upplevas som styrande på grund av 

standardiserade frågor och svarsalternativ (Jacobsen, 2002). 

 

Den kvalitativa metoden är en öppen metod där datainsamlingen ger resultat i 

form av ord. Metoden innebär att forskaren så lite som möjligt försöker styra 

den information som samlas in. Först efter att informationen samlats in blir 

den strukturerad, indelad i kategorier och uppdelad i variabler som knyts till 

varandra (Jacobsen, 2002). Målet med denna typ av metod är att säga något 

om det unika och speciella. Fördelar med metoden är att den sätter få 

begränsningar på de svar en uppgiftslämnare kan lämna och ger forskaren 

information som den utfrågade anser vara relevant. Den kvalitativa metoden 

går in på djupet och lägger vikt vid detaljer och det unika hos varje 

uppgiftslämnare. Bell (2007) säger att i en kvantitativ enkätundersökning 

måste svaren på enkätfrågorna tas för vad de är men i en kvalitativ 

undersökning så som vid intervjuer går det att komma med följdfrågor och 

svaren kan utvecklas och fördjupas(Bell, 2007). Nackdelar med den 

kvalitativa metoden är att den är resurskrävande och tar tid att genomföra. 

Vid begränsade resurser kan detta tvinga forskaren till att endast nöja sig med 

få respondenter som i sin tur kan skapa problem med representativiteten. En 

annan svaghet är att den information som forskaren får in oftast är svår att 

tolka och tar väldigt mycket tid att sortera. Den kvalitativa metoden kan även 

påverkas av undersökningseffekten (Jacobsen, 2002). 

 

Idealet vid datainsamling är att en kombination av dessa två ansatser används 

för att komplettera varandra. Det finns två sätt att göra det enligt Jacobsen 

(2002). Det första sättet är att en och samma undersökning kan innehålla en 

blandning av de båda metoderna. Det kan till exempel vara att ett 

frågeformulär innehåller öppna frågor som respondenten besvarar med egna 

ord eller att en kvalitativ intervju innehåller enstaka standardiserade frågor. 

Det andra sättet är att forskaren kombinerar de både metoderna genom att 

utföra flera delundersökningar i samma projekt. Detta sker till exempel 

genom att först genomföra en kvalitativ undersökning för att skapa klarhet 

om ämnet för att sedan använda den kunskapen till att utforma ett bättre 

frågeformulär. Problemet som kan uppstå vid kombineringen av ansatserna är 

att det kräver mer resurser och är mer kostnadskrävande (Jacobsen, 2002). 
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Metodvalet för denna uppsats är en kvalitativ datainsamling med deduktiv 

ansats. Detta innebär med andra ord att vi efter att ha definierat vårt syfte och 

forskningsfrågor för uppsatsen utförde en litteraturstudie för att skapa en 

teoretisk grund inför den empiriska undersökningen. Efter att ha genomfört 

den empiriska undersökningen och fått fram resultat kommer vi att i 

analyskapitlet genomföra en jämförelse av teorin och empirin för att se om 

teorin (förväntningar) stämmer överens med resultatet av empirin 

(verkligheten). 

 

Anledningen till att vi har valt metoden är att eftersom vi undersöker och 

genomför en kravinsamling så vill vi inte sätta begränsningar på svaren som 

vi får in. För att få fram viktiga nyanser måste vi gå in mer på djupet och ta 

reda på vad uppgiftslämnarna anser vara relevant. För detta ändamål anser vi 

att en kvalitativ datainsamling passar bäst för att få fram de unika och 

detaljerade svar som behövs för sammanställningen av vår checklista. 

 

2.2 Datainsamling 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika datatyper som ska skiljas vid, dessa 

är primär- och sekundärdata. Primärdata innebär att forskaren går direkt till 

den primära informationskällan för att samla in data för första gången. Detta 

kan ske genom intervju, observation eller frågeformulär. Sekundärdata 

däremot är data som inte samlas in direkt från källan av forskaren utan är 

upplysningar som samlats in av andra genom t ex. böcker, artiklar och andra 

tidigare undersökningar (Jacobsen, 2002). Vid utnyttjande av sekundärdata 

säger Jacobsen (2002) vidare att det är viktig att vara kritisk vid urvalet av 

källor, så som var uppgifterna kommer ifrån och vem som har samlat in dem 

för att undvika felaktig data som kan leda till felaktig analys och bedömning. 

 

Det finns ett antal olika typer av datainsamlingsmetoder. I sin bok nämnde 

Jacobsen (2002) några som går att använda. Dessa är individuell intervju, 

gruppintervju, observation, dokumentundersökning och enkät. Den 

individuella intervjun som enligt Jacobsen (2002) är den vanligaste 

kvalitativa datainsamlingsmetoden som innebär att en forskare (undersökare) 

samtalar med en uppgiftslämnare i en vanlig dialog. Informationen som 

samlas in kommer i form av ord, meningar och berättelser. Det kan göras 

både ansikte mot ansikte, via telefon eller andra tekniska hjälpmedel. 

Gruppintervju är en metod som har samma tillvägagångssätt som en 

individuell intervju men här är det flera personer som intervjuas samtidigt. 

Observation innebär att forskaren samlar in information genom att betrakta 

vad människor gör i olika situationer medan dokumentundersökning handlar 

om användning av sekundärdata för att få fram information. Enkäter är ett 

verktyg för att nå många uppgiftslämnare och har ofta fasta svarsalternativ 

för att göra det lätt att sammanställa resultatet (Jacobsen, 2002).  
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Vi har valt att använda oss av den individuella öppna intervjun som 

datainsamlingsmetod för vår kvalitativa undersökning. Anledningen är att vi 

är intresserade av vad den enskilda individen(lärare i detta fall) har att säga 

om lärplattformar på ett så öppet sätt som möjligt utan begränsningar på 

svaren som denne kan ge, men även för att få in unik information. Detta 

kompletterade vi med en dokumentundersökning för att få den teori som 

behövs som grund inför den empiriska insamlingen. 

2.3 Urval 

I en kvalitativ metod är målet inte att undersöka så mänga personer som 

möjligt. En övre gräns för antalet undersökningar måste sättas i förväg därför 

att denna typ av datainsamlingsmetod kräver mycket tid att genomföra och 

analysera därför att data som fås in är rik på detaljer och upplysningar. Med 

detta sagt kan forskaren inte heller eftersträva ett representativt urval med så 

få enheter (Jacobsen, 2002). Vidare säger Jacobsen (2002) att i en 

urvalsprocess finns det ett antal steg som ska gås igenom. Första steget är att 

det krävs en överblick över alla som ska undersökas, dvs. den teoretiska 

populationen som vi är intresserade av. Här ingår det även att bestämma 

vilket tidsperspektiv för urvalet som ska sättas. När det är klart vilken 

population och vilket tidsperspektivet som gäller så följer andra steget som 

handlar om att dela upp populationen i undergrupper med hjälp av 

indelningsvariabler. Några exempel på indelningsvariabel är kön, ålder, 

studieinriktning osv. Ett viktigt kriterium vid indelningen är att den indelning 

som görs ska vara relevant för problemställningen. Det finns t.ex. ingen 

mening med att dela upp populationen i män och kvinnor om det inte 

förväntas finnas skillnader mellan de båda grupperna (Jacobsen, 2002).  

 

Sista steget är att välja kriterier för urval av respondenter. Det finns ett antal 

olika typer av urvalskriterier som leder till olika personer vilka ger olika 

upplysningar. De vanligaste urvalskriterierna enligt Jacobsen (2002) är 

slumpmässigt urval, bredd och variation, information, snöbollsmetoden och 

kombinationer av olika metoder. Slumpmässigt urval innebär att några få på 

hela listan över populationen slumpas fram medan bredd och variation 

innebär att populationen först delas in i ett antal grupper för att sedan 

slumpmässigt dra t.ex. en person från varje grupp. Informationskriterier 

innebär att uppgiftsnämnare som anses kunna ger riklig och god information 

väljs ut. Snöbollsmetoden innebär att undersökningen inleds med en 

informant som kan mycket om en grupp eller ett fenomen som sedan kan ge 

tips och idéer om vilka andra personer som kan vara intressanta att ha med i 

undersökningen och sedan rullar detta på. Det sista kriterium som tas upp, 

kombinationer av olika metoder är som namnet antyder användning av de 

olika metoderna i kombination (Jacobsen, 2002). 
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Vår urvalsprocess började med att vi bestämde hur många personer som vi 

ska ha med i undersökningen. Vi tyckte att fem personer var ett ganska lagom 

antal eftersom liknande kandidatuppsatser som vi har läst genomför tre till sju 

intervjuer beroende på antal frågor. Fler intervjuer ger en bättre bild över 

helheten men fem informanter vid fem olika institutioner ger enligt oss en 

tillräckligt heltäckande bild i förhållande till uppsatsens storlek. Det kriterium 

som vi har använt oss av vid urval av informanter är en kombination av 

informationsurvalskriterium samt bredd- och variationsurvalskriterium. 

Anledningen till att vi valde denna urvalsmetod var att vi ville ha information 

från någon kunnig som kan ge oss god och betydelsefull information och 

samtidigt få olika synvinklar. 

 

Urvalet inleds med informationskriterium och gick till på följande sätt att vi 

fick hjälp av en samordnare på universitet att hitta informanter som både har 

kunskap om och har använt sig av lärplattformar i sin undervisning. De 

tänkbara informanter som vi fick delades in i undergrupper med hjälp av 

indelningsvariabeln ”institution” för att göra ett bredd- och 

variationsurvalskriterium. Sedan drog vi en i taget slumpmässigt fram fem 

personer som vi ska genomföra intervju på och sedan lika många som reserv. 

Dock bestämde vi i förväg att om vi drog fram en person som tillhör samma 

institution som en som redan hade antagits så skulle vi inte ta med den 

senaste personen för att uppnå ett bredd- och variationsurvalskriterium. När 

detta var gjort så kontaktade vi de fem första som hade dragits fram genom e-

mail för att se om de ville ställa upp på intervjun och i så fall hur, vart och 

när. Fyra av fem svarade oss och tre av dem var villiga att ställa upp medan 

en tackade nej. Detta ledde till att vi skickade ut e-mail med samma 

intervjuförfrågan till två av våra reserver som bägge visade sig kunde ställa 

upp. Eftersom vi nu fått fram våra fem personer bestämde vi tid för ett möte 

med dem. 

  



   
 

10 
 

2.4 Intervjugenomförande 

En intervju kan vara sluten eller öppen i olika grader, det kan t.ex. ske helt 

utan någon form av styrning från intervjuaren så som ett vanligt samtal eller 

så kan den vara strukturerad, om än till en viss grad (Jacobsen, 2002). Innan 

intervjun är det viktigt att i förväg bestämma hur starkt förstrukturerade de 

ska vara. Jacobsen (2002) säger att den kvalitativa intervjun inte bör vara helt 

ostrukturerad, det bör finnas en intervjuhandledning som översikt. Den bör 

inte heller vara så strukturerad att den består av en i förväg förutbestämd serie 

frågor med fasta svarsalternativ (Jacobsen, 2002). 

 

Vår intervjuguide som vi skapade för att använda under intervjun består av 

tolv frågor där några av frågorna är utformat med hjälp av teorin från 

litteraturgenomgång. Andra frågor producerades med hjälp av inspiration från 

en tidigare enkätundersökning av lärplattformen vid Linnéuniversiteten som 

vi har tagit fram tillsammans med universitetsanställda. Vår intervjuguide 

hade tema, fast ordningsföljd och innehåller enbart frågor som är helt öppna.  

