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Sammanfattning 
Studien undersöker Gryningeskolans förskola för att utifrån verksamhetens förutsättningar 

och behov framföra rekommendationer för införande av en lärplattform i verksamheten. 

Kontemporära lärplattformar på marknaden presenteras och redogörs för utifrån olika 

systemleverantörer, vilka funktioner de har och vilka utbildningar de erbjuder till 

användare. Studien bygger på en kvalitativt inriktad forskning och datainsamlingen sker 

genom muntliga intervjuer av skolledare vid Gryningeskolans förskola som presenterar 

verksamheten samt dess behov och förväntningar vid ett införande av lärplattform. Utifrån 

teori om lärplattformar och insamlad empiri vid Gryningeskolans förskola görs en analys 

utifrån faktorer i en framtagen analysmodell som mynnar ut i ett val av lärplattform. 

Resultaten av studien innebär att InfoMentor Förskola är den lärplattform som 

rekommenderas och lämpar sig mest väl för Gryningeskolans förskola. 

 

Nyckelord: Förskola, lärplattform, IKT, administration, kommunikation. 
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1 Inledning 

Inledningskapitlet presenterar uppsatsen överskådligt med problembakgrund, syfte och 

undersökningsfrågor kring uppsatsen. Kapitlet konkretiserar och avgränsar sedan studien för 

att sedan övergå i metodkapitlet. 

1.1 Problembakgrund 

Användandet av IKT (information- och kommunikationsteknik) är ett fenomen som över de 

senaste åren har fått en avgörande roll i samhället, inte minst inom utbildningssektorn. IKT 

har förändrat sättet vi kommunicerar och arbetar. Begreppet IKT har växt fram över åren 

sedan datorernas uppkomst. Utbildare såg potential i digitaliseringens förmåga att underlätta 

undervisningen. Från digitalt material har utvecklingen följt med programvaror som används 

inom utbildning, som till exempel lärplattformar (Karagiannidis et al. 2014). Kljun et al. 

(2006) förklarar och nämner hur traditionella lärmiljöer idag står ansikte mot ansikte med 

informations- och kommunikationsteknik, IKT, som har följt med den snabba utvecklingen av 

internetanvändande. Karagiannidis et al. (2014) ger en utförlig historisk tillbakablick och 

skriver om den utveckling som lett till dagens användande av lärplattformar som samlar, 

hanterar och distribuerar digital information: 

 

In the early days of computers, educators saw the potential of digital material to 

improve education, at least from a management and economic point of view: digital 

content can be easily managed and distributed to large groups of learners. With the 

rapid evolution of computers (with increased processing power, screen displays, and 

usability) digital learning materials offered additional affordances over “traditional” 

print materials that can significantly improve the quality of education such as 

multimedia (i.e., multiple representations of the learning material), hypermedia (i.e., 

non-serial access to the learning material), and interactivity (i.e., active engagement 

with the learning material). This gave birth to a whole new series of initiatives around 

the world from ministries, educational organizations, companies, etc., who developed 

digital learning resources and educational software. (Karagiannidis et al. 2014, s. v) 

 

Inom utbildningsområdet sker idag en utveckling där personal, elever och vårdnadshavare 

alltmer hanterar administration och kommunikation över lärplattformar. Informationsflöden 

som tidigare sköttes via brev, telefoni och mail sköts i större utsträckning idag via en 

lärplattform över internet. Medan lärplattformar idag främst används för administration och 

kommunikation så börjar de alltmer röra sig in i klassrummen. Breddningen innebär att 

verktyg utvecklas som gör att lärplattformarna även blir ett pedagogiskt verktyg som används 

för att undervisa, till exempel genom att förmedla kunskap i text, bild och video digitalt 

(Grainger & Denise 2005). 

 

En förskoleenhet inom utbildningsområdet som inte har implementerat någon lärplattform är 

Gryningeskolans förskola1. Biträdande rektor Adem2 lyfter fram ett fokus på behovet av en 

                                                 
1 www.gryningeskolan.se 
2 Osman Adem, biträdande rektor. Muntlig intervju 16 mars 2015. 
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lärplattform som kan användas för administration och kommunikation. Detta genom att 

beskriva utmaningarna på Gryningeskolans förskola som varat sedan förskolans uppstart. Det 

finns ingen rutinmässig och strukturerad hantering av kontaktuppgifter om barn och 

vårdnadshavare, ansökningar till förskolan, närvaro, anmälan av frånvaro vid sjukdom eller 

informera vårdnadshavare om vad som är på gång på förskolan. De konkreta och 

problematiska situationerna som uppstår som en konsekvens är flera. Ett exempel är när nya 

ansökningar från vårdnadshavare om att placera deras barn vid förskolan inkommer. Ingen 

förteckning över barnen som är placerad på förskolan går att få ut med enkel översyn för att 

fatta beslut om det finns plats att ta in fler barn i verksamheten. Ett annat exempel är att om 

någon av personalen försöker få kontakt med vårdnadshavare blir det förvirrande och 

tidskrävande, inget enkelt och överskådligt system finns för att få ut kontaktuppgifterna. Ett 

ytterligare exempel är att om en utflykt planeras med barnen så finns heller inget samlande 

system för att informera alla vårdnadshavare på ett enkelt sätt. E-postlistan som innehåller 

adresser till alla vårdnadshavare är bristfälligt uppdaterad och informationen når därför inte 

alla vårdnadshavare. 

 

Adem berättar att systemleverantören InfoMentor tidigare varit på besök och gjort en 

webbvisning av hur deras lärplattform kan gynna förskolan. Vid det laget var skolans 

ekonomiska situation osäker och beslutet att anskaffa en lärplattform sköts undan. Adem 

menar att en lärplattform behövs för att ta kontrollen över skolans informations- och 

kommunikationsutmaningar och på så vis få större delen av förskolans information samlad på 

ett och samma ställe. 

1.2 Ämnesval 

Uppsatsen kommer behandla systeminförande vid en förskoleenhet. I denna uppsats 

undersöks Gryningeskolans förskola som ska resultera i rekommendation av en lärplattform 

för verksamhetens hantering av administration och kommunikation. Gryningeskolans förskola 

startades 2008 och har långsamt expanderat sin verksamhet sedan dess. Idag omfattar 

verksamheten ca 45 barn och fem anställda pedagoger alternativt barnskötare inklusive 

förskolechefen. 

 

Ämnesvalet gjordes med avseende på författarens tidigare erfarenheter av att ha varit anställd 

på Gryningeskolan som använder sig av en lärplattform i verksamheten. Under samma period 

inkom förfrågningar från förskolan som ligger vägg i vägg om stöd att hantera problemen som 

uppstod hos dem i verksamheten. Vid val av c-uppsatsämne gjordes avvägningen att ta vid där 

utmaningarna fanns och genomföra en studie. Kontakt togs med förskolan om att skriva en c-

uppsats som skulle undersöka och ge förslag på lösningar till Gryningeskolans förskola. 

1.3 Syfte, mål och förväntat resultat 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Gryningeskolans förskola och visa på hur 

introducerandet av en lärplattform kan effektivisera verksamheten och med fokus på 

administration och kommunikation mellan pedagoger, ledning och vårdnadshavare. Detta 

gjordes för att sedan ge förslag på införandet av en existerande lärplattform som finns på 

marknaden. 
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Målet för uppsatsen är att undersöka och analysera existerande lärplattformar på marknaden 

och rekommendera Gryningeskolans förskola den mest lämpliga lärplattform att införa i 

verksamheten och besvara följande fem undersökningsfrågor: 

 

1. Vilka administrativa och kommunikativa arbetsuppgifter är mest centrala för 

verksamheten? 

2. Hur hanterar Gryningeskolans förskola de administrativa och kommunikativa 

arbetsuppgifterna i nuläget? Vilka problem finns i hanteringen av dessa? 

3. Vilka lärplattformar finns riktade till förskoleverksamheter på marknaden idag? 

4. Hur kan de lämpliga lärplattformarna hantera de problem som Gryningeskolans 

förskola utmanas med? 

5. Vilken lärplattform är lämpligast att införa vid Gryningeskolans förskola? 

 

Förväntat resultat av uppsatsen är att ge Gryningeskolans förskola rekommendationer för 

vilken lärplattform som lämpar sig bäst för verksamheten. Detta ska vid implementation skapa 

förutsättningar för att lösa delar av dagens utmaningar och problem vid förskolan och 

underlätta administrationen och kommunikationen avsevärt. 

1.4 Målgrupp 

Den målgrupp som uppsatsen huvudsakligen riktas till är pedagoger, administrativ personal 

samt skolledning vid Gryningeskolans förskola. Vidare riktar sig uppsatsen till personal vid 

grund- och förskolor som jobbar med styrning och ledning av verksamheten eller inom 

administration som har infört eller funderar på att införa en lärplattform för hantering av 

administration och kommunikation mellan personal och vårdnadshavare. 

 

Kunskapsbidraget kommer vara specifikt gynnande för Gryningeskolans förskola som ställer 

upp på att delta i undersökningen, dock kan de teoretiska delarna och 

marknadsundersökningen som kommer lyfta fram nuvarande system vara till nytta för andra 

skolverksamheter som vill undersöka möjligheten till att införa en lärplattform. 

1.5 Avgränsning 

Valet att studera Gryningskolans förskola beror på flera faktorer. Dels författarens kännedom 

om förskolan och dels att författaren har jobbat som kanslist på Gryningeskolan och haft 

tidigare kontakt med förskoleenheten. Detta innebär att det har funnits en relativt smidig 

tillgång på grund av tidigare kollegor som arbetar vid grundskolan. 

 

För att avgränsa och konkretisera uppsatsämnet så kommer denna uppsats att avgränsas 

främst i avseende på valet av förskoleenhet och lärplattformar att undersöka. 

 

Lärplattformar används i Sverige och internationellt för att underlätta administration och 

kommunikation inom bland annat utbildningssektorn. I denna uppsats avgränsas urvalet av 

lärplattformar till de som finns tillgängliga och är anpassade för att användas inom skolan på 

den svenska marknaden. 
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Uppsatsen avgränsar sig även till att endast studera och ge rekommendation av lärplattform 

till Gryningeskolans förskola som idag inte använder sig av någon lärplattform. Insamlingen 

av empirisk fakta avgränsar sig därför till respondenter verksamma vid Gryningeskolans 

förskola. 

 

Det kan finnas lärplattformar som är kompatibla med förskolors behov av administration- och 

kommunikationshantering utan att de marknadsförs riktat mot förskolor. Uppsatsen kommer i 

sin undersökning endast att beakta lärplattformar som marknadsför sig som anpassningsbara 

till eller lämpliga för förskoleverksamhet. 

 

Inom ramen för lärplattformar finns lärplattformar som utöver informations- och 

kommunikationshantering har pedagogiska verktyg. I uppsatsen avgränsas ämnet till att avse 

endast den aspekt av lärplattformar som berör administration och kommunikation. 

 

Kostnadsbilden kan vara en faktor som bidrar till beslut om anskaffning av lärplattform kring 

hur investeringskapitalet ser ut med tanke på att Gryningeskolans förskola bedriver en 

fristående verksamhet. Kostnaden för investering i en lärplattform kommer inte tas i 

beaktning i uppsatsen eftersom syftet är att undersöka de tekniska lösningarna för 

Gryningeskolans förskola som en lärplattform kan bidra med. Detta i form av funktioner hos 

lärplattformar som underlättar förskolans administration och kommunikation. 
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2 Teori 

I detta kapitel görs en teoretisk utläggning om lärplattformen, aktuell forskning i ämnet och 

vad som gör anskaffningen av en lärplattform framgångsrik. Sedan görs en undersökning av 

existerande lärplattformar där de presenteras och jämförs. I slutet av teoridelen presenteras 

en analysmodell i form av en grafisk illustration. 

2.1 Begrepp 

Detta delkapitel definierar och förklarar begreppet IKT som utgör grunden för informations- 

och kommunikationsarbete, begreppet lärplattform är ett verktyg som inryms innanför IKT-

begreppet. Administration och kommunikation är också ett centralt begrepp i studien, som är 

fokus för det arbete kansliet sysslar med vid Gryningeskolans förskola. 

 

IKT 

IKT står för informations- och kommunikationsteknologi. Med åren har information och 

kommunikation kommit att utvecklas till den grad där den till exempel elektroniskt går att 

lagra, består av elektroniskt skriven eller digitaliserad information och tillåter kommunikation 

över breda geografiska områden. Med andra ord är IKT ett resultat av teknikutvecklingen som 

har möjliggjort nya sätt att sprida och återanvända information samt i sättet vi kan 

kommunicera (Shortis 2001). 

 

IKT avser i denna studie informations- och kommunikationsteknik som används inom 

utbildning. Inom ramen för detta berörs administrativa, kommunikativa eller 

undervisningsrelaterade verktyg. Detta i form av digitala verktyg eller 

administrativa/kommunikativa verktyg. Med digitala verktyg avses bland annat bärbara 

datorer, iPads, TV och projektor. Med administrativa/kommunikativa verktyg avses bland 

annat lärplattformar, e-postplattformar och telefoni (Karagiannidis et al. 2014). Begreppet 

IKT används i bredare termer för att utöver begreppet IT fånga in och inkludera 

kommunikationsaspekten. 

 

Lärplattform 

Med lärplattform avses i denna uppsats det som går under begreppen ”Lärplattform” med 

motsvarande engelska begrepp ”Learning Management System” som är ett etablerat begrepp 

internationellt (Al-Busaidi 2012; Kljun et al. 2006; Klobas & McGill 2010; Lewis et al. 2005; 

Little-Wiles et al. 2010; Mastoras et al. 2005; Watson & Watson 2012). Kljun et al. (2006) 

skriver om lärplattformen som ett stöd i undervisningen med verktyg för bland annat 

kursmaterial, dokumenthantering, administration, uppföljning av prestation, kommunikativa 

verktyg och stöd för olika lärostilar. Konkret innebär detta stöd för information om 

verksamheten eller kurser, delande av dokument, betygsättning, kalendarium, chattrum och 

enkätundersökningar. 

 

Administration och kommunikation 

Kommunikation är processen där information utbyts mellan en sändare och mottagare. 

Kommunikation utgör en central del i organisationer och länkar samman individer, grupper 
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och organisationen. Kommunikationen innebär att struktur, bredd och fokus för en 

organisation nästan uteslutande har byggts upp och verkar genom olika tekniker för att 

kommunicera. På så vis går kommunikation hand i hand med administration som idag ofta 

innebär ett mångfacetterat arbete. Administratörer får syssla med allt möjligt såsom 

målsättningar, organisatoriska uppgifter, motivera anställda, gå igenom resultat och fatta 

beslut. Administratörer planerar, organiserar, arbetsleder, koordinerar och utvärderar. Utan 

metoder och tekniker för kommunikation skulle nämnda arbetsuppgifter inte kunna 

genomföras (Lunenburg & Ornstein 2012). 

 

Administration och kommunikation avser i denna studie det arbete som en förskolechef, 

skolledare eller administratör utför på en förskoleenhet. Vem som utför arbetet är beroende på 

delegationsordning och organisationsstruktur. Arbetsuppgifterna berör i breda ordalag 

utförande av inkomna ärenden, dokumenthantering och kommunikation med vårdnadshavare 

samt övrig personal. Några exempel är antagning av barn till förskolan och hantering av 

uppsägning, att kontrollera månatliga ekonomiska avstämningar av omsorgspengen, 

administrering och utskick av veckobrev till vårdnadshavare och att informera 

vårdnadshavare vid utflykter med förskolebarnen. 

2.2 Lärplattformens utveckling och användning 

Användningen av datorer kopplat till undervisning går så långt tillbaka som till 1950-talet och 

en rad olika begrepp och definitioner har följt med utvecklingen sedan dess. Ofta har dessa 

begrepp med innefattande system och programvaror byggt på direkt undervisning med 

instruktioner och övningar för att utbildas och träna. Watson & Watson (2012) skriver att med 

tiden har lärplattformen internationellt gått från begrepp som computer-assisted learning 

(CAL) till begrepp som integrated learning system (ILS), där den sist nämnda innefattar mer 

än undervisningen och innefattar administration. Med denna utveckling har innebörden 

separerats och lärplattformar är idag ett bredare begrepp som inkluderar både lärprocessen 

och administrationen runtom (Watson & Watson 2012). 

 

Ellis (2009) gör ett försök till att beskriva vad en lärplattform är. Trots svårigheten i att skapa 

en robust lärplattform menar han att den ska kunna centralisera och automatisera 

administration, möjliggöra självservicefunktioner, sätta ihop och leverera läromaterial snabbt, 

stödja mobilitet och standarder samt personliggöra innehåll och återanvändning av kunskap. 

Han tar även steget vidare och menar att lärplattformar ska kunna integreras med andra 

viktiga system som schema- och bokföringsprogram. 

 

Watson och Watson (2012) gör en konkretare beskrivning och menar att nyckeln i att förstå 

skillnaden mellan lärplattformen och andra termer för datoriserad undervisning ligger i dess 

systematik. Lärplattformen menar han är heltäckande. Lärplattformen ska ge stöd åt alla delar 

av lärprocessen och levererar undervisningsmaterial, sätter mål för lärandet och studieresultat, 

följer upp resultaten och kan sammanställa samt presentera en helhetsbild av organisationens 

prestation och måluppfyllelse. Utöver själva lärprocessen ska en lärplattform även hantera 

registreringar, kursadministration, analyser, uppföljning och rapportering. 
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2.3 Forskning om lärplattformar 

2.3.1 Tidigare forskning 

Det sker en ständig utveckling på området och lärplattformar blir alltmer en vanlig del av 

skolgången. Studier inom liknande område som denna uppsats görs ständigt, och i detta 

delkapitel presenteras en del av den utveckling som skett inom området för lärplattformar.  

 

I närhet till denna studie finns forskning som jämför lärplattformar internationellt. Lewis et al. 

(2005) gör i en studie en jämförelse mellan nio olika lärplattformar som marknadsförts främst 

på den internationella engelskspråkiga marknaden med utgångspunkt från Förenta Staterna. 

Här ligger fokus på distansstudier inom högre utbildning över internet och funktioner 

presenteras för kursadministration såväl som kommunikation mellan instruktörer och 

studenter. 

 

Under de senaste åren i takt med att fler olika typer av lärplattformar har utvecklats och 

internet har blivit allt vanligare så har även forskningen om lärplattformar blivit mer 

avgränsad och specifik. Mastoras et al. (2005) lyfter frågan om interaktionsdesignen hos 

lärplattformar. I publikationen presenteras förslag på hur man kan skapa effektiva 

lärplattformar och nämner vilka problem som för komplexa lärplattform skapar. Little-Wiles 

et al. (2010) presenterade forskning på hur man kan maximera elevers engagemang i att 

använda lärplattformar. Resultatet visade på att det behövs en tydlig styrning och ledning av 

instruktörernas sida såväl som tillräckliga verktyg som gynnar användarna. Liknande resultat 

presenteras också av Klobas och McGill (2010) som visade på att ett framgångsrikt 

användande hos elever bygger på att involvera och guida eleverna i hur de ska använda en 

lärplattform. 

 

Så sent som 2012 gjordes en empirisk studie om framgångsfaktorer för användningen av 

lärplattformar. Al-Busaidi (2012) visade i sin studie på att studenternas datorvana och 

instruktörernas kreativitet och utbildningsstil var avgörande faktorer för hur framgångsrik en 

lärplattform var. I kontrast till detta var inte snabb respons en betydande framgångsfaktor för 

lärplattformen. 

 

Bland den senare forskningen om lärplattformar presenterar Hashim och Ahmad (2011) ett 

ramverk för hur man ska ta vara på existerande lärplattformar och stärka deras kompabilitet 

med teknologin i mobiltelefoner oberoende av operativsystem. Detta för att användare ska 

kunna få ut så mycket som möjligt av funktionaliteten hos lärplattformar direkt i sina 

mobiltelefoner. 

2.3.2 Aktuellt inom skolan 

Inom den svenska skolan är lärplattformen en växande marknad som även växer på 

förskoleenheter runtom i landet. Enligt ett delbetänkande av digitaliseringskommissionen år 

2014 som undersökt digitaliseringen inom den svenska skolan hade drygt 60 % av alla 

grundskolor en lärplattform för information och kommunikation mellan lärare och elever. 

Detta med stöd för administrativa funktioner som att hantera planering, uppföljning, 
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personuppgifter, frånvaro och kommunikation som når vårdnadshavare. I betänkanden lyfts 

vikten av och förslaget att Skolverket årligen följer upp den digitala kompetensen ibland annat 

skolan och förskolan (SOU 2014:13). 

 

Inom ramen för ett regeringsuppdrag presenterade Skolverket att en svag majoritet av svenska 

skolor har en IT-plan för sin verksamhet. Vidare rapporterar redovisningen att en liten del av 

Sveriges skolor använder en lärplattform för att hantera sin kvalificerade administration och 

kommunikation. I och med detta försvagas utbildningssystemets förmåga och kapacitet att 

hantera och bearbeta information och kommunikation som till exempel elevuppgifter, digitala 

prov, frånvaro, föräldrakontakt och studieresultat (Skolverket 2009a). 

 

I en annan redovisning från Skolverket tillfrågas grundskolor om innehavandet av 

lärplattformar. Fyra av tio grundskolor svarar att de har tekniska verktyg motsvarande en 

lärplattform för information och kommunikation mellan elever och lärare. Vad statistiken 

ligger på för förskolor behandlas inte i redovisningen (Skolverket 2009b).  

 

En detalj som lyfts om lärplattformar är att de med utvecklingen blivit en central punkt för 

samlande av information och inte är speciellt väl anpassade för att kunna integreras eller 

samverka med andra system och därmed blir begränsade. (Skolverket 2009c). 

 

Bland de lärartitlar som finns inom det svenska utbildningssystemet är förskolepersonal de 

som statistiskt visat sig ha lägst IT-kompetens (Skolverket 2009b). För att hantera detta 

genomförde skolverket från 2007 till 2014 utbildningar inom IT- och mediekompetens riktat 

till lärare. Totalt 162 000 deltagare ska ha varit en del av satsningen (SOU 2014:13). 

 

Inom förskolan specifikt uppges mycket ha hänt över ett par års tid. Bland de senaste siffrorna 

från 2012 presenterade en undersökning att 11 procent av personalen vid förskolor hade en 

egen dator på sin arbetsplats, vilket är en ökning gentemot motsvarande 4 procent år 2008. 

Trots de relativt låga siffrorna i förskolan jämfört med skolformer i högre åldrar visar samma 

undersökning att i princip alla förskolor hade internetuppkoppling vid den tiden. 

Undersökningen lyfter inget om förskolors användning av lärplattformar utan nämner mer 

traditionella och äldre former av IT-baserade kommunikationsverktyg. Bland dessa är 

hemsida, e-post och veckobrev, dock nämner en majoritet av förskolecheferna att det finns ett 

stort behov av investeringar i IT-verktyg (Skolverket 2013). 

2.4 Förutsättningar för framgång 

Följande presenteras faktorer som utifrån modern forskning påvisas viktiga för att nå 

framgång vid införande av en lärplattform. Faktorerna delas upp under rubrikerna 

organisatoriska, tekniska samt mänskliga faktorer. 

2.4.1 Organisatoriska faktorer 

Ett starkt ledarskap kan innebära framgång inom användande av lärplattformar. Grainger och 

Denise (2005) nämner ledning och styrning inom det IT-området som specifikt viktigt och 

presenterar en studie som visat att ledarskap kan påverka implementationen av IT i skolan. 
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Tre olika grupper är avgörande för en framgångsrik implementation som genomförts av 

skolor och deras ledare. Dessa är (1) skolor som har en från toppen-till-botten styrning med 

tydliga mål, (2) skolor där rektorn är nyckelpersonen i utvecklingsarbetet och utövar ett 

visionärt ledarskap med personal som involveras och (3) skolor där personalen har stort 

utrymme att komma med och testa nya idéer i en stöttande organisation. 

 

Att det finns en samarbetande och lösningsorienterad organisationskultur är ytterligare en 

faktor som forskning påvisar. Organisationens karaktär omnämns av Al-Busaidi (2012) som 

viktig för att nå framgång i implementation av en lärplattform och nå acceptans bland 

personalen. Stöd och support är viktigt från administratörers sida för att leda vägen och visa 

användare att lärplattformen är en del av organisationens kultur och får dem att förhålla sig till 

lärplattformen. På så vis skapas även en större tillfredsställelse vid användandet av 

lärplattformen. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver om vikten av att ledningen ger stöd som 

underlättar för att nya arbetsmetoder ska kunna utvecklas. Skolledningen behöver skapa 

förutsättningar för en god arbetsmiljö som ger personalen möjlighet att utvecklas och lättare ta 

till sig nya kunskaper. 

 

Strategiska vägval med uppföljningen av dem är viktiga för att verksamheten ska gå i en 

önskad riktning. Skolverket (SOU 2014:13) presenterade i sin senaste studie att färre skolor 

har en IT-plan än vid tidigare granskningar, vilket senast landade på 51 procent. Samtidigt 

uppger cirka en tredjedel av alla rektorer att de inte har tillräckliga kunskaper för att leda 

skolans strategiska arbete med integrering av IT i verksamheten. Skolverket (2007) skriver 

likväl i en rapport att skolledningen spelar en stor roll i införandet och uppföljningen av IT-

investeringar. Det behövs en ökad professionalitet i att hantera det organisatoriska kring IT i 

verksamheten. 

2.4.2 Tekniska faktorer 

Bland de tekniska faktorer som nämns för framgång är enkelhet en sådan. Al-Busaidi (2012) 

nämner att upplevd enkelhet påverkar hur väl tekniken används. Detsamma gäller för 

systemets upplevda användbarhet, som påverkas av systemkvalitén. Att den tekniska 

supporten är en viktig faktor nämns av Grainger och Denise (2005) eftersom det påverkar 

tillförlitligheten till lärplattformen som verktyg i det dagliga arbetet. 

 

Skolverket (2009c) sätter perspektiv på lärplattformen som verktyg och nämner hur breda 

lärplattformar är. I princip försöker en lärplattform att inkludera och hantera så många olika 

problem som möjligt i samma system. I många fall finns redan en del av de funktioner 

lärplattformarna ger stöd för inom andra system i de verksamheter de är ämnade för och 

riskerar att skapa redundans, vilket kan skapa förvirring. En rekommendation som nämns är 

att lägga fokus på vilka processer en lärplattform ska stödja istället för att fokusera på vilka 

funktioner den har och inte har. Ofta har en lärplattform en förprogrammerad uppsättning av 

funktioner som är fasta, men på senare tid har funktionalitet i form av moduler blivit allt 
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vanligare. Detta göra att man kan välja ut specifikt de moduler som har de funktioner 

verksamheten är i behov av. 

 

Skolverket (2009c) i samverkan med Göteborgs universitet nämner i en rapport att 

komplexitet är en utmaning att hantera hos dagens lärplattformar. I jämförelse med system 

som är specialiserade på specifika funktioner är risken med lärplattformar som får alltmer 

funktioner att de blir för komplexa och svåra att hantera. Samtidigt blir funktionerna inte lika 

välgenomtänkta och svårare att använda. Det är därför viktigt vid val av lärplattform att den är 

väldesignad och att funktionerna och verktygen är enkla att integrera i verksamheten. 

 

Skolverket (2013) lyfter fram de svårigheter som existerar för utnyttjandet av IT idag. Det kan 

vara tekniska hinder som beror på begränsningen i tillgången till hårdvara och programvara. 

Antingen är tekniken för gammal eller så har investeringar gjorts som inte täcker behoven 

tillräckligt. I vissa fall finns inte en tillräcklig internetuppkoppling hos verksamheten. Att 

undersöka kompabiliteten i verksamheten för införandet av en lärplattform är därför en viktig 

faktor innan ett beslut kan tas. 

 

Skolverket (SOU 2014:13) visar i en statistisk samanställning att större delen av alla lärare får 

teknisk IT-support, och en majoritet av dem får svar och hjälp samma dag som de efterfrågar 

det. Att kunna få teknisk support vid behov är en förutsättning för att användningen ska bli 

smidig i skolverksamheten. Skolverket (2013) visar dock på att det finns stora skillnader inom 

förskolan. Hos kommunala skolor får större delen av personalen tillgång till teknisk support 

medan det finns en märkbar andel inom fristående förskolor som inte får någon teknisk 

support alls, vilket motsvarar en fjärdedel. Om den tekniska supporten inte är tillräcklig så blir 

användningen av tekniken lidande och begränsