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 2 

 
Sammanfattning 

 

Rapporten ger en bild av hur lärplattformen Classfronter används på en 
ungdomsgymnasieskola. Frågeställningar runt nyttan och svårigheter med att gå 
från en traditionell lärarledd undervisning till en mer flexibel undervisning med 
hjälp av en lärplattform, tas upp. En slutsats är att det krävs mer än en 
lärplattform för att skapa en flexibel utbildning. En annan är att det finns mycket 
tid att vinna på att administrera sin undervisning med hjälp av Classfronter för 
den lärare som behärskar IKT (Informations- och KommunikationsTeknik) bra. 
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1 Inledning 

Som lärarstudent kom jag i kontakt med begreppet Information och KommunikationsTeknik 
(IKT) för första gången. IKT är egentligen inget annat än IT1 i akademiska sammanhang och 
K:et ska betona den kommunikativa aspekten på tekniken. Precis som i det övriga samhället 
har IKT påverkat grund- och gymnasieskolan. T ex. har många skolor sin egen webbsida, 
elever och lärare och administrativ personal har ofta e-postadresser och 
informationssökningen sker i stor utsträckning på nätet (IT i skolan - attityder, tillgång och 
användning, 2004). 

Trots att IT används en del kan man inte påstå att tekniken förändrat lärarrollen på något 
märkbart sätt. Den stora andelen av lärarstuderande som är missnöjda med IKT-utbildningen 
under lärarutbildningen (Petterson, 2004) förstärker bilden av att IKT inte är något 
fundamentalt för utbildningsväsendet på grund- och gymnasieskolan. Åtminstone inte ur ett 
praktiskt lärarperspektiv. 

Vad säger styrdokumenten om IKT? 

Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna (Läroplan för det allmänna skolväsendet, 
1994) måste dator finnas med som ett naturligt stöd i undervisningen. I kap 2.6 ”Rektorn 
Ansvar” står följande: 

”Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 
arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet 
samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra 
tekniska hjälpmedel.” 

Numera finns ofta IKT-verktygen på skolorna, både i grundskola och i den frivilliga skolan. 
Vissa lärare använder datorn mycket i undervisningen medan andra har valt bort datorn och 
IKT som hjälpmedel (IT i skolan - attityder, tillgång och användning, 2004). Man kan 
misstänka att de lärare som väljer att inte använda IKT-stöd i arbetet inte har den teoretiska 
eller praktiska kunskap som krävs. På senare tid använder majoriteten av lärarna på gymnasiet 
datorn som stöd i arbetet men det skiljer sig mycket åt i vilken utsträckning som datorn 
används mellan olika lärare ( IT i skolan - attityder, tillgång och användning, 2004). 

 

1.1 Problembakgrund 

Jag läste Allmänt Utbildningsområde (AUO) 60 p vid Karstad Universitet och valde att göra 
detta på distans.  

Även om det kallas distansutbildning var det ändå inte någon ren distansutbildning. Vid tre 
tillfällen per termin genomfördes under tre dagar (vid varje tillfälle) obligatoriska 
föreläsningar, grupparbeten, ämnesdidaktik och andra aktiviteter. En sådan utbildning som 
alternerar närundervisning och distansundervisning är en form av flexibel utbildning 
(”Flexibel utbildning på distans”, 1998). För att administrera, kommunicera och till viss del 
även undervisa användes lärplattformen FirstClass (FirstClass 8.3, 2006). 

En stor och viktig del av utbildningen är VerksamhetsFörlagd Utbildning (VFU), 20 veckor, 
som genomfördes på Elof Lindälvs Gymnasieskola i Kungsbacka (2005-2006). Här kom jag 
för första gången i kontakt med lärplattformen Classfronter (Fronter, 2007) utan att egentligen 
sätta mig in i hur den fungerar, eller vad den används till. Eftersom jag använt FirstClass 
under min egen utbildning blev jag nyfiken på, dels skillnader och likheter mellan 
Classfronter och FirstClass men framförallt undrade jag varför man använder en lärplattform 
på en ungdomsgymnasieskolan. Vid det här laget hade jag aldrig hört talas om Flexibel 
utbildning. 

                                                           

1 I det här arbetet används IKT genomgående 
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Classfronter är en så kallad VLE (Virtual Learning Environment) eller LMS (Learning 
Management System). Med Classfronter kan man bygga upp en virtuell lärmiljö. Meningen är 
att det ska bli enklare för lärare och elever samt andra intressenter att bedriva lärande, studier, 
uppföljning, bedömning, uppdatering mm. Det ska bli lättare att kommunicera, organisera, 
planera och administrera uppgifter runt den dagliga verksamheten. Classfronter är ett relativt 
komplext och ambitiöst verktyg som har stöd för bl. a virtuella klassrum, personlig portfolio, 
aktivitet-mål- relation, intern e-post, mappar och tester med automatisk rättning mm. Trots att 
Classfronter funnits på skolorna under en tid används det endast av ett fåtal lärare som en 
viktig del i undervisningen. Spridningen är relativt liten. Mitt intryck är att det endast är ett 
fåtal lärare som använder Classfronter fullt ut medan majoriteten endast använder Classfronter 
till viss kommunikation och då främst för att motta meddelanden från skolledningen. Min bild 
av användningen stöds av supportansvariga för Classfronter i Kungsbacka kommun. Genom 
loggar är det möjligt att få en uppfattning om hur mycket Classfronter används ute på 
skolorna. 

I samband med att lärare tar steget att undervisa med hjälp av Classfronter tar de i mer eller 
mindre utsträckning steget från att ha ägnat sig åt traditionell undervisning till att undervisa på 
ett mer flexibelt sätt. Åtminstone öppnar man upp för att kunna bedriva undervisningen på ett 
flexiblare sätt. 

 

1.2 Problem 

Det är inte gratis för Kungsbacka kommun att använda Classfronter. Oavsett om systemet 
används eller inte kostar det pengar. Används inte produkten kunde pengarna läggas på 
alternativa läromedel. 

Det kanske inte är någon mening med att använda Classfronter i verksamheten? Kanske 
fungerar verksamheten redan ”nästan optimalt”? 

Förutom licenspengar kostar det mycket att förändra verksamheten. Lärare, elever och annan 
personal ska utbildas och kurser ska läggas upp på ”nätet”. Dessa kurser ska senare 
underhållas. Nya drifts- och supportrutiner för IKT-personal. Kanske kostar det för mycket 
och uppenbarligen har inte etablissemanget förstått fördelen så här långt? Det är krävande att 
hålla kurser uppdaterade på nätet och det kan vara svårt att identifiera positiva resultat i 
former av en kvalitativt bättre och effektivare undervisning. 

Men det finns också ett annat sätt att se på saken. Det kan vara så att kunskapen om 
Classfronter och vad det kan tillföra utbildningen inte är tillräcklig. Det kan vara svårt för 
lärare att se de eventuella fördelar som Classfronter och ett lärande i virtuell lärmiljö skulle 
kunna ge. Det enda som man ser är det initiala merarbetet som en övergång till en virtuell 
läromiljö innebär. 

Att införa datorer och datasystem som en grundläggande del i undervisningen ses med all 
sannolikhet negativt hos vissa och positivt hos andra medan många inte har någon 
uppfattning. Jag tror inte att Classfronter i sig är problemet till att spridningen av virtuellt 
lärande inte blivit så stort. Mera troligt är att det är virtuellt lärande i sig som upplevs 
främmande och kan vara svårt att ta till sig. Icke desto mindre kan kanske den totallösning 
som Classfronter erbjuder upplevas mastig och svår att bemästra. Till saken hör att det finns 
lärplattformar som inte är lika allomfattande som Classfronter utan endast levererar delar av 
den funktionalitet som Classfronter har. 

Är flexibel undervisning med lärplattform en möjlig väg på ungdomsgymnasium? 

Underfrågor: 

Vad är det för- och nackdelar med att använda Classfronter? 

Varför är det relativt få lärare som använder Classfronter som en viktig i sin lärarroll i 
Kungsbacka? 
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1.3 Syfte 

Det här arbetet har två huvudsakliga syften.  

Identifiera vad – ur ett lärarperspektiv - Classfronter används till och vad det skulle kunna 
användas till på en undomsgymnasieskola. 

Identifiera orsaker som gör det svårt för lärare att använda Classfronter i sin lärarroll 

Målgruppen för arbetet är lärare, skolledare och övrig skolpersonal. 

 

1.4 Avgränsning 

Kungsbacka kommun har valt lärplattformen Classfronter. Det finns många andra 
lärplattformar på marknaden2 som har liknade med inte samma funktioner och möjligheter. I 
den här uppsatsen görs inga försök till jämförelser mellan olika plattformar. Inte heller görs 
någon analys över de funktioner som finns eller inte finns i Classfronter. 