 

En central fråga inför en intervju är vart intervjun ska genomföras. Forskning 

har visat att den kontext där intervjun äger rum påverkar innehållet i 

intervjun. Informanten tenderar till att uppträda annorlunda i en konstlad 

respektive naturlig miljö (Jacobsen, 2002). Alla våra intervjuer genomfördes 

på en naturlig plats för de intervjuade i form av deras arbetsrum. Detta är 

positivt då det medför att informanterna kunde sitta avslappat i sin egen 

naturliga miljö och i lugn och ro besvara frågorna som ställs.  

 

Innan själva intervjun startar inleder vi med att göra en kort presentation över 

vilka vi är och varför intervjun genomförs. Detta följs upp av en förklaring av 

hur informationen ska användas, information som berör sekretess och en 

förfrågan om inspelning av intervjun på bandspelare. Därefter inleds 

intervjun med första frågan ur intervjuguiden. Intervjun dokumenteras med 

hjälp av bandspelare men också genom anteckningar som vi gör löpande 

under intervjuns gång i våra datorer. Intervjun avslutas när alla frågor har 

ställts och vi tackar sedan informanterna för att de kunde ställa upp och 

medverka i intervjun. 

2.5 Analys 

Analysen sker genom att vi reducerar något av komplexiteten i svaren genom 

att förenkla och strukturera bland svaren för att få en överblick och underlätta 

processen att ta till oss de viktigaste nyanserna. Detta görs med hjälp av en 

analysprocess som finns beskriven i Jacobsens bok (2002) där analysen delas 

upp i tre faser; beskrivning, kategorisering och kombination. Den första 

fasen, beskrivning innehåller tre delar; renskrivning av intervjuer, 

kommentering av de enskilda intervjuerna och sammanfattning av varje 
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intervju. I den andra fasen som är kategorisering av data så skapas olika 

kategorier utifrån texten för att få en överblick. Data som liknar varandra – 

behandlar samma fenomen eller ämnen kategoriseras och samlas i samma 

grupp. Syftet med kategoriseringen är dels att göra en förenkling av 

komplicerade, detaljerade och rika data men det är även en förutsättning för 

att vi ska kunna jämföra olika texter. I fasen kombination som är den sista 

fasen handlar det om att tolka och att hitta samband i data (Jacobsen, 2002). 

 

I undersökningen delar vi upp vår analys i två delar där varje del ska 

motsvara en analys av våra två frågeställningar. Analysen av den första 

frågeställningen kommer bygga på information som har samlats in genom en 

litteraturgenomgång (teori) och de genomförda intervjuerna (empiri). 

Analysen av den första frågeställningen sker genom att vi först renskrev och 

sammanfattade intervjuerna, sedan kategoriserades data med hjälp av 

nyckelord som hittades i det renskrivna materialet och till sist hittades 

samband mellan de olika informanternas svar och teorin. Ur analysen drar vi 

slutsatser som besvarar vår frågeställning. Vi har inte genomfört en empirisk 

undersökning till den andra frågeställningen då vi ser den som ett 

komplement till den första frågeställningen. Istället granskade vi kritiskt den 

teori som finns hämtad från litteraturgenomgången och gjorde en egen 

bedömning av vad som är mest relevant utifrån frågeställningen. 

 

2.6 Litteraturstudie 

Den litteraturstudie som vi genomfört är i form av böcker, artiklar, tidskrifter 

och tidigare forskning inom området. Den valda litteraturen kommer från 

kurslitteratur inom ämnet samt annan litteratur och tidskrifter som finns i 

Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö. Ämnesområden för vald litteratur är 

inom E-learning, LMS, IT och undervisning. Artiklar och tidigare forskning 

som används kommer från de olika forskningsdatabaser som är tillgängliga 

vid universitetsbiblioteket. De sökord som används vid sökning av dessa 

databaser är bland annat E-learning, Learning management system, LMS, 

design och Guide-Lines. 

2.7 Tillförlitlighet 

För att öka trovärdigheten och säkerställa kvalitet har endast information från 

akademisk litteratur och forskning som är relevant inom ämnet använts. 

Samma princip är gällande för de vetenskapliga artiklarna då endast artiklar 

från erkända och relevanta forskningsdatabaser inom ämnet används som 

t.ex. IEEE Xplore, ACM Digital Library, ELIN (Electronic Library 

Information Navigator) och DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).  
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2.7.1  Validitet 

Validitet eller giltighet som det ibland kallas för betecknar huruvida 

forskaren mäter det han vill mäta (Jacobsen, 2002). Det syftar till att ge en 

illustration över att det som faktiskt mäts är det som önskas mätas. Låg 

validitet innebär att forskaren inte har mätt det som var tänkt att mätas 

(Sandberg & Faugert, 2007). Begreppet validitet kan delas upp i två termer, 

intern giltighet och extern giltighet. Intern giltighet handlar om resultatets 

giltighet, ifall vi har beskrivit ett fenomen på ett riktigt sätt. Extern giltighet 

däremot handlar om i vilken grad som resultatet från en undersökning kan 

generaliseras även till andra situationer. Det syftar till att påvisa hur generellt 

resultatet är (Jacobsen, 2002). 

 

För att säkerställa validiteten i undersökningen så har vi använt oss av 

relevant information från sekundärdata som är noggrant utvald och har sin 

grund inom den akademiska världen. Vi har även vänt oss till relevanta 

uppgiftslämnare i form av kunniga lärare på Linnéuniversitet som dagligen 

använder sig av lärplattformar i sin undervisning så att vi kan säkerställa 

validiteten. 

2.7.2  Reliabilitet 

Reliabilitet indikerar tillförlighet i resultatet, det vill säga om resultaten är 

reliabla och går att lita på (Jacobsen, 2002). Den avser resultatets precision, 

en undersökning som genomförs med samma metod för datainsamling och 

analys ska kunna tillämpas av olika personer på samma material och ge 

samma resultat. En låg reliabilitet innebär att resultaten är osäkra (Sandberg 

& Faugert, 2007). 

 

För att säkerställa reliabilitet i undersökningen så utför vi anteckningar under 

intervjun samt spelar in intervjuerna för att försäkrar att vi får korrekt data 

och minskar risken till missförstånd. Dock kan en reservation tilläggas att 

olika svar kan framgå beroende på hur motiverade och engagerade 

informanten är när intervjun utförs. 
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2.8  Etiska övervägande 

Vad som sker vid en undersökning är att forskaren bryter sig in i enskilda 

individers privata sfär. Människor som vet att de intervjuas, observeras och 

kartläggs tenderar ofta att uppträda annorlunda än de skulle ha gjort i en 

vanlig situation. Detta kan hämma resultatets tillförlitlighet då 

uppgiftslämnaren kanske inte vill avslöja sitt sanna jag, att de vill framstå på 

ett annat sätt eller om de vill tillfredställa undersökaren och så vidare 

(Jacobsen, 2002). För att undvika dessa oönskade effekter frestas många 

forskare att dölja undersökningens avsikt och då etiska dilemman. Det gäller 

för forskaren att bedöma de vinster som eventuellt kan uppnås genom att 

avsikten döljs mot de problem som uppgiftslämnarna kan uppleva (Jacobsen, 

2002).  

 

Enligt Jacobsen (2004) finns det tre grundkrav som en undersökning bör 

försöka uppfylla, dessa är informerat samtycke, krav på privatliv och krav på 

att bli korrekt återgiven. Informerat samtycke innebär att den som undersöks 

ska frivilligt delta i undersökningen samt veta allt om eventuella risker och 

vinster som deltagandet kan medföra. Krav på privatliv innebär att den som 

undersöks har rätt till ett privatliv, som inte nödvändigtvis ska undersökas. 

Det sista kravet handlar om krav på riktig presentation av data och innebär att 

forskaren i den utsträckning som det är möjligt försöker återge resultatet 

fullständig och i rätt sammanhang (Jacobsen, 2002).  

 

Vår undersökning är frivillig att delta i och svaren som erhålls är 

konfidentiella och behandlas därefter. Denna information informeras till 

uppgiftslämnaren innan intervjun. Privatlivet hos den intervjuade ska 

respekteras. Tid och plats bestäms i samråd med den som intervjuas och 

frågorna som ställs kommer endast behandla ämnet och inte inkräkta sig på 

intervjupersonens privatliv. Vi ställer inte heller frågor som möjligen kan 

leda till identifiering av individer utifrån data som vi får in. Utöver det strävar 

vi efter att presentera resultatet på ett så fullständigt och riktigt sätt som 

möjligt. Detta uppnår vi genom inspelning av intervjun som givetvis sker 

efter samråd med uppgiftslämnaren och anteckningar som sker löpande under 

intervjun. Materialet använder vi sedan oss av när vi bearbetar det insamlade 

data för att kunna sammanställa resultatet på ett så korrekt sätt som möjligt.  
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3. Teori 
I kapitlet presenteras teorin från litteraturgenomgången. Teorin är uppdelad i 

två delar efter frågeställningarna. 

 

3.1. Vilka krav ställer lärare på lärplattformar? 

3.1.1 E-learning 

 

Termen E-learning har definierats och använts annorlunda i olika 

undersökningar. I artikeln ”E-learning in Workplaces” skriven av 

Daneshgar, Van Toorn & Chan (2008) använder författarna sig av följande 

definition för E-learning: 

 
“The use of various technological tools that are web-based, web-distributed 

or web-capable, for the purposes of education” 

 

Med andra ord handlar deras tolkning av E-learning om användningen av 

olika tekniska webbhjälpmedel för utbildningsändamål (Daneshgar, Van 

Toorn & Chan, 2008). Författarna Harman & Koohang (2007) har en annan 

syn på begreppet och förklarar att E-learning handlar om att inspirera 

undervisning, där tekniken används för att skapa kreativitet och förbättra 

undervisningsmiljön (Harman & Koohang, 2007). Enligt Aldrich (2004) 

syftar E-learning ursprungligen till att minska kostnaderna samtidigt som 

tillgängligheten ökar och till att bedöma användarna men E-learning har 

utvecklats mycket på senare tid och används alltmer till att omfatta avancerad 

teknik för lärande.  

 

En annan definition av E-learning definieras av författaren Paulsen (2003) 

som interaktivt lärande där innehåll för lärande finns tillgängligt online. 

Begreppet omfattar ett brett spektrum av applikationer och processer så som 

webbaserat lärande, datorbaserat lärande, virtuella klassrum och digitala 

samverkansverktyg. Det innefattar tillhandahållande av innehåll för lärande 

via internet, intra/extranet, interaktiv TV mm.  Fokus för E-learning är mer på 

innehåll för lärande än på kommunikation mellan lärare och studenter 

(Paulsen, 2003). 

 

Författarna Cheung & Lam (2009) säger i sin artikel att en omgivning för E-

learning omfattar vanligtvis tre komponenter, en lärplattform, en uppsättning 

av elektroniska kurser och en teknisk infrastruktur som stödjer dem. För att 

uppnå framgång med E-learning säger författarna att E-learning måste vara 

mer än en webbaserad plattform. E-learning ska vara driven av pedagogiken 

snarare än tekniken och bör främst användas som ett komplettment till den 
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traditionella klassrumslektionen (Blended Learning Approach). Hela 

upplägget för utvecklingen av E-learning bör involvera så väl den 

pedagogiska personalen (lärarna) som den tekniska personalen (IT-

personal)(Cheung & Lam, 2009).  

 

Författarna Fry, Ketteridge & Marshall (1999) säger att en nyckelfaktor för 

att uppnå en effektiv användning av IT i undervisning och inlärning är 

insikten om att det är verktyg som väntar på att utnyttjas. IT-användning 

inom lärandeprocessen erbjuder möjligheten att strukturera studenternas 

interaktioner och följa deras framsteg genom kursen. Det går att använda IT 

för att passivt förmedla kunskap till studenterna i form av presentation av 

undervisningsmaterial i en hemsida eller för att aktivt undervisa och föra 

diskussioner online. Med IT skapas möjligheter för individuellt lärande där 

studenter förväntas ta initiativet till att själv ta till sig kunskap.  

 

Daneshgar, Van Toorn och Chan (2008) säger att för att underlätta 

individuellt lärande så behövs en optimal kombination av sju punkter följas. 

Den första punkten är att organisationen måste inse att alla individer ställer 

olika krav på e-lärande. Då det inte går att respektera varje individ bör 

organisationen kategorisera individer och anpassa undervisningen efter deras 

behov. Den andra punkten är att studenterna måste hållas motiverade. De tre 

viktigaste faktorerna som motiverar en student att använda en lärplattform är 

att innehållet är relevant, tillgängligt och användarvänligt. E-learning 

förväntas vara innovativ, intressant och interaktiv. Den tredje punkten är att 

ett överflöde av information måste undvikas. Den fjärde punkten är att 

lärandet bör sättas i en kontext från riktiga livet. Den femte punkten är att 

sociala interaktioner bör uppmuntras. Det är idag enkelt att samordna arbete i 

grupp. Den sjätte punkten är att det måste ges utrymme för individuella 

reflektioner. Den sjunde punkten är att studenten ska ges möjlighet till 

praktiska uppgifter.  

 

De flesta lärarna har idag grundläggande kunskap om IT men hur mycket 

kunskap som de har varierar. Fry, Ketteridge & Marshall (1999) menar att 

om den kunskap som finns inte är tillräcklig så kan det vara lönsamt att lägga 

ned lite tid till att förvärva de kunskaper som verkar mest relevanta. Kunskap 

kan ge lärarna trygghet i användningen av IT som sedan kan användas i 

undervisningen för att erbjuda studenter nya och bättre sätt att studera samt 

göra studenternas tid mer effektiv. Några möjliga användningsområden 

presenteras i punktform nedan (Fry, Ketteridge & Marshall, 1999). 

 Tillgång till elektronisk journal 

 Elektronisk publicering av föreläsningsmaterial 

 Elektronisk diskussionsgrupp  

 Videokonferens 

 E-mail 
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3.1.2 Vad är en lärplattform? 

 

Lärplattform är en bred term för de olika IT-baserade system som organiserar 

och förser tillgång till webbaserade tjänster för lärande (utbildningsplattform) 

vilket inkluderar åtkomstkontroll, tillhandahållande av läromaterial, 

kommunikationsverktyg och administration av användargrupper (Paulsen, 

2003). Denna uppfattning delade även Rönnåsen (2008) som säger att i en 

lärplattform ska lärare kunna skapa och förmedla kursers utbildningsmaterial 

samt göra administrativt arbete så som registrering av elever och utföra 

utvärdering mm. Den ska även innehålla funktioner för kommunikation så 

som exempelvis diskussionsforum, e-post, chatt och stöd för samarbete. 

Vidare förklarar han att en lärplattform kan vara fristående eller ingå som en 

integrerad del av ett större system (Rönnåsen, 2008).  

 
Författaren Spetzs (2007) tolkning av en lärplattform är att det är en 

obegränsad webbaserad digital arbetsplats där endast de som äger tillträde får 

tillgång till arbetsplatsen och kan använda den både i och utanför 

undervisningen för att hantera information, kommunikation samt pedagogiskt 

arbete. Andra benämningar för lärplattform är utbildningsplattform, virtuell 

lärmiljö och kunskapsnät. Internationellt kallas lärplattform även för 

Learning Management System och förkortas med LMS (Spetz, 2007).  

 

En annan definition av begreppet lärplattform ges av Rosenberg (2001) som 

säger att en lärplattform använder sig av webbaserad teknik för att hantera 

interaktion mellan användare och resurser för lärande och att den är väsentlig 

för att skapa en miljö där individer kan planera, öppna, starta och hantera E-

learning på egen hand. 

 

3.1.3 Omfattning av lärplattformsanvändning 

 

Paulsen (2003) nämnde att Blackboard, WebCT och FirstClass är de mest 

använda lärplattformarna som finns i Nordamerika medan TopClass, 

Classfronter och Luvit är de mest använda i Europa. I Sverige har 

läroplattformar funnits sedan i mitten av 1990-talet (Spetz, 2007) och det 

finns idag ingen specifik lärplattform som dominerar, därför att det finns 

ingen nationellt koordination för detta utan lärosätena väljer själva vilken de 

vill använda (Paulsen, 2003). Det finns många svenska leverantörer av 

lärplattformar så som Luvit, Lecando, Infinity och Web Academy. Dock 

kunde Paulsen (2003) konstatera att WebCT och Blackboard är de mest 

använda utländska lärplattformarna i de svenska universiteten och 

högskolorna. 
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I en rapport som avser användningen av digitala plattformar som 

genomfördes av Rönnåsen (2008) kunde han få fram att 80 av de 193 svenska 

kommuner som deltog i undersökningen använder sig av någon form av 

lärplattform i skolan vid den aktuella tidpunkten. Av de kommuner som hade 

svarat att de inte har använt sig av en lärplattform i skolan hade 55 planer på 

att införa en sådan inom de närmaste åren (1-2 år).  

 

3.1.4 Lärplattformsfunktion 

 

Författaren Aldrich (2004) säger i sin bok ”Simulations and the future of 

learning” att en lärplattform har två primära ändamål. Det första ändamålet 

är att tillhandahålla rätt innehåll till rätt person vid rätt tillfälle och det andra 

ändamålet är att dokumentera(administrera) och rapportera 

händelseförloppet. Dessa funktioner är väldigt viktiga för hanterandet av alla 

lärande organisationer. Spetz (2007) menar att generellt ska en lärplattform 

kunna hantera information och kommunikation. Den ska även ge ett tydligt 

pedagogiskt stöd.  

 

Enligt Cheung & Lam (2009) tillhandahåller lärplattformar funktioner som är 

uppdelade på fyra områden; utformning av kurs, kommunikation och 

diskussion, prestationsbedömning och kursadministration. Utformningen av 

kurs refererar bl.a. till utformning av kursplan, schema och utdelning av 

läromaterial. Kommunikation och diskussion tillåter online diskussion, chatt, 

dokumentutbyte och e-posttjänst. När det gäller prestationsbedömning så ska 

det finnas funktioner för onlineexamination, online rättning och 

betygssättning samt möjligheten att följa en students studieutveckling. 

Kursadministration syftar på systemadministration och annat administrativt 

arbete. Tabellen som följer nedan redovisa detta. 
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               Tabell 1 ”Functional features of a Learning Management System” (Cheung & Lam, 2009) 

 

 

 

 

3.1.5 Rosenbergs elva kärnfunktioner för en lärplattform 

 

För att dela upp det lite mer och få en mer detaljerad bild så har Rosenberg 

(2001) sammanställt och presenterat de elva kärnfunktioner som en 

lärplattform bör ha nedan. 

 

1. En gemensam webbaserad kurskatalog. I denna kurskatalog ska 

användare kunna söka efter kurser och dess tillhörande information så 

som t.ex. kursens format, längd, innehåll, målgrupp, förutsättningar 

och plats. Fördelen med att ha en kurskatalog online utöver att ha allt 

samlat på ett ställe är att redundans upptäcks lättare, 

administrationsarbetet blir enklare och att användningen lättare kan 

övervakas. 

 

2. Ett gemensamt webbaserat registreringssystem. Systemet kan 

användas för att utföra olika typer av registrering och ta fram register 

av olika slag. T.ex. ska användare kunna registrera, avanmäla eller 

förändra registreringsuppgifter och ta fram klasslistor och dokument 

med sammanställning över tidigare studier. 
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3. Ett kunskapsbedömningsverktyg. Systemet kan innehålla diagnostiska 

verktyg som inkluderar provtester vilket ger användarna möjligheten 

att testa sin kunskap vid en given inlärning. I detta system kan även 

finnas en kompetensmodell som användarna kan jämföra deras 

kunskap mot under tillsyn av lärare. Sedan kan läraren med hjälp av 

resultatet ta fram en specifik studieplan för att hjälpa studenten att 

klara sina studier. 

 

4. Förmågan att initiera och spåra E-learning. Systemet hjälper 

användarna att installera och konfigurera rätt programvara som 

behövs för E-learning så att användarna ska kunna enbart koncentrera 

sig på lärandet och inget annat. Systemet ska även kunna spåra och 

övervaka läroprocessen. 

 

5. Lärobedömning. Systemet kan ha ett utvärderingsverktyg som 

bedömer kompetens- eller kunskapsnivå som uppnås av användarna 

baserad på inlärningen. Systemet kan sedan ge feedback till 

användaren samt utföra förändringar på den ursprungliga studieplanen 

baserad på feedbacken. 

 

6. Hantering av läromaterial. Systemet ska klara av att hantera och 

bevara läromaterial som användare kan ladda ned innan lärandet 

påbörjas. Med noggrann uppsikt kan det säkerställas att materialet är 

aktuellt och tillgängligt för både nuvarande och tidigare användare.  

 

7. Integration av kunskapshanteringsresurser. Systemet kan hjälpa 

användare att hitta specifika kunskapshanteringsresurser (Knowledge 

Management resources) utifrån specificerade behov. Detta innebär att 

systemet kan sprida både information och instruktion till användaren. 

T.ex. kan det handla om att göra det möjligt för en användare att 

beställa kurslitteratur genom systemet och få det hemskickat. 

 

8. Organisatorisk förberedande information. Systemet kan fungera som 

en kompetensdatabas där information om specifik kompetens samlas. 

Ledningen kan med hjälp av detta få upplysning om var den unika 

kompetensen finns. Detta hjälper dem sedan att avgöra vilken 

ytterligare utbildning eller insats som behövs för att säkerställa att 

denna specifika kompetens bevaras och positioneras på lämpligaste 

sätt. 

 

9. Anpassad rapportering. Det är viktigt att systemet kan användas för 

att få fram både standardiserade och specifika webbaserade rapporter 
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relaterade till E-learning för att ledningen ska få ut de mest 

informativa data som lagras i systemet. 

 

10. Stödja samarbete och kunskapscommunities. Det är väsentligt att 

systemet ska ha möjlighet att bygga, underhålla och förvalta 

kunskapscommunities som kan vara allt från en medlemsprofilsida till 

diskussionsforum och chatt för att skapa gynnsammare förutsättningar 

för samarbete. 

 

11. Systemintegration. Systemet måste kunna integreras och fungera väl 

med de olika system som finns i organisationen. Detta inklusive både 

de mindre och större ERP systemen så som SAP och Oracle och även 

de egna egenutvecklade systemen. Kompatibilitet med andra 

produktiva programvaror som finns i organisationen t.ex. postklient är 

även väldig viktig.  
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3.2 Organisationens överväganden inför implementationen av en 

lärplattform 

 

Beynon-Davies (2002) definierar en organisation som mänskliga aktiviteter 

inom en organiserad grupp av individer. Organisationer är sociala kollektiv 

men inte alla sociala kollektiv är organisationer. Då en organisation är 

komplex behövs planering och strategier för hur förändringar ska 

genomföras. Införandet av ett nytt informationssystem är en stor förändring 

och organisationens kultur, individer och som en förlängning även dess 

framgång kan påverkas.  

 

3.2.1 Hot mot implementationen 

 

När ett informationssystem ska utvecklas eller implementeras i en 

organisation finns det ett antal områden där misslyckanden är vanliga. 

Beynon-Davies (2002) listar dem enligt följande: 

 

 Tekniskt misslyckande. Misslyckande med hårdvara, mjukvara eller 

kommunikation, så som systemkrasch.  

 Projektbaserat misslyckande. Misslyckande bland projektets ledning 

och kontroll, så som budget- eller tidsöverskridningar. 

 Organisatoriskt misslyckande. Systemet misslyckas med att ge 

organisationen nytta, t.ex. en minskning i effektivitet. 

 Misslyckanden baserade på förändringar i systemets omgivning, så 

som förändringar i regler, lagar eller arbetsrelationer. 

 

Mesaric (2003) använder Lyytinens och Hirscheims tre typer av 

misslyckanden med informationssystem i sin artikel. De är, 

processmisslyckanden, interaktionsmisslyckanden och 

förväntningsmisslyckanden. Processmisslyckanden tar sin form som ett 

uttryck av dålig ekonomisk uppskattning och analys, långsam introduktion 

till systemet, låg lönsamhet och väldigt hög driftskostnad. 

Interaktionsmisslyckanden uppstår som ett resultat av användningsfrekvensen 

av informationssystemet. Det kan bero på faktorer så som brist på kunskap, 

personliga skäl eller brist på intresse att använda systemet fullt ut. 

Misslyckandena beror på brister i ledningen av organisationen och tydlig 

artikulering av ledarnas attityder, organisationens kultur och motivation. 

Förväntningsmisslyckanden uppstår då informationssystemet inte uppfyller 

användarens förväntningar. Förväntningarna är i många fall oklara och blir 

aldrig behandlade som riktiga problem därför att användare eller andra 

intressenter inte har möjligheten eller kunskapen att uttala sina förväntningar. 
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Det kan bero på organisatoriska barriärer, dominerande ideologier, brist på 

tid eller intresse eller att innehållet i deras förväntning är oklart. 

 

Boehm (1991) lägger fokus på vad olika intressenter uppfattar som 

otillfredsställande då alla projekt innehåller en varierande grad av olika 

kriterier för tillfredställelse. De olika grupperna ser följande som 

otillfredsställande: 

 

 Kunder och utvecklare ser budget- och tidsöverskridningar som 

otillfredsställande. 

 För användaren är produkter med fel funktionalitet, dåligt interface i 

systemet, bristande prestanda eller låg tillförlitlighet 

otillfredsställande. 

 För personerna som ska underhålla systemet är en låg kvalitet på 

mjukvaran otillfredsställande. 

 

Det betyder att organisationen måste vara högst uppmärksam på vilka 

intressenterna till projektet är och vilka aspekter de anser viktiga. Genom att 

använda de tre punkterna har organisationen en checklista för att identifiera 

och utvärdera riskobjekt. Enligt Boehm (1991) har många företag minst ett 

mjukvaruprojekt som har spårat ut. Enligt de postmortemutvärderingar som 

gjorts skulle en ordentlig undersökning av möjliga högriskfaktorer i en tidig 

fas av projektet gjort att många misslyckanden kunnat undvikas eller minskat 

i sin utbredning.  

 

3.2.2 Åtgärder 

 

Eftersom implementeringen av ett informationssystem är en viktig del av 

organisationen och kostar i regel en stor summa pengar är det viktigt att se till 

så att de kritiska misslyckandena inte inträffar. Beynon-Davies (2002) 

presenterar möjliga åtgärder för att förhindra misslyckanden inom nämnda 

områdena teknik, projekt, organisation och omgivning. 

 

 För att förhindra tekniska misslyckanden är det viktigt att välja rätt 

verktyg i rätt situation. Även rätt val av utvecklingsmetod, analys- 

och designtekniker reducerar risken för misslyckanden. 

 På projektnivå behövs ett effektivt ledarskap och kontroll av den 

personal som är i kontakt med systemet. Deltagande från 

affärscommunity i utvecklingsprojektet ger en högre chans för ett 

lyckat projekt. 
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 På den organisatoriska nivån krävs effektiv planering av projektet och 

en klar struktur över den informatiktjänst som finns inom 

organisationen.  

 För att förhindra misslyckanden som beror på projektets omgivning så 

krävs det att strategin för systemet kopplas mot organisationens 

generella affärsstrategi. För att styra kopplingen krävs en effektiv 

organisatorisk analys. 

 

3.2.3 Policy och riktlinjer 

 

Basir, Ahmad och Noor (2010) säger att en klar policy behöver skrivas innan 

implementationen av en lärplattform. Den ska innehålla två punkter för att 

öka lärarnas motivation att ta till sig den nya teknologin och det nya lärosätt 

som uppstår. Dessa är: 

 

 Klara riktlinjer vad gäller rättsliga frågor så som: äganderätt, 

editeringsprivilegier, distribution och royaltyn. 

 En klar struktur för belöning till de lärare som tar till sig och använder 

E-learning i sitt arbete. Det kan innebära pengar i form av löneökning 

och engångssummor, extra ledighet, royaltyn eller honorar och 

erkännande genom priser. 

 

Den första fasen av implementationen är utvecklandet av en stabil 

infrastruktur. Först och främst krävs det en fysisk infrastruktur i form av en 

stabil höghastighetsuppkoppling, gärna med stöd för trådlös uppkoppling 

inom organisationen för att kunna stödja den höga användargrupp som 

kommer vara i kontakt med systemet samt mjuk och ej fysisk infrastruktur i 

form av förberedelser och uppgraderingar av standarder och Guide-Lines, 

bildande av strategiska partnerskap, förbättrad tillgång och flexibilitet till E-

learning och underlättande för en prisvärd uppkoppling till Internet. 
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4. Resultat 
Kapitlet inleds med en beskrivning av Linnéuniversiteten där undersökningen 

ägde rum. Detta följs upp av en sammanställning av resultatet som framkom 

från intervjuerna där svaren från varje fråga sammanställs var för sig. 

 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 

Undersökningen genomfördes på Linnéuniversitetet. Universitetet bildades 

den 1 januari 2010 genom en sammanslagning av Växjö universitet och 

Kalmar högskola och är därmed Sveriges nyaste universitet. 

Linnéuniversitetet hade enligt hemsidan www.lnu.se (2010) år 2010, 35 000 

studenter och 2000 anställda över 138 utbildningsprogram. Utav alla 

helårsstudenter läser 30 % på distans vilket sätter en hög press på det IKT-

stöd som finns i organisationen. 

 

Linnéuniversitetet har idag en flora av olika lärplattformar. De olika 

institutionerna har alla sina olika behov och kommer från olika bakgrunder 

vilket leder till att de väljer olika lärplattformar att arbeta med. Genom 

sammanslagningen av Kalmar högskola och Växjö universitet uppstod ännu 

ett problem då de tidigare arbetade med olika IKT (informations- och 

kommunikationsteknologi) och fortsätter med det även efter 

sammanslagningen, men är det nödvändigt? Genom intervjuer med lärare 

som benämns som informant ett till fem (I1-I5) kan en kravlista 

sammanställas för att ta fram riktlinjer för vad som bör beaktas vid val av 

lärplattform för att hjälpa Linnéuniversitetet och andra lärosäten att välja rätt 

lärplattform för deras behov.  

4.2 Sammanställning av Intervjuerna 

Vår datainsamling sker i form av intervjuer med lärare vid Linnéuniversitetet. 

En samordnare vid universitetets pedagogiska enhet sammanställde en lista 

med möjliga lärare, där sedan fem lärare togs fram med hjälp av en 

kombination av informationsurvalskriterium samt bredd- och 

variationsurvalskriterium. Informanterna fick sedan vid intervjun svara på 

tolv frågor vilket ledde till följande sammanställning. 

  

http://www.lnu.se/
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Fråga 1: Hur lång erfarenhet har du av att använda lärplattformar? 

 

Informanterna har alla erfarenhet av att använda lärplattformar av olika slag. 

I2 – I5 har alla cirka två års erfarenhet av att använda lärplattformar i 

undervisningssyfte. I1 har använt lärplattformar regelbundet i sex år men 

kom i kontakt med dem något tidigare. I4 har arbetat som teknikstöd för 

lärarna sedan början av 2000-talet och varit med om att webbutveckla och 

bygga eget gränssnitt i lärplattformar men sedan ett par år tillbaka arbetar I4 

även delvis som lärare. 

 

Fråga 2: Vad är din definition av ordet lärplattform? 

 

De olika lärarnas definitioner är väldigt likartade, men dock så finns det en 

avvikelse i I3 som inte hade någon definition. I2 och I5 har en 

helhetsbildande definition när de nämner att en lärplattform är ett elektroniskt 

verktyg för att få en fungerande pedagogik. I1, I2, I4 och I5 ser alla 

lärplattformar som en kommunikationscentral där kommunikationen kan ske 

mellan lärare – student, student – student och lärare – lärare vart som helst 

och när som helst. I1, I2, I4 och I5 säger även att en lärplattform är en plats 

för dokumenthantering där det ska finnas möjligheten att lägga ut och samla 

in dokument så som föreläsningar, PowerPoints och inlämningsuppgifter. I2, 

I4 och I5 ser alla lärplattformar som en plats för att administrera studenternas 

uppgifter och utföra kunskapsbedömning. En något annorlunda syn kommer 

från I1 när I1 nämner att en lärplattform är som en interaktiv hemsida där det 

både går att ta del av information och själv bidra. Avslutningsvis säger I5 att 

ett E-learningverktyg så som lärplattformar är ett administrativt hjälpmedel i 

lärararbetet snarare än ett försök att efterlikna den undervisning som bedrivs 

på campus. 

 

Fråga 3: Berätta om hur användandet av lärplattformar påverkat din 

undervisning. 

 

Införandet av lärplattformar har påverkat alla utom en lärares arbetssituation 

på något sätt. I4 har för kort erfarenhet av undervisning och har aldrig 

undervisat utan en lärplattform och kunde därför inte ge ett svar. I3 kan tack 

vare lärplattformar bedriva sin kurs helt på distans genom inspelade 

föreläsningar och har alla möten och handledningar online medan de andra 

använder lärplattformar mer som ett komplement i campusundervisningen. 

Enligt I1, I2 och I5 har införandet av lärplattformar skapat en ny rutin för 

planerandet av kurser. De säger att det inte längre går att planera allt i förväg 

utan det måste ske mer under kursens gång. I2 nämner dock att 

förberedelserna innan kursen startar nu måste vara mycket mer noggranna då 
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studenterna idag har tillgång till mycket av lärarens material vilket tydligare 

synliggör misstag. I2 säger också att undervisningen har blivit mer 

litteraturberoende då mycket av klassrumsföreläsningarna försvunnit i förmån 

för studenternas eget ansvar att ta till sig litteraturen. 

 

Fråga 4: Berätta om på vilka sätt du använder lärplattformar för att förbereda 

inför en kursstart. 

 

I1, I2, I4 och I5 använder alla sig av lärplattformar för att förbereda 

strukturen för sin kurs vilket innebär att de lägger upp material och 

inlämningsuppgifter i lärplattformen så att de finns samlade på ett ställe för 

studenterna. Informanterna använder olika sätt för att förbereda strukturen 

inför kursen. I5 startar med en grovplanering som är styrd av kurskatalogen 

och startar någonstans mellan 6-12 månader innan kursstart. Grovplaneringen 

är väldigt annorlunda beroende på innehållet i kursen och vilka behov som 

finns där. I5 ser detta som en möjlighet att skapa sig en kunskapsöversikt 

över området som kan användas i framtida kurser eller forskning. Efter 

grovplaneringen börjar finplaneringen där problem som t.ex. lokalbokning 

behöver lösas. I5 nämner att dessa problem försvinner i och med införandet 

av lärplattformar då det idag är endast studentens möjlighet att hänga med i 

tempot och teknikens kapacitet som sätter begränsningar. I4 beskriver ett 

annat sätt att förbereda strukturen. Det sker genom att kurserna delas in i ett 

antal moduler som från början är låsta och dolda för studenterna och öppnas 

allt efterhand som de behövs och då ska vara kompletta med tillhörande 

undervisningsmaterial. 

Den första kontakten med studenterna sker på olika sätt. I1 skickar brev 

medan I3 skickar e-mail och videoklipp för att förklara kursens innehåll och 

struktur. I detta tidiga skede är kursrummet i lärplattformen oftast inte skapat 

eller börjat användas. Närmare kursstart blir studenterna introducerade till 

lärplattformen och kan där enligt I1, I2, I4 och I5 finna material så som 

schema och kursplan. Tack vare att allt material finns samlat från föregående 

kurstillfällen i lärplattformen säger I2 att mycket kan uppdateras och 

återanvändas och på så sätt sparas mycket tid in. 

 

Fråga 5: Berätta om på vilka sätt du använder lärplattformar under kursens 

gång med tanke på kommunikation och diskussion. 

 

Alla informanterna använder sig av lärplattformarnas 

kommunikationsverktyg för att kommunicera med studenterna. De tre 

främsta sätten att kommunicera genom lärplattformen är chatt, 

diskussionsforum och e-mail. I2 nämner att det finns problem med chatt då 

studenterna lätt tror att lärare är tillgängliga dygnet runt. Informanterna säger 

att e-mail lämpar sig bäst för individuell kontakt medan forum ses som en bra 

plats för gruppdiskussioner om kursens innehåll och praktiska uppgifter. I3 



   
 

27 
 

och I5 använder sig utöver dessa tre även sig av ljud- och videokonferenser. 

I4 tycker att möjligheten att lägga upp anslag om viktiga händelser är ett 

snabbt sätt att få ut information till alla kursens studenter. I2 och I4 använder 

sig även av lärplattformar för att kommentera inlämningsuppgifter och ge 

feedback om studenternas studier och resultat. Kontakten lärare emellan sker 

i regel ansikte mot ansikte eller över e-mail då det anses vara tillräckligt 

tillfredsställande. I5 tar dock upp en möjlighet som finns med lärplattformar 

och det är att en kurs enkelt kan ha många lärare involverade och 

koordinerade och därför kan klassen bli väldigt stor så länge som tekniken 

tillåter det. 

 

Fråga 6: Berätta om på vilka sätt du använder lärplattformar under kursens 

gång med tanke på prestationsbedömning. 

 

I1, I2 och I4 använder de inbyggda inlämningsverktygen i lärplattformen för 

att ge ut och samla in inlämningsuppgifter från studenterna. När eleverna har 

lämnat in uppgifterna finns de samlade och läraren kan sedan enkelt ta del av 

deras uppgifter och rätta, samt betygsätta dem. Det är sedan enkelt för 

studenterna att ta del av resultatet och eventuella kommentarer. I2 tar även 

upp ett problem med elektroniska inlämningsuppgifter då det är svårt att rita 

modeller och grafer vilket leder till att vissa uppgifter måste lämnas i 

pappersformat. I3 vill inte använda sig av en lärplattform för att lagra 

inlämningsuppgifter därför att I3 anser att det finns stora säkerhetsbrister i 

lärplattformen då för många har tillgång till den. I1, I2 och I5 använder sig av 

lärplattformar för att skapa och sammanställa tentor. Det är dock bara I2 som 

sedan låter studenterna skriva tentor direkt i lärplattformen. I2 ser dock en 

stor risk som finns vid den här typen av elektroniska tentor då det är svårt att 

vara 100 % säker att det är rätt person som utför examinationen och att den 

sker individuellt. Detta medhålls av I5 som föreslår uppsamlingsplatser där 

studenterna är bevakade. I1 ger studenterna möjligheten att testa sina 

kunskaper genom provtester i form av instuderingsfrågor i lärplattformen. 

 

Fråga 7: Berätta om på vilka sätt du använder lärplattformar under och efter 

kursens gång med tanke på kursadministration. 

 

Gemensamt för alla informanterna är att ingen av dem har använt sig av en 

lärplattform för att rapportera betyg utan de vidarebefordrar istället betygen 

till administrationen som sedan för in dem i Ladok. I2 får ett utdrag på alla 

som är registrerade på kursen av en sekreterare som I2 sedan kan fylla i med 

alla betyg för kursens olika moment. Samma sekreterare är även ansvarig för 

att ge I2s studenter användarnamn och lösenord till lärplattformen. Efter 

avslutad kurs väljer I3 att förstöra allt i lärplattformen för att lärplattformen 

inte upplevs som säker nog. I4 väljer att låta kursrummet leva kvar ett tag 

efter kursens avslutande för att på så sätt kunna gå tillbaka och se 
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studenternas arbeten. I4 och I5 använder inbyggda verktyg för att skapa 

enkäter men dock i olika syften. I4 skapar enkäter för att t.ex. samla in 

anmälningar till möten medan I5 använder det för att utföra 

kursutvärderingar. 

 

Fråga 8: Berätta om vad du tycker om att själv kunna skräddarsy 

lärplattformar efter dina behov. 

 

Informanterna är oense om denna möjlighet bör finnas. I5 menar att det är en 

fördel att få systemet så som man vill.  I1 poängterar samtidigt att det är 

lockande att själv kunna skräddarsy och anpassa funktioner i lärplattformen 

medan I4 ser detta mer som en möjlighet att kunna anpassa designen och 

utseendet på lärplattformen så att det passar kursens innehåll. I1 ser dock en 

rad risker med detta så som att gå vilse i alla tekniska möjligheter, det kan ta 

onödig tid att förbättra eller så fastnar man i en återvändsgränd som man inte 

kommer ur och så måste man förbereda sig genom att gå en kurs som tar tid 

eller så måste support kontaktas vilket kan leda till att den blir överbelastad 

eller kräva en orimlig mängd resurser. I4 och I5 tar upp en annan risk med att 

alla själva modifierar sina kurssidor och det är att det lätt skapar förvirring i 

organisationen och bland användarna. I4 poängterar dock att det är ett större 

problem om många lärplattformar används inom samma universitet än om en 

lärplattform modifieras av många användare då funktionaliteten fortfarande 

är den samma. 

 

I2 och I3 ser inga behov av att själva kunna skräddarsy då I2 menar att ju mer 

generellt ett system är, desto fler kan det och på så sätt skapas en 

kunskapspool där användarna kan hjälpa varandra.  

 

Fråga 9: Hur ser du på att integrera lärplattformen med andra system? 

 

I4 tycker att det är bra att det finns en viss integrering mot några andra 

system som används i organisationen. I4 skulle vilja se en integrering med 

universitetets hemsida så att de kan utbyta information. I4 nämner även att 

bland annat en streamingplattform skulle vara ett välkommet inslag i den 

lärplattform han använder men mest av allt skulle det vara smidigt om alla 

system med rätt behörighet nås med en inloggning, kanske direkt i samband 

med windowsinloggningen. I2, I4 och I5 nämner specifikt att Ladok bör 

lämnas avskilt från resten av systemen då det är viktigt att det är just den 

ansvariga sekreteraren för institutionen som för in resultatet i Ladok eftersom 

arbetet mot Ladok är en rättssäkerhetsfråga och informationen är känslig. I1 

och I3 hade inga kommentarer på frågan. 

 

Fråga 10: Hur tillfredsställd är du med de lärplattformar som finns att tillgå 

idag? 



   
 

29 
 

 

I1 är väldigt tillfredställd med lärplattformens e-mail och ser det som en bra 

funktion för att föra längre diskussioner, även med de studenter som kanske 

är för blyga för att tala i klassrummet. På samma sätt blir det enklare att 

etablera en personlig kontakt om en kombination av personliga möten och 

kommunikation genom lärplattformen sker. Både I1 och I5 säger att de har 

stor nytta av lärplattformarnas möjlighet att kunna producera, lagra och sedan 

dela med sig av stora mängder information. I2 tycker främst att det är skönt 

att kunna styra själv när arbetet med lärplattformen ska utföras vilket ger 

flexibilitet både till lärare och till studenter. I3 är nöjd med att kunna ge 

studenterna en kurs som de kan vara tillfredsställda med. I1 tar upp många 

orosmoment med lärplattformar. Det första är att det finns en ständig press att 

alltid vara nåbar. I1, I4 och I5 tycker alla att det uppstår för mycket tekniska 

problem med de lärplattformar de använder och då supporten inte alltid är 

tillgänglig så kan det lätt skapas frustration. I1 fortsätter med att säga att 

lärare ofta blir mellanhänder vid problem hos studenterna då det inte finns 

någon direktlänk mellan studenter och support i systemet vilket leder till att 

läraren slösar mycket tid på att försöka hjälpa studenter med tekniska 

problem. Missförstånd som uppstår med studenter tar i regel också längre tid 

då kommunikation i lärplattformen inte är lika smidigt och effektivt som vid 

fysiskt möte då de fysiska mötena blir allt färre när lärplattformen ersätter 

traditionell undervisning. I2 ser problem med att det tar lång tid att lära sig en 

lärplattform innan nyttan kommer fram. I2 poängterar även att det finns stora 

problem med att anpassa lärplattformen för funktionsnedsatta, t.ex. bör det 

finnas hjälpmedel för att översätta text till tal och tal till text. I3 tycker att de 

kommunikationsverktyg som finns att tillgå idag behöver förbättras när 

kommunikation i stora grupper ska utföras. I4 vill ha större frihet i sitt arbete 

med lärplattformen och kunna anpassa den efter sina behov, både tekniskt 

och estetiskt. Vidare går I4 in på att vissa lärplattformar har en dålig struktur 

och att det är svårt att få information till rätt plats. 

 

Fråga 11: Vilka är enligt dig de viktigaste förutsättningarna för en lyckad 

lärplattform? 

 

I1, I3, I4 och I5 anser alla att det är viktigt att lärplattformen är enkel att 

navigera och användarvänlig så att så många användare som möjligt är trygga 

i sitt arbete. I3, I4 och I5 säger vidare att ett sätt att uppnå detta är att kunna 

själv förändra och anpassa lärplattformen efter sina egna behov. I1 och I5 tar 

upp ett annat sätt att uppnå detta och det är att det bör finnas många 

hjälpmedel som för arbetet vidare naturligt. I2 går sitt eget spår och anser att 

möjligheten att kunna skapa eller presentera välgjorda och professionella 

föreläsningar i lärplattformen är det viktigaste. Prestanda, stabilitet och att 

lärplattformen fungerar som den ska är enligt I3, I4 och I5 

grundförutsättningar för en lyckad lärplattform. I4 kommer in på att 
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tillgänglighet och bra kommunikationsmöjligheter i lärplattformen är andra 

viktiga grundförutsättningar. I1 anser att lärplattformen måste kännas fräsch, 

modern och anpassad för framtiden. I5 anser att lärplattformen bör vara 

lärarens egendom så att det inte uppstår problem med copyright. 

Avslutningsvis så nämner I5 att det i slutändan är lärarens attityd som 

påverkar hur lyckad en lärplattform blir i utbildningen. 

 

Fråga 12: Nämn upp till fyra funktioner som du anser är viktiga för en 

lärplattform. 

 

Alla informanterna är överens om att det måste finnas möjligheter för 

dokumenthantering i lärplattformen och generösa lagringsutrymmen för 

material. De ser det som viktigt att studenterna sedan har tillgång till att både 

hämta hem materialet och lämna in eget. I2, I3 och I4 ser bra möjligheter för 

kommunikation som nyckelfunktioner för en lyckad lärplattform. Där ingår 

e-mail som I2 uppskattar är 90 % av all kommunikation, forum, chatt, video, 

ljud och anslag. I5 vill ha en rejäl funktion för planering då större delen av 

lärararbetet är för- och efterarbete. I2 säger att lärplattformar idag är dåliga på 

att anpassa sig för funktionsnedsatta så utökade funktioner för dem är något 

som behövs mer. En intressant funktion som I4 nämner är demoklassrum där 

studenter som inte är registrerade på kursen kan gå in och prova på så att de 

kan bilda sig en uppfattning om hur det är att studera en viss kurs. 
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5. Analys & Diskussion 
I kapitlet analyseras teorin och den insamlade empirin utifrån samma 

struktur som forskningsfrågorna och teorin. Utöver själva analysen 

tillkommer även diskussioner kring texten. 

 

5.1 Vilka krav ställer lärare på lärplattformar? 

 
Begreppet lärplattform kan definieras och tolkas olika beroende på vem som 

svarar på frågan. Författarna har olika definitioner och tolkningar för 

begreppet. Paulsens (2003) har en definition som täcker begreppets betydelse 

på ett väldig bra och omfattande sätt. Hans definition är att en lärplattform är 

en bred term för de olika IT-baserade system som organiserar och förser 

tillgång till webbaserade tjänster för lärande, vilket inkluderar 

åtkomstkontroll, tillhandahållande av läromaterial, kommunikationsverktyg 

och administration av användargrupper. Alla fyra informanterna som 

besvarade frågan bekräftar definitionen då deras definitioner är både likartade 

och ryms i Paulsens (2003). Närmast tolkning hade I2 och I5 då de menar att 

en lärplattform är ett elektroniskt verktyg som används för att få en 

fungerande pedagogik.  

 

5.1.1 E-learning 

 

En antydelse har gjorts av Cheung & Lam (2009) om att E-learning ska vara 

driven av pedagogiken snarare än tekniken och bör främst användas som ett 

komplement till klassrumundervisningen. Detta motsägs av I5 som istället 

anser att lärplattformar är ett administrativt hjälpmedel i lärararbetet snarare 

än ett försök att efterlikna klassrumundervisningen. 

 

IT-användningen inom lärandeprocessen har enligt författarna Fry, 

Ketteridge & Marshall (1999) gett nya möjligheter att strukturera 

undervisningen. Det går t.ex. att använda IT för att passivt förmedla 

kunskaper men även för att skapa en aktiv inlärningsmiljö där undervisning 

och diskussion kan ske online. Alla informanterna är överrens om att 

införandet av lärplattformar har påverkat arbetssituationen på något sätt. I1, 

I2 och I5 menar att en ny arbetsrutin för planering har uppstått pga. 

användningen utav lärplattformar. Bl.a. säger I2 att det krävs mycket mer 

noggrannhet i förberedelserna av kurser för att undvika missförstånd och 

oklarheter, eftersom misstag tydligare synliggörs samt att det är svårare att 

reda ut missförstånd när frågorna inte ställs ansikte mot ansikte. I2 säger 

vidare att användningen av lärplattformar har lett till att undervisningen blivit 

mer litteraturberoende då antalet klassrumsföreläsningar minskat. Detta leder 
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till att det blivit mer individuellt lärande där det är upp till studenterna att lära 

sig av litteraturen. Därför är det viktigt att lärarna skapar en tydlig struktur 

för undervisning och tar till sig av de sju punkter som Daneshgar, Van Toorn 

och Chan (2008) presenterar. 

 

Med andra ord handlar användningen av lärplattformar och andra IT-

lösningar inte enbart om studenter utan även om lärare. Författarna Fry, 

Ketteridge & Marshall (1999) förklarade att alla lärare har varierande 

kunskap gällande IT men om en lärare anser att den kunskap som han besitter 

inte är tillräcklig så är det lönsamt att förvärva de kunskaper som är mest 

relevanta. Fördelen som ges är en känsla av trygghet i användningen av IT, 

som sedan kan användas i undervisningen för att erbjuda studenter nya och 

bättre sätt att studera som t.ex. elektroniskt föreläsningsmaterial och 

videokonferenser. Detta bekräftas av I2 som anser att det krävs erfarenhet för 

att se nyttan med lärplattformar. 

 

5.1.2 Förberedelser 

 

Innan en kurs startar krävs det mycket planering och I1, I2, I4 och I5 

använder alla sig av en lärplattform i detta syfte. En del av arbetet är att 

strukturera kursrummet så att det passar läraren och kursen. Den första 

kontakten med studenterna sker inte genom en lärplattform utan det är istället 

lärarens ansvar att skicka e-mail eller brev. Närmare kursstart får studenterna 

tillgång till kursens rum i lärplattformen och det är först då de kommer i 

kontakt med läromaterial. Rosenberg (2001) säger att systemet ska klara av 

att hantera och bevara läromaterial som användare kan ladda ned innan 

lärandet påbörjas och det är precis vad som händer. I2 säger att just 

bevarandet av läromaterial som sedan kan uppdateras och återanvändas i 

framtida kurser är en nyckelfunktion för att spara tid. Vi håller med om att en 

klar struktur över allt material i lärplattformen är en självklarhet för effektivt 

arbete.  

 

Rosenberg (2001) tar även upp idén med en gemensam webbaserad 

kurskatalog där användare ska kunna söka efter kurser och dess tillhörande 

information. Ingen av informanterna tog upp detta som ett krav, kanske för 

att funktionen i dagsläget ligger utanför lärplattformarna och finns istället på 

universitetets hemsida. Eftersom studenterna inte får tillgång till 

lärplattformar förrän nära inpå kursstart så anser vi det rimligt att funktionen 

bör finnas på lärosätets hemsida och inte i en lärplattform. 

 

Närmare kursstart så uppstår nya problem, lokaler behöver bokas. I5 är 

positiv till hur lärplattformar och distansutbildning löser detta problem då det 

nu istället endast är studenternas motivation och teknikens begränsningar som 
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bestämmer utbildningstempo. Det är bra att utbildningen nu är flexibel och 

om lärarna och studenterna vill träffas ofta så finns möjligheten, det vill säga 

att lärplattformen måste kunna stödja stora mängder rum för diskussioner och 

föreläsningar. 

 

5.1.3 Kommunikation & diskussion 

 

Det är väsentligt att systemet ska ha möjlighet att bygga, underhålla och 

förvalta kunskapscommunities som kan vara allt från en medlemsprofilsida 

till diskussionsforum och chatt för att skapa gynnsammare förutsättningar för 

samarbete (Rosenberg, 2001). Kommunikation och diskussion tillåter 

onlinediskussion, chatt, dokumentutbyte och e-posttjänst (Cheung & Lam, 

2009). En lärplattform ska innehålla funktioner för kommunikation så som 

exempelvis diskussionsforum, e-post, chatt och stöd för samarbete 

(Rönnåsen, 2008). Alla informanter använder sig av lärplattformarnas 

kommunikationsverktyg för att kommunicera med studenterna. De fyra 

främsta sätten att kommunicera är chatt, diskussionsforum, anslag och e-mail. 

Teorin stödjer här empirin och det visar sig i att kommunikationsdelen av 

lärplattformarna är en av de delar som informanterna är mest nöjda med. I3 

och I5 använder sig utöver de fyra vanligaste sig även av ljud- och 

videokonferenser vilket är något som teorin inte tar upp. Det kan vara för att 

teorin inte är ny eller för att ljud och video försummas i lärplattformarna. 

Både I3 och I5 säger att de använder program utanför lärplattformen som ett 

resultat av detta. I5 ser precis som Rosenberg (2001) stora möjligheter för att 

stödja samarbete och kunskapscommunities. Enligt I5 ska det i dagsläget gå 

att planera en kurs med uppåt 1000 elever och en mängd lärare tack vare 

lärplattformar. Vi ser att lärarna i allmänhet är nöjda med de funktioner för 

kommunikation och samarbete som finns idag men precis som I3 och I5 

tycker vi att lärplattformarna saknar viss modern teknik då möjligheten till 

ljud- och videokonferenser är begränsad som bäst och det är här som det 

främst finns potential för förbättring. 

 

Systemet kan även användas för att utföra olika typer av registrering och för 

att ta fram register av olika slag. T.ex. ska användare kunna registrera, 

avanmäla eller förändra registreringsuppgifter (Rosenberg, 2001). Både I4 

och I5 använder sig av enkäter i lärplattformen, dock för olika behov. I4 

skapar enkäter för att t.ex. samla in anmälningar till möten medan I5 skapar 

kursutvärderingar. Även om båda enkäterna kan ses som snarlika så visar 

lärarnas användning att det bör finnas ett flexibelt verktyg för att skapa 

enkäter i lärplattformen då det är en bra källa för kvantitativ datainsamling. 

 

En annan intressant funktion som I4 tycker skulle vara bra att ha är 

demoklassrum där vem som helst kan gå in i ett kursrum och prova på hur det 
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fungerar att studera med hjälp av en lärplattform på en viss kurs. Vi hittade 

ingen teori som stödjer detta i litteraturen men vi anser att funktionen är 

väldigt intressant då det ger en uppfattning över hur studierna går till i en 

lärplattform. Sedan kan studenter och lärare själva bedöma om arbetssättet 

passar dem eller inte. 

 

5.1.4 Kunskapsbedömning  

 

Systemet kan innehålla diagnostiska verktyg som inkluderar provtester vilket 

ger användarna möjligheten att testa sin kunskap vid en given inlärning 

(Rosenberg, 2001). Det är bra om studenterna kan testa sin kunskap och få 

den diagnostiserad vilket I1 gör idag men när det kommer till tentor så går 

informanterna isär i sina åsikter. I1, I2 och I5 ser inga problem med att skapa 

tentor i lärplattformen men I2 är idag den ända som låter studenterna skriva 

tenta genom en lärplattform. Detta för att det enligt I2 själv men även I3 och 

I5 finns säkerhetsbrister. Det är svårt att bedöma vem det är som skriver 

tentan om inte konstant kontroll kan göras av studentens identitet. 

 

En annan del av kunskapsbedömningen är inlämningsuppgifter vilka I1, I2 

och I4 använder lärplattformar för att samla in. De anser att det måste finnas 

en enkel struktur för att samla in uppgifter så att det är lätt att rätta och 

betygsätta dem. I2 har dock fortfarande ett behov av att samla in 

papperskopior då det är svårt för många studenter att rita grafer och figurer i 

datorn. Vi anser att det inte är relevant nog för att ta med i vår lista då det 

finns många bra grafikprogram på marknaden idag och det är endast vid ett 

fåtal kurser som behovet är stort. 

 

5.1.5 Säkerhet 

 

En lärplattform är en obegränsad webbaserad digital arbetsplats där endast de 

som äger tillträde har tillgång (Spetzs, 2007). I2 säger att det idag är 

institutionens sekreterare som ger studenterna användarnamn och lösenord. I3 

är dock inte nöjd med de säkerhetsbrister som uppstår när det inte är läraren 

som har full kontroll över sitt kursrum och säger att för många har tillgång till 

kursrummet idag vilket gör att lärplattformen inte är exklusiv nog för att 

samla känsligt material. I5 säger att läraren bör vara ägare av sitt eget 

kursrum så att inga problem uppstår med t.ex. copyright och otillåtet intrång. 

Säkerhetsaspekter, både tekniska och organisatoriska ser vi som extremt 

viktiga då en lärplattform som inte går att lita på inte kommer användas. 
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5.1.6 Skräddarsy & integration 

 

Vi valde att fråga informanterna om möjligheten att kunna skräddarsy eller 

förändra lärplattformar fastän vi inte har någon teori som stödjer detta. 

Informanternas synpunkter går isär. I2 och I3 ser inga behov av detta utan 

tycker snarare att desto mer generellt systemet är desto bättre är det så att en 

kunskapscommunity bildas på arbetsplatsen. I1 tycker att det skulle vara bra 

att själv kunna förbättra irriterande problem och funktioner och I4 och I5 ser 

det som en möjlighet att själva få det som de vill men de inser samtidigt att 

det skulle skapa förvirring i organisationen och för användarna. I1 säger att 

det skulle vara enkelt att gå vilse i alla tekniska möjligheter vilket gör arbetet 

tidskrävande och i värsta fall måste support kontaktas. Vid ett universitet som 

Linnéuniversitetet med 2000 anställda skulle detta leda till stora ekonomiska 

och organisatoriska problem. Det är därför svårt att ta ställning till om det ska 

vara ett krav från lärarna att kunna skräddarsy lärplattformar. I slutändan går 

det inte att kräva denna funktion även om vissa mindre, framförallt estetiska 

modifikationer kan ge användaren en känsla av att lärplattformen är deras 

egen.  

 

Systemet måste kunna integreras och fungera väl med de olika system som 

finns i organisationen (Rosenberg, 2001). I2 ser inga fördelar med att koppla 

ihop olika system för mycket. Det skulle sätta press på läraren att ha kunskap 

om en stor mängd system. I4 har en annan syn på frågan, det skulle vara bra 

med samma inloggning till en stor del av systemen för att spara tid. I2, I4 och 

I5 tar alla upp Ladok som ett exempel på system som inte bör integreras då 

kontrollen där ska behållas strikt. Vi tycker att informanterna har ett lite snävt 

synfält på den här frågan. Precis som Rosenberg (2001) säger så måste en 

lärplattform integreras väl mot organisationens alla relevanta system. 

 

5.1.7 Stöd för funktionsnedsatta 

 

Ingen av författarna i den undersökta teorin tar upp problemet med att 

anpassa lärplattformar för funktionsnedsatta. Även här har I2 funderingar då 

I2 anser att läroplattformar idag saknar utökade funktioner som gör det lättare 

för funktionsnedsatta att studera. Exempel på sådana funktioner är bl.a. en 

tal- och skriftkonverterare där ett ord skrivs och sedan läser programmet upp 

det eller så säger personen ett ord som programmet skriver ned. Vi tycker att 

det är konstig att lärplattformarna inte har utformats med detta inbyggt. En 

lärplattform är ju trots allt ett tekniskt webbhjälpmedel för att tillhandahålla 

ett tydligt pedagogiskt stöd (Spetz, 2007) som ska användas för att underlätta 

t.ex. undervisning, interaktion och kommunikation. Då bör funktioner finnas 

för att ge alla studenter samma förutsättningar att lyckas med sina studier. 
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5.1.8 Viktiga förutsättningar & funktioner 

 

De enskilda funktioner som togs upp mest i teorin är dokumenthantering och 

kommunikation. Dessa två framkommer i Paulsens (2003), Rönnåsens (2008) 

och Spetzs (2008) definition av begreppet och förekommer också i Cheung & 

Lams (2009) övergripande beskrivning av de funktioner en lärplattform bör 

ha och bland Rosenbergs (2001) elva kärnfunktioner. Informanterna 

bekräftade detta under intervjuerna då de rankar funktionerna som några av 

de absolut viktigaste. Alla ser lärplattformar som en plats för 

dokumenthantering där det ska finnas möjligheten och utrymmet att lägga ut 

och samla in material. När det gäller funktionen för kommunikation anser 

merparten av informanterna att det är viktig att lärplattformarna erbjuder 

kommunikationsverktyg som används för kommunikation mellan alla 

berörda, när som helst och vart som helst. I2 betonar att en fungerande e-

mailfunktion är speciellt viktig då 90 % av hans kommunikation sker på detta 

sätt.  

 

De viktigaste förutsättningarna för en lyckad lärplattform är enligt vårt 

insamlade material att systemet ska vara tillgängligt, stabilt och fungera som 

det ska. Nästan alla informanter anser också att det är viktigt att 

lärplattformen är enkel att navigera och användarvänlig så att så många 

användare som möjligt är trygga i sitt arbete. Ett sätt att uppnå detta tar I1 

och I5 upp genom att säga att lärplattformen bör innehålla hjälpmedel som 

för arbetet vidare naturligt utan avbrott. Ett annat sätt är enligt I3, I4, I5 att 

lärplattformen erbjuder möjligheten till användaren att själv förändra och 

anpassa lärplattformen efter sina egna behov. Vi håller med om att en 

lärplattform ständigt måste vara tillgänglig, stabil och fungera som den ska. 

Det kan ses som en självklarhet men vid val av lärplattform är det enkelt att 

stirra sig blind på funktionalitet. Enligt I1, I4 och I5 uppstår det för mycket 

tekniska problem med de använda lärplattformarna och eftersom supporten 

inte alltid är tillgänglig skapas lätt frustration.  

 

I2 går en egen väg och menar att lärplattformens möjlighet att hjälpa till att 

förbereda och utforma föreläsningsmaterial samt val av presentationssätt är 

de viktigaste förutsättningarna för en lyckad lärplattform. Detta faller lite på 

vad som Cheung & Lam (2009) säger under ”utformning av kurs” i tabell 1. 

Vi är beredda att hålla med om denna punkt då materialet som skapas bör 

vara noggrant genomfört och välgjort. Det ökar intrycket av att kursen är bra 

och seriös men gör även att materialet är lätt att ta till sig och minskar risken 

för förvirring och missförstånd. 
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5.2 Organisationens överväganden inför implementationen av en 

lärplattform 

 
Implementationen av ett nytt system i en organisation ger upphov till många 

förändringar. För att implementeringen ska framstå som lyckad måste 

organisationen planera för vad ett nytt system kommer innebära för 

organisationens ekonomi, kultur, individer och som en förlängning även dess 

framgång (Beynon-Davies, 2002). Genom att vara uppmärksam på de 

fallgropar som finns går de att förebygga eller åtgärda. Efter att ha granskat 

teori finner vi att en författare inte täcker alla problem. Både Beynon-Davies 

(2002) och Mesaric (2003) väljer att fokusera på möjliga misslyckanden vid 

implementationen av ett nytt informationssystem men de punkter de tar upp 

är olika vinklar av samma problem vilket betyder att de kan komplettera 

varandra för att ge organisationen en större chans att lyckas med sin 

implementation. Boehm (1991) tar upp en mjukare vinkel på problemet då 

han väljer att lägga fokus på vad olika intressenter ser som otillfredsställande.  

 

De intressenter som Boehm (1991) tar upp går att kopplas mot de olika 

formerna av misslyckanden som Beynon-Davies (2002) och Mesaric (2003) 

skriver om. Kunder och utvecklare påverkas av budget- och 

tidsöverskridningar vilket leder till att organisationen får tillgång till sitt 

system senare och därmed inte kan ge organisationen den nytta som 

förväntades. Efter egna erfarenheter vet vi att detta även kommer påverka 

användningsfrekvensen i form av brist på intresse och motivation då 

förväntningarna att använda systemet kallnar och glöms bort.  

För användaren är produkter med fel funktionalitet, dåligt interface, bristande 

prestanda eller låg tillförlitlighet otillfredsställande (Boehm, 1991). Beynon-

Davies (2002) beskriver detta som ett tekniskt misslyckande men det kan 

även ses som Mesaric (2003) säger, ett förväntningsmisslyckande då det som 

systemet erbjuder inte är vad användaren förväntar sig. Därför är det viktigt 

att både samla in tydliga krav och förväntningar från användaren vilket inte 

är lätt då de ofta inte har kunskap eller möjlighet att uttala sina förväntningar. 

Genom att följa Basir, Ahmad och Noors (2010) beskrivning av 

implementationens första fas, det krävs en fysisk infrastruktur i form av en 

stabil höghastighetsuppkoppling, gärna med stöd för trådlös uppkoppling 

inom organisationen så undviks många av de tekniska misslyckandena. Inom 

en organisation med rimligt beständig användarbas bör det gå att planera 

vilken prestanda som krävs för att driva systemet på ett stabilt sätt. Även när 

det inte är perfekt ekonomiskt kalkylerat så betalar sig en hög 

tillfredsställelse bland användarna sig inom andra områden, så som 

supportkostnader och benägenhet att använda systemet. 
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Ett stort och svårt problem för organisationer att tackla är 

interaktionsmisslyckanden. Misslyckandena beror på brister i ledningen av 

organisationen och tydlig artikulering av ledarnas attityder, organisationens 

kultur och motivation (Mesarics, 2003). I en pedagogisk verksamhet krävs en 

klar policy för äganderätt och belöning av lärarna när de använder systemet i 

sitt arbete för att öka deras motivation att ta till sig den nya teknologin (Basir, 

Ahmad och Noor, 2010). Just lärarens engagemang och att han eller hon tror 

på den utbildningsform som används påverkar studenterna i sina studier. När 

en lärare uttrycker negativa känslor om t.ex. en lärplattform till studenterna 

ger det klara signaler att den inte kommer eller bör användas. Som 

mellanhand är därför lärarens motivation viktig, annars bryts hela kedjan.  

 

Av Beynon-Davies (2002) åtgärder på de fyra olika misslyckandena anser vi 

att endast två är relevanta för vår undersökning. Hans åtgärder på tekniska 

misslyckanden passar bättre för en organisation som bedriver utveckling. På 

projektnivå krävs det givetvis alltid effektivt ledarskap men kontroll av den 

personal som är i kontakt med systemet sker efter implementationen. Det 

krävs däremot en effektiv planering av projektet och att strategin för systemet 

kopplas mot organisationens generella affärsstrategi.  
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6. Slutsats 
I kapitlet redovisas slutsatser av det utförda arbetet, där checklistan 

sammanställs och presenteras i punktformat. Det ges även förslag till vidare 

forskning. 

 

Empiriskt härledda 

 

 Lärplattformen måste vara stabil och fungera som planerat, se till att 

systemet är noggrant testat innan det implementeras i organisationen. 

 Lärplattformen måste alltid vara tillgänglig för användarna. Den ska 

gå att användas vart som helst och när som helst. Eventuellt underhåll 

av lärplattformen bör läggas när användningen är så låg som möjlig. 

 Lärplattformen måste vara enkel att navigera och vara användarvänlig 

för så stor del av användarna som möjligt. Var uppmärksam på att alla 

användare har olika erfarenheter av IT och lärplattformar. 

 Lärplattformen måste ha hjälpmedel som hjälper användaren komma 

vidare i sitt arbete. Oklarheter tar tid och skapar frustration. 

 Lärplattformen måste ha en funktion för att hantera 

undervisningsmaterial. Det ska gå att ladda upp, lagra och ladda ned 

material. Var uppmärksamma på att olika kurser kommer kräva olika 

mängd lagringsutrymme, så se till att tillräcklig kapacitet finns. 

 Lärplattformen måste stödja kommunikation mellan användarna. De 

vanligaste kommunikationsmedierna som är chatt, forum, e-mail och 

anslag ska finnas och vara väl genomtänkta medan ljud- och 

videokonferens bör finnas. 

 Lärplattformen måste ha en funktion som hanterar 

inlämningsuppgifter där studenterna kan ladda ned uppgifter och 

sedan ladda upp dem. Alla studentens uppgifter samlas på ett ställe 

vilket gör det enkelt för läraren att rätta, betygsätta och sammanställa 

resultat. 

 Lärplattformen måste ha stöd för funktionsnedsatta. Alla användare 

ska ha samma förutsättningar att använda lärplattformen. 

 Lärplattformen måste ha hög säkerhet. Läraren bör vara den som 

bestämmer vem som får tillgång till sina kursrum. Inga obehöriga ska 

kunna ta sig in då det i många fall finns känslig information där. 

 Lärplattformen bör ge lärarna möjligheten att genomföra 

kunskapsbedömning av studenterna så som tentor och provtester där 

studenten kan testa sin kunskap. Var uppmärksamma på att en 

kontroll av studentens identitet bör finnas. 
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 Lärplattformen bör ge användarna möjligheten att skapa flexibla 

enkäter som kan användas vid t.ex. kursutvärdering och anmälan till 

möten. 

 Lärplattformen bör ha ett eller flera demokursrum där användare som 

inte är registrerade i plattformen kan prova på hur det är att studera 

med lärplattformen. 

 Lärplattformen bör vara modifierbar. Många lärare uppskattar att 

kunna skräddarsy sina kursrums design. Var uppmärksamma på att 

modifierbar funktionalitet ger upphov till mer förvirring för 

användarna än modifierbar design. 

 Lärplattformen bör gå att integrera och fungera väl ihop med 

organisationens övriga system. 

 

Teoretiskt härledda 

 

 Organisationen bör samla in tydliga krav och förväntningar från 

användarna innan val av lärplattform. Det ökar chansen att 

användarna får vad de vill och därför ökar även användarfrekvensen. 

 Organisationen bör bygga upp en stabil fysisk infrastruktur som ska 

kunna stödja användandet av lärplattformen. 

 Organisationen bör ha en klar policy för äganderätt och belöning av 

de lärare som försöker ta till sig lärplattformen. 

 Organisationen bör ha en bra plan för implementationen av 

lärplattformen för att minska risken för budget- och 

tidsöverskridningar. 

 Lärplattformen bör anpassas efter organisationens behov och strategi 

snarare än att organisationen anpassar sig efter lärplattformen. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka om den slutsats vi drar är relevant för 

organisationer som vill implementera en ny lärplattform. Både i de fall då 

ledningen har stor respektive liten erfarenhet av ämnet. Då går det att se om 

checklistan motsvarar båda gruppernas förväntan. Som en utökning till vår 

undersökning vore det givande att utföra en snarlik undersökning på de andra 

intressenternas krav så som studenter och administratörer för att skapa en 

helhetsbild över organisationen. Vi ser gärna också att någon i framtiden 

utför en liknande undersökning som vår för att se om kraven har förändrats 

och om den checklista vi sammanställer idag fortfarande är aktuell då. 
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7. Reflektion 
I kapitlet sker en tillbakablick över våra åsikter och tankar kring resultatet av 

undersökningen och metoden. 

 

7.1 Reflektion över resultat  

Vi har valt två frågeställningar för vår undersökning. Den första 

frågeställningen, lärarnas krav ger organisationer en snabb överblick över vad 

lärarna anser vara viktigt för att kunna utföra sitt arbete. Det är något som 

inte behandlats särskilt mycket i litteraturen tidigare. Vår andra 

frågeställning, vad organisationen bör överväga inför implementationen av en 

lärplattform, vänder sig mot organisationen där vi informerar om vad som 

kan misslyckas och vilka åtgärder som kan tas för att förhindra dessa. 

Anledningen till att vi valt våra två frågeställningar är att de kan ses som 

komplement till varandra för att få mycket av den information som krävs för 

en lyckad implementation. Tyngdpunkten ligger på frågeställning ett med en 

empirisk undersökning och mer omfattande teori. Den andra frågeställningen 

ser vi som ett kort komplement till den första frågeställningen för att göra vår 

checklista mer komplett. I vår slutsats visar vi att insamlingen av tydliga krav 

från användarna är en del av svaret på andra frågeställningen. Sambandet 

mellan våra frågeställningar är att första frågeställning ses som en 

fördjupning av en del av den andra frågeställningen. 

 

Vi finner att det idag finns en brist på konkret simpelt material inom många 

områden. Lärplattformar har nu varit en del av vår utbildning i tre år och vi 

tycker att ett flertal klara krav har missats vid val av lärplattform i vår 

utbildning. Genom att skapa en klar lista över alla relevanta krav som fem 

lärare från olika institutioner och en teorisökning tillsammans kommer fram 

till hoppas vi att både lärare och studenter i framtiden kommer ha det 

tekniska stöd som krävs för att bedriva en effektiv pedagogik. Den andra 

delen som mer berör organisationen ser vi som ett komplement till lärarnas 

krav så att många av de misslyckanden som sker vid implementationer av 

informationssystem kan undvikas och därmed spara lärosätet stora 

ekonomiska förluster och frustrerade intressenter. 

 

Som vi skrivit tidigare har Jenderhag och Carlsson (2008) gjort en snarlik 

undersökning men på en militärhögskola medan vår är på ett traditionellt 

universitet. Deras fokus ligger även mer på ett expertutlåtande medan vår 

undersökning endast hade kravet att lärarna ska ha använt lärplattformar i 

utbildningssyfte. Vi anser att deras slutsats är något oklar. Det finns inga 

punkter som snabbt kan gås igenom utan det krävs en omfattande genomgång 

av deras resultat och analys för att få fram de krav som eventuellt kom fram.  
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Rosenberg (2001) som vi har haft stor nytta av berör delvis samma område 

som oss med sina elva kärnfunktioner. Vi anser dock att vissa av dem inte 

berör undervisningen eller pedagogiken vilket gör att det finns utrymme för 

komplettering. Att Rosenbergs bok är från 2001 måste också tas i beaktning 

då väldigt mycket har hänt inom området sedan dess. Även om många krav 

fortfarande är desamma har dagens lärare ett annat perspektiv än för tio år 

sedan.  

7.2 Reflektion över val av metod 

Det metodval som vi har använt oss av till denna uppsats var kvalitativ med 

en deduktiv ansats. Vi tycker att det valet varit lämpligt och fungerat väldigt 

bra eftersom vi hade chansen till att först skapa en förkunskap inom ämnet 

med hjälp av teorin och därmed fick grundläggande kunskap innan vi gick ut 

och genomförde empiriinsamlingen. Empiriinsamlingen som skedde med 

hjälp av en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av intervjuer var även 

passande eftersom denna typ av metod kan ge oss information om något unikt 

och speciellt (Jacobsen, 2002), vilket även var målet med hela 

undersökningen då vi samlade upp olika krav som en lärare kan tänkas ha på 

en lärplattform. Att det föll på just enskilda intervju var för att det var det 

vanligaste sättet (Jacobsen, 2002) och att vi ansåg att bättre kontakt med 

informanterna kan skapas om det genomförs individuellt på ett ställe där 

informanten känner sig bekväma. Vi fick fram väldig bra information som vi 

nog inte hade fått fram med hjälp av en kvantitativ datainsamlingsmetod då 

svarsalternativen oftast är standardiserade och begränsade (Jacobsen, 2002). 

På det hela tycker vi att det har gått bra och gett oss den information som vi 

behöver men vi anser nu i efterhand att vi nog borde även har genomfört en 

mindre kvantitativ enkätundersökning på mellan fyra till sex frågor som 

komplettering för att uppnå idealet (Jacobsen, 2002) och få in lite mer 

information som kan ge stöd för säkerställningen av resultatet. Vi borde 

kanske även ha genomfört ett par intervjuer till men pga. brist med tiden 

ansåg vi helt enkelt att vi inte skulle ha hunnit med fler. 

 

Urvalsmetoden har fungerat väldigt fint då vi gallrade bort personer som inte 

har erfarenhet av lärplattformar och därmed endast har personer med kunskap 

om lärplattformar som potentiella informanter. Detta ledde till att vi kunde 

vara säkra på att informanterna är kunniga samt har erfarenhet av 

lärplattformar och kan ge oss relevant information. Att vi sedan genomförde 

ett slumpmässigt val med förutsättning att endast en lärare per institution 

berodde på att vi vill uppnå ett bredd- och variationsurval. Detta eftersom 

olika förutsättningar kan råda på de olika institutionerna. Lärare på en viss 

institution kan använda sig av lärplattformar på helt andra sätt än en annan 

eller ha mer teknisk kunskap än andra osv. Genom denna kombination av 
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urvalsmetoder så anser vi att vi har fått fram en bra och relevant grupp av 

informanter. 

 

I analysarbetet så tycker vi att i den första delen där vi letade efter sambandet 

mellan teori och empiri för att sedan säkerställa att teorin är tillräcklig, har 

fungerat bra, då vi med empirin i handen kunde jämföra vad lärarna sa mot 

den teori som samlats in och på så sätt säkerställa teorin. Trots att det var 

tidskrävande och ibland upplevdes som väldigt svårt att analysera en 

kvalitativ datainsamling var analysprocessen som beskrivs i Jacobsens bok 

(2002) till hjälp. När det gäller den andra delen så kände vi liksom i den 

första delen att det var ganska svårt att komma igång, i detta fall speciellt då 

vi inte hade en empirisk undersökning som kan ställas emot teorin. Det 

skapade lite osäkerhet i början då vi inte kunde luta oss mot empiri utan 

måste granska texten själva och göra en bedömning över vad som är relevant 

genom att jämföra olika källor och hitta samband mellan dem. 

 

När det gäller tillförlighetskraven och tillhörande validitet och reliabilitet så 

har vi inte mycket att säga. Vi har arbetat med akademisk litteratur och 

forskning som är relevant inom ämnet, erkända forskningsdatabaser och 

relevanta informanter. Vi har även sett till att data som vi får fram av 

informanterna är så korrekt återgivna som möjligt med hjälp av anteckningar 

och inspelningar av intervjuerna. Allt detta tycker vi har ökat 

undersökningens trovärdighet och gett den en bra kvalitet och tillförlitlighet. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

 

 Kort presentation av oss, Niklas Skårner och Mustafa Medan. 

 Ändamål med undersökningen. 

 Hur informationen från intervjun ska användas. 

 Intervjuerna är frivilliga. 

 Informationen är konfidentiell. 

 Informationen kommer enbart att användas i syfte att färdigställa 

uppsatsen och för att komplettera en undersökning över lärares behov 

på Linnéuniversitetet. 

 Intervjun kommer att spelas in och informanterna ska informeras om 

detta. 

 

 

1. Hur lång erfarenhet har du av att använda lärplattformar? 

2. Vad är din definition av ordet lärplattform? 

3. Berätta om hur användandet av lärplattformar påverkat din 

undervisning. 

- Seminarium, föreläsning och handledning 

4. Berätta om på vilka sätt du använder lärplattformar för att förbereda 

inför en kursstart t.ex. kursplan, schema och undervisningsmaterial. 

5. Berätta om på vilka sätt du använder lärplattformar under kursens 

gång med tanke på kommunikation och diskussion. 

- På vilka sätt samordnar och fördelar du arbete med kollegor. 

6. Berätta om på vilka sätt du använder lärplattformar under kursens 

gång med tanke på prestationsbedömning. 

- Inlämningsuppgifter, betygsättning, tentor 

7. Berätta om på vilka sätt du använder lärplattformar under och efter 

kursens gång med tanke på kursadministration. 

-      Betygsrapportering (Ladok), arkivering 

8. Berätta om vad du tycker om att själv kunna skräddarsy lärplattformar 

efter dina behov. 

9. Hur ser du på att integrera lärplattformen med andra system? 

10. Hur tillfredsställd är du med de lärplattformar som finns att tillgå 

idag? 

- Vad är du nöjd/missnöjd med? 

11. Vilka är enligt dig de viktigaste förutsättningarna för en lyckad 

lärplattform? 

12. Nämn upp till fyra funktioner som du anser är viktiga för en 

lärplattform. 


