
 
 
 

Utvärdering av skolportalen 
Stockholm Skolwebb 

 

 
 
 
  
  
  
 
 
 
 

 

 
 
 

 H A R I S  K A S U M O V I C  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 Examensarbete 
 Stockholm, Sverige 2013 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utvärdering av skolportalen 
Stockholm Skolwebb 

 

 
 
 
   
   
  
 
 
 H A R I S  K A S U M O V I C  

 

 
 

  
KTEX4N, Examensarbete inom teknik och lärande; 
människa-datorinteraktion om 30 högskolepoäng 

 vid Programmet för civilingenjör och lärare, 
 inriktning matematik och IT–datateknik 30 högskolepoäng 

 Kungliga Tekniska Högskolan år 2013  
 Handledare på CSC var Henrik Artman och på SU Tanja Pelz-Wall 
 Examinator var Henrik Artman 
 
 TRITA-CSC-E 2013:022 
 ISRN-KTH/CSC/E--13/022--SE 
 ISSN-1653-5715 
 
 
 
 Kungliga tekniska högskolan 
 Skolan för datavetenskap och kommunikation 
 
 KTH CSC 
 100 44 Stockholm 
 
 URL: www.kth.se/csc 

 

 

 
 

 

 



 2 

Sammanfattning 
 

Utvecklingen av Internet och de kommunikationsmöjligheter den har fört med sig har 
gjort avtryck i samhället som helhet. Ett område där IT-teknologin föranlett stora 
förändringar är den svenska skolan, där de senaste tio åren kännetecknats av stora 
satsningar inom området. Internet skulle förbereda eleverna för arbetslivet och underlätta 
informationssökning och för lärare skulle det underlätta det administrativa arbetet. 
Internet har även öppnat nya kanaler för kommunikation mellan skolans olika aktörer.   

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka om Stockholm Skolwebb, den 
Internetportal som används av grundskolor i Stockholm uppfyller de pedagogiska mål 
och verksamhetsmål som Stockholm Stad ställer på IT-verktyg som skall användas inom 
stadens skolverksamheter. Undersökningen syftade också till att se på vilket sätt portalens 
användning påverkat och hur den uppfattas av skolans olika aktörer, dvs. elever, 
vårdnadshavare och lärare. Hur påverkade användarnas önskemål och de lokala 
verksamhetsbehoven valet av Stockholm Skolwebb som lärplattform för stadens 
grundskolor? 

Utvärderingen genomfördes på en av Stockholms grundskolor. Den önskade 
informationen om bakgrunden kring Stockholm Skolwebb inhämtades via intervjuer med 
skolledningen. Utvärderingsmomenten med lärare och vårdnadshavare bestod utav 
användartester med hjälp av ”tänka högt”-metoden, skriftliga frågor och semi-
strukturerade intervjuer. Elevernas synpunkter inhämtades via samtal i form av en 
fokusgrupp.  

Utvärderingen visade på att idén bakom Stockholm Skolwebb är bra men att själva 
portalen innehåller många brister och behöver genomgå stora förändringar innan den kan 
verka som en fungerande lärplattform. 
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Abstract 
 

The development of Internet and the vast options for communication it has brought with 
it, has made footprints in the society as a whole. Great changes induced by the new 
Information Technology has had an effect on the swedish school, where the past decade 
has been associated with large efforts in this matter. Internet was in part to prepare the 
students for their working life and part to make the gathering of information easier, for 
teachers it would chiefly facilitate their administrative work. Internet has also opened 
new channels of communication between the different persons involved in the school. 

The purpose of this Master Thesis has been to examine whether Stockholm Skolwebb, 
the Internet portal used by the nine-year compulsory school in Stockholm, comply with 
the pedagogical and activity goals set by the City of Stockholm for the IT tools to be used 
within the citys schools. The study also aimed to look at how the use of the portal has 
effected and how it is perceived by the persons involved, i.e. students, guardians and 
teachers. How did the users wishes and the local activity needs influence the choice of 
Stockholm Skolwebb as the learning management system for the citys elementary 
schools? 

The evaluation was carried out at one of the compulsory schools in Stockholm. The 
requested background information regarding Stockholm Skolwebb was obtained via 
interviews of two persons in the school management. The evaluation methods used with 
teachers and guardians consisted of usability tests by means of the "think aloud" method, 
written questions, and semi-structured interviews. The views of the students were 
acquired through a conversation in the form of a focus group. 

The evaluation showed that the idea behind Stockholm Skolwebb is great, but the actual 
portal contains so many flaws it needs to go through some major changes before it can be 
considered a satisfactory working learning management system.  
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INLEDNING 
 
Dagens samhälle präglas av de stora förändringar inom kommunikationsområdet som till 
stor del föranletts av Internetteknologins intåg. En sektor som tagit del av dessa 
förändringar är den svenska skolan där det senaste decenniet kännetecknats av olika 
satsningar inom IT-området. Satsningarna har omfattat allt ifrån inköp av IT-utrustning 
till insatser för ökad IT-kompetens hos landets lärare.   

Som ett resultat av dessa satsningar, har en del skolor börjat använda sig utav IT-baserade 
lösningar för kommunikation mellan skolans olika aktörer dvs. mellan elever, lärare och 
vårdnadshavare. Från att e-post har varit den självklara IT-baserade kommunikations-
kanalen har skolorna på senare tid börjat använda sig utav integrerade lösningar i form av 
Internetportaler. 

 
Bakgrund 
 
Stockholm Skolwebb är den internetportal som används av Stockholm Stads grundskolor. 
Portalen har varit i drift sedan 2006 och idag använder ca. 70 av stadens 147 grundskolor 
olika delar av Stockholm Skolwebb inom sina verksamheter. Portalens implementering är 
ett led i arbetet med att samordna datorsystemen inom Stockholm Stads skolor och ge de 
inblandade parterna ett effektivt stöd för planering och uppföljning av verksamheten. 

Användargrupper som nyttjar systemet är lärare, elever och vårdnadshavare. Genom 
Stockholm Skolwebb skall lärare bland annat föra in frånvaro och registrera provresultat, 
elever skall hämta det aktuella schemat, veckobrev m.m. Föräldrar skall via portalen hålla 
kontakt med lärare och kunna få en lätt översikt av aktuella händelser som berör det egna 
barnet.  

Den kommunikation mellan olika aktörer i en skola som vanligtvis sker via e-post och via 
olika slags brev i pappersform skall, efter portalens implementering, ske enbart via 
Stockholm Skolwebb, dvs. portalen är tänkt att vara ett nav när det gäller 
kommunikationen som berör verksamheten inom stadens grundskolor. 

Portalen är baserad på TietoEnators produkt Rexnet. 

Grundidén bakom implementeringen av portalen vilar på Stockholm Stads styrdokument 
”Strategi för IT i skolan” från 2005 där man bl.a. framhäver prioritering på IT-baserade 
verktyg.  

Stockholm Stad har hittills investerat drygt 10 miljoner kronor i systemet och kostnaden 
för 2009 beräknas uppgå till 6,7 miljoner kronor. Den kostnad som varje skola årligen 
skall betala för användning av Stockholm Skolwebb är beräknad till 110 kronor per elev 
(By, 2009-04-01). 
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Sedan Stockholm Skolwebb börjat implementeras på stadens grundskolor har projektet 
mött kritik från dess användare. Kritiken handlar i stora drag om portalens dåliga 
prestanda, om det svåranvända gränssnittet och om den valda säkerhetslösningen med    
e-legitimation (Omvärldsbloggen, Skolverket). 

Utvärderingen som genomförts i detta examensarbete har fokuserat på en av stadens 
grundskolor där vårdnadshavare har uttryckt missnöje med hur Stockholm Skolwebb har 
påverkat kommunikationen med skolan sedan portalens implementering.  
Missnöjet har i likhet med den ovannämnda kritiken handlat om den dåliga prestandan 
och om de ofta förekommande driftsstoppen hos portalen och om att användare inte 
uppfattat systemet som användbart.  

 

Stockholm Skolwebb på den besökta skolan 
 
För att få mer information om hur och när den berörda skolan börjat använda portalen, 
vilka beslut som låg bakom dess implementering på skolan, på vilket sätt portalen 
förändrat kommunikationen mellan de olika användarna samt få veta mer om skolans 
framtida planer angående portalens implementering gjordes intervjuer med två personer 
ur skolledningen.  
 

Intervjuer med skolledarna 

Portalen började användas på skolan under skolår 2006/2007. Genom diverse seminarier 
och kurser introducerades Stockholm Skolwebb för personalen. När det gäller den 
praktiska implementeringen, skedde denna i flera steg men alla lärare började samtidigt 
med användningen av portalen. 
 
Innan skolan började använda Stockholm Skolwebb, saknade den ett liknande verktyg för 
kommunikation mellan elever, vårdnadshavare och lärare. Sedan tidigare använde sig 
skolan av mjukvaran P.O.D.B. för dokumentation av s.k. behovsinventeringar av 
eleverna. Eftersom skolan hade ett väl fungerande intranät, tillsattes en arbetsgrupp vars 
mål var att hitta lämpliga IT-lösningar för att nå ut till elevernas vårdnadshavare. 

Gruppen avslutade sitt arbete då skolan fick information om att alla grundskolor i 
Stockholm skulle gå över till Stockholm Skolwebb. Detta beslut var något som fattats 
centralt utan något egentligt inflytande från skolans sida. Skolans påverkan låg enbart i 
valet av omfattning och hastighet med vilken portalen skulle implementeras i skolans 
verksamhet. Den berörda skolan hade även representanter i den lokala ”skolwebbs-
gruppen” vars syfte var att ge feedback om portalen. Enligt en av skolledarna kändes hela 
det inledande arbetet kring portalen som ett försök, eftersom portalen förändrades 
löpande under arbetets gång.  



 8 

En arbetsgrupp på skolan jobbade med att få fram en plan för hur implementeringen 
skulle gå till och bestämde om och när man skulle starta med användningen av ”rum” och 
vilken struktur portalens användning skulle ha på skolan. Man tittade även på en av 
skolorna i närområdet som hade börjat använda Stockholm Skolwebb redan tidigare.  

I början av projektet gjordes det inga planerade satsningar på att få ”styrd” feedback från 
de olika användarna. Man hade inte heller genomfört några tester av portalen med hjälp 
av en testgrupp. Skolan gjorde inga insatser för att få in elevernas reflektioner och åsikter 
om portalen.  

Den kontinuerliga feedbacken man fick var i form av kommentarer och påpekanden från 
vårdnadshavare. I början av 2009 bestämde sig skolan för att göra en ordentlig enkät 
bland elevernas vårdnadshavare om Stockholm Skolwebb. Enkäten innehöll bland annat 
frågor om den upplevda användbarheten hos Stockholm Skolwebb och 
användningsgraden av portalen hos de berörda vårdnadshavarna. 

Här följer en del av enkäten som berör vårdnadshavare i år 6-9 (Bild 1-4). Sammanlagt 
290 vårdnadshavare deltog i enkäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bild 1. Fråga 3a i enktäten för vårdnadshavare i år 6-9 
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                   Bild 2. Fråga 3b i enktäten för vårdnadshavare i år 6-9 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

                 
                                                 Bild 3. Fråga 4 i enktäten för vårdnadshavare i år 6-9 
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                      Bild 4. Fråga 7 i enktäten för vårdnadshavare i år 6-9 
 

Nedan följer motsvarande resultat av enkäten för vårdnadshavare från år F-5  
(Bild 5-8), där 127 personer deltog i enkätundersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  

                    Bild 5. Fråga 3a i enktäten för vårdnadshavare i år F-5 
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       Bild 6. Fråga 3b i enktäten för vårdnadshavare i år F-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Bild 7. Fråga 4 i enktäten för vårdnadshavare i år F-5 
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                              Bild 8. Fråga 7 i enktäten för vårdnadshavare i år F-5 

 

De två intervjuade skolledarna är inte direkt inblandade i det fortlöpande arbetet med 
Stockholm Skolwebbs implementerig utan detta sköts av en person på skolan med 
speciellt ansvar för det. Skolledningen, och i första hand rektorn har dock det 
övergripande ansvaret för projektet. En av arbetsledarna var delaktig i ett av arbetslagen 
som var utvalda till ”pilotprojektet” där man jobbade med att få vårdnadshavare att börja 
använda Stockholm Skolwebb. Under den initiala perioden var skolledarnas jobb att 
”pusha på” när det gällde projektets implementering.  

Skolan saknar en lokal handlingsplan för att implementera Stockholm Skolwebb. 
Besluten om implementeringen finns dock dokumenterade i form av mötesprotokoll. 

Skolledarna anser att det krävs ett fungerande system för att man skall kunna, vilja eller 
våga blicka framåt. Stockholm Skolwebb i sin nuvarande form är inte ett sådant system. 
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TEORI 
 

IT i den Svenska skolan 
 
Tankar på att använda datamaskiner i den svenska skolan fanns redan på 1960-talet. 
Funderingarna kring införandet var till stor del präglade av den tidens strävan efter 
effektivisering och rationalisering inom industrin. Under denna period, närmare sagt den 
senare delen av 1960-talet, lades de första riksdagsmotionerna fram som berörde IT-
undervisningen inom den svenska skolan. 

I början av 1970-talet började man med arbetet att införa IT-undervisning i skolan. 
Dåvarande Skolöverstyrelsen fick i uppdrag att utreda möjligheter att införa undervisning 
i datorteknik i grund- och gymnasieskolan. Under 1974 startades projektet ”Dator i 
skolan” (DIS) som omfattade 450 lärare och 8000 elever (Söderlund, 2002). Projektet 
omfattade både grund och gymnasieskolan och innebar även fortbildning för lärare. DIS 
tre huvudområden var undervisning om datorer, datorer som verktyg för modernisering 
av skolundervisningen och användning av datorer som inlärningshjälpmedel. Som en del 
av projektet gjordes det försök med olika studieplaner för datalära. DIS projektet varade i 
fem år och följdes upp av två andra projekt; PRODIS (Programvara och datorutrustning i 
skolan) som varade under skolåren 79/80 till 81/82, och senare DUN (Dator i 
undervisningen) som var verksamt 81/82-84/85. 

Ett annat stort projekt som handlade om IT-undervisning i skolan var PRINCESS-
projektet (Project for Research on Interactive Computer based Education Systems) som 
startades 1973. Inom detta projekt la man fokus på datorer som verktyg i undervisningen. 
Enligt Söderlund (Söderlund, 2002) kan projektet ha haft betydande inflytande på  
Skolöverstyrelsens slutrapport för DIS projektet. 

Som ett slutresultat av de ovannämnda ansträngningarna kom Skolöverstyrelsens första 
program för datorundervisning i grundskolan. Innehållet i detta program hade direkt 
inverkan på utformningen av den nya Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80). Lgr 80 
var den första läroplanen för den svenska skolan som innehöll ämnet. 

Under 1984 kom Skolöverstyrelsen fram med ett nytt handlingsprogram som omfattade 
stimulering av skolornas inköp av datorer. Motkrav var bl.a. utökning av tiden för ämnet 
datalära på högstadiet till minst 80 timmar. 

Första projektet som innebar en satsning på datoranvändning inom hela skolan och inte 
enbart inom vissa årskurser kom 88/89. Det treåriga projektet kallades för DOS (Dator 
och skolan) (Riis, 1991 citerad i Söderlund 2002, s. 83). Man lyfte fram påverkan av 
informationsteknologin på hela samhället och vikten av att möta den nya tekniken med 
ökad kompetens inom området. Detta skulle uppnås genom förändringar i utbildnings-
systemet.  
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I början av 1990-talet började den stora förändringen föranledd av Internets kommersiella 
introduktion. År 1994 tillsatte regeringen den första IT-kommissionen på grund av att 
Internet, e-post och nya kommunikationsvägar började göra stora avtryck i samhälls-
bilden. Samma år påbörjades arbetet med det första skoldatanätverket och 1998 
presenterade regeringen dokumentet ”Lärandets verktyg – nationellt program för IT i 
skolan” där man poängterade vikten av lärarnas kompetens inom området. 
 