Det utförs inte några analyser kring kostnader för datorer, infrastruktur, utbildning av 
personal, drift eller för att lägga upp kurser i Classfronter. 

Undersökningarna genomförs på de båda kommunala gymnasieskolorna i Kungsbacka 
kommun, Elof Lindälvs gymnasiet respektive Aranäsgymnasiet. Classfronter används inom 
många andra områden i kommunen men den användning hanteras inte inom detta arbete. 

Det här arbetet angriper frågeställningar ur lärarens perspektiv och fokuserar därför mer på 
undervisning än lärande. 

Undersökningen gäller endast användningen av Classfronter. Det kan vara så att lärare 
använder webbstöd i sin undervisning utan att använda Classfronter. Detta arbeta fokuserar 
endast på de lärare som faktiskt använder lärplattformen Classfronter. 

 

1.5 Metod 

En litteraturstudie och en fältstudie genomförs. 

Beroende på val av metod för fältstudie får man olika datakaraktär. Det finns två 
fundamentala metoder, den kvalitativa och den kvantitativa. Kvantitativa data kan bearbetas 
statistiskt och resultat uttrycks i absoluta tal eller procent, hårddata. Den kvalitativa metoden å 
sin sida berättar något om det omätbara (kvalitativa), mjukdata. (Halvorsen, 1992). Eftersom 
jag vill undersöka innebörden av en förändring lämpar sig inte en kvantitativ metod. 
Meningen med den kvalitativa metoden är att få en djupare förståelse av det som studeras 
vilket fordrar en närhet till det som ska utforskas (Bell, 2000). Den kvalitativa metoden ger 
också större stöd för att analysera och förstå helheter (Patel & Davidsson, 1994). 

2 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

I detta kapitel presenteras material om rapporter som är relaterat till IKT och dess användning 
i skolan. Vidare definieras ett antal centrala begrepp. 

 

2.1 Classfronter – En lärplattform 

Classfronter är en lärplattform. Det finns många olika lärplattformar och Classfronter används 
i detta arbete men andra lärplattformar har liknande funktionalitet. Det finns naturligtvis 
skillnader men Classfronter i sig är ändå inte det signifikanta i det här arbetet utan det är 
begreppet lärplattform och de möjligheter som användandet av en lärplattfrom som är viktigt. 

                                                           

2 Andra populära lärplattformar är WebCT, FirstClass, Blackboard och Ping Pong. 
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Vad är då en lärplattform?  

Någon uttryckte det, ”Classfronter är som en webbserver med massa lullull”. En ganska bra 
beskrivning, om man med lullull menar den funktionalitet som finns i Classfronter som ger 
stöd för virtuella rum, inlämningsmappar, portfolio etc. 

Lärplattformar stöder ofta olika standarder. Classfronter stöder IMS och SCORM. Dessa 
standarder gör det möjligt för utbildningssamordnare/skola, dess lärare och elever att dela 
med sig och importera material. Material kan packas ihop i Fronter men användas av andra 
verktyg som också stöder SCORM och/eller IMS. Dessa möjligheter används inte i någon 
nämnvärd utsträckning ännu. 

Fronter har stöd för integrerad e-post som i Kungsbacka knyts till det e-postkontot man har i 
kommunen. För att få tillgång till Classfronter måste man ha ett inloggningskonto. Efter 
inloggning kommer man till inloggningssidan. På inloggningssidan, som kallas Idag, finns 
normalt meddelanderuta (visar alla olästa meddelanden från de rum som man är medlem i), 
dokumentruta (visar alla olästa dokument från de rum som man är medlem i), kalender, 
bokmärken (genvägar till rum, dokument mm) I Classfronter är metaforen rum av central 
betydelse. Rum kan motsvara en kurs och det är i rummet man lägger upp kursmaterial, 
elevinstruktioner, studieplaner mm. Medlemmar i ett kursrum är lämpligtvis elever och dess 
lärare. Genom att posta ett meddelande i ett rum får alla som är deltager i det rummet 
meddelandet på sin inloggningsida. Som lärare får du enkelt information om t.ex. vilka elever 
som lämnat in och vilka som inte lämnat in sina uppgifter. Du kan definiera vilka av 
Classfronters alla funktioner som ska användas i rummet. Vanliga funktioner är arkivmapp, 
inlämningmapp och en portfolio. 

Lärare kan skapa ett rum för varje klass man har och skapa mappar över kursmaterial och 
instruktioner. Vanligtvis skapas en inlämningmapp där elever kan lämna in sina uppgifter. Det 
finns möjligheter att skapa mappar för grupper där enskilda grupper tilldelas behörigheter så 
att den kan arbeta och erhålla de behörigheter som krävs för gruppen. 

 

2.2 Forskning kring IKT 

Forskning kring IKT kan delas upp i tre huvudområden. Det första gäller lärande och 
innefattar ofta studier av elever och ibland lärare i olika studiesituationer. Det kan t ex handla 
om att studera två elevers interaktion framför datorn. Vidare kan det handla om forskning 
kring lärstilar eller undervisningsstilar. Dessa studier kan var både allmändidaktiska eller 
ämnesdidaktiska. Det andra forskningsområdet handlar om spridning och acceptans av IKT i 
skolan. Det gäller t ex spridning och frekvens av e-postanvändning, användning av datorn 
under lektionstid, datortäthet eller forskning kring svårigheter med spridning av IKT i skolan. 
Det tredje området som det forskas kring är hur arbetssättet påverkas vid introduktion av IKT 
i skolan. I det här området behandlas frågor som ändrade krav på lärare och elever. Självklart 
går områdena in i varandra och det finns inga knivskarpa linjer mellan områdena. Lika 
självklart innehåller också ett forskningsarbete ofta inslag från fler än ett av tre definierade 
områdena. T ex handlar det här arbetet om delar som berör spridning och arbetssätt medan 
elevstudier saknas helt. 

Det finns otroliga mängder forskning om IKT. Ett stort problem med forskning kring IKT är 
att det finns så mycket forskning med så enormt (olika) slutsatser att man genom att referera 
till tidigare forskning har möjlighet att styra resultatet. Alltid går det att hitta något verk att 
referera till som stöder en eller annan tes även om de är diametral motsägande slutsatser. 
Varför det är så har förmodligen med ämnesområdets komplexitet att göra. Det är helt enkelt 
svårt att vara objektiv och följaktligen enkelt att vara subjektiv. Det i sin tur beror på att 
variablerna i forskningen är så många att varje slutförd studie blir unik. 

För att göra resultaten i det här arbetet trovärdigt och objektivt som möjligt görs ett försök att 
beskriva de aktuella forskningsresultaten inom IKT i allmänhet med utgångspunkt på de tre 
huvudsakliga forskningsområdena definierade ovan. 
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2.2.1 Elevstudier 

En relativt typiskt arbete kring elevstudier ser ut enligt nedan. Det finns mängder av liknade 
studier. 

”Eleverna skulle med hjälp av varandra två och två försöka efterlikna grafer över hastighet 
och tid. Dessa grafer hade hastighet på Y-axeln och tiden på X-axeln. Till hjälp hade de en 
dator och en avståndsmätare, som mätte över tiden. De fick se en graf framför sig på datorn 
och när de gick framåt ritades en graf över deras relation till avståndsmätaren upp i samma 
diagram. På det viset fick de direkt feedback från datorskärmen, när de rörde sig. Uppgiften 
var alltså att efterlikna olika färdiga grafer av olika svårighetsgrad. De olika 
svårighetsgraderna sträckte sig från att accelerera, gå med konstant hastighet, retardera till 
att komma underfund med vad som händer när de gick baklänges och fick negativ hastighet. 
(Säljö & Linderoth, 2002) 

Som Säljö & Linderoth skriver är det lätt att visa på resultat vid användningen av MBL. 
Därav kan man dra slutsatsen att teknologin är viktig för elevernas lärande, men man kan 
också säga att den inte är ett tillräckligt villkor för att få en fungerande lärandemiljö. Den 
pedagogiska organisationen är också avgörande för lärandemiljön.” 

Det gemensamma med dessa studier är att resultaten brukar bli liknande. Man konstaterar att 
det blir ett positivt resultat vid användning av IKT-stöd i undervisningen. Graden av den 
positiva effekten varierar men överlag är effekten positiv. Ibland försöker man också förklara 
på exakt vad i lärandemiljön som skapar dessa positiva effekter. Sammanfattningsvis brukar 
man också lägga till det inte nödvändigtvis är positivt med teknologin i sig utan att det beror 
på hur den används i de olika situationerna. 

Gard (2006) utför en annan studie fokuserad på eleverna lärande. I det här fallet handlar det 
om datorn i bildundervisningen där hon studerar tre stycken elevgrupper. Gard är mycket 
träffsäker i en del av sammanfattningen till arbetet. Hon får med mycket centrala delar i 
följande stycke: 

”IKT- och datorstödd undervisning är ett komplext område. Denna studie tyder på precis 
som många andra före att det är svårt att dra generella slutsatser kring hur datorer bör 
användas i undervisning. Studien påvisar att användandet av datorn i bildundervisning ofta 
tas emot positivt av eleverna. Både innan och under studien fanns en viss problematik kring 
bokning av datasalar och tillgång på relevanta program vilket förmodligen härrör från 
ekonomiska aspekter som uppenbaras genom brist på resurser, vilket enligt tidigare 
forskning också är vanliga hinder. Tidigare forskning menar att en lärares ”rätta kunskaper” 
vid IKT och datorstödd undervisning inte är särdeles viktiga. Något som genom denna 
studie ifrågasätts då flera av eleverna hade små förkunskaper i grundläggande 
datoranvändning vilket betyder att det behövs teknikkompetenta lärare som kan ge stöd och 
hjälp.” 

Gard konstaterar först att IKT och datorstödd undervisning är ett komplext område. Vidare 
konstaterar Gard att hon kommit fram till liknande slutsatser som ”många andra före” och att 
det är oftast skapar en positiv inverkan i undervisningen. Hon tar upp praktiska aspekter med 
allmänt krångel med program, funktioner och bokningar. Något som också känns igen från 
liknande tidigare studier. Däremot konstaterar hon tvärtemot tidigare forskning att det är 
viktigt med erforderlig IKT-kunskap hos lärarna. 

Forskningen kring elevstudier och deras lärande är nödvändig och i många fall kan säkert 
resultaten mer eller mindre i opaketerat skick tillämpas i verkliga situationer på ett generellare 
sätt. 

 

2.2.2 Spridning och acceptans 

Spridning och acceptans av IKT är starkt relaterat till tillgänglighet och användning. Det 
vanligaste sättet att definiera tillgänglighet och användning genom kvantitativa mått. Oftast 
används procentandelar. Figurerna 1 och 2 visar t ex hur många procent av lärare, skolledare 
respektive elever som har tillgång till egen respektive gemensam dator. Informationen är 
hämtad från IT i skolan - attityder, tillgång och användning, 2004 och gäller ett urval av 4-5 
grund- och gymnasieskolor per län i hela landet. Här ser man att tillgången till datorer är 
relativt hög och på gymnasieskolan är det 59 % av lärarna som har tillgång till egen dator. 
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Figur 1. Tillgång till egen dator i skolan (IT i skolan - attityder, tillgång och användning, 

2004). 

 

Figur 2. Tillgång till egen dator i skolan – uppdelat på skolform och utveckling över tid 
(IT i skolan - attityder, tillgång och användning, 2004) 

Det finns flera intressanta uppgifter att utläsa ur figur 1 och 2. En av dessa är definitionen av 
vad som det innebär med att en lärare använder datorn ofta med koppling till skolan. Att 
använda datorn ofta, inkluderar lärare som brukar datorn ”Dagligen och Någon eller några 
gånger i veckan”. Definitionen innebär att alla som sätter på sin dator vid minst ett tillfälle i 
veckan använder datorn ofta. Med säkert skulle inte alla skriva under på den definitionen. Om 
det ska gå att använda Classfronter som ett effektivt verktyg i utbildningen måste man utgå 
ifrån att alla dagligen använder plattformen. För att en flexibel utbildning ska kunna göras 
flexibel måste självklart lärarna vara i princip kontinuerligt uppkopplade mot lärplattformen. 
Tabellen förtydligar och visar på ett mer detaljerat sätt att den stora majoriteten faktiskt 
använder datorn varje dag. Däremot framkommer inte alls i vilket omfattning som datorn 
används. 

En annan intressant aspekt ur diagrammet är ordvalet ”Datoraktiviteter med koppling till 
skolan”. Ofta talar man ”IKT i undervisningen” och precis som forskningen i exemplet ovan 
handlar det om ett rent undervisningsexempel. Det här arbetet handlar om lärarnas 
användning av datoraktiviteter med koppling till skolan. Dessa aktiviteter inkluderar bland 
annat IT i undervisningen men också en rad andra aktiviteter vilket är det viktigaste resultatet 
av figur 3 och 4. 
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Det är alltså inte inför eleverna i klassrummet som datorn används mest. Tvärtom, tre av de 
vanligaste aktiviteterna utspelar sig utanför lektionstid. Dessa är direkta förberedelser, söka 
information samt kommunicera med kollegor eller elever. Av lärare som är under 30 år 
använder 76 % datorn dagligen utanför lektionstid medan endast 19 % av denna 
ålderskategori använder datorn dagligen på lektionstid. Siffrorna skiljer sig en aning mellan 
ålderkategorierna men indikerar enhälligt på att datorn används klart mest utanför 
undervisningen. 

 

Figur 3. Datoraktiviteter med koppling till skolan (IT i skolan - attityder, tillgång och 

användning, 2004) 

 

Figur 4. Datoranvändning med koppling till skolan – uppdelat på ålder (IT i skolan - 

attityder, tillgång och användning, 2004) 

I litteraturen finns det relativt mycket material som beskriver svårigheter att introducera 
nya tekniker generellt i befintliga organisationer. Det finns också material som pekar på 
att det är en svårare i skolvärlden 
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2.2.3 Förändring av arbetssätt 

Nu är det mycket populärt att tala om ”aktivt kunskapssökande arbetssätt” (”Den fjärde IT-
kommissionens arbete”, 2003) kontra det mer konservativa traditionella arbetssättet. Eftersom 
det här arbetet fokuserar på lärarrollen tas ett par exempel upp om forskning av förändrande 
arbetssätt ur ett lärarperspektiv. Förändringar av elevernas arbetssätt måste naturligtvis svara 
mot förändringarna i lärarnas arbetssätt men dessa behandlas inte djupare här. 

Enligt Sandahl (2002) pekar mycket på att många lärare inte använder IKT för att utveckla 
och införa nya inlärnings- och undervisningsmetoder. Istället använder man det endast som ett 
verktyg att effektivisera en traditionell undervisning. 

Det finns visioner om ett mer långtgående förändring av arbetssätt där man frigör 
undervisningen från fasta strukturer som scheman, klass- och skolorienterad undervisning 
(”Nätverksgymnasiet i Jämtland”, 2004). 

Det är svårt att påvisa att ett arbetssätt som använder IKT-stöd skulle ge eleverna bättre 
kunskaper generellt (”Skolan, IT och det livslånga lärandet”, 1998). Senare forskning visar 
ändå att användandet av IKT ger generellt bättre lärande. Publikationen E-learning Nordic 
(2006) är ett samarbete i mellan skolmyndigheter från de nordiska länderna3 och Ramböll 
Management. Studien ställer bland annat frågan ”Lär sig elever mer och bättre med IT?” och i 
studien skriver man: 

” Resultaten från den här studien visar att elever, lärare och föräldrar upplever att IT har en 
positiv inverkan när det gäller att förbättra elevernas inlärning.” 

”Resultaten från E-learning Nordic 2006 ger indikationer på att IT generellt sett har en 
positiv inverkan på undervisningen och inlärningssituationen. Det fanns emellertid de som 
förväntade sig att IT skulle kunna revolutionera undervisningen och inlärningsprocessen i 
skolan, och ur detta perspektiv bör man se effekterna av IT som begränsade.” 

Studien menar att IKT-användning generellt ökar förmågan för inlärning och de lärare och 
elever som använder datorer mest anser också att IKT har mest positiv påverkan på inlärning. 

 

2.2.4 Sammanfattning 

Forskningen inom IKT i skola fokuserar relativt mycket kring IKT-användningen ur ett 
lärande perspektiv under lektionstid. Det finns mycket som tyder på att lärandeförmågan ökar 
med IKT-användningen både direkt och indirekt. Resultaten från studien E-learning Nordic 
(2006) visar att det generellt finns en positiv effekt på lärande och undervisning vid ökad 
IKT-användning. Resultatet pekar också på att många tror att det finns en potential med 
tekniken i inlärningssammanhang som är långt ifrån fullt utnyttjad. Spridningen av lärarens 
IT-användning ökar. Ändå är det utanför lektionstid som lärarna använder IKT/Datorn mest. 
Det finns lite forskning om vad de faktiskt använder IKT till men från figur 3, kapitel 2.2.2 
framkommer det ändå klart att IKT/Datorn används mer till att effektivisera traditionell 
undervisning än att förändra och utveckla undervisning och lärande. 

Ur lärarens perspektiv utförs nästan inget arbete med Classfronter under lektionstid. 
Classfronter är ett verktyg som används för att planera, administrera undervisningen samt att 
kommunicera med eleverna utanför lektionstid. 

                                                           
3 den finska Utbildningsstyrelsen, den svenska Myndigheten för skolutveckling, 
det norska Kunnskapsdepartementet, det danska Undervisningsministeriet 
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2.3 Traditionell/Flexibel utbildning 

Med traditionell utbildning (Nissen, 2002) menas att någon slags utbildning sker i det fysiska 
klassrummet där elever och lärare befinner sig samtidigt. Andra begrepp med samma 
innebörd som finns är katederundervisning och närutbildning. Ett något mera generellt 
begrepp som inte innehar några värderingar om arbetssättet är det engelska uttrycket ”face-to-
face”, förkortat f2f. Elever och lärare möts öga mot öga och inget sägs om arbetssätt. 

Med dagens teknik kan utbildningar ske via distans där lärare och elever inte befinner sig på 
samma plats, alltså i ett slags virtuellt klassrum. Termen ”face-to-interface” som förkortas f2i, 
används på motsvarande sätt som f2f. Att kombinera teknikbaserad distansutbildningsinslag i 
den traditionella utbildningen, alltså en kombination av face-to-face och face-to-interface, har 
den svenska distansutbildningskommittén, DUKOM (”Flexibel utbildning på distans”, 1998) 
kallat för flexibel utbildning. Begreppet utbildning innefattar både undervisning och lärande. 

När det gäller interaktiviteten (Nyberg & Strandvall, 2000) kan den ske mellan handledare 
och studerande, grupper av studerande, vänner och professionella som inte är involverad i den 
aktuella utbildningen samt andra källor, se figur 5. Med källor menas t.ex. sökning på 
Internet. 

 

Figur 5 Interaktivitet i flexibel utbildning (Nyberg & Strandvall, 2000) 
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2.4 Teorier om innovationsspridning 

Spridningsforskning undersöker hur nya innovationer anammas av individer i sociala system. 
Forskaren Everett M. Rogers är en dignitet på området och kom redan 1962 ut med boken 
Diffusion of Innovation (Rogers, 1962). Boken är en sammanfattning av 
spridningsforskningen där han även bidrog med egna tankar. Boken har reviderats i omgångar 
och den 5:e och senaste upplagen utkom 2003. Enligt Rogers är spridning en process där en 
innovation överförs genom kommunikationskanaler över tid bland individer i ett socialt 
system.  

Forskning om spridning innehåller 4 grundelement 

Innovationen - kan vara en idé, arbetssätt eller ett föremål som upplevs ny till för en 
individ 

Kommunikationskanaler - hur information går meddelas mellan individer 

Socialt system – gruppen av individer som tillsammans når målet (anammande) 

Tid – tiden det tar för en grupp anamma en innovation och hastigheten av anammande 
individer 

 

2.4.1 Innovationen  

Det finns fem egenskaper på en innovation. 

1. Relativ fördel - Innovationen måste anses vara en fördel för individen. Detta kan 
t ex vara en ekonomisk fördel 

2. Anpassbarhet – Innovationen måste passa in i tid rum och plats. Ju större fördel 
desto snabbare spridningshastighet. 

3. Komplexitetsgrad – Ju svårare en innovation verkar för de inblandade desto 
långsammare anammas den 

4. Testbarhet – Om innovationen kan testas innan man anammar den ökar 
spridningshastigheten 

5. Observerbarhet – Ju snabbare man kan se resultat och konsekvenser av en 
innovation desto snabbare blir spridningshastigheten 

 

2.4.2 Kommunikationskanaler 

Kommunikationskanaler som används för spridning av en innovation är av avgörande 
betydelse för spridningshastigheten. Som exempel använder Rogers spridning av 
innovationer bland bönder. Beroende på komplexiteten av innovationen ska man välja rätt 
kommunikationskanaler. Icke komplicerad utrusning kan med fördel kommuniceras via 
tidningen medan komplicerad utrustning behöver personlig kontakt för att 
kommunikationen av innovationen ska bli lyckad och innovationen anammad. Rogers tar 
också upp vikten av ”informella ledare” i organisationen. Deras ställningstagande är 
viktigt för innovationens spridningshastighet. 

Vad gäller kommunikationskanaler för att sprida Classfronter så har det mottagits 
information från skolledning via e-post om seminarium. Den viktigaste 
kommunikationskanalen är med säkerhet de informella personliga kontakter mellan lärare 
som finns. 
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2.4.3 Socialt system 

Med ett socialt system menar Rogers en målgrupp som ska ta emot en innovation. 
Spridningen av innovationen sker mellan medlemmarna i gruppen. Det kan tex. vara 
löntagarna i ett land, de som arbetar på en skola eller lärarna på en skola. 

 

2.4.4 Tid 

Beslutsprocessen är den process en person som konfronteras med en innovation går 
igenom innan han anammar eller förkastar den. Det finns fem steg i beslutsprocessen. 

1. Kännedom – om innovationen 

2. Attitydval – Individen formar en positiv eller negativ attityd 

3. Beslut – Individen fattar beslut 

4. Implementering –Individen börjar använda innovationen  

5. Bekräftelse – Individen vill ha bekräftelse på sitt val annars kan valet bli ett annat 

Den här processen sker över tid. Olika individer tar olika tid på sig beroende på hur lätt 
eller svårt individen har att ta till sig nya idéer. 

 

2.4.5 Reflektion om Rogers spridningsteori 

Det är svårt att veta hur bra teorin stämmer på gymnasieskolorna i Kungsbacka kommun. 
Eventuellt kan man inte behandla gruppen lärare som en helhet utan måste bryta ner det på 
lärare i tekniskt relaterade ämnen och lärare i humanistiskt relaterade ämnen. Även om det 
finns en majoritet som arbetar lite med Classfronter verkar det inte som om dom anammar 
hela innovationen. 

 

3 Fältstudie 

Studien görs på Elof Lindälvs gymnasieskola och Aranässkolan i Kungsbacka kommun under 
hösten 2006.  

 

3.1 Genomförande 

Jag gör intervjuer och observationer. 

 

3.1.1 Datainsamling 

Eftersom det finns många organisationer som har etiska regler som kan inkludera formaliteter 
av kontakter mellan forskare, lärare och studenter, t. ex. rörande samtycke anonymitet eller av 
konfidentiell art kontaktade jag rektorerna på de båda skolorna i undersökningen för 
undersöka om det fans några svårigheter. I samband med denna kontakt bad jag om att få 
namn på lärare som använder Classfronter som en viktig del i undervisningen. Jag fick fyra 
namn på lärare som rektorerna visste använde Classfronter i undervisningen. Dessa lärare 
uppgav i sin tur information om ytterligare lärare. Alla nio tillfrågade lärare ställde upp 
förutom en som tackade nej på grund av tidsbrist. 
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3.1.2 Förberedelser för intervjuerna 

Det krävs en hel del förberedelser inför intervjuerna. Som ledning i processen används Kvales 
(Kvale, 1997) beskrivning på intervjuforskningens sju stadier. Dessa stadier är: 
 

1. Tematisering ( Formulerar undersökningen syfte vilket gjorts i kapitel 1.3) 
2. Planering (av de sju stadierna med avseende på eftersträvad kunskap) 
3. Intervju 
4. Utskrift 
5. Analys 
6. Verifiering 
7. Rapportering för intervjuerna. Innan intervjuerna sammanställdes ett underlag för 

intervjuerna. 
 
Jag är intresserad av lärarnas syn på Classfronter som pedagogiskt verktyg/hjälpmedel, hur de 
använder Classfronter i sitt arbete, om de upplever att det har medför någon förändring i deras 
arbetssätt och i så fall hur. Hur ska jag gå till väga för att få det mesta ut från intervjuerna och 
observationerna? 
Enligt Bell (2000) är det viktigt att lämna en viss frihet för intervjupersonen att prata om det 
som är betydelsefullt för honom eller henne (snarare än det som intervjuaren är intresserad 
av), men en viss struktur i intervjun är nödvändig. Frågorna är därför delvis strukturerade. Det 
ger en viss garanti för att alla teman och ämnesområden kommer med, något som inte är 
säkert med en helt ostrukturerad intervju. För att få en trevlig och personlig stämning under 
intervjuerna väljs frågor med en låg grad av standardisering, eftersom jag eftersträvar att 
intervjuerna ska få karaktären av samtal. 
När planeringen är slutförd är även de åtta intervjupersonerna kontaktade via e-post och 
telefon. I samband med denna kontakt mottar de även en projektplan. Projektplanen innehåller 
inte intervjufrågorna utan endast en kort beskrivning av projektet där även syfte och 
forskningsområde ingår. På så sätt vet samtliga intervjupersoner vad det rör sig om och de 
förstår också varför de är utvalda. 
 
Intervjufrågorna finns i bilaga 1. 
 

3.1.3 Urval och representativitet 

Vanligtvis gör man strategiska urval i datainsamlande intervjuer. Eftersom man är ute efter 
kvalitet på informationen försöker man identifiera de personer inom den sociala 
organisationen som besitter den största erfarenheten och/eller kan förmedla den bäst 
(Halvorsen, 1992). Den här undersökningen fokuserar på användningen av Classfronter på 
ungdomsgymnasier i Kungsbacka och därför har jag valt att intervjua de lärare som faktiskt 
använder produkten. Att intervjua lärare som inte använder Classfronter skulle inte berika 
undersökningen och ge mer information än att intervjua de som är förtrogna med produkten. 

Man skulle förmodligen kunna säga att 100% av gymnasielärarna i Kungsbacka kommun 
använder Classfronter i sin undervisningen. Direkt eller indirekt. Tar man emot ett 
meddelande via Classfronter som ska spridas till eleverna så har man i någon mån använt 
Classfronter i undervisningen. Lägger man upp alla sina kurser och administrerar alla 
aktiviteter inklusive prov, bedömning, hantering av kursmaterial så använder man också 
verktyget i undervisningen. Skillnaden med dessa ytterligheter ligger i hur stor del av 
Classfronters funktionalitet som används och hur ofta den används. I undersökningen ingår 
endast lärare som använder Classfronter som ett betydande hjälpmedel i all sin undervisning. 
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Eftersom det är relativt få lärare som använder Classfronter i undervisningen gjordes urvalet 
genom att identifiera lärare som använde Classfronter och kontakta dessa som redan nämnts i 
kapitel 3.1.1. 

 

3.1.4 Undersökningsgrupp 

Följande gäller för de åtta lärarna i undersökningsgruppen: 
• Sex har datarelaterade och andra tekniska ämnen medan en är språklärare och en SO-

lärare 
• De är samtliga mellan 30 och 50 år 
• Alla har jobbat som lärare mellan 5 och 20 år 
• Sex är män och två är kvinnor 
• Alla anser sig kunna hantera en dator bra eller mycket bra innan de började använda 

Classfronter 
 

3.1.5 Intervjuer 

Alla lärare utom två är intervjuade på sina arbetsplatser efter att de avslutat sina arbetspass. 
En intervju utförs i mitt hem och en annan i lärarens hem. Vid intervjutillfället börjar jag med 
att förklara att syftet med intervjuerna är att få ett underlag för min C-uppsats. Jag försäkrar 
dem om att det som framkommer under intervjun endast används i uppsatsen och att de som 
informanter förblir anonyma. 

Före själva intervjun ombes respektive lärare att gå igenom de funktioner i Classfronter som 
han/hon använder och visa på vilket sätt de används. Genom att observera flera lärare är det 
enkelt att hitta likheter och olikheter i deras olika arbetssätt. Jag för noggranna anteckningar 
och inflikar korta frågor om något är oklart för att senare kunna gå tillbaks och verifiera 
påståenden, svar mm. 

Efter genomgången utförs intervjun som oftast är mer diskussioner än rena intervjuer precis 
som planerat. När varje intervju är avslutad skrivs den rent på dator för att ytterligare 
förtydliga resultatet. I samband med utskriften görs en analys av resultatet. Eventuella 
oklarheter klaras ut genom kontakter med lärarna. 

Frågorna skapas i samband med tematiseringsprocessen (Kvale, 1997). Kvale beskriver 
nyckelfrågornas vikt. 

vad: att skaffa sig förkunskap om det ämne som ska undersökas 

varför: att klargöra syftet med undersökningen 

hur: att förvärva kunskap om olika intervju- och analystekniker, och att avgöra vilka som är 
lämpligast i detta sammanhang. 

När svaren på nyckelfrågorna finns är det enklare att skapa intervjufrågorna som finns i 
Bilaga 1. 

 

3.1.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Denna undersökning bygger dels på observationer av lärare då de beskriver hur de använder 
Classfronter och dels på åtta lärares svar vid intervjuer. För att försäkra att intervjuerna ger 
tillförlitliga resultat förs noggranna anteckningar under intervjuerna. I de enstaka fall då 
svaren är otydliga kontaktas intervjupersonen igen antingen via e-post eller per telefon. För att 
en intervju (metod) ska vara tillförlitlig ska den ge samma resultat under olika tillfällen om 
övriga omständigheter är oförändrade (Bell, 2000). Giltigheten av en fråga mäter huruvida 
frågan verkligen beskriver det man tänkt (Bell, 2000). Validitet (eller giltighet) är ett mått på 
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om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva (Bell, 
2000). Eftersom världen är föränderlig finns det inga garantier för att resultat av intervjuer 
och observationer skulle bli identiska igen. 

 

3.2 Resultat 

De åtta lärarna som intervjuades ger en relativt enhetlig bild på vad de använder 
Classfronter till. Det som skiljer dem mest åt är i vilken utsträckning de använder de olika 
funktionerna. En del har t ex. inte allt kursmaterial upplagt i Classfronter medan de flesta 
har det. Några använder portfoliofunktionen andra inte. 

Anledningen varför de började använda Classfronter var att de blev intresserade i 
samband med introduktionen av produkten. Ungefär hälften av de tillfrågade använde inte 
datorn i arbetet alls i samma utsträckning innan Classfronter kom medan en del redan 
använde egna verktyg för att kunna få delar av den funktionalitet de senare fick i 
Classfronter. Av de som redan hade en egen webbaserad lösning innan Classfronter 
upplevde dessa att det var mycket positivt med en central lösning. 

De lärare som intervjuades är överlag positivt inställda till IKT. Alla anser att du redan 
kunde hantera datorn bra eller mycket bra redan innan de började använda Classfronter i 
arbetet. Alla lärarna hade börjat använda Classfronter vid introduktionen 2002-2003 och 
ansåg att det hade stor nytta av Classfronter i sin yrkesutövning. 

Är flexibel undervisning med lärplattform en möjlig väg på ungdomsgymnasium? 

Det korta svaret på frågan är: Ja. Samtliga intervjuade lärare anser att det är bättre att 
undervisa sedan de tagit Classfronter till hjälp. Classfronter gör undervisningen mer 
flexibel. Fördelar med att använda en lärplattform överväger nackdelarna. 

Det båda huvudsyftena med arbetet dvs. ”Identifiera vad – ur ett lärarperspektiv - 
Classfronter används till och vad det skulle kunna användas till på en 

undomsgymnasieskola” och ”Identifiera orsaker som gör det svårt för lärare att använda 
Classfronter i sin lärarroll” kan besvaras efter fältstudien. 

Classfronter används i huvudsak till administrera traditionell undervisning. Genom att 
digitalisera allt kursmaterial frigörs på sikt tid som kan användas till att öka kvaliteten i 
undervisningen. Det största och viktigaste skälet att använda Classfronter angav samtliga 
lärare i studien tillgänglighet av kursmaterial. Genom att alltid ha ordning på 
kursmaterialet kan man fokusera på annat vilket är en stor vinst för alla lärare. 

Svårigheten att används Classfronter hör ihop med den investering i tid som måste göras 
initialt. Det tar lång tid att räkna hem de tidsmässiga investeringarna som måste till för att 
komma igång med en flexiblare undervisning. Lärarna i studien behärskade redan datorn 
innan de började använda Classfronter och de uppfattade ändå steget som stort eftersom 
det är så arbetsamt att komma igång. 

3.2.1 Övergång från Traditionell till Flexibel undervisning 

De intervjuade lärarna behärskade enligt egen utsago redan IKT på en relativt hög nivå 
innan de började använda Classfronter.  

Samtliga intervjuade lärare uppger att det initialt kostar mer resurser att använda 
Classfronter i undervisningen än att undervisa på traditionell basis. Här talar man om 
resurser nästan uteslutande i form av tid. 

De olika lärarna använder datorn mycket i sin arbetstid. Men precis som beskrivs i kapitel 
2.2.4 används Classfronter inte under lektionstid. Detta är inte heller meningen. 
Classfronter är till för att möjliggöra en mer flexibel undervisning. Övergången från 
traditionell undervisning upplevs heller inte för dessa lärare som något stort steg. Dessa 
lärare har redan ett relativt klart mål med sitt användande av Classfronter. Ändå måste 
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sägas att någon total övergång till flexibel undervisning inte gjorts. Snarare har man 
öppnat upp för en flexiblare undervisning och använder än så länge relativt små delar av 
den totala potentialen. 

 

3.2.2 Vad är det för- och nackdelar med att använda Classfronter? 

Samtliga intervjuade lärare anser att det är en klar fördel att använda Classfronter jämfört 
med hur de arbetade innan. Även om inte alla de intervjuade lärarna reflekterar över att de 
faktiskt gör en övergång från traditionell undervisning till en flexibel undervisning är detta 
ett faktum. 

I utbildningssammanhang ställer man sig ofta frågan om var de pedagogiska fördelarna 
med en arbetsform och menar då att arbetsformen skulle tillföra något som lärarna inte 
haft tillgång till innan men som den nya arbetsformen gjort möjlig. Här definieras fördelar 
på liknande sätt men fokuserar lite mer på lärarrollen. 

Med fördelar med användning av Classfronter och den flexibla undervisning som följer av 
användandet, menas de möjligheter som lärarna upplever att flexibel undervisning tillfört 
och som inte gick att genomföra med den tidigare traditionella arbetsformen. 

Några pedagogiska nackdelar ska det inte innebära att använda Classfronter eftersom den 
flexibla undervisningen bör vara organiserad så att traditionell undervisning inte ersätts 
utan kompletteras. Dock finns det nackdelar som ofta har med problem runt teknik att 
göra. 

Fördelar med Classfronter (ackumulerade omdömen från samtliga lärare) 

• Allt kursmaterial är alltid tillgängligt – förutsatt att man har tillgång till dator. 
Samtliga lärare anger tillgängligheten som den största fördelen med att övergå från 
traditionell undervisning till en flexibel undervisning. Förutsatt att eleverna lärt sig 
hur man använder Classfronter och att de har tillgång till datorer är också 
materialet tillgängligt. Förutom att det är mycket praktiskt för eleverna menar ett 
flertal av lärarna att det ger läraren en grundtrygghet i arbetet. Borta är släp med 
papper och stenciler, moment som traditionellt tagit mycket tid från 
undervisningen. Läraren kan alltid hänvisa till Classfronter och har man bara lagt 
upp allt material så som det var tänkt, går det att hitta informationen där. När en 
elev ställer en fråga som man inte kan svara på direkt ber man dom per automatik 
att skicka in frågan via Classfronter och på så sätt går det inte att förbise eller 
glömma frågan. Dessa lärare lutar sig på datortekniken (IKT) som ett naturligt 
hjälpmedel i vardagen. Här frigörs mycket energi. Denna energi kan istället 
användas i den direkta undervisningen.  

• Enkelt att följa strukturen på kurser (för elever och lärare). - Nästan samtliga 
lärare menar att det är mycket enkelt för både lärare och elever att följa strukturen 
på kursen när den väl ligger på nätet. Det sättet som kursen presenteras på gör det 
enkelt för alla parter att ta del av informationen. Datorstödet gör det också lättare 
att presentera informationen på ett sådant sätt att det är enkelt att ta den till sig. 

• Mycket bra vid sjukdom - både i fallet då läraren är sjuk men också då elever är 
sjuka. Eftersom kursen och dessa instruktioner ligger på nätet är det möjligt för 
läraren att dels meddela att man är sjuk på ett enkelt sätt och dels är det möjligt att 
ge viss support hemifrån vid brådskande ärenden. För eleverna blir det enkelt att 
läsa ikapp eftersom instruktioner ligger på nätet. Har man dessutom tillgång till 
dator hemifrån kan eleverna utföra vissa uppgifter hemifrån och slippa komma så 
långt efter. 



 19 

• Riktad kommunikation till hela klassen eller enskilda elever. Genom den 
integrerade e-postfunktionen kan alla som använder Classfronter integrera e-
postadresser. Den här funktionen gör det möjligt att visa e-postmeddelanden direkt 
på startsidan i Classfronter. På så sätt får samtliga deltagare, personliga 
meddelanden, meddelanden som skickas till klassen eller någon grupp, presenterat 
på startsidan i Classfronter. 

• Kontroll av att elever faktiskt behärskar datorteknik. Ungefär hälften av 
lärarna har som krav att eleverna ska lämna in sina arbeten via Classfronter medan 
den andra hälften uppmuntrar detta men tillåter inlämning på pappersform. De 
lärare som kräver av sina elever att de ska sköta inlämningar och övrig 
kommunikation via Classfronter menar att detta är ett sätt att faktiskt veta att dom 
kan hantera datormiljön. Genom att påtvinga eleverna att lämna in sina uppgifter 
och sköta kommunikationen via Classfronter verifierar man samtidigt att eleverna 
kan hantera datorn (IKT) vilket dessa lärare anser vara mycket viktigt. 

• Enklare att följa upp elevresultat. Genom att ha allt material samlat blir det 
automatiskt enklare att följa upp elevernas prestationer.  

• Frigör tid och energi till annat. Gemensamt för de positiva punkterna ovan är att 
de i längden sparar energi och tid till annat. Det ska sägas att inte alla de 
intervjuade lärarna höll med om att de sparat tid genom att använda Classfronter 
ännu. Drygt hälften av lärarna menar att det sparar tid medan de övriga menar att 
det är svårt att säga om det sparat tid hittills eftersom det initiala arbetet varit så 
mödosamt. Samtliga kan idag ändå säga att det är enklare att få tid över till elever 
med särskilda behov. Samtliga intervjuade lärare såg ljust på att i framtiden kunna 
arbeta effektivare och med högre kvalitet med hjälp av Classfronter. 

Nackdelar med Classfronter (ackumulerade omdömen från samtliga lärare) 

• Störande uppdateringar. Justeringar av funktionaliteten i Classfronter som 
påverkar användningen kommer för tätt och upplevs ibland störande då de kan, 
utan föregående varningar ta bort, ändra eller lägga till funktionalitet. Dessa 
uppdateringar kan ibland vara så irriterande att det tar emot att använda produkten. 
Förändringarna upplevs ibland dåligt dokumenterade och dåligt förankrade i 
verksamheten. Självklart är det också positivt att det kan komma snabba 
uppdateringar och svar på nya önskemål från verksamheten. Men om erfarna 
användare klagar på störande uppdateringar måste man förstå hur oerfarna 
användare upplever snabba förändringar av produkten. Risken är att man tar bort 
det intresse som naturligt finns för produkten. I förlängningen kan detta förhindra 
att fler lärare försöker använda Classfronter och en flexiblare utbildning. 

• Ibland upplevs Classfronter trögt och segt (Behöver inte vara Classfronter- 
specifikt – kan bero på andra problem t. ex. nätverks- eller maskinvaruproblem.). 
Precis som i ovanstående punkt är det viktigt att infrastrukturen fungerar för att 
inte skrämma bort de lärare som vill övergå till en flexiblare utbildning. 
Utbyggnaden av infrastrukturen måste ligga före användningen av den, annars är 
riken stor att potentiella nya användare tröttnar innan de kommer igång. 

• Det finns inget bra sätt att sortera meddelanden som skickas ut. Det upplevs 
som svårt att hitta meddelanden som man läst eftersom dessa försvinner från listan 
över meddelanden när man läst dom. Detta har med vilken struktur man väljer att 
arbeta med. Eftersom olika personer eller roller kan tillhöra flera olika rum kan det 
vara svårt att veta var informationen kommer ifrån och vad man ska leta efter 
tidigare utskickad information. 

• Tar tid att lära sig. Allting som man inte redan kan tar lite tid att lära sig även om 
man redan behärskar datorn innan man börjar. 
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• De gånger som skolans nätverk går ner står man handfallen. Man är mycket 
beroende på en säker drift. I det här fallet är det precis som för punkterna ovan 
som handlade om störande uppdateringar, tröghet och seghet, mycket viktigt att 
motverka problemen. Här handlar det om att lägga ribban högt genom att 
eftersträva hög tillförlitlighet och stabilitet i nätverket. Skolan och i förlängningen 
kommunen måste kunna leverera. Gör man inte det är det även av denna anledning 
stor risk att man stöter bort lärare som annars skulle ta sig över tröskeln och börja 
med en flexiblare utbildning.  

• Det går inte att lämna in icke-digitala artefakter. I alla ämnen går det inte att 
följa upp elevernas alla prestationer från Classfronter. Beroende på vilka ämnen en 
lärare har täcker den historiska informationen av elevresultat olika mycket. T. ex. 
kan en lärare i bild inte kunna få in alla artefakter som ska bedömas i Classfronter. 
Man kan t ex inte scanna in en skulptur. 

• Tar initialt mer tid (än vid traditionell undervisning) att lägga upp kurser. 
Som tidigare nämnts tar det initialt längre tid att lägga upp kursen på nätet än om 
man inte lägger upp den. När kursen väl digitaliserats är det enklare att uppdatera 
kursen än om man inte använder en lärplattform. 

• Elever som inte har dator hemma har inte samma möjligheter som de som har 
dator hemma utan måste ta sig till kompisar, skolan eller annan miljö med 
datorutrustning och uppkoppling. 

 

3.2.3 Svårigheter med Spridning av Classfronter? 

Spridningen av Classfronter är inte speciellt stor på gymnasieskolorna i Kungsbacka. Någon 
noggrannare undersökning om hur många som använder Classfronter har inte gjorts men 
genom att tala med administrativ personal för Classfronter och lärare konstateras att 
användandet är långt under 50 % enligt definitionen som anges i kapitel 3.1.3. Genom 
intervjuer med de som redan använder Classfronter har följande troliga orsaker kommit fram 
till varför inte fler av deras kollegor börjar använda produkten. Orsakerna har inte sällan en 
direkt eller indirekt påverkan av varandra men dessa eventuella samspel utreds inte djupare 
inom ramen för det här arbetet. 

• IKT – kunskap. Eller snarare bristen på IKT-kunskap – Har man inte 
grundläggande IT-kunskaper blir startsträckan för att bli en utpräglad Classfronter-
användare så mycket längre. Det har gjorts relativt stora satsningar på central nivå 
i form av t. ex ITiS men det räcker inte. Får man inte igång användare så de 
faktiskt börjar använda IKT i sin dagliga verksamhet så kommer det inte skapas 
något momentum. Enligt studien E-learning Nordic (2006) så använder lärare och 
elever IKT om de också upplever bra effekter med IKT. De som använder IKT till 
vardags och blir vana att arbeta med verktygen kommer också fortsätta att göra 
detta. Ingen av de lärare som jag intervjuat skulle ha något intresse att avstå från 
Classfronter i sitt arbete. Har man kunskapen har man också mycket god nytta av 
den. 

• Brist på kunskap om Classfronter och vad det är bra för – Även om man har 
kunskaper om IKT kan det vara svårt att sätta sig in i hur Classfronter fungerar. 
Classfronter har inte det mest moderna eller pedagogiska gränssnitt och kan 
upplevas grötigt. De genomgångar som gjorts har varit för mycket på 
funktionsnivå menar de intervjuade lärarna. Bättre än att gå igenom funktion efter 
funktion i Classfronter vore att ha ett tydligt exempel som förklarar hur man 
arbetar med en kurs. Lyckas man bara skapa tillräckligt intresse på detta plan, 
följer att funktionerna efterfrågas och då tar man dessa efter hand. Det är bara de 
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mest teknikintresserade lärarna som kan anamma koncept på funktionsnivå. För de 
allra flesta måste man förklara konceptet och vad som är så bra med det. 

• Brist på utbildning och vidareutbildning – Trots satsningar på utbildningar 
inom IKT-området har det som sagt inte tagit fart. Inom lärarutbildningen finns 
ingen obligatorisk IT-utbildning och om man tittar på figur 4, kapitel 2.2.2, ser 
man också att yngre lärare använder datorn dagligen i minde utsträckning än de 
mer erfarna kollegorna vilket kan tyckas uppseendeväckande. Ett problem som 
finns med utbildning är att den måste följas upp med praktiska användning. IKT-
kunskap är färsk och kräver kontinuerlig uppdatering vilket innebär att man måste 
börja arbeta med datorn parallellt med utbildningen. Går det tid mellan 
utbildningen och tidpunkten som man tänkt sig börja använda kunskaperna är 
risken stor att utbildningen är förgäves. Man måste komma igång med 
datoranvändning och sedan aldrig sluta. 

• Brist på tid - Det tar tid att lära sig IKT om man inte redan behärskar det. Det tar 
tid att lära sig Classfronter och det tar tid att digitalisera material som kanske redan 
finns i annat format. Det tar tid att få in en metodik för hur man ska jobba. När 
man väl har tänkt ut hur allt ska fungera och kanske till och med har fått allt att 
fungera ska man få eleverna att lära sig Classfronter och metodiken. Det är många 
saker som är tidskrävande initialt och det kan vara svårt att räkna hem vinsten. 
Åtminstone om man inte har bra exempel och erfarenheter att luta sig mot. 

• Avsaknad av direktiv och fokus från skolledning – Det finns en uppmuntran 
från skolledningen sida att använda Classfronter för kommunikation. Icke desto 
mindre finns få eller till och med ingen uppmuntran att fortsätta och fördjupa 
användandet och flexibel utbildning är inget kändare begrepp. Om det inte finns 
några mer djupgående direktiv om att använda Classfronter kommer nog få lärare 
som inte redan använder det att börja. 

• Fungerar redan – Om man är en duktig lärare och jobbat i många år varför ska 
man börja lära sig jobba på något nytt och annorlunda sätt? Det är säkert många 
som inte inser att vissa förändringar faktiskt kan vara förbättringar även om det 
gått bra förut. 

• Lärarens unika roll – I andra branscher är det ganska självklart att man måste 
rätta in sig i ledet. Kommer det direktiv från ledningen eller chefen så måste man 
följa detta. Det spelar inte så stor roll vad man själv tycker. Ur detta hänseende är 
lärarrollen ganska unik. Läraren kan relativt fritt från insyn ”köra sitt eget race”. 
Trots att arbete ihop med lärarlag och gemensamma ämnesövergripande arbeten är 
på frammarsch, är traditionell undervisning fortfarande den vanligaste 
undervisningsformen. En relativt stor grupp lärare ser inte möjligheter med andra 
arbetsformer även om många gör det. 

• Tekniskt strul – Flera av de intervjuade lärarna anger tekniska problem som ett 
hinder för spridningen av Classfronter. Flera av lärarna har då de försöker ge stöd 
åt kollegor råkat ut för ”lost connection”-meddelanden och liknande 
komplikationer. Problemet är att du som förespråkare till en IKT-stödd 
undervisning måste först ta itu problemet med nätverket och sedan med själva 
användarfrågan. Alla som varit i den här situationen vet att det är svårt att 
bibehålla intresset runt själva kärnproblemet (användarfrågan) när det finns 
allmänna tekniska problem i förgrunden. Det intresse från en nybörjare som 
eventuellt finns försvinner snabbt. Under de genomförda intervjuerna när de 
intervjuade lärarna skulle förevisa Classfronter uppstod anslutningsproblem vid ett 
flertal tillfällen. 
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4 Slutsatser och kommentarer 

Litteraturstudien visar att forskning kring IKT i skolan är fokuserad på elevstudier, spridning 
av IKT och förändring av arbetssätt i samband med införande av IKT. Det här arbetet berör 
områdena spridning och förändring av arbetssätt har resulterat i följande slutsatser. 

• Arbetet visar att den största användningsområdet för en lärplattform är i administrativt 
syfte. Lärarnas administrativa arbete kan rationaliseras och göras betydligt effektivare 
än vad som är möjligt utan en lärplattform. 

• Av de lärare som valt att använda Classfronter visar det sig att de använder datorn 
betydligt mer vid sidan om undervisningen än i undervisningen. Detta är ingen 
överraskning utan stämmer väl överens med tidigare forskning (IT i skolan - attityder, 
tillgång och användning, 2004).  

• Lärarna i undersökningen har inte medvetet förändrat sitt arbetssätt. I och med att de 
ökat tillgängligheten har de löst vissa praktiska frågor på ett mer rationellt sätt, men 
någon generell förändring av arbetssätt kan man inte tala om. Tvärtom fortsätter man 
den traditionella undervisningen med effektivare administrativa rutiner. 

• Svårigheterna med spridningen av Classfronter beror på ett flertal olika orsaker. 
Classfronter i sig är enligt undersökningen av mindre betydelse. En viktig faktor är 
den allmänna kunskapsnivån på området. För den lärare som behärskar IKT är det 
mycket enklare att ta till sig nyttan av Classfronter. Alla lärare i undersökningen ansåg 
sig redan behärska IKT innan de började använda Classfronter. 

• Bristen på klara direktiv från skolledning är en annan viktig orsak till att det är svårt få 
en snabbare spridning av produkten.  

• Sättet som Classfronter introduceras är av största vikt och upplevs inte ha varit 
effektivt av de lärare sin ändå valt att använda produkten. 

• Tidsaspekten är en annan viktig del. De lärare som använder Classfronter har lagt ner 
mycket av sin egen fritid för att få det att fungera. Det är inte troligt att en lärare som 
är relativt ovan att arbeta med IKT ska börja med Classfronter frivilligt på sin fritid. 
Åtminstone inte om hon/han inte inser vad som är bra med verktyget. För en lärare 
som inte behärskar IKT på ett bra sätt är startsträckan lång. Allmän utbildning i IKT är 
säkert bra men om det görs autonomt utan koppling till fortsatt användning av 
Classfronter kan sådana kompetenshöjande åtgärder vara meningslösa. 

Jag tror ändå att den huvudsakliga anledningen till att det inte går fortare att introducera 
Classfronter beror på problem med att påvisa fördelarna. Det är helt enkelt svårt att mäta 
slutresultatet. Detta i kombination med lärarens traditionellt starka inflytande över sin egen 
undervisning, förhindrar en snabbare spridning av produkten. 
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5 Avslutning 

Syften med arbetet är att: 

• Identifiera vad – ur ett lärarperspektiv - Classfronter används till och vad det skulle 
kunna användas till på en undomsgymnasieskola. 

• Identifiera orsaker som gör det svårt för lärare att använda Classfronter i sin lärarroll. 

Inledande frågeställningar är: 

• Är flexibel undervisning med lärplattform en möjlig väg på ungdomsgymnasium? 

Underfrågor: 

• Vad är det för- och nackdelar med att använda Classfronter? 

• Varför är det relativt få lärare som använder Classfronter som en viktig i sin lärarroll i 
Kungsbacka? 

 

Jag anser att syftena uppnåtts och samtliga frågor har besvarats. I efterhand kan jag tycka att 
svaren är relativt förväntade. Classfronter är enbart ett administrativt verktyg. Det ger 
tillgänglighet av material och hjälp vid kommunikation mellan framförallt lärare och elever. 
Det är inget verktyg som används i undervisningen. Effektiv användning av Classfronter 
frigör tid för den enskilda läraren. Vad den här tiden används till är för närvarande upp till den 
enskilda läraren. Svårigheten att komma igång med Classfronter beror mycket på bristande 
IKT-kunskap. Detta är heller ingen överraskning 

Att flexibel utbildning är en möjlig väg för ungdomsgymnasieskola är självklart under rätt 
förhållanden. Fördelarna att använda Classfronter kan överväga nackdelarna. Alternativet för 
gymnasieskolor att inte använda en lärplattform och i förlängningen att inte erbjuda en 
flexibel utbildning finns inte i realiteten tror jag. Inom ett antal år kommer förmodligen alla 
ungdomsgymnasieskolor att erbjuda flexiblare utbildningsalternativ. Frågan är om man tror 
att det lönar sig att leda utvecklingen eller om man nöjer sig att följa den? Om det finns en 
vilja att öka takten i spridningen av Classfronter kan man göra detta genom att skapa bättre 
förutsättningar. 

Spridningen av Classfronter på Kungsbackas gymnasieskolor kan påskyndas om viljan att 
leda utvecklingen finns. Detta kan man visa genom att (exempel): 

• man ger ytterligare information om konceptet flexibel utbildning med Classfronter – 
så att alla förstår fördelarna. 

• man tar tillvara befintlig Classfronter-kunskap på ett effektivt sätt. 

• det finns en IKT-miljö som uppfattas som enkel och pålitlig 

• den enskilda läraren uppmuntras att se förändrade arbetssätt som något positivt 

• det råder en allmänt positiv inställning till IKT-användning 

• skolledning uppmuntrar eller tom. föreskriver användning av Classfronter 

• tid ges för utbildning och övergång till nya arbetssätt 

För att knyta an till Rogers teorier om innovationsspridning är jag inte säker på att de stadier 
som Rogers beskriver kan urskiljas i det här arbetet. Det finns också kritik mot Rogers teorier 
när det gäller komplicerade innovationer. Forskning av (Lyytinen & Damsgaard, 1998) visar 
att tekniska komplicerade innovationer ofta inte sprids enligt den sekvens som Rogers förslår. 

Helt klar är ändå den relativa fördelen som Rogers beskriver av avgörande betydelse. Om inte 
läraren uppfattar användning av Classfronter som en fördel kommer inte spridningen av 
innovationen att ske. 
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På Kungsbackas båda gymnasieskolor finns en ambition om att följa med utvecklingen men 
knappast att leda den. De svårigheter med spridning av Classfronter uppfattas inte som något 
större problem och prioriteras därför inte. Om skolledning och lärare förstod hur mycket tid 
som kan frigöras om man använde Classfronter fullt ut inklusive standarder IMS och SCORM 
skulle spridningen med all säkerhet gå fortare. Förutsättningar för en snabbare spridning 
skulle skapas. 

Validiteten för studien dvs. att undersökningen faktiskt undersökte det som initialt avsågs är 
relativt god. Genom att kombinera litteraturstudier med kvalitativa intervjuer och 
observationer har jag kunna undersöka det som avsågs på ett sanningsenligt sätt. Under hela 
arbetet har Kvales sju stadier som beskrivs i kapitel 3.1.2 använts. Detta är en intervjumetod 
som försäkrar att validering inte hamnar endast i slutet på arbetet utan sker kontinuerligt efter 
varje steg i processen. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet av undersökningen. Jag har i möjligaste mån försökt att 
motverka godtycklig subjektivitet utan att motverka kreativitet och föränderlighet. I 
kvalitativa undersökningar är det så gott som omöjligt att mäta reliabiliteten på samma sätt 
som för kvantitativa undersökningar eftersom det bygger på hur variabler sätts till varje enhet. 
Eftersom jag använt en låg standardisering på mina frågor strider det mot vad reliabilitet 
handlar om. (Trost, 1997). 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
1. Vilka ämnen har du? 

 
2. Hur länge har du varit lärare? 

 
3. Innan införandet av Classfronter – Vilken påstående stämde överens med dig. 

 

• Jag behärskade redan datorn, Windows och Office-programmen obehindrat och att lära sig 
Classfronter gjorde jag enkelt själv 

• Jag behärskade redan datorn, Windows och Office-programmen relativt obehindrat men 
jag behövde stöd för att komma igång med Fronter 

• Jag behärskade inte datorn, Windows och Office-programmen bra. Jag har lärt mig 
efterhand som jag arbetat med Classfronter. 

 
4. Hur länge har du använt Classfronter? 

 
5. Varför använder du Classfronter och hur kommer det sig att du började? 

 
6. Vad använder du Classfronter till administrativt? 

 

• Betyg 
• Omdömen 
• Utvecklingssamtal 
• Resultat 
• Frånvaro 
• Kursmaterial (Elevuppgifter, Inlämning, Portfolio) 
• Dokumenthantering 
• Ekonomi 
• Föräldrainformation – kontakter 
• Schema 
• Forum (konferenser) 
• E-post 
• Kalender 
• Kontakter 
• Boka/beställa. 

 
7. Vad använder du Classfronter till kommunikativt? 

• Med skolledning 
• Med föräldrar 
• Med lärarkollegor 
• Med elever 
• Annat 

 
8. Vad använder du Classfronter till under lektionstid? 

 
9. Andel nyttjande under de olika delarna? 

 
10. Hur har användandet av Fronter påverkat din arbetsbelastning? 
11. Vilka upplever du är de största fördelarna med Classfronter? 

 
12. Vilka upplever du är de största nackdelarna med att använda Classfronter? 

 
13. Har din lärarroll förändrats sen du började använda Fronter? I så fall på vilket sätt? 
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14. Hur ser samarbetet ut mellan kollegor som inte använder Classfronter? 

 

Med avseende på: 

• Administration 
• Kommunikation 
• Lärande/Undervisning 

 
15. Hur ser samarbetet ut med kollegor som använder Classfronter? 

 
16. Vilka resurser krävs för att du ska kunna arbeta med Fronter på ett bra sätt? 

 

Med avseende på: 

• teknisk utrustning 
• teknisk support 
• utbildning 
• tid för administration 

 
17. Vad saknar du för funktioner i Fronter? 

 
18. Vad ser du i din lärarroll för ytterligare möjligheter med Classfronter? 

 
19. Vad ser du för ytterligare möjligheter för:  

 

• elever? 
• skolledning? 
• föräldrar? 

 
20. Upplever du att det finns en klar strategi och klara övergripande mål från skolledningen med 

produkten? Saknar du en? Hur skulle du vilja att den såg ut? 

 
21. Hur uppmuntras lärare att använda Fronter? 

 
22. Finns det tillräckligt med utbildning? teknisk support? användarsupport runt Classfronter? 

 
23. Vad tror du är anledningarna att inte så många använder Classfronter i undervisningen? 

 
24. Använder man annat IT-stöd istället? 
25. Finns det alternativa verktyg parallellt med Fronter? Kan detta i så fall försena en övergång till 

Classfronter? Upplevs det svårt att veta vilket verktyg som ska användas? 

 
26. Upplever du att undervisningen blivit mer flexibel med Fronter? I så fall på vilket sätt? 

 
27. Använder du möjligheten att låta studenter utföra arbeta på distans? Hur fungerar detta i så fall. Vad är 

fördelarna? Vad är nackdelarna? 

 
28. På vilket sätt hade det påverkat dig om dina kollegor också använde Classfronter i ökad utsträckning. 

 