Den stora satsningen genomfördes under åren 1999-2002. IT i skolan eller ITiS innebar 
att ca 70000 lärare erbjöds att i sina arbetslag bedriva kompetensutveckling inom IT-
området och introducera datorn som ett pedagogiskt verktyg på skolan. Målet med 
projektet var att höja lärarnas kompetens inom IT-området. Man ansåg att elevernas 
kunskaper inom området ofta var betydligt bättre än lärarnas och ville genom ITiS 
förändra den bilden. 
 
Under det tidiga skedet låg ansvaret för IT-frågor inom skolan hos stiftelsen för 
kunskaps- och kompetensutveckling (KK stiftelsen) och ITiS kommissionen. Detta har 
lett till att målen för IT-satsningar har varit varierande och inte alltid tydligt uttalade.  
 
År 2003 flyttades ansvaret för IT-satsningarna inom skolan över till “Myndigheten för 
skolutveckling” som hade i uppdrag att förtydliga arbetet med IT-satsningarna inom 
skolan. Myndigheten upphörde den 1 oktober 2008 och mycket av den verksamhet som 
den bedrev togs över av Skolverket. 
 

Mål med IT i skolan 
 
Även om IT-frågorna varit en del av skolverksamheten under en lång tid, har det saknats 
uttalade mål med IT-satsningarna i skolan. Under en lång tid har dessa satsningar setts 
som en del i att förbereda eleverna för arbetslivet. Ur pedagogisk synvinkel sågs IT 
främst som ett verktyg för lärare att anpassa arbetsmetoder, material och redovisningssätt 
för enskilda elevers behov. 
 
Även jämlikhetsperspektivet har varit ett av argumenten för satsningarna då man ansåg 
att möjligheten att skaffa sig grundläggande kunskaper i området inte skall vara beroende 
av föräldrarnas ekonomiska tillgångar (Strategi för IT i skolan, 2003). Internettekniken 
har även framhävts som ett viktigt verktyg för elever för sökning av ny information. 
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MDI – Människa-datorinteraktion 
 

Kort Historik 
 
Termen MDI och dess engelska motsvarighet HCI (Human-Computer Interaction) är en 
relativt ny term inom den vetenskapliga världen och har varit känd sedan åttiotalet. Dess 
rötter finns dock i några betydligt mer kända vetenskapsgrenar.  

Systematiska studier kring människors arbetsprestation i samspel med verktyg och 
maskiner började utföras i slutet av förra seklet och fokus för den forskningen var 
manuellt arbete i fabriker. Undersökningar av fenomen kring interaktion mellan 
människor och maskiner fick ett uppsving under andra världskriget då alla inblandade 
parter var intresserade av att kunna framställa effektiva vapen.  
Detta ledde till ett ökat intresse för detta område från vetenskapsvärlden och resulterade i  
grundandet av Ergonomic Research Society år 1949 (Dix, et.al 2004) som det första 
vetenskapliga samfund med fokus på interaktivitet. Till en början var forskningen av 
allmän karaktär dvs. omfattande alla system där arbetsprestationen kunde sättas i 
samband med det verktyg som användes, oavsett om det handlade om manuellt eller 
maskinarbete. 
Allteftersom datortekniken började få större spridning i samhället, började fokus flyttas 
mot samspelet mellan människan och det datorsystem hon använder.  

MDI är en mångfasetterad vetenskap och innehåller element från bl.a. psykologin, 
beteendevetenskapen och datorvetenskapen. Även om de kunskapsområden som täcks av 
MDI-forskningen har betydelse i många olika vetenskapsgrenar, är det i dator-
vetenskapen MDI intar en central roll. Enligt Dix et al. (Dix et al. 2004), kan MDI i andra 
områden betraktas som mer av en specialkompetens, men för design av datorsystem är 
det en grundläggande del. De första datorsystemen användes oftast av programmerare 
och systemutvecklare som jobbade med att skapa och underhålla dessa system. Som en 
följd av detta har systemen och deras gränssnitt varit utformade för att hanteras av 
personer med stor specialkompetens inom datorområdet.  
 
Datorernas utbredning har dock gjort att de idag finns tillgängliga för gemene man. Enligt 
Shackel (1985, citerad i Booth, 1989, s.3) är majoriteten av datoranvändare idag inte 
datorexperter utan till stor del ”godtyckliga” personer. Ett resultat av detta är att 
systemutvecklare inte längre kan likställas med eller betraktas som datorsystemens 
typiska användare. Ett problem som Shackel påpekar är att systemutvecklare inte alltid är 
medvetna om hur liten del av användarskaran de egentligen representerar. Dessa 
omständligheter har lett till ett ökat intresse för MDI. 
 

Vad är MDI? 
 
MDI omfattar design, implementering och utvärdering av interaktiva system med fokus 
på användare och deras behov.  
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Från designperspektiv är målet med MDI att skapa datorsystem som istället för att vara 
”systemcentrerade” är ”användarcentrerade”. Utan en bra förståelse för bl.a. användarnas 
behov, den miljö och de omständligheter under vilka ett datorsystem skall användas är 
det svårt att skapa ett system med nöjda slutanvändare.  

 

Användbarhet – Usability 
 
Även om ett datorsystem innehåller alla önskade funktioner innebär det inte per 
automatik att dessa kommer att på ett tillfredsställande sätt kunna nyttjas av systemets 
användare. Användbarhet handlar om i vilken grad och hur kvalitativt en användare kan 
nyttja ett systems alla funktioner. Om ett system utvecklas med användbarhet i åtanke är 
det inte systemutvecklare som bestämmer hur ett datorsystem skall se ut och det är inte 
utvecklare som subjektivt, enligt egna preferenser bedömer huruvida ett system är bra 
eller dåligt.  

Enligt den internationella standarden ISO 9241-11 är användbarhet definierad på följande 
sätt: 
 
“Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att 
uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet 
användningssammanhang.“ (Gulliksen & Göransson, 2002, s. 62) 
 
Användbarhet hos ett system kan definieras med hjälp av följande faktorer (Nielsen, 
1994): 
 
- Lätt att lära sig; det bör vara lätt för användarna att lära sig att hantera  
  systemet och utföra de uppgifter som systemet är skapat för att lösa. 

- Effektivitetshöjande; när användarna har lärt sig att använda systemet bör detta höja  
  effektiviteten på arbetet. 

- Lätt att komma ihåg; det skall vara lätt för användarna att komma ihåg hur man    
  använder systemet. 

- Fel; systemet bör vara så utformat att användarna gör få och små misstag när de      
  använder det, stora fel får inte förekomma. 

- Nöjda användare; användarna bör ha en subjektiv känsla av att vara  
  nöjda med systemet, denna känsla skall inte förväxlas med användarens generella  
  inställning gentemot datorer. 

Det finns flera anledningar till varför användbarhet är en viktig och central del av 
utformningen av ett datorsystem. Ett rätt utformat system ger fördelar både för den 
enskilda användaren och för verksamheten där systemet används. Ett sådant datorsystem 
sparar pengar i form av minskad arbetstid som går åt till att utföra olika arbetsuppgifter.  
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Ekonomisk vinning och tidsbesparing görs även i form av minskad tid det tar för 
användaren att lära sig använda systemet.  
När det gäller användare innebär användbarhet skillnaden mellan arbete med ett verktyg 
man trivs med och ett verktyg som man känner sig tvingad att arbeta med.  
 

Några vanliga användbarhetsproblem 
 
Responstider 

Det grundläggande användbarhetsproblemet när det gäller alla datorsystem är långa 
responstider. Dessa kan visas i t.ex. den tid det tar för ett datorsystem att reagera på input 
från användaren eller den tid det tar för innehållet för en hemsida att visas upp på 
skärmen. Om användare av en Internetportal som kräver inloggning måste vänta för länge 
för att ens komma åt första sidan, är risken stor att användaren inte kommer att komma 
tillbaka och väljer att istället gå till en annan portal. Långa responstider leder till att 
frustrationen hos användaren växer till den grad att datorsystemet till slut används endast 
i nödfall eller inte överhuvudtaget. 
 

Navigering 

Ett annat viktigt begrepp inom användbarheten är navigering. Det finns några riktlinjer 
som gäller design av datorsystem och som är kopplade till navigeringsfunktionerna. Hur 
dessa har tillämpats avgör huruvida navigeringen kommer att ha positiv inverkan på 
systemets användning. 

Man skall bl.a. undvika att använda långa sidor som innehåller tomt utrymme och som 
från användares sida kräver mycket förflyttning med hjälp av mus eller tangentbord. 
Användaren skall hela tiden presenteras med en tydlig ”karta” över systemet för att den 
skall kunna orientera sig på ett enkelt sätt. Systemet skall även hela tiden ge användaren 
feedback på de val den gör. Denna feedback kan vara i form av tydliga dialogrutor som 
informerar användaren om det val den gjort eller ger möjligheten att ångra valet. Djupa, 
smala och långa ”hierarkiska” menyer skall undvikas, eftersom dessa kräver noggrann 
navigering som ofta leder till fel. Använder man ikoner på de olika funktionsknapparna, 
skall dessa ikoner tydligt representera dess funktioner och kompletteras med förklarande 
text (Preece, et al. 2002).  
 

Övrigt 

Bland de övriga användbarhetsproblemen kan vi nämna dålig läsbarhet av innehållet som 
kan bero på att man valt för liten typsnittsstorlek eller att man valt fel kombination av 
färger för text och bakgrund (Marshall, 2001). Vill man använda färger skall deras syfte 
klart och tydligt framgå för användaren. 

Layouten skall vara enkel och lättförståelig och samtidigt estetiskt tilltalande. Att ha för 
många designelement kan medföra att användaren inte kan koncentrera sig på innehållet. 
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En alltför enkel webbsida med enbart text och länkar kommer förmodligen inte att dra till 
sig många användare. En väl avvägd användning av grafik, skuggor, bilder m.m. kan göra 
sidan estetiskt snyggare och därmed trevligare att använda (Preece, et al. 2002). 

Att följa existerande standarder för utformning av webbsidor är en viktig användbarhets-
princip. Användare förväntar sig t.ex. att länkar skall visas med blå understruken text. Att 
använda understruken text av en annan färg kan verka förvirrande eftersom det inte är 
klart vad den färgen representerar.  
 
Om man i designen använder några element eller funktioner som till utseendet liknar 
element som finns i andra datorsystem eller mjukvaror, måste man vara noga med att se 
till att dessa delar så långt som möjligt beter sig och har samma funktioner som de 
element de efterliknar. Ett exempel på det är mappar och filer. Använder man dessa i sitt 
system skall man se till att användaren om möjligt t.ex. kan dra och släppa filer i 
mapparna. 
 
WYSIWYG, från engelskans ”what you see is what you get” innebär att vid skapande av 
t.ex. ett dokument, en presentation etc. skall slutresultatet motsvara det utseende som 
användaren valt vid framställningen av innehållet. Det kan handla om allt från textstorlek 
och färg till placering av mediainnehållet såsom bilder och animationer. 
 
Vissa av de beskrivna användbarhetsproblemen är generella medan vissa är specifika för 
system uppbyggda av webbsidor i likhet med den Internetportal som utvärderats. 
 
 

Metoder inom användbarhetsområdet 

 
Heuristiskt utvärdering 
 
En heuristisk utvärdering är en metod inom användbarhetsområdet vars syfte är att hitta 
användbarhetsproblem hos ett givet gränssnitt. Som metod är den heuristiska 
utvärderingen väldigt flexibel när det gäller antal deltagare och kan även utföras av 
endast en person, men den insamlade informationen är i det fallet ofta ofullständig 
eftersom olika personer hittar olika problem vilket ökar metodens effektivitet.  
 
Den heuristiska utvärderingen tillhandahåller inte ett systematiskt sätt att lösa problem 
som berör användbarheten hos ett visst system. Istället resulterar den i en samman-
ställning av användbarhetsproblem med tydliga referenser till de användbarhetsprinciper 
som har brutits. Med hjälp av denna sammanställning kan ett nytt reviderat gränssnitt 
byggas. 
 
En översikt av generella användbarhetsprinciper, visas i följande lista skapad av Jakob 
Nielsen (http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html), en av 
förgrundsgestalterna inom användbarhetsområdet.  
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Denna sammanställning av tumregler kan kompletteras eller anpassas så att de på bästa 
sätt kan utforska det gränssnitt man valt att utvärdera: 
 
- Visa systemets status; användaren skall hela tiden informeras om systemets status, och   
  det i rimlig tid.  
 
- Likhet mellan systemet och verkligheten; systemet skall använda det språk som används  
  och känns igen av användaren.  
 
- Användarkontroll och frihet; gör användaren fel eller använder fel funktion skall det  
  finnas möjlighet att lätt gå tillbaka till ett tidigare läge.     
 
- Konsekvens och standarder; användare skall inte fundera om olika funktioner och  
  verktyg ger samma resultat. 
 
- Motverka fel; systemet skall vara designat att minska antal möjliga fel som kan göras av  
  användaren. 
 
- Igenkännande istället för återkallande; systemet skall minska användarens  
  minnesbelastning genom att göra olika val, objekt och handlingar väl synliga. 
 
- Flexibilitet och effektiv användning; systemet skall erbjuda genvägar som är osynliga  
  för nybörjare men möjliggör för erfarna användare att utföra uppgifter på ett snabbare  
  sätt. 
 
- Estetisk och minimalistisk design; enbart nödvändig information skall visas för  
  användaren, irrelevant information eller information som sällan används skall undvikas.  
   
- Hjälp användaren att känna igen, diagnostisera och “återhämta sig” från fel; använd  
  ett enkelt språk för att förklara de fel som kan uppstå och ge förslag till lösningar.  
 
- Hjälp och dokumentation; hjälpsystemet och dokumentationen skall vara lätt sökbar och  
  ge förslag i form av konkreta steg som är lätta att följa. 

 
“Tänka högt” – metoden 
 
”Tänka högt”-metoden medför att deltagaren ombeds att under utförandet av uppgifter 
högt berätta om sina tankar just i det ögonblick då varje respektive uppgift utförs. 
Uppmaningen kan repeteras under hela utförandet. Vid “tänka högt”-metoden, till 
skillnad från andra tekniker för muntlig insamling av information, skall deltagaren i 
undersökningen inte avbrytas eller ges ledande frågor, allt för att inte störa 
koncentrationen på den uppgift som skall utföras (van Someren et. al. 2004). 
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Uppgifterna skall utföras helt i den studerade artefaktens naturliga miljö eftersom 
resultaten av utvärderingen då i högre grad återspeglar artefaktens “vanliga” användning. 
(Rubin, 1994). Uppgifterna skall inte heller vara alltför komplicerade, utan avspegla 
användarens vardagliga användning av systemet. Utvärderingsförfarandet skall 
dokumenteras med hjälp av t.ex. en videokamera eller utrustning för ljudupptagning. 
Denna metod är inte lämplig för barn eftersom de anses ha det svårt att tänka högt (van 
Someren et. al. 1994).  
 
”Tänka högt”-metoden bygger på introspektion vars grundidé är att händelser som sker i 
det medvetna i våra tankar kan betraktas på samma sätt som händelser ute i den fysiska 
världen. Vid ”tänka högt”-metoden låter man personen i fråga verbalisera sina tankar. 
Vid denna process antas människor reproducera enbart innehåll från "arbetsminnet" dvs. 
det som sägs under utvärderingen antas handla enbart om den aktuella händelsen och inte 
om hela den kognitiva processen (Someren, 1994).  
 

Semi-strukturerad intervju 
 
Semi-strukturerade intervjuer tillhör gruppen av kvalitativa undersökningsmetoder. Den 
huvudsakliga skillnaden mellan en semi-strukturerad intervju och en strukturerad intervju 
är att den semi-strukturerade formen är mera flexibel och ger större friheter för både 
intervjuaren och personen som intervjuas. 
Den intervjuade personen har vid en semi-strukturerad intervju stort utrymme att svara på 
frågor på sitt eget sätt. De i förhand bestämda frågorna behöver inte tas i någon viss 
ordning och intervjuaren kan vid behov ställa kompletterande följdfrågor. I de flesta fall 
blir dock alla frågor ställda till alla intervjudeltagare och frågorna blir formulerade på 
samma sätt. (Bryman, Bell, 2007). 
 

Fokusgrupp 
 
En fokusgrupp kan definieras som en samlad grupp personer som delar ett gemensamt 
intresse eller har en gemensam egenskap. (Marczak, Sewell, s. 1). Denna grupp leds av 
en moderator som försöker få information från gruppen om t.ex. en viss produkt eller 
dess egenskap. Förutom att observera och anteckna intressant information som 
framkommer under gruppens samtal, har moderatorn även den viktiga uppgiften att se till  
att diskussionen flyter på och att gruppen håller fokus på ämnet i fråga. 

 
Triangulering 
 
Triangulering kan enkelt beskrivas som ”Kombination av olika undersökningsmetoder 
vid studier av samma fenomen”. (Denzin 1978, citerad av Jick 1979, s.602). 
Triangulering ger möjlighet att jämföra och säkerställa insamlad information från olika 
undersökningsmetoder.  
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Förutom detta ger triangulering även möjlighet att betrakta samma fråga eller fenomen 
från olika infallsvinklar och på så sett ökar chansen att man får fram information som 
möjligtvis inte skulle komma fram om enbart en undersökningsmetod användes.  
Grundidén bakom triangulering är att svaga sidor hos en vald undersökningsmetod 
kompenseras av starka sådana hos den andra valda metoden (Jick, 1979). 
Grundantagandet är att de olika metoderna inte delar samma svaga sidor. 
Triangulering kan vara ”mellan metoder” där olika metoder tillämpas vid den aktuella 
undersökningen. Detta är den oftast använda formen av triangulering.  
”Inom metoden” är formen av triangulering där man använder olika tekniker för 
datainsamling och analys inom en given metod. (Denzin, 1978, i Jick, 1979). 
 

Virtuella gemenskaper 
 
En term som inom IT-världen förknippas med portaler är "community" eller 
"gemenskap". Enligt McMillan och Chavis har en gemenskap fyra utmärkande drag 
(McMillan & Chavis, 1986): 
 
- Medlemskap, 
- Påverkan; som i en gemenskap eller grupp skall vara ömsesidig,  
- Integrering och tillfredsställelse av behov, 
- Emotionella kopplingar inom gruppen; som räknas som det avgörande kännetecknet hos  
  en gemenskap. 
 
Sammanfattningsvis medför dessa fyra egenskaper att en känsla av gemenskap bygger på 
att medlemmarna skall känna tillhörighet till gemenskapen, de skall känna att deras 
behov tillfredsställs inom gemenskapen, de skall känna att de har inflytande och aktivt 
deltar i gemenskapen och slutligen skall personerna känna en emotionell koppling till 
gemenskapen.  
 
E-post, chatt, forumdiskussioner mm. har öppnat nya möjligheter för kommunikation. 
Förutom "en till en" eller "en till flera" -kommunikation, har Internet även gett 
möjligheter för användarna att skapa s.k. virtuella gemenskaper där flera användare 
samtidigt kan utbyta information sinsemellan.  
 
Enligt Rheingold (Rheingold, 2000) har dessa virtuella gemenskaper följande 
egenskaper: 
 
- Organiserade kring gemensamma intressen kan de föra samman människor som inte  
  nödvändigtvis behöver känna varandra.  
 
- Möjliggör samtidig distribution av information från flera olika sändare till flera olika  
  mottagare. 
 
- De är textbaserade men börjar även inkludera video, ljud, webblänkar mm. som  
   kommunikationsmedia. 
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- De är relativt frikopplade från den fysiska kontakt som kännetecknar gemenskaper som  
  baseras på geografisk närhet. 
 
Exempel på sådana gemenskaper är Facebook där det förutom den primära gemenskapen 
som innefattar alla facebookanvändare, även skapas ”undergrupper” där användarna kan 
skicka textmeddelanden men även dela bilder och annat innehåll med medlemmarna av 
den specifika undergrupp de tillhör. 

Lärgemenskaper på Internet 
 
Enligt Gillroy (2001, citerad i Paraskevi et. al. 2003) har fokus för de flesta program för 
Internetbaserat lärande varit ackumulering, sortering och presentation av innehåll. Till 
skillnad från detta synsätt skall virtuella lärgemenskaper ge möjlighet för individer att 
lära sig skapa kunskap. Bielaczyc & Collins (1999, citerad i Paraskevi, et al. 2003) anser 
att denna process av kunskapsskapande måste stödjas av den omgivande gemenskapen 
och de påpekar att det är just detta stöd som ges av en lärgemenskap.  
 
I en virtuell lärgemenskap möts medlemmarna för att tillsammans försöka lösa ett 
specifikt problem eller fördjupa sina kunskaper inom ett nytt område (Andersson, 2001). 
Detta möte sker med hjälp av den digitala tekniken. 
 
En förutsättning för arbete i en virtuell lärgemenskap är enligt Andersson att den 
nödvändiga tekniken finns tillgänglig för alla inblandade aktörer. Han understryker även 
vikten av att den tekniska plattform som används för lärgemenskapen är lättanvänd och 
innehåller kollaborativa verktyg (Andersson, 2001). Elever som inte fungerar i den 
vanliga skolkontexten kan genom virtuella lärgemenskaper få möjlighet att delta i 
undervisning och läroprocesser. 
 

Vad är en Internetportal? 
 
Enligt Nordstedts Svenska Ordbok är en portal “en arkitektoniskt utsmyckad ingång till 
en större byggnad”. Ordet portal har idag flera betydelser eftersom termen nu även 
kommit att förknippas med olika Internettjänster. Enligt Jan Damsgaard kan en 
Internetportal definieras som en Internetsida som erbjuder sina användare ett antal 
tjänster och hjälper dem att navigera Internet (Damsgaard, 2002).  
 
Det som idag inom IT-terminologin menas med ordet portal startade ursprungligen från 
sökmotorer för Internet. De första portalerna skapades av företagen Yahoo! och Excite. 
1996 lanserade Yahoo! tjänsten ”my Yahoo!” Denna tjänst var den första i sitt slag som 
möjliggjorde för användaren att sortera den presenterade informationen efter sina 
önskemål (Hansson, Lindberg, 2002). Excite var först med att erbjuda användarna en 
“egenanpassad” startsida (Jaffari, Sheenan, 2002). 
 
I relation till andra portaler kan en portal definieras som horisontell eller vertikal. 
(http://www.sapdesignguild.org/editions/edition3/portal_definition.asp).  
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En horisontell portal är en sorts “megaportal” som täcker hela Internet. Dessa portaler har 
oftast en integrerad sökmotor som ger användarna möjlighet att söka efter specifik 
information.  
Användarna har även möjlighet att anpassa sådana portaler genom att använda s.k. 
“kanaler” som kan innehålla allt från vädertjänst till marknadsnoteringar från börsen.  
Till skillnad från horisontella portaler är en vertikal portal skapad för att ge önskad, vald 
information till en specifik målgrupp. Det kan handla om en portal för alla 
fotbollsfantaster eller en portal för alla som gillar Shakespeare.  
De Internetteknologier som implementerats i skolorna (e-post, webbsidor etc.) har 
fungerat bra som kanaler för vanligt informationsutbyte och samarbete. En av 
nackdelarna dessa tekniker har är att det saknas ett bra sätt att samla alla dessa till en 
enhet (Schneider, et al. 2002). Portaler löser detta genom att samla nyttig information i en 
enda webbsida.  
 
De vanligast förekommande tjänsterna hos en portal är bl.a. söktjänst, innehåll av olika 
slag, verktyg för att skapa “communities” dvs. gemenskaper, programvaror för 
produktivitet som kalender etc. En viktig egenskap hos portaler är att de ger tillgång till 
alla funktioner genom enbart en inloggning. 

 
Lärplattform 
 
En lärplattform eller som dess engelska motsvarigheter LMS (Learning Management 
System) och VLM (Virtual Learning Environment) också antyder, är ett av begreppen 
som används för att beteckna plattformar för webbaserat lärande. Lärplattformen är ett 
system som ger möjlighet att skapa utbildningsmaterial, skapa register över elever och 
lärare, hantera kursmaterial mm. 
 
Funktionerna hos lärplattformar kan grupperas i tre olika kategorier: 
 
- Funktioner för elever; innefattar de funktioner som en elev kan använda vid inloggning i  
  en lärplattform. Dessa omfattar tillgång till innehåll i form av webbsidor, forum,  
  chattfunktion, kalender för kurser eleverna deltar i, e-post system, mm.  
 
- Funktioner tillgängliga för lärare; kan vara funktioner för hantering av elevkonton, för  
  översikt av elevens utveckling m.m. 
 
- Funktioner för administratörer; dvs. för personer som skapar webbaserade kurser,  
  kan det vara en uppsättning av standardgränssnitt eller verktyg för anpassning eller  
  underhåll av systemet. 
 
Verktyg i en lärplattform kan stödja synkront eller asynkront utbyte/överföring av 
information mellan användare.  
Det synkrona utbytet betyder att informationen skickas i realtid. Det kräver att 
användarna är uppkopplade i systemet samtidigt. De funktioner som använder synkron 
överföring är t.ex. videokonferenssystem eller chatt.  
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Den asynkrona informationsöverföringen kräver inte samtidig närvaro av t.ex. lärare och 
elever i en virtuell lärgemenskap eftersom informationen mellan dem inte skickas i 
realtid.  
Exempel på funktioner som är baserade på asynkron teknik är t.ex. forum, virtuell 
anslagstavla eller e-post. Den asynkrona överföringen ger möjlighet för eleven att välja 
tid och plats när den vill komma åt lärplattformen (Ryan, et al. citerad i Keller, 2007). 
 
Exempel på lärplattformar är vklass, Dokeos och Moodle. De två lärplattformar som 
används i verksamheten inom Stockholm Stad är Fronter och Stockholm Skolwebb. 
Fronter är lärplattformen som används av gymnasieskolorna i Stockholm. Den har funnits 
på marknaden sedan 1998 och ägs sedan 2009 av företaget Pearson 
(http://se.fronter.info/mnu5.shtml).   
 

IT i Stockholm Stad 
 
“Den moderna informationsteknologin har på många sätt skapat nya förutsättningar för 
lärande och kommunikation. IT är en viktig drivkraft i förändringen och utvecklingen av 
framtidens skola. IT skapar också stora möjligheter till ökad kommunikation mellan 
lärare, elever och föräldrar. Stockholms skolor ska ha ett väl utvecklat IT-stöd för såväl 
undervisning som administration. Skolan har ett viktigt uppdrag att lära eleverna att 
använda IT som en resurs.”(Skolplan för Stockholm Stad, 2008, s. 7) 
 
Efter det senaste politiska valet har ansvaret för skolorna i Stockholmsområdet förts från 
Stadsdelsnämnden till Utbildningsförvaltningen. Denna förändring har medfört att 
Utbildningsförvaltningen fått ansvaret för IT-frågor i hela Stockholm Stad. Enligt 
utbildningsnämndens “Verksamhetsplan för 2009” kommer detta arbete att fortsätta med 
målet att skapa en standardiserad gemensam IT-service (GS-IT) för hela staden. 
 
“Målet är att skapa en standardiserad och enhetlig IT-infrastruktur avseende 
arbetsplatssystem, applikationsserverdrift och service desk, som ger förutsättningar till 
tekniskt integrerbara samt hållbara tjänster för såväl administration  
som pedagogisk verksamhet på stadens skolenheter och till sänkta IT-kostnader.” 
(Verksamhetsplan för 2009, s. 37) 
 
På grund av variationer inom Stockholmsområdet när det gäller såväl infrastruktur som 
IT-mognad kommer det att krävas en hel del arbete för att utjämna dessa skillnader. Som 
ett led i arbetet med IT-frågor har Stockholm Stad tagit del av erfarenheter och haft 
kunskapsutbyte med ett antal andra kommuner, bl.a. Jönköping, Umeå och Nacka 
(Omvärldsbloggen, Skolverket). 
 
Stockholm Stads satsningar på Internetbaserade tjänster omfattar en del olika projekt och 
tjänster. Ett av dessa är två bibliotekstjänster WinBib (grundskolebiblioteken) och 
BOOK-IT (gymnasiebiblioteken). Dessa två underlättar bl.a. sökning och tillgänglighet 
av t.ex. böcker och läromedel.  
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Ett annat projekt är satsningen på webbaserat lärande där 42 öppna gymnasieutbildningar 
gjorda av lärare i Stockholm och lärare från CFL (nationellt centrum för flexibelt lärande) 
finns tillgängliga via webben. 
 
Stockholm Skolwebb 
 
Stockholm Skolwebb är den lärplattform som används inom grundskolorna i Stockholm 
Stad. Portalen är ett verktyg för såväl lärare som elever och vårdnadshavare. Den är 
skapad för att främja samarbete, kommunikation, dokumentering, planering, information 
och administration.  
 
“Vision 
 
Stockholm Skolwebb är ett nav för delaktighet och måluppfyllelse. Där tydliggör eleven 
sina mål, planerar sin inlärning, synliggör sin utveckling och verifierar sina kunskaper. 
  
Personal, elever och föräldrar samverkar för att skapa goda förutsättningar för 
elevernas kunskapsutveckling. 
  
Stockholm Skolwebb ger ett effektivt stöd för planering och uppföljning av 
verksamheten.” 
(http://www.edu.stockholm.se/templates/MTPage____2748.aspx) 
 
Stockholm Skolwebb innehåller bland annat följande funktioner: 
 
- Min sida; när användaren loggat in, kommer den till en sida med överblick av     
  innehållet, med olika menyer och nyheter. 
 
- Publiceringskanaler/Nyheter; skolans nyheter presenteras för användaren via “Min  
  Sida”. Det finns två nyhetskanaler, en för personalen och en för elever och  
  vårdnadshavare. 
 
- Kalender 
 
- E-post med GroupWise; e-post programmet GroupWise är integrerat i Stockholm  
  Skolwebb. Via adressboken kan man nå alla anställda inom Stockholm Stad.   
  GroupWise liksom andra e-post klienter möjliggör grupputskick av e-postmeddelanden. 
 
- Filhantering; genom filhanteraren kommer man åt sin hemkatalog (H:) och även den  
  gemensamma delen (G:). 
 
- Dokumentation; Stockholm Skolwebb ger bl.a. möjligheter att skapa och hantera   
  individuella utvecklingsplaner. 
 
- Virtuella rum; ett virtuell ”rum” är enligt broschyren om Stockholm Skolwebb en plats  
  för en bestämd grupp. Denna grupp kan vara en klass, ett arbetslag, elevrådet m.m.  
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Stockholm Skolwebb hämtar information om bl.a. elever, lärare och klasser från Bosko, 
stadens verktyg för administration av elevdata. Idag använder ca. 70 av stadens 147 
grundskolor olika delar av Stockholm Skolwebb. 
Säkerhetslösningen för Stockolm Skolwebb är olika för de tre användargrupperna.  
Från skolan kommer elever och lärare åt portalen med sina “skolkonton” och eleverna 
använder dessa konton även för att komma åt portalen från datorer utanför skolan.  
För att komma åt sina konton från datorer som finns utanför skolans nätverk, använder 
sig lärare av s.k. SMS-inloggning där en inloggningskod skickas till dem i form av ett 
SMS-meddelande. För att vårdnadshavare skall kunna använda sig utav Stockholm 
Skolwebb, behöver de skaffa en e-legitimation som de sedan använder för att ansluta till 
portalen. 
 

Mål för Stockholm Skolwebb och övriga IT-satsningar inom Stockholm 
Stad 
 
“IT är en viktig drivkraft i förändringen och utvecklingen av framtidens skola. IT skapar 
också stora möjligheter till ökad kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar.” 
(Skolplan för Stockholm Stad 2008, s. 7) 
 
Ur ett pedagogiskt perspektiv är det tänkt att IT-tekniken skall ge möjligheter för lärare 
att enklare anpassa bl.a. material, undervisningssätt och arbetsmetoder till varje enskild 
elev. Enligt "Strategi för IT i skolan" (2005) skall IT-användningen syfta till att allmänt 
stimulera eleverna, öka deras lärande och göra skolarbetet roligare. Vidare poängterar 
man att god kommunikation undanröjer begränsningar för verksamheten. Målsättningen 
när det gäller förbättrad kommunikation ses även i följande beskrivning av portalen där 
Stockholm Skolwebb betraktas som ett intranät som följer Stadens riktlinjer när det gäller 
webbtjänster med ett tydligt uttalat mål: 
 
"Intranätet ska stimulera till förbättrad internkommunikation och utvecklad samverkan. 
Det ska vara ett effektivt verktyg i det dagliga arbetet." 
(http://www.edu.stockholm.se/templates/MTPage____2751.aspx) 
 
Det är även tänkt att IT-användningen skall göra verksamheten effektivare, vilket ur 
skolledarsynpunkt är ett viktigt argument för IT-satsningarna.  
Förutom dessa mål och visioner finns det även en del viktiga förutsättningar som borde 
uppfyllas för att IT-satsningarna skall vara fruktsamma. 
 
“För att IT-baserade lösningar ska göra nytta krävs att de dels svarar mot ett väsentligt 
behov, dels kan användas under de förutsättningar som råder. All utveckling ska därför 
baseras på tydligt beskrivna verksamhetsbehov och förutsättningar. I all utveckling ska 
också representanter för användarna involveras, för att säkerställa anpassning efter 
användarna och användarnas villkor.” 
(Strategi för IT i skolan, 2005, s. 6) 
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Liknande formuleringar när det gäller IT-satsningar hittas i samma dokument där man 
även skriver att stadens uppdrag är att utveckla lösningar för kommunikation mellan 
skola och hem.  
 
Syfte och mål med examensarbetet 
 
Stockholm Skolwebb är ett verktyg som nyttjas av en stor användarskara i en av 
samhällets kärnverksamheter, skolan.  
  
Förutom de separata krav som ställs av var och en av de tre användargrupperna skall 
Stockholm Skolwebb även uppfylla de mål och visioner som berör IT-satsningarna och 
användningen av IT-teknologin som presenteras i de olika styrdokumenten från 
Stockholm Stad och kunna förverkliga det tilltänkta målet att göra Stockholms skolor till 
”de bästa i världen”. 
 
Syftet med detta projekt är att utvärdera Stockholm Skolwebb och visa dels hur den 
uppfattas av sina användare och dels hur dess funktioner stödjer den pedagogiska 
verksamheten på den besökta skolan.  
 
Utvärderingen syftar på att visa hur bra Stockholm Skolwebb fungerar som den tilltänkta 
kommunikationskanalen mellan de olika aktörerna.  
 
Utvärderingen syftar också på att få reda på om, och i hur stor grad, man vid val av 
portalen tagit hänsyn till användarnas behov och önskemål, och om man tagit hänsyn till 
de lokala verksamhetsbehoven. 
 
Målet med projektet är att utforska om Stockholm Skolwebb uppfattas som ett effektivt 
och användbart verktyg av användare på den berörda skolan. Rapporten skall ge den 
berörda skolan argument för framtida förändringar av portalen, men kommer även att 
kunna användas som stöd för andra skolor som redan använder eller planerar att börja 
använda Stockholm Skolwebb. 
  

Resultat av den heuristiska utvärderingen 
 
Med hjälp av testkonton för Stockholm Skolwebb gjorde jag en heuristisk utvärdering  
av portalen. Testkonton var begränsade när det gäller kopplingar till en fullt fungerande 
databas och enligt information från den berörda skolan, kunde även deras funktionalitet 
avvika från den version av Stockholm Skolwebb som användes av skolan. Dessa 
omständigheter gjorde att utvärderingen fokuserades på en övergripande bedömning av 
systemet utan att detaljgranska de enskilda delarna av portalen.  
Nedan följer resultaten av den heuristiska utvärderingen: 
 
- De info-rutor som dyker upp när man håller muspekaren över någon av knapparna i  
  menyn visas enbart i delen för filhantering och när man pekar på “länkar” och  
  “favoriter” i huvudmenyn, inte i de övriga delarna av Stockholm Skolwebb.  
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- Flera länkar är egentligen inte länkar även om de ser ut som sådana. Muspekaren byter   
  form och textraden blir markerad men det händer ingenting vid knapptryckning. Detta är  
  särskilt synligt i översiktsvyn för vårdnadshavare.  
 
Stockholm Skolwebbs gränssnitt är inte alltid konsekvent och följer inte standarder när 
det gäller presentation av information, vilket är en av de grundläggande användbarhets-
principerna.  
Enligt Nielsen skall användare känna igen de symboler och kommandon som används i 
systemet. Följaktligen bör dessa uppträda på samma sätt som motsvarande delar i det 
grafiska gränssnittet som användaren möter i andra mjukvaror.  
 
 
- Vid flera ställen i systemet presenteras inte en dialog- eller varningsruta med      
  information om den funktion som skall utföras.  
 
- Efter en utförd operation blir inte alltid användaren informerad om vad som skett i  
  systemet. 
 
- En tydlig ångerknapp saknas. 
 
- Vissa varningsrutor innehåller obegripliga felmeddelanden av typen “Fel XXXXX har  
  inträffat”. 
 
Problemet här är att användaren inte riktigt vet vad som pågår i systemet och inte får veta 
vilka operationer som verkligen utförts. Istället för att vara tydligt informerad om hela 
förloppet blir det lite av en gissningslek och letande i fönstret om vad som egentligen 
skett i portalen. För att användare skall våga utforska krävs det en känsla av autonomi 
dvs. kontroll över förloppet. (Tognazzini, 2003) Avsaknad av en tydlig möjlighet att 
ångra en utförd funktion i kombination med den beskrivna avsaknaden av feedback från 
portalen omöjliggör detta.  
 
 
- Hjälpfunktionen fungerade sporadiskt på de olika användarkonton.  
 
En fullt fungerande hjälpfunktion skall finnas till hands för att vid behov vägleda 
användaren. 
 
 
- I vissa vyer visas information som inte är relevant för den berörda användaren. Detta   
  medför att de relevanta funktionerna/informationen inte kommer fram. 
 
- Användaren har inte möjlighet att anpassa menyn som innehåller genvägar till utvalda   
  funktioner.  
 
Portalen visar information som är överflödig för användaren och ger inte möjlighet till att 
anpassa den egna arbetsytan. 
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METOD 
 

Stockholm Skolwebb används av tre olika användargrupper, lärare, elever och 
vårdnadshavare. Förutom skillnaderna som är mer av individuell karaktär och personliga 
preferenser, finns det även skillnader mellan vilka funktioner dessa olika grupper 
använder och har tillgång till. 

Lärare är den målgrupp som förutom att vara användare av portalen, även har en 
administrativ roll där vissa lärare i de olika arbetslagen har i uppdrag att ta hand om 
skapande och publicering av den information som finns i de olika ”rummen”. När det 
gäller funktioner i Stockholm Skolwebb som är specifika för lärare är det bland annat 
närvarorapportering, betygssättning (lärare i år 6-9) och anmälan av trasig dator-
utrustning. Lärare kan även komma åt sina skolkonton via Stockholm Skolwebb när de 
använder datorer som befinner sig utanför skolans nätverk. Via den inbyggda e-post 
klienten GroupWise kan lärare kommunicera med varandra och med elever och 
vårdnadshavare. 
 
Elever kan via Stockholm Skolwebb komma åt sina skolkonton och via GroupWise 
kommunicera med andra elever och sina lärare. 

Vårdnadshavare har förutom möjlighet att läsa aktuell information även möjlighet att 
anmäla sjukfrånvaro och ta del av frånvaro som berör deras barn. 

Hela utvärderingen genomfördes som en kvalitativ undersökning. Huvudanledningen att 
göra en kvalitativ undersökning var önskan att få de undersökta aktörernas perspektiv på 
Stockholm Skolwebb istället för att göra en statistisk skattning av uppställda mätningar. 
Enligt Patel & Davidson (citerad i Seeger, Åström, 2004) är syftet med en kvalitativ 
undersökning att få en djupare kunskap om det ämne som undersöks. 
 
Av skolans ansvariga person fick jag en kort introduktion av Stockholm Skolwebb med 
allmän information om portalen och en demonstration av de olika delarna av Stockholm 
Skolwebb. Som underlag för resten av utvärderingen använde jag resultatet av den 
genomförda heuristiska utvärderingen av portalen, så som den såg ut i det tillgängliga 
testkontot som gav möjligheten att se hur Stockholm Skolwebb såg ut för de olika 
grupperna av användare. Medveten om begränsningarna av en sådan utvärdering med 
bara en deltagare, ansåg jag ändå att en heuristisk utvärdering i detta fall var det 
lämpligaste och snabbaste sättet att identifiera eventuella användbarhetsproblem. 
 
För att informera alla inblandade skrev jag ett antal dokument som dels förklarade syftet 
med utvärderingen och dels förklarade hur den praktiska delen skulle gå till för var och 
en av utvärderingsdeltagarna. Eftersom jag under utvärderingen skulle komma i kontakt 
med information som var av skyddad karaktär, författade jag även ett kontrakt som 
berörde min tystnadsplikt och som godkändes av skolledningen. På grund av att de 
inblandade eleverna var minderåriga, skrev jag även ett dokument genom vilket deras 
föräldrar skulle ge sitt samtycke för barnens deltagande i projektet (se Bilaga 1-5). 
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Jag ville få reda på vilka tankar och funderingar lärare och vårdnadshavare hade när de 
satt och utförde uppgifter som till stor del återspeglade de uppgifter de oftast brukade 
göra när de använde Stockholm Skolwebb. Informationen jag fick skulle baseras på 
spontana, ögonblickliga reaktioner och inte på minnesfragment baserade på deras senaste 
användning av portalen. Därför valde jag ”tänka högt”-metoden för den delen av 
utvärderingen. 
 
För att i högsta möjliga grad överensstämma med den dagliga användningen av portalen 
på den berörda skolan utarbetades uppgifter till ”tänka högt”-momentet tillsammans med 
skolans ansvariga person för Stockholm Skolwebb.  
 
En av användargrupperna som skulle delta i undersökningen var eleverna på den berörda 
skolan. Valet av fokusgrupp som metod för utvärderingsmomentet med eleverna gjordes 
av flera anledningar. En av de viktigaste anledningarna var att en fokusgrupp är en av de 
få undersökningsmetoder som lämpar sig för arbete med barn (Marczak, Sewell, s. 2).  
Jag ansåg att en fokusgrupp skulle ge mig större chans att samla mer relevant information 
jämfört med den mängd information jag skulle samla in under enskilda intervjuer med 
eleverna eftersom en bra diskussion skulle kunna göra det möjligt för eleverna att få fram 
och uttrycka funderingar och reflektioner som annars inte framkommer under en “vanlig” 
intervju. 
 
 

Genomförande 

Lärare 
 
Utvärderingen med lärare inkluderade sex personer varav hälften från år F-5 och hälften 
från år 6-9.  

Varje enskilt utvärderingstillfälle bestod av tre moment. Tre olika utvärderingsmetoder 
tillämpades eftersom jag ville använda mig utav triangulering för denna utvärderingsdel. 

Utvärderingen började med att den intervjuade personen gjorde ett antal uppgifter i 
Stockholm Skolwebb (se Bilaga 6). Under detta moment tillämpades den s.k. ”tänka 
högt”-metoden där den intervjuade personen ombads berätta högt vad de gjorde och att 
berätta om reflektioner och funderingar som dök upp under genomförandet av 
uppgifterna. 

Nästa utvärderingsmoment bestod i att deltagaren skriftligen fick svara på ett antal frågor 
som var kopplade till de just utförda uppgifterna (se Bilaga 7). 

Hela förfarandet avslutades med en intervju som spelades in. Intervjun var av semi-
strukturerad form och avslutades med en öppen fråga där deltagaren fick chans att ge 
egna reflektioner även kring frågor som inte berörts tidigare under utvärderingen (se 
Bilaga 8). 
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Förfarandet tog ca. en timme i anspråk per användare, och alla utvärderingar utfördes på 
skolan. 
 

Elever 
 
I denna del av utvärderingen deltog sex elever, varav två från år F-5 och fyra från år 6-9. 
Utvärderingsmomentet genomfördes som en gemensam diskussion i form av en 
fokusgrupp. 
 
Gruppdiskussionen avslutades med att eleverna loggade in i Stockholm Skolwebb och 
visade delvis de delar som var föremål för diskussionen och även andra delar av portalen 
som de hade åsikter om. 
 

Vårdnadshavare 
 
Utvärderingsdelen med vårdnadshavare liknade till stor del den med lärarna. I likhet med 
utvärderingen med lärare ville jag tillämpa trianguleringsprincipen och använde därför tre 
olika utvärderingsmetoder. I utvärderingen deltog sex vårdnadshavare, varav hälften med 
barn i år F-5 och hälften med barn i år 6-9. 

Utvärderingen började med att personen fick utföra några givna uppgifter i Stockholm 
Skolwebb (se Bilaga 9). Antal uppgifter och även antalet efterföljande frågor som skulle 
besvaras i skriftlig form (se Bilaga 10) var mindre jämfört med antalet under det 
motsvarande delmomentet med lärarna eftersom antalet funktioner tillgängliga för 
vårdnadshavare är klart mindre. Fokus i detta delmoment låg istället på den avslutande 
intervjun (se Bilaga 11).  
 
För att så mycket som möjligt efterspegla den dagliga användningen av Stockholm 
Skolwebb, gjordes utvärderingsmomenten med samtliga vårdnadshavare i deras egna 
hem.  

Av praktiska skäl kunde inte någon av utvärderingarna göras på arbetsplatserna hos de 
vårdnadshavare som använde portalen från sitt arbete. Det var svårt att hitta lämpligt 
utrymme att kunna göra undersökningarna på de olika arbetsplatserna. Bland annat var en 
av arbetsplatserna utformad som ett öppet kontorslandskap och att genomföra ”tänka 
högt”-metoden på ett sådant ställe skulle medföra för stora störningar för de övriga 
anställda och även försvåra ljudupptagningen.  
 
Ett annat mera generellt problem när det gäller videoinspelningar är svårigheten att på ett 
enkelt sätt införskaffa tillstånd att använda sig utav inspelningsutrustning på en 
arbetsplats, särskilt om det inspelade materialet skulle användas till ett ändamål som inte 
främjar företagets verksamhet. På grund av dessa problem valde jag att göra alla 
undersökningar hemma hos respektive vårdnadshavare. 
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RESULTAT 
 

Lärare 
 
Några av de intervjuade lärarna är s.k. ”rumsadministratörer”, dvs. de skapar och 
publicerar den information som via ”rummen” (se Bild 9) presenteras för de olika 
användarna. Deras åsikter och reflektioner kring Stockholm Skolwebbs verktyg för 
administrering av ”rum” omfattas inte av de generella frågorna i intervjuerna men finns 
redovisade bland de övriga resultaten. 
 

                                                                                        
                    
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
              Bild 9. ”Rum” i lärarkontot 

 
Positiva kommentarer 
 
- Lärarna tycker överlag att det är bra att ha all information samlad på ett ställe. 

- ”Närvarohantering” uppfattas som en bra funktion. 
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Problemområden 
 

Navigering 
 
Enligt lärarna är det inte enkelt att hitta rätt på Stockholm Skolwebb. Det går att lära sig 
de olika funktionerna och var man skall leta efter information, men navigeringen 
uppfattas inte som logiskt uppbyggd. Om en funktion inte används under en period har 
användaren svårt att utföra uppgiften igen vid ett senare tillfälle. 

”Och så man fick leta sig fram, aa det var inte alltid helt enkelt att veta att, ”Aha, under 
den gula stjärnan, där gömmer det sig vissa länkar” och så och så att de grejerna måste 
man få hjälp med tror jag. Och sen när man har lärt sig då då kan man det men inte, det 
ger sig inte själv alltid och de vet jag när jag har kolleger i arbetslaget som, som inte har 
använt det så mycket så måste man berätta ”Jamen du ska gå in där och titta så.”, och 
då fattar de, men men det har inte gett sig själv.” 

Lärarna tycker att Stockholm Skolwebb kunde har gjorts enklare. Att utföra det som 
lärare uppfattar som enkla operationer kan kräva flera steg och att använda Stockholm 
Skolwebb uppfattas som väldigt omständligt. 

”Man får skrolla väldigt mycket. Det är väldigt mycket knapptryckningar, tryckningar hit 
och dit. Det finns enklare system och jag kan undra varför de inte har gjort det enklare. 
För i och med att du måste flytta dokument, skall du bifoga en fil till rummet så måste du 
hämta filen, lägga in den i skolwebben och sen länka den istället för att ta den direkt från 
datorn… Så det är så många steg så allting tar, a det känns som hundra år. Allting. 
Finns inget enkelt sätt!” 

 

Responstider 
 
Alla de medverkande lärarna klagar på att portalen är väldigt långsam. De återkommande 
driftsstoppen och avbrotten försvårar förmedling av önskad information till både 
vårdnadshavare och elever. Lärarnas kommentarer handlade både om det sätt problemen 
påverkar deras arbetssituation men även om hur det påverkar deras möjligheter att utöva 
sina plikter som lärare. Driftsproblemen kan även medföra att lärare inte kan få viktig 
information från vårdnadshavare som till exempel elevernas sjukfrånvaro. 

”Att det skiter sig ganska ofta, att det hänger sig, att det är nåt knas som inte funkar och 
problem med inloggning och såna saker.” 

”Föräldrarna skall ju veta att när de inte har hand om barnen, så är de hos oss och då 
måste vi kunna upptäcka när de borde varit hos oss så att man i så fall kan ringa hem 
och kolla var är ditt barn, om inte de var sjukanmälda eller så. Och de kan man, de få, 
man kan inte lita på det riktigt liksom för ibland blir det nån fördröjning eller så. Det 
tycker jag inte är så bra.” 
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En av lärarna förklarade att de återkommande felen ger argument till de personer som 
inte vill använda Stockholm Skolwebb som verktyg för kommunikation med skolan. När 
lärare är till så stor grad beroende av ett datorsystem i sin tjänsteutövning, måste ett 
sådant system fungera vilket inte är fallet med Stockholm Skolwebb. 

”Vi har gjort oss, skolan har blivit så beroende av av datorerna nu och jobba allting 
finns på en server, all kommunikation sker, ska ske via skolwebben, man får inte göra på 
nå annat sätt, man är man är styrd till att använda det och när det blir små små fel som 
det blir , jag jag kan inte komma på några bra exempel, då blir man så irriterad, man har 
inga alternativ. Alla människor som är lite bakåtsträvare, de får ju vatten på sin kvarn. 
Och ibland jag känner att jag är en av dem fast det är jag inte men ibland så blir det så 
”Aah tänk vad skönt om vi slapp det här.” därför att man är så beroende, det måste 
funka och alltför ofta så funkar det inte...” 

 

Övrigt 
 
De lärare som är s.k. ”rumsadministratörer” upplever bland annat att det är krångligt och 
omständligt att skapa och spara innehåll i Stockholm Skolwebb. Istället för att underlätta 
det dagliga arbetet berättar dessa lärare att introduktionen av portalen i deras fall medfört 
ökad tidsåtgång och arbetsbelastning. Att lägga upp information i Stockholm Skolwebb  
är omständligt och kräver tid. Görs fel i ett av stegen, måste hela proceduren börjas om. 
Inlagda länkar kan sluta fungera även om dessa har lags in på rätt sätt och har fungerat 
från början.  

”Ja, det har gjort att jag får arbeta mycket mera, ägna väldigt mycket tid att hålla på 
med det här... Nu gör det ju att jag behöver ägna jättejättemycket tid åt att få det här att 
fungera och gör man minsta lilla fel, för det är ju väldigt många steg som man skall göra 
när man skall bifoga en fil, gör jag minsta lilla fel, då fungerar inte länken så måste jag 
börja om från början och göra om allting. Och ibland så fungerar inte länken och då har 
jag en halvtimme på mig på morgonen och ligger det inte då måste jag göra det sen efter 
lektionerna klockan två och då har jag genast fem föräldrar som ringer och frågar varför 
det inte ligger inne.” 

När en vårdnadshavare vill använda Stockholm Skolwebb, måste denna person anmäla 
sig till tjänsten via själva portalen. Lärarna klagar på att Stockholm Skolwebb inte ger en 
överskådlig bild av vilka nya vårdnadshavare som har anmält sig till tjänsten. För att få 
reda på detta, krävs det manuell hantering av listorna där informationen ur Stockholm 
Skolwebb måste skrivas ut och namnlistorna jämföras för hand. 

”.. Men då måste jag istället markera alla föräldrar som står där, kopiera den texten, 
klistra in den i anteckningar, öppna det, skriva ut det på papper och sen har jag kvar den 
förra listan med utskrifter så måste jag sitta manuellt titta och välja så där öhh och 
skanna av, har det kommit nån ny nånstans i bokstavsordning och det känns 
jättekrångligt. Så det det tycker jag är mycket märkligt att det ska va så så bökigt, att de 
inte har nån funktion på det.” 
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Det är väldigt svårt att få utseendet på ”rummen” estetiskt snyggt och tilltalande. Texten 
”hoppar runt” och utseendet på den sparade sidan motsvarar inte utseendet som 
användaren väljer vid redigeringen, dvs. både textstorlek och valt typsnitt kan se helt 
annorlunda ut på den sparade sidan. Allt detta tar mycket tid från användarna, tid som 
måste tas från andra arbetsuppgifter. 

”Jag är ganska så estetisk och vill att det skall vara estetiskt snyggt men jag tycker att 
det är väldigt svårt att få det estetiskt snyggt. För texten hoppar huller om buller. När jag 
skriver någon text, så när jag administrerar och liksom skriver, då ser det ut på ett visst 
sätt men sen när jag sparar det ser det ut på ett annat sätt.” 

Det är komplicerat att lägga in bilder och när man väl har lagt in dem, är det svårt att 
placera bilderna på önskad plats. En av lärarna klagade på att man inte kan ta bort tomt 
utrymme i sidan.  

Lärarna berättar även om klagomål de fått från föräldrar angående problem relaterade till 
inloggning och som i huvudsak handlar om det faktum att det krävs e-legitimation för att 
som vårdnadshavare komma åt innehållet i portalen. Det gör att en del vårdnadshavare, 
bland annat de som använder Mac, inte kan använda portalen. Alla dessa problem leder 
till att få vårdnadshavare använder portalen. 

”Mmm, mer tillgänglighet för föräldrarna. För nu krävs det, jag vet inte om det är en 
funktion men funktionen som funkar nu då måste man ha e-legitimation för att kunna 
logga in och det är en personlags.. det är en sån här man måste ha data lagen. Och det 
är en funktion som vi får mycket klagomål för från föräldrarna att det är så krångligt att 
ta sig in.” 

Dessa problem med tillgängligheten resulterar i extra arbete för lärarna som måste se till 
att informationen når vårdnadshavarna då i form av pappersutskrifter. 

”Det är, lägger ut informationen på skolwebben, vi kopierar upp till de föräldrar som 
inte kan, beroende av datorproblem eller att de inte kommer in trots att de har e-
legitimation för att det inte funkar för de har en Mac och så där så att...” 

GroupWise, den integrerade e-postklienten anses vara krånglig att använda. Det är svårt 
att skapa mottagarlistor och det tar lång tid att söka personer i adressboken.  

Stockholm Skolwebb kan inte generera digitala versioner av t.ex. listor för utvecklings-
samtal eftersom portalen saknar den funktionen. Samma problem gäller utskrift av 
kalendern. För att lösa dessa problem krävs det att man kopierar det önskade innehållet 
till t.ex. Word och sedan skickar denna fil som en e-post bilaga.  

Varken vid bokning av nya eller borttagning av redan bokade utvecklingssamtal eller vid 
närvarorapportering får användarna någon dialogruta, dvs. varken möjlighet att ångra det 
som har sparats/tagits bort eller någon bekräftelse på att någon operation utförts. 
Markerar man tider för utvecklingssamtal man vill ta bort, får man ingen tydlig visuell 
bekräftelse om vilken tid som har markerats.  
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Utseendet på filhanteraren i Stockolm Skolwebb misstolkas till att ha samma funktioner 
som dess motsvarigheter i datorvärlden, t.ex. filhanteraren i Windows eller Mac. Lärarna 
försökte under utvärderingarna utan framgång klippa och klistra in filer i de mappar som 
visades i strukturen och dra och släppa filer till och mellan dessa mappar. Lärarna 
försökte också klicka på namnen i trädstrukturen till vänster utan att något hände, fast 
muspekaren reagerade som om det handlade om en länk.  
 

Slutsatser 
 
Lärarna visar tydligt missnöje med den generellt dåliga prestandan i Stockholm 
Skolwebb som i kombination med ständiga ”utslängningar” från portalen och ofta 
förekommande driftsstopp av varierande längd gjort att portalen inte uppfattas som ett 
effektivt verktyg för kommunikation med vårdnadshavare. Kommunikationen försvåras 
även av det faktum att implementeringen av e-legitimation på portalen inte fungerar med 
Mac vilket utestänger en del vårdnadshavare från att använda Stockholm Skolwebb som 
den tilltänkta och enda kommunikationskanalen med skolan. 

Navigationen uppfattas som svår och portalen som ologiskt uppbyggd.  

Den bakomliggande idén tycker lärarna är bra men implementeringen brister på flera 
viktiga punkter vilket gör att Stockholm Skolwebb inte klarar av uppgiften som tänkt 
redskap för pedagogik och kommunikation.   
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Elever 
 

För de deltagande eleverna är Stockholm Skolwebb den första Internetportalen med 
liknande funktionalitet som de kommit i kontakt med inom skolan. Tidigare använde de 
främst e-post för kommunikation med sina lärare. Gruppdiskussionen avslutades med att 
eleverna fick visa på datorn de delar av Stockholm Skolwebb som de berört under 
diskussionen. Bild 10 visar  utseendet på ”Min sida” i elevkontot. 
        

 
                                               Bild 10. ”Min sida” i elevkontot 

 

Positiva kommentarer 
 
- Eleverna tycker att det är bra att kunna komma åt arbetsplaner hemifrån. 

- Portalen gör det lättare att kontrollera den egna frånvaron. 

- Införandet av portalen underlättar pappershanteringen för eleverna. 
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Problemområden 
 

Navigering 
 

Eleverna upplever att det är svårt att orientera sig i Stockholm Skolwebb.  

”Jag tycker skolwebben är lite rörig och lite svår. Alltså det är lite svårt att orientera 
sig...” 

Eleverna tycker även att de inte fått någon riktig ”genomgång” av portalen och att man 
hellre frågar någon annan om var ”sakerna” ligger istället för att själv leta reda på det. 
Enligt en av eleverna är det svårt att hitta i portalen även om man varit på samma ställe 
tidigare. 
 
”Det finns ganska många arbetsplaner där när man väl hittar dom. Men det tar ju typ en 
halvtimme, så det är ju lite... det känns ju lite ovärt, alltså att gå in och kolla. Då är det 
lättare att ringa nån eller så...” 
 
När man väljer att gå till sitt ”rum” hamnar arbetsplanerna längst ner på sidan vilket 
kräver mycket ”skrollning” dvs. vertikal förflyttning i sidan med hjälp av musen. ”Det 
står ju: OBS, arbetsplaner, längst ner!”, uttryckte sig en av eleverna i frustration.  

Nyheterna som presenteras i rummet vill eleverna se i sammandrag som man på egen 
hand vid behov kan öppna i ett nytt fönster. Detta för att göra sidan mindre, dvs. minska 
”skrollningen” på sidan.  

Diskussionen kring placeringen av arbetsplaner utmynnade i förslag att göra en genväg 
till arbetsplanerna eller att lägga dessa i en mapp, allt för att underlätta åtkomsten till 
dessa dokument. Arbetsplanerna ska inte vara längst ner i ”rummet”. 
 
”Så det är aldrig så, kanske att våra lärare tar bort grejerna, men inte själva skolwebben 
och så, dom bara lägger på grejer och så blir allting bara längre och längre och så om, 
det stod det där nere t.ex. så här "matsedel" och så ska man gå ner, då måste man gå ner 
jättelångt för att hitta det. Och så är det en massa onödiga innan.” 
 
Även behovet av att gå till ”rummet” för att hämta all information ifrågasattes. 
 
”Jag tycker "rummen" blir mest som att man går, för att komma åt ett dokument så måste 
man gå så himla långt.” 
 
Texten med nyheter är skriven i alltför liten textstorlek. Eleverna klagade på att den för 
dem relevanta informationen är skriven med liten text medan ganska ointressanta nyheter 
skrivs med stor text vilket försvårar navigationen i rummet.  
 
”Det är ju större, det ska ju vara större det som är viktigt för oss.” 
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”Det är ju, för så var det när jag skulle hitta de här arbetsplanerna, att det står typ  
jättemycket "Wow, XXXXX" typ så här, och så med jätteliten text längst ner ba "Här 
hittar du arbetsplaner". Och det missar man ju, alltså det är ju inte så att man ser det 
direkt när man loggar in, eller alltså när man kommer in där.” 
 
Samma anmärkning när det gäller textstorlek framfördes om ”huvudmenyn” vid toppen 
av skärmen. Eleverna vill även ha fler och tydligare ikoner. 

 
Responstider 
 
Stockholm Skolwebb upplevs som väldigt långsam och det tar väldigt lång tid för 
eleverna att utföra olika uppgifter i portalen. 
 
”Det kan ta 10 minuter för mig att logga in ibland!” 

Eleverna hade klagomål angående s.k. ”dubbelinloggning” (tillfällen där användaren av 
någon anledning måste upprepa inloggningsförfarandet) som enligt eleverna verkar hända 
väldigt ofta. Detta problem framträdde tydligt även under den del av utvärderingen då 
eleverna skulle logga in på Stockholm Skolwebb och på datorskärmen visa de delar av 
portalen de hade åsikter om. När en av eleverna försökte komma in på sitt konto 
presenterades ett felmeddelande och det krävdes ett nytt inloggningsförsök för att komma 
åt elevens konto. 

 
Övrigt 
 
Den del av Stockholm Skolwebb som eleverna inte alls kan få grepp om och därmed inte 
använder, är den vänstra delen av portalen som är uppbyggd i form av en trädstruktur 
som i datorsystem används för att visa mappstrukturen på en given lagringsenhet. 
Eleverna antog att den delen kunde/skulle användas för att lättare kunna skicka e-post 
meddelanden till personer från listorna som fanns i strukturen. Däremot när de skulle 
prova att skicka ett e-post meddelande kunde de inte komma på hur man skulle gå 
tillväga.  

Eleverna undrade varför man inte kunde ”klicka” på en person från listan för att få fram 
en meny fast det dök upp en ”hand” (som markerar en aktiv länk) när man hade musen 
över namnet på personen. Efter ett flertal försök lyckades en av eleverna få fram en extra 
meny med funktionen att skicka e-post. För att få fram denna meny, skulle man klicka 
med den högra musknappen. 

Samtidigt som portalen ger möjlighet för eleverna att fortsätta jobba med sina 
skoluppgifter hemma, tycker de att det är dåligt att man inte kan hämta hem en fil från 
Stockholm Skolwebb, jobba med filen på hemmadatorn och få alla ändringar automatiskt 
sparade även på originalfilen i elevens ”hemkatalog” på skolans nätverk. En av eleverna 
har aldrig lyckats med att överföra filer mellan sin hemdator och sin ”skolmapp” på 
skolans nätverk.  
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”Man kan inte spara hemifrån.” 
  
”Nej det skulle ju vara bättre om det gick å liksom, när du sparar det hemma, lägga 
tillbaka dem i skolan också.” 

Eleverna efterfrågar tydligare bestämmelser när det gäller vilken information som ska 
förmedlas via Stockholm Skolwebb och vill få tydligare upplysningar om läraren/lärarna 
inte lyckas få upp denna information i portalen.  
 
”Det borde fungera, eller det borde va så mer för oss också. Alltså att dom säger till och 
ba "Oj, nu har vi, nu har vi inte fått upp den här arbetsplanen, så om ni måste ha den 
igen, eller se den igen, så kan ni få den av mig." För det känns som att dom liksom skiter 
i det, om det inte går.” 

En av eleverna förklarade att e-legitimationen som används som säkerhetslösning för 
vårdnadshavarna inte är bra eftersom det i praktiken innebär att man bara kan komma åt 
portalen från en dator.  
 
”Men det ska va så här extrem säkerhet som den alltså... Inte ens, pappa jobbar på 
sjukhus inte ens dom har så mycket säkerhet för att komma in på liksom en sida. Så det 
har varit lite så här knasigt.” 
 
En vårdnadshavare till en av eleverna har e-legitimationen installerad på hemmadatorn 
och kan därmed inte komma åt Stockholm Skolwebb från jobbet.  

E-post klienten används inte ofta och när den nyttjas är det nästan uteslutande för att 
skicka brev till lärarna. De flesta eleverna använder istället sitt ”gamla” privata e-post 
konto. Den generella uppfattningen bland gruppdeltagarna är att många av deras 
skolkamrater inte använder Stockholm Skolwebb och att det beror på diverse tekniska 
problem som de råkat ut för i början och att de därför inte velat testa systemet vid ett 
senare tillfälle. Inga av de problem som eleverna berörde under samtalet var specifikt 
kopplade till varken F-5 eller 6-9 -klasserna.  

 

Slutsatser 
 
Eleverna tycker att det är svårt att navigera och hitta rätt i Stockholm Skolwebb.  

Portalen fungerar väldigt långsamt och med upprepade driftsstörningar och avbrott. 
Dessa faktorer har lett till att portalen inte används ofta och inte heller av så många 
elever. E-post funktionen, dvs. GroupWise används sällan och enbart när det är 
nödvändigt.  

Övriga problem är bl.a. att den sökta informationen inte alltid finns på plats och att e-
legitimationen skapar problem för föräldrarna att komma åt informationen på Stockholm 
Skolwebb. 
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Sammanfattningsvis visar Stockholm Skolwebb alltför många brister ur användbarhets-
synpunkt och ur elevernas perspektiv tillför den inte något mervärde för deras skolgång. 
 

Vårdnadshavare 
 
Av de sex vårdnadshavare som deltog i undersökningen använder en Mac som hemdator 
och påpekade att denne var tvungen att använda sin jobbdator för att komma åt portalen. 
Eftersom en del av vårdnadshavarna hade flexibla scheman kunde utvärderingarna läggas 
på olika tider på dygnet och portalen kunde på så sätt utvärderas både under och efter den 
vanliga arbetstiden. Det visade sig dock att detta inte hade någon inverkan på 
utvärderingsmomentet eftersom portalen uppvisade liknande beteende oavsett tidpunkt 
för utvärderingen. Bild 11 visar startsidan i kontot för vårdnadshavare i Stockholm 
Skolwebb. 

 

                                                          
                                     Bild 11. ”Startsida” i kontot för vårdnadshavare 

 

Positiva kommentarer 
 
- Vårdnadshavarna tycker överlag att idén och visionen med att ha all information samlad     
   på en plats är bra. 

- En av vårdnadshavarna tycker att det är bra att själv kunna hämta dokumenten  
  istället för att vara beroende av pappersdokument som barnen ska leverera till sina  
  hem. 
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- Anledningen till de få positiva kommentarerna sammanfattas med följande ord från   
  en av vårdnadshavarna: 

”ehh... det finns, det skulle kunna finnas fördelar, om jag inte blev så arg varje gång.”   

 

Problemområden  

 
Navigering 
 
Vårdnadshavarna är väldigt missnöjda med navigeringen i Stockholm Skolwebb. Den 
grafiska layouten på portalen upplevs som rörig och med många element som inte 
används. Textstorleken är liten och för att komma fram till rätt del av portalen krävs det 
att användaren klickar sig fram i flera steg. Symbolerna som används för funktionerna 
anses inte vara självförklarande. 

”Jamen omigen, det finns inga såna här liksom förklarande texter eller förklaringar, 
liksom på utan man får liksom hacka sig igenom själv och 'trial and error'. Det är ju det 
man har testare till, när man testar systemen, hur man tycker att handhavandeheten är 
och hur gränssnittena är och hur.. åh alltså.. men det är väl ju också man är dum och de 
andra är intelligenta då! Ha ha!” 

Det är svårt för vårdnadshavare att se och hitta någon logisk koppling mellan de olika 
delarna av gränssnittet. Detta, att navigeringen på portalen inte upplevs som intuitiv, 
försvårar navigationen eftersom man hela tiden måste prova sig fram till de olika delarna 
av Stockholm Skolwebb. 

”Gränssnittet överkomplicerar saker. De sitter ihop men man förstår inte att de gör det. 
Flikarna i toppen beter sig olika beroende på vad man markerat i vänsterspalten, men 
inget säger att de hör ihop, inte ens utseendet...” 

En av vårdnadshavarna hade svårt att förstå behovet av att se ”flikar” med de egna barnen 
i den egna vyn och ansåg att det försvårar navigeringen eftersom det är svårt att veta om 
den relevanta informationen finns i barnens del eller i den egna ”fliken”. 

”Äe alltså jag tycker ingenting är lätt...  det är ju det här problemet jag har då, när ska 
jag gå in i rummet och titta och leta efter information, och när ska jag gå in på Hxxxxx-
fliken, eller mitt barns flik. Vad finns här och vad finns där, då?”  

Vårdnadshavarna klagade även på att de presenteras med delar och funktioner i portalen 
som de inte kan använda och som inte alls är relevanta för deras användning av 
Stockholm Skolwebb. Dessa oanvända delar av gränssnittet som ändå syns i användarnas 
konto gör navigationen ännu svårare och användarna ännu mer förvirrade.  

Vissa element av gränssnittet som t.ex. knappar är ibland klickbara och ibland inte, och 
användaren kan inte se någon logik bakom detta. Det inkonsekventa beteendet av vissa 
delar av gränssnittet försvårar navigationen ytterligare. 
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”Och en massa klickbara saker som man inte, man kommer ingenstans. Därför att det 
kanske inte är aktuellt än, det kanske blir aktuellt i högstadiet, det vet man inte. Men det 
är jättemycket klickbart, så man blir så här...  ooh vad mycket det finns att klicka på, men 
det är ingen information till mig, så jag, det gör ju mig ännu mer förvirrad. Och de här 
små pluppikonerna som ibland var klickbara och ibland inte. Och då undrar man, varför 
sitter dom där?” 

Hela det tomma utrymmet efter en länk visas också som länk när musen förs över det, 
fast området är vitt, dvs. tomt, vilket förvirrar användaren. Tre olika vårdnadshavare 
tryckte under utvärderingen på en rödfärgad knapp som låg i förlängningen av en länk. 
Systemet visade inte vad knappen betydde, men ett klick på den knappen innebar att hela 
övre navigationsmenyn försvann och krävde omstart av systemet för att komma tillbaka.  

 

Responstider 
 
Vårdnadshavarna klagade på väldigt långa responstider. Vid alla de sex 
utvärderingstillfällena upplevde varje vårdnadshavare att Stockholm Skolwebb var 
väldigt långsamt. Vid flera tillfällen krävdes det att man loggade ut och loggade in igen 
eftersom systemet hade ”låst sig” och vid ett tillfälle var responstiderna så långsamma att 
utvärderingsmomentet med uppgifter fick avbrytas och fullföljas efter att intervjun 
avslutats.  
En av vårdnadshavarna påpekade att de långa svarstiderna är ett stort problem för de 
vårdnadshavare som använder portalen från sina jobb där man är mera begränsad när det 
gäller den tid man kan avsätta till att komma åt informationen i Stockholm Skolwebb. 

”Ja det är ju det här, alltså, att det först i början, att det är så svårt att komma in, alltså 
ibland är det lååånga svarstider, och det funkar inte med ett system om du sitter, ja 
omigen, om det är en person man sitter på sitt jobb och kanske har då e-leggen där och 
man tycker man har lite tid över kan jag gå in på Skolwebben och fixa, och så tar det en 
sån evinnerlig tid innan man kommer in. Det gör det ju även som sagt om man tänker sig 
göra nånting hemma också.” 

Förutom de långa responstiderna är vårdnadshavarna missnöjda med de ofta 
förekommande driftsstoppen och avbrotten som drabbar Stockholm Skolwebb. 
Problemen handlar bland annat om sidor som inte kan visas och att portalen väldigt ofta 
”hänger sig”. För att komma åt informationen, krävs det ibland att användaren gör flera 
försök under samma dag.  

”Ja alltså, den här servern eller vad det är som den ligger på är ju också väldigt instabil, 
så det händer ju ofta att när vi ska gå in och läsa veckobrevet, så kom vi inte in, utan då 
var det nåt problem... och så jaha, ok då måste jag komma ihåg att försöka i eftermiddag 
istället, och så försöker man på eftermiddan, men då kom man inte in igen. Och så har 
det varit många många gånger, så det är inte så att det har hänt nån enstaka gång, utan 
det är väldigt skakigt.” 
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Övrigt 
 
Vårdnadshavarna upplever att Stockholm Skolwebb inte har förbättrat kommunikationen 
mellan dem och skolan. Denna kommunikation har egentligen blivit sämre efter portalens 
implementering, vilket gör att man inte direkt förstår vitsen med portalen. De anser att 
den mänskliga kontakten mellan skolan och hemmet minskar med användningen av 
Stockholm Skolwebb.  

”Jag tycker att man tappar mer kontakten med skolan, det blir mest bara med en 
dataskärm. Även fast jag vet, det är, jag förstår ju också att det när det väl rullar, så spar 
man väl tid, men, men det är ju en... ja du tappar ju ett led liksom i, i mötet med 
människor höll jag på att säga. ” 

”Jag skulle vilja säga att sen vi tvingades att använda skolwebben, så har tycker jag den 
direkta informationen från skolan till mig försämrats.” 

Stockholm Skolwebb upplevs inte heller som ett system byggt efter användarnas behov. 
En av vårdnadshavarna efterlyser ett system i balans, dvs. ett system som är byggt även 
enligt föräldrarnas och elevernas behov och villkor, inte bara skolans. Vårdnadshavarna 
har svårt att förstå att ett system som Stockholm Skolwebb är byggt utan hänsyn till 
användarna och deras behov. 

”Och att man inte ska tänka så mycket inifrån och ut vad skolan tycker är viktigt att 
informera utan jag tror man ska också tänka vad är det användarna har behov av. Man 
behöver ha en balans i båda tror jag, men litegrann, men vad är det som jag som 
förälder behöver ha för information och för tjänster, och vad är det jag som elev 
behöver...” 

”Att hur det fungerar, själva principen, det är ju så konstigt så det är inte klokt, jag 
förstår inte hur nån, det är ju ingen som har tänkt på användare när dom gjorde det, det 
ju utvecklat av datanördar, jag är en datanörd, men utvecklat av datanördar som inte har 
ett tänk på användare över huvet taget liksom, för det handlar ju om hur datorer funkar 
mer än vad, att inbjuda en användare till att använda det.” 

Vårdnadshavarna betraktar Stockholm Skolwebb som en icke-färdig produkt. I dess 
nuvarande form är det svårt för dem att hitta fördelar med portalen. 

”det här känns som ett hemma-hack. Verkligen, det är skrämmande att den offentliga 
sektorn bara vill visa upp det här utåt, så känner jag. Och då är det ändå TietoEnator, 
för det står nere i hörnen, det är ju ändå ett stort IT-bolag. 

Vårdnadshavarna upplever att de inte får någon feedback från Stockolm Skolwebb efter 
en utförd funktion. Det visas inga dialogrutor och det är svårt att veta om ett valt 
kommando verkligen har utförts. En av vårdnadshavarna tycker att feedbacken och 
användningen av färgmarkeringen i portalen känns slumpmässig. Den generella 
uppfattningen är att användarna inte känner att de har kontroll över det som sker i 
portalen.  
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Den information som visas när man loggar in som vårdnadshavare anses vara 
oöverskådlig eftersom den visar information som inte är relevant för den 
användargruppen. 

”Ingen feedback, inga bekräftelserutor. Har mailet verkligen gått iväg? Har jag 
verkligen bokat utvecklingssamtal?” 

”Jag... jag tycker att det svåraste är att veta om en aktivitet verkligen är utförd. Jag får 
ingen bekräftelse på att jag har bokat att, att det faktiskt gick igenom, eller ett mail som 
jag skickade, om det faktiskt gick fram. Det står inte att det är mailat nu och man får inte 
känslan av att det faktiskt har gått fram, och jag har inte fått nåt svar på det mailet 
heller.” 

En av vårdnadshavarna efterfrågar möjligheten att även de föräldrar som inte är 
vårdnadshavare skall kunna ta del av informationen från Stockholm Skolwebb. 

”Jaa, eller funktion och funktion, jag skulle vilja, jag menar vi har... I mitt fall så är jag 
vårdnadshavare till barnen, men Xxxxx är inte mamma till Xxxxx och Xxxxx, hon har inte 
tillgång till webben. Den funktionen skulle jag vilja om det funkar.” 
 
Vårdnadshavarna är kritiska till e-legitimation som säkerhetslösning för Stockholm 
Skolwebb. Den gör att vårdnadshavarna känner sig bundna till att använda en specifik 
dator. Vill man ha en utskriven kopia av innehållet och man inte har någon skrivare 
kopplad till denna dator får man gå igenom flera steg för att få en digital kopia skickad 
till det ställe där man har tillgång till en skrivare. En av vårdnadshavarna kan inte komma 
åt Stockholm Skolwebb via sin hemdator som hon egentligen vill använda eftersom det är 
en Mac. 

”Och nackdelen är då att vi inte har någon skrivare här t.ex. Så att alltid när man vill 
skriva ut nånting så får man kopiera eller och skicka i mail och skicka till jobbet och sen 
nästa dag så kan man hämta upp det då och skriva ut det eller om man vill spara på 
något sätt.” 

De dokument som öppnas i form av pop-up fönster saknar utskriftskommando. I sidan för 
närvarorapportering finns det två separata knappar med samma namn ”ta del av 
frånvaron” under varandra. De har inte samma funktion, men av de små otydliga 
symbolerna är det svårt att förstå var i skillnaden består. 

Kritik framkom mot att det är för mycket generell information och nyheter i portalen som 
inte rör barnen eller deras vårdnadshavare utan bara tar plats. Denna information vill de 
hellre se på hemsidan. 
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Slutsatser 
 
De få positiva kommentarerna om Stockholm Skolwebb hamnade i skymundan av den 
mängd negativa kommentarer som vårdnadshavarna hade att dela med sig av. 

Vårdnadshavarna som jag pratat med upplever inte att de får ut någonting positivt av att 
använda Stockholm Skolwebb. Även om portalen används är det motvilligt och man ser 
det mest som ett nödvändigt ont. De problemområden som påpekats är de återkommande 
driftsstoppen och avsaknad av feedback från systemet som resulterar i att användarna 
känner att de inte har kontroll över händelserna i portalen. 

Stockholm Skolwebb uppfattas inte som ett tillräckligt bra verktyg för att vårdnads-
havarna skall vara motiverade att nyttja det som kommunikationsverktyg med barnens 
skola. 

”Alltså nackdelar, jag ser bara nackdelar med skolwebben som den är idag, den går inte 
att använda, den är inte användbar.” 
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DISKUSSION 
 

Användbarhetsdiskussion 

 
Prestanda och tillförlitlighet 
 
Ett av de två problemområden som påpekats av i stort sett alla användare som deltog i  
utvärderingsprojektet var Stockholm Skolwebbs dåliga prestanda och tillförlitlighet. 
Problemet var väl synligt under projektets gång då jag själv kunnat bevittna de problem 
som beskrevs av de personer som deltagit i utvärderingen.  
 
Olika sidor som tog allt från ca en halv minut till flera minuter att laddas var något som 
upprepades vid i stort sett varje utvärderingstillfälle. Vid tre tillfällen krävdes det en total 
omstart av systemet, dvs. personen fick logga ut och återigen logga in på Stockholm 
Skolwebb för att försöka utföra de uppgifter som var del av utvärderingen. Vid ett tillfälle 
fick utvärderingsmomentet avbrytas och återupptas igen efter en stund eftersom man inte 
fick någon respons från portalen.  

Under intervjuerna med skolledningen framkom det att en större uppdatering av 
Stockholm Skolwebb medfört ett driftsstopp på en och en halv vecka.  

 
Navigering och feedback 
 
Det andra stora problemområdet som påpekats av användare av Stockholm Skolwebb är 
avsaknad av feedback. Den information om händelseförloppet som portalen förmedlar till 
användaren är minst sagt bristfällig.  
Allt ifrån icke-existerande dialogrutor till kryptiska systemmeddelanden, kombinerat med 
en icke fungerande hjälpfunktion och allmänt rörigt gränssnitt gör att användaren inte 
vågar ta ut svängarna och prova sig fram i systemet. Har inte användaren känslan av 
kontroll används systemet enbart när det är nödvändigt.  
 
Att implementera ett stort datorsystem som Stockholm Skolwebb, som i grunden 
förändrar arbetsrutiner och förfarandesätt för alla inblandade användargrupper, är ett 
minst sagt omfattande projekt. De grundläggande förutsättningarna för att en sådan 
implementering skall vara lyckad och för att systemet både ska få en bra start och mottas 
väl av användarna är att det fungerar utan större avbrott med god prestanda, och att 
användarna trivs med det.  
 
Är inte något av dessa två krav uppfyllt, kommer möjliga motståndare till systemet att få 
argument mot implementeringen. Är systemet långsamt och drabbas av ständiga avbrott 
kommer färre att använda det.  
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Stockholm Skolwebb används inom skolverksamheten för bland annat kommunikation 
mellan skolans aktörer där en av komponenterna är kommunikationen mellan skolan och 
hemmet, dvs. lärare, rektor och övrig skolpersonal på ena sidan och vårdnadshavare på 
den andra sidan. Den förstnämnda gruppen har fått i förtroende att ta hand om barnen. 
Vårdnadshavare förväntas i gengäld på ett enkelt sätt få tydlig information om allt som 
berör barnens skolgång och deras utveckling. Den förmedlingen av information skall ske 
snabbt och effektivt. Informationsflödet skall även vara anpassat så att det på ett enkelt 
sätt kan nås och hanteras av vårdnadshavarna. Alla hinder för informationsflödet rubbar 
vårdnadshavarnas förtroende för skolan.  

För vårdnadshavare på den besökta skolan är Stockholm Skolwebb med dess dåliga 
prestanda, ständiga driftsproblem och dåliga användbarhet just ett sådant hinder.  
 
I den utsträckning som Stockholm Skolwebb används idag, uppfyller det varken de 
kommunikations- eller de pedagogiska målen som har varit utgångspunkter för systemets 
utformning. Detta är en direkt följd av driftsproblemen och att man vid designen gjort så 
många och omfattande fel när det gäller användbarhetsaspekten. 

 

E-legitimation 
 
Många negativa kommentarer från vårdnadshavarna och lärarna handlade om den 
säkerhetslösning man valt för inloggning. En del vårdnadshavare som använder Mac 
kunde inte använda tjänsten eftersom kombinationen av Stockholm Skolwebb och           
e-legitimation helt enkelt inte fungerar på Mac plattformen. Grovt räknat har Mac-
plattformen när det gäller internetanvändning en marknadsandel på ca 9% (Keizer, 
December 1 2008). Vid sämsta tänkbara scenariot skulle det innebära att vårdnadshavare 
från hela 6 skolor av de 70 som idag använder Stockholm Skolwebb inte skulle kunna 
komma åt portalen.  
Tittar man däremot i broschyren om Stockholm Skolwebb, kan man läsa följande: 
 
“Man kommer också åt Stockholm Skolwebb från alla datorer som har en 
internetuppkoppling, t ex hemifrån. Samma adress skrivs in i Internet Explorer, dvs. 
http://skolwebb.stockholm.se” (Stockholm Skolwebb, s. 6). 
 
En del vårdnadshavare kan inte använda Stockholm Skolwebb eftersom säkerhets-
lösningen inte är konstruerad enligt öppna standarder. Vårdnadshavarna måste ha en 
dator med ett specifikt operativsystem för att kunna ta del av informationen från sina 
barns skola.  
 
Ett annat klagomål rörande e-legitimation handlade om att vårdnadshavarna kände sig 
“låsta” till att kunna komma åt Stockholm Skolwebb från enbart en dator. Alla arbets-
platser tillåter inte installation av extra mjukvara på arbetsdatorerna och en annan aspekt 
som kan diskuteras är säkerhetsrisken av att ha en e-legitimation installerad på en dator 
man själv inte äger.  
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Om vi nu tänker oss ett scenario, som liknar det som delvis beskrivits av en av de 
intervjuade lärarna, där vårdnadshavaren har e-legitimationen installerad på jobbet. 
Läraren försöker lägga ut information på Stockholm Skolwebb på förmiddagen men 
misslyckas på grund av tekniska fel. På eftermiddagen ringer ett flertal föräldrar och 
undrar varför den utlovade informationen inte finns på plats. Läraren gör ett till försök på 
eftermiddagen men misslyckas återigen. Först när läraren är hemma, kan informationen 
läggas ut på portalen. Detta i sin tur medför att de vårdnadshavare som har e-legitimation 
på jobbet inte kan komma åt Stockholm Skolwebb förrän nästa dag och då finns det risk 
att barnet missar att ta med sig en matsäck till den gemensamma utflykten med klassen 
eller missar att ta med skridskorna till gymnastiklektionen. 
 
I broschyren “Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb” 
förklarar man följande: 
 
“Förälder – denna roll får den som loggar in med e-legitimation och har en 
vårdnadshavarkoppling till ett eller flera barn som går i grundskolan i Stockholms stad.” 
(Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb, s. 3) 
 
Ett system där en av målgrupperna är skolbarn med respektive familjer måste vara 
utformad på ett flexibelt sätt för att täcka alla möjliga scenarion när det gäller 
familjeförhållanden. Det är ingen garanti att alla barn kommer att bo med enbart sina 
vårdnadshavare, vilket man vid utvecklingen av Stockholm Skolwebb verkar ha trott.      

Delad vårdnad är ingen ovanlig företeelse och resulterar i att barnets ena förälder inte 
behöver vara dess vårdnadshavare i juridisk bemärkelse.  

Med alla problem uppräknade är det svårt att förstå tanken bakom valet av säkerhets-
lösning. Nu är den bara ett hinder för användarna. 

 
Digital plattform  
 
Som alla skolor är denna skola skyldig att förse vårdnadshavare med all information som 
rör deras barns skolgång. Denna information hade hittills förmedlats via diverse 
informationsblad i form av t.ex. veckobrev. Dessa dokument brukade även skickas till 
föräldrarna via e-post. Nu skulle allt ske via Stockholm Skolwebb. Detta förutsatte att 
alla hade tillgång till en dator med Internetuppkoppling.  
 
Önskan om att helt gå över och använda sig av de digitala medierna för kommunikation i 
Stockholm Skolwebb är helt i linje med de mål och visioner som presenteras i de olika 
dokument som skrivits om Stockholm Stads IT-satsningar. Problemet är att Stockholm 
Skolwebb inte är rätt rustad för att vara den digitala plattformen för förverkligandet av 
visionerna. Portalen saknar viktiga funktioner när det gäller dokumenthantering som är 
nödvändiga för att användarna skall kunna hantera informationen med så få utskrifter 
som möjligt eller som målet är, helt utan utskrivna papper.  
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Eftersom en del vårdnadshavare har e-legitimation på jobbet, vill de ibland kunna ta med 
sig den information som finns i Stockholm Skolwebb hem. För att göra detta kan 
informationen antingen skrivas ut eller tas hem i form av ett digitalt dokument. 
Stockholm Skolwebb saknar en generell funktion för framställning av digitala kopior av 
portalens innehåll. Denna möjlighet ges bara för generering av det enskilda barnets 
frånvarorapport till ett Excel dokument.  
De digitala filer som finns på Stockholm Skolwebb i form av länkar är upplagda av de 
ansvariga lärarna och är antingen filer i PDF format eller redigeringsbara dokument i 
Word format som kräver en specifik kommersiell mjukvara för att kunna läsas. För resten 
av innehållet krävs det att användaren klipper och klistrar informationen till dokument 
som man själv skapat i något textredigeringsprogram.  
 
Om användaren med rätta tycker att det är bökigt och jobbigt finns det inget annat val än 
att till slut göra en papperskopia av den information man vill ta med sig hem. Om detta 
sker, var i så fall ligger den förmodade vinsten? Görs utskrifterna ändå, handlar det inte 
längre om en ”insats för miljön” utan en ren kostnadsfördelning. En av de intervjuade 
vårdnadshavarna hade invändningar som berörde denna "pappersbesparing". Eftersom 
barnets skolgång betalas via skattemedel ansåg därmed vårdnadshavaren att pappers-
utskrifter borde skötas av skolan. 

 
Användare i utvecklingsprocessen 
 
“Under 2006 har ett antal pedagoger i Stockholms stad deltagit i utvecklingen av 
Stockholm Skolwebb. Bland annat har GroupWise integrerats och verktyget för 
dokumentation anpassats.” 
(Stockholm Skolwebb, s.10) 
 
Enligt skolledningen på den berörda skolan hade man under försöksperioden med 
Stockholm Skolwebb valt ut två arbetslag där vårdnadshavare från en årskurs i vardera av 
arbetslagen skulle vara med i testfasen av portalen. Innan dess var det skolans lärare som 
presenterades med en ”halvfärdig” lösning som under tiden modifierades med blandad 
framgång.  

Eleverna som deltagande aktörer i utformningen av Stockholm Skolwebb nämns varken i 
något av dokumenten som finns tillgängligt från Stockholm Stads hemsida eller i 
intervjuerna som genomförts med skolledarna.  

“Verksamhetsledarna har tidigare pekats ut som nyckelpersoner i  
utvecklingsprocesser knutna till IT-arbetet och ledningens betydelse framhålls  
ofta i både forskning och egna rapporter. Att vända sig till verksamhetsledarna  
och erbjuda stöd och utvecklingsverktyg framstår därför som riktigt.”  
(Strategi för IT i Skolan, s. 7).  
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Enligt den information som erhållits under intervjuerna med skolledarna har deras 
inflytande vid de ovan nämnda utvecklingsprocesserna varit obefintligt. Utan att skolan 
blivit tillfrågad och innan någon gjort en grundlig utredning om skolans verkliga behov 
när det gäller IT-verktyg, blev skolan mer eller mindre påtvingad att börja använda sig 
utav Stockholm Skolwebb.  

Förutom att skolan då fått ett system som man inte själv fått välja har systemet visat sig 
vara alltför opålitligt, långsamt och dåligt ur användbarhetsperspektiv. Detta har lett till 
att framtidsvisioner hos de intervjuade skolledarna mer handlade om hopp om att få ett 
system som fungerar och är lätt att använda än optimistiska planer för portalens framtid i 
verksamheten. 

 
Metoddiskussion 
 
Hela utvärderingen åtföljdes av en extremt långsam prestanda i portalen där vid ett flertal 
tillfällen de olika sidorna tog flera minuter innan de dök upp på skärmen. Även om jag 
hade velat göra en kvantitativ undersökning hade den undermåliga prestandan i portalen 
gjort det väldigt svårt att få jämförbara mätdata. En annan faktor som visade sig vara en 
möjlig felkälla för en kvantitativ undersökning var det faktum att även lärare som 
undervisade i samma årskurser hade helt olika erfarenhet när det gällde olika funktioner. 
T.ex. hade en av de s.k. ”rumsadministratörerna” använt den ovannämnda 
”filöverföringsfunktionen” vilket gav den personen ”fördel” gentemot andra deltagare 
vilket skulle ge missvisande data.  

Uppgift nummer 5 där lärare skulle ”spara som” ett dokument som de fått i form av en   
e-post bilaga och sedan skicka tillbaka det till sitt ”skolkonto” via Stockholm Skolwebb, 
var uppgiften som visade sig orsaka problem. Dels för att många av lärarna inte förstod 
vad de skulle göra och dels för att de aldrig använt Stockholm Skolwebb hemifrån. Alla 
var så inarbetade med att kunna komma åt skolans nätverk direkt via datorn och hade det 
väldigt svårt att förändra det tankesättet. 
 
Instruktionerna givna för ”tänka högt”-metoden missuppfattades av vissa personer som 
istället började berätta generella åsikter om systemet istället för att koncentrera sig på 
uppgifterna. Problemet var mer påtagligt under mötet med personer som var väldigt 
intresserade av att dela med sig av de negativa intryck de hade angående Stockholm 
Skolwebb. Den informationen handlade då mer om allmänna problem med portalen och 
tog bort fokus från de specifika problem och uppgifter som ”tänka högt”-metoden var 
riktad mot.  
Ett alternativ till denna metod hade varit observation men problemet är att denna skulle 
kräva betydligt längre tid och skulle kunna utföras enbart på lärare och elever eftersom 
den av praktiska skäl skulle vara väldigt svår att genomföra hemma hos vårdnadshavare 
eller på deras arbetsplatser. Observationer är förutom detta i regel tidskrävande. 
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Ett annat alternativ hade varit att istället för den kombination av metoder jag valt för 
utvärderingsmoment med lärare och vårdnadshavare genomföra en s.k. ”kontextuell 
intervju” som är en kombination av observation, diskussion och rekonstruktion av 
händelser där personen som utför utvärderingen följer utvärderingsdeltagaren som en 
slags lärling (Preece, et al. 2002). Det som talar emot det alternativet när det gäller 
vårdnadshavare är att man möts av samma problematik som jag tidigare nämnt när det 
gällde att utföra utvärderingarna på deras arbetsplatser. Det skulle vara väldigt svårt att få 
tillstånd och att genomföra utvärderingarna på ett företag som inte direkt gynnas av 
utvärderingen. Det skulle möjligtvis fungera med att genomföra en ”kontextuell intervju” 
på deltagarna ur lärargruppen, men i efterhand visar det sig att eftersom alla lärare inte 
använder Stockholm Skolwebb dagligen skulle utvärderingarna ta alltför mycket tid. 
Möjligtvis skulle det fungera om läraren i förhand kunde meddela vilken dag det är 
planerat att utföra uppgifter i portalen men då blir det ändå väldigt likt de metoder jag 
valt. 
 
När det gäller gruppdiskussionen med barnen gick den väldigt bra delvis på grund av att 
vi tog oss tid att lära känna varandra och delvis för att barnen var väl informerade om 
syftet med mötet. Jag tror inte att någon annan metod hade fungerat lika bra, särskilt med 
tanke på vissa deltagares relativt låga ålder. 
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SLUTSATSER 
 

Ett av målen med detta projekt var att få reda på om Stockholm Skolwebb är rätt utformat 
för att vara den viktigaste länken mellan skolan och hemmet.  

De som skall skapa innehållet i Stockholm Skolwebb, dvs. lärare, anser att förfarande-
sättet är alltför krångligt, omständligt och tidskrävande. Detta kombinerat med ständiga 
avbrott och driftsproblem av olika slag gör att informationen inte når användarna eller 
kommer fram alldeles för sent så att man ändå måste använda andra kommunikationssätt. 
Detta har gjort att några av de intervjuade lärarna istället för att använda Stockholm 
Skolwebb, ringer vårdnadshavare eller skickar informationen per e-post.  
 
Detsamma gäller elever som, delvis pga. att de inte hittar den information de söker och 
delvis på grund av andra problem så som ofta förekommande driftsstopp, helt enkelt 
väljer att inte använda portalen. 
 
Även vårdnadshavare upplever portalen som rörig och klagar på att Stockholm Skolwebb 
är långsamt och att de drabbas av frekventa avbrott och driftsstopp. Förutom att den 
bakomliggande idén är bra har vårdnadshavare svårt att hitta något positivt att säga om 
portalen. Det som kommer fram istället är frustration och irritation över att behöva 
använda sig och vara beroende utav Stockholm Skolwebb. 

De intervjuade skolledarna, som enligt de olika dokumenten skall vara de viktigaste 
kugghjulen för en lyckad implementering av IT-lösningar, är missnöjda med hur det 
verktyg de tvingas använda fungerar och på vilket sätt det påverkar den dagliga 
skolverksamheten och personalens arbetssituation. Om det är tidskrävande för läraren att 
publicera information via Stockholm Skolwebb och utföra de vanligaste uppgifterna där, 
medför det att det blir mindre tid över för skolans faktiska huvudverksamhet dvs. det 
pedagogiska arbetet med barnen. 

Den i DN publicerade artikeln om Stockholm Skolwebb bekräftar att problemen finns 
även på de övriga skolorna som använder sig utav systemet, ett system som bara i år 
kommer att kosta Stockolm Stads skattebetalare 6,7 miljoner kronor (Ulrika By, 2009-04-
01). Problemet är dock inte de höga kostnaderna utan att Stockholm Skolwebb upplevs 
som ett system som inte klarar av att leverera och inte uppnår varken de pedagogiska 
eller de kommunikations- eller effektiviseringsmål som den är byggd för och att 
användare inte upplever det som ett bra och användbart verktyg som de trivs med.  

Förutom att systemet inte fungerar som det skall, utesluter det en del användare som 
använder en annan datorplattform eller en annan webb-browser än det föreskrivna. Detta 
kanske skulle vara acceptabelt om det handlade om ett system som köptes och användes 
av ett privat företag där företagsledningen kan fatta beslut om sådana begränsningar.  
Här handlar det dock om ett system som är upphandlat med skattebetalarnas pengar och 
skall utan undantag fungera med alla datorsystem. Skolans skyldighet är att som 
myndighet ha en fungerande informationskanal gentemot vårdnadshavare och detta 
viktiga informationsflöde får inte sättas ur spel av tekniska begränsningar. 
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Problemen med Stockholm Skolwebb är så många och så omfattande att de enda 
alternativen som jag ser är att om möjligt göra en grundläggande omarbetning av portalen 
eller helt avveckla den och börja om från början. I båda fallen måste man initialt 
involvera användarna i utvecklingsprocessen och sätta deras behov i fokus.  
En annan säkerhetslösning istället för den nuvarande med e-legitimationen borde vara det 
första steget i förändringsarbetet.  

Under tiden bör Stockholm Skolwebb i sin nuvarande utformning inte användas som ett 
verktyg inom stadens grundskolor. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1; Avtal om tystnadsplikt 
 
Avtal! 

 

Detta avtal gäller den information som inhämtats under intervjuerna och observationerna 
som den undertecknade inhämtar under sin vistelse på XXXX, XXXXX. 

All data insamlad under observationerna och intervjuerna kommer att användas enbart för 
framställning av detta examensarbete.  

Alla personliga uppgifter som berör enskilda elever/personal/föräldrar som framkommer 
under undersökningarna kommer att avidentifieras, dvs. inga namn, adresser eller 
liknande uppgifter kommer att användas varken under examensarbetets framställning, 
eller i själva uppsatsen. 

Resultatet av utvärderingen, examensarbetet, är en allmän handling och kommer att 
finnas tillgänglig för allmänheten via KTH:s hemsida. 

 

 

 

 

_______________________ 

 

      Haris Kasumovic       Stockholm 081120 
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Bilaga 2; Avtal med vårdnadshavare 

 
Medgivande 

 

Under de kommande veckorna kommer elever och personal på XXXXX att vara 
tillfrågade att delta i ett utvärderingsprojekt som berör skolans webbportal Stockholm 
Skolwebb. 
 
Projektet är ett examensarbete som kommer att utföras av en KTH-student, Haris 
Kasumovic. 
 
Ditt barn har valts och tillfrågats att delta i en s.k. fokusgrupp där ett antal elever kommer 
att diskutera Stockholm Skolwebb tillsammans med Haris. Vi vill få reda på hur portalen 
uppfattas av elever på XXXXX och hur den påverkar deras skolvardag. 
 
Innehållet i diskussionerna kommer att spelas in på en bandspelare. Den erhållna 
informationen kommer att behandlas och tillsammans med resterande utvärderings-
material sammanställas i en slutrapport. 
 
Alla deltagare i undersökningen kommer att vara helt anonyma, dvs. inga namn eller 
andra personliga uppgifter kommer att användas varken under arbetet eller vid 
framställningen av slutrapporten. 
 
Utvärderingen har inte som syfte att bedöma den enskilda elevens färdigheter vad gäller 
Stockholm Skolwebb! Vi vill med hjälp av era barns synpunkter och reflektioner få en 
klarare bild av hur portalen uppfattas av dess användare och sammanställa dessa resultat 
till en rapport som kan användas som utgångspunkt för portalens framtida förändringar. 

 

Härmed ger du tillstånd att ditt barn får medverka i undersökningen. 
 
 

 
_________________________      _________________________ 

Namn       Elevens Namn 

 

 

_________________________   _________________________  

Underskrift      Ort och datum 
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Bilaga 3; Brev till Elever 
 

Hej! 

 

Från sista veckan av november kommer ni att möta ett nytt ansikte i skolans korridorer.  

Jag heter Haris Kasumovic och går sista året på KTH:s och SU:s kombinerade utbildning 
för civilingenjör och lärare. När det gäller ingenjörsdelen av utbildningen har jag data 
som inriktning och som lärare kommer jag att undervisa i matematik och data/it. 
 
Min utbildning avslutas med ett examensarbete och det är undersökningsdelen av detta 
arbete som jag kommer att göra på er skola. 

Jag kommer att titta närmare på den skolportal, Stockholm Skolwebb, som ni använder 
till att titta på schemat, läsa veckobrev, kontrollera läxuppgifter etc. Det jag vill få reda på 
är hur ni uppfattar portalen som verktyg för att göra dessa uppgifter. Hur användbar är 
portalen? Har er skolvardag blivit lättare sedan ni börjat använda Stockholm Skolwebb? 
 
Några av er, men även vissa lärare och föräldrar kommer att bli tillfrågade att delta i 
undersökningen.  
 
Ni får gärna passa på att ställa mig frågor om min utbildning, matematiska formler och 
liknande när ni möter mig på skolan.  

 

 

Hälsningar 

Haris Kasumovic 
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Bilaga 4; Brev till skolledningen 
 

Hej! 

 

Under de närmaste veckorna kommer er skola att delta i ett projekt, ett examensarbete 
från KTH, vars syfte är att utvärdera Stockholm skolwebb, den skolportal ni använder 
som verktyg för kommunikation och administration. 
 
Utvärderingen har som syfte att ge en bild av portalen med fokus på dess användbarhet. 
Vi vill helt enkelt få reda på om användare uppfattar portalen som lätthanterlig och om, 
och i så fall i hur stor grad, den förenklar tillvaron. 
  
Själva utvärderingen kommer att ske i olika steg och omfatta såväl lärare som elever och 
deras vårdnadshavare. Ett antal lärare kommer att få utföra några av de vanligaste 
uppgifterna i Stockholm Skolwebb. Deras reflektioner under utförandet kommer att 
registreras och kompletteras med efterföljande enkät och en kort intervju. 
 
En liknande genomgång kommer att göras med några föräldrar. 

Elevernas synpunkter kommer att inhämtas genom en s.k. fokusgrupp där ett antal 
utvalda elever kommer att framföra sina egna uppfattningar om portalen. 
 
För att kunna ge en helhetsbild av Stockholm Skolwebb på XXXXX vill vi gärna få lite 
information och reflektioner från er i skolledningen. 
 
Vilka visioner ligger bakom beslutet att implementera portalen på XXXXX? Fanns det 
andra alternativ förutom denna portallösning och i så fall varför har ni valt just 
Stockholm Skolwebb? 
 
Stockholm Skolwebb är att projekt som omfattar ca. 70 skolor som har kommit olika 
långt när det gäller implementeringen av portalen i verksamheten. Denna utvärdering 
kommer att resultera i en skriftlig rapport. Den kommer delvis att ge er skola en bra 
utgångspunkt för framtida förbättringar av portalen och delvis kunna användas som bra 
referenspunkt för andra skolor som använder Stockholm Skolwebb eller för de som 
planerar på att börja implementera den i sin verksamhet. 
 
 
Tack för din tid och engagemang! 
 
Mvh, 
Haris Kasumovic 
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Bilaga 5; Lärare – allmän information 
 
Hej! 
 
 
Tack för att ni valt att delta i detta projekt som handlar om utvärdering av skolans 
internetportal, Stockholm Skolwebb. Målet med projektet är att se hur portalen uppfattas 
av er användare som jobbar med den dvs. använder den som verktyg att utföra olika 
arbetsuppgifter som t.ex. att skriva in närvaro eller lägga ut veckobrev på anslagstavlan. 
 
Den praktiska delen av utvärderingen kommer att bestå i att ett antal av er kommer att 
utföra några av de vanligaste uppgifterna i Stockholm Skolwebb. Under tiden kommer 
den berörda personen att få kommentera och beskriva hur hon/han uppfattar det hon/han 
ser på datorskärmen och vilka eventuella svårigheter hon/han har med den uppgift som 
utförs. Denna del av utvärderingen kommer att ta ca. 30 minuter i anspråk. 
 
I nästa steg får personen skriftligen besvara ett antal frågor som berör de uppgifter som 
just utförts. Denna del beräknas ta ca. 15 minuter. 
 
Det hela avslutas med en intervju där personen delvis kommer att få frågor, och delvis få 
chans att fritt reflektera över hur hon/han uppfattar Stockholm Skolwebb som 
arbetsverktyg med allt vad den innebär. Intervjun kommer att ta ca. 15 minuter. 
 
Hela förfarandet kommer att videofilmas och ljudet kommer även att spelas in separat. 
Utvärderingsmomentet är helt anonymt, dvs. inga av den berörda personens personliga 
data såsom namn, adress, kön osv. kommer att användas varken under 
sammanställningen av den inhämtade informationen eller i den färdiga rapporten. Samma 
gäller eventuella namn eller andra personuppgifter som fångas av 
inspelningsutrustningen. 
 
Syftet med utvärderingen är inte att kontrollera enskilda personers kunskaper och 
färdigheter när det gäller Stockholm Skolwebb! 
 
Personen i fråga kan när som helst under utvärderingen välja att ta paus eller avbryta. 
 
Resultatet av utvärderingen kommer att framställas i en rapport som alla intresserade 
kommer att få ta del av. Rapporten kommer att ge er en klarare bild av hur Stockholm 
Skolwebb uppfattas av er användare och ge en bra utgångspunkt för framtida ändringar 
av portalen. 
 

Tack för er tid och engagemang! 
 
Mvh, 
Haris Kasumovic 
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Bilaga 6; Uppgifter för lärare 
 

1. Kontrollera e-post i GroupWise. 

 

2. För in närvaro för din klass. 

 

3. Läs nyheter som berör lärare på skolan, dvs. nyheter som du finner på ”Min sida”. 
    Visa en valfri nyhet på ”helskärm”. 

 

4. Kontrollera ditt schema. 

 

5. Gå tillbaka till GroupWise. Öppna en e-post bilaga, spara den under ett nytt namn och  
    lägg den bland de egna dokumenten i Stockholm Skolwebb. Skicka sedan tillbaka den    
    ändrade filen. Skapa en ny mapp  med namn ”e-post bilagor” bland dina dokument och  
    flytta den ändrade filen till den nyskapade mappen. 

 

6. Skapa två tider för utvecklingssamtal. Skicka meddelande till eleverna i din klass att  
    det finns två nya tider för utvecklingssamtal. 

 

7. Skriv ut en lista över bokade utvecklingssamtal för december. 

 

8. Ångra dig och ta bort en av de ”skapade” tiderna. 

 

9. Anmäl en trasig dator. 
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Bilaga 7; Skrivna frågor – lärare 
 

1.  Var någon av uppgifterna svår att utföra? Beskriv gärna mera ingående vad   
     svårigheten bestod i. 

 

2. Hade du någon gång under utförandet av uppgifterna haft svårigheter att hitta rätt i       
    Stockholm Skolwebb? Beskriv gärna vad svårigheten bestod i. 

 

3. Hur uppfattar du kopplingen mellan GroupWise och resten av Stockholm Skolwebb? 
    Reflektera gärna kring detta. 

 

4. Känner du dig bekväm med filhanteringen i Stockholm Skolwebb? Reflektera gärna  
    kring detta. 

 

5. Känns någon del av Stockholm Skolwebb så svår att du helst undviker att använda  
    den? 
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Bilaga 8; Intervjufrågor – lärare 
 

1. Har du under utvärderingen tyckt att någon av uppgifterna var svår att utföra?  
    Om ja, berätta gärna vad svårigheten låg i. 

 

2. När du arbetar i Stockholm Skolwebb, känner du igen dig, dvs. ser du  
    likheter till andra program du använder när du jobbar med din dator? 

 

3. När du byter mellan de olika delarna av Stockholm Skolwebb, känner du att du  
    fortfarande jobbar i samma program? 

 

4. Är det lätt att orientera sig i Stockholm Skolwebb? 

 

5. Förklara vad termen ”rum” som används i Stockholm Skolwebb betyder för dig. 

 

6. Om du skulle kunna ta bort någon/några funktioner ur Stockholm Skolwebb berätta  
    vilken/vilka dessa skulle vara? 

 

7. Om du skulle lägga till någon/några funktioner i Stockholm Skolwebb berätta  
    vilken/vilka dessa skulle vara? 

 

8. På vilket sätt har Stockholm Skolwebb förändrat ditt dagliga arbete? 

 

9. Öppen fråga. 
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Bilaga 9; Uppgifter för vårdnadshavare 
 

1.  Läs en valfri nyhet från din ”startsida” i Stockholm Skolwebb. 
 

 
2. Gå in till ditt barns ”rum” på Stockholm Skolwebb och läs veckobrevet. 

 

3. Skriv ut det lästa veckobrevet. 

 

4. Kontrollera ditt barns schema och skriv ut det. Skicka en kopia av schemat till dig via    
    e-post. 

 

5. Hitta och skriv ut matsedeln för den aktuella veckan. 

 

6. Boka en tid för utvecklingssamtal. Finns det inga lediga tider, visa förfarandesättet så  
    långt det går. 

 

7. Anmäl ditt barn som sjukfrånvarande.  

 

8. Skriv ut arbetsplaner/kursplaner som berör ditt barn. 
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Bilaga 10; Skrivna frågor – vårdnadshavare 
 

1. Var någon av uppgifterna svår att utföra? Om ja, beskriv gärna utförligt vad  
    svårigheten bestod i?   

 

 

 

 

 

2. Var informationen som presenterades på skärmen under utförandet av uppgifterna   
    tillräckligt tydlig? Var texten tillräckligt stor? Var menyerna proportionerliga?  
    Var symbolerna tillräckligt tydliga och självförklarande? 

 

 

 

 

 

3. Hade du någon gång under utförandet av uppgifterna haft svårigheter att hitta rätt i       
    Stockholm Skolwebb? Beskriv gärna vad svårigheten bestod i. 

 

 

 

 

 

4.  Fick du tillräcklig feedback från Stockholm Skolwebb när du utförde uppgifterna?  
     Var s.k. bekräftelserutor tillräckligt tydliga? Användes färgmärkningen på ett  
     lättbegripligt sätt? 
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Bilaga 11; Intervjufrågor – vårdnadshavare 
1. Använder du Mac eller PC till att komma åt Stockholm Skolwebb? 

 

  2. Använder du Stockholm Skolwebb hemifrån, från jobbet eller från bägge/flera    
      platser? Förklara gärna varför du använder portalen från enbart en eller flera datorer.    
      Vilka fördelar/nackdelar ser du med ditt ”val”? 

 

  3. Har du tidigare erfarenhet av liknande produkter dvs. andra s.k. ”internetportaler”? 

 

  4. Vilken erfarenhet har du av e-legitimation ? 

 

  5. Ser du likheter mellan Stockholm Skolwebb och övriga program du använder på din  
      dator?  

 

  6. Är det lätt att hitta runt/orientera sig i Stockholm Skolwebb?  

 

  7. Vilken/vilka delar av Stockholm Skolwebb finner du lätta att förstå och använda? 
      Förklara gärna mer ingående vad det är som gör dessa delar lätta att jobba med.  

 

  8. Vilken/vilka delar av Stockholm Skolwebb finner du svårbegripliga? Beskriv gärna  
      mer ingående vad svårigheten består i? 

 

  9. På vilket sätt håller du kontakt med ditt barns mentor/dess övriga lärare?  

 

10. Har Stockholm Skolwebb på något sätt förändrat din insyn i ditt barns skolgång?  
      Om ja, berätta gärna mer ingående om det. 

 

11. Ett av målen med Stockholm Skolwebb är att den skall ersätta ”traditionella” former  
      av kontakt med ditt barns skola såsom ”veckobrev” i pappersformat. Hur ser du på  
      denna förändring? 
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12. Vilka fördelar ser du med att använda Stockholm Skolwebb? 

 

13. Finns det någon del/funktion du saknar i Stockholm Skolwebb? 

 

14. Vilka nackdelar ser du med att använda Stockholm Skolwebb? 

 

15. Finns det någon del/funktion du skulle vilja ta bort från Stockholm Skolwebb? 

 

16. Vad är ett ”rum” i Stockholm Skolwebb? 

 

17. Öppen fråga. 
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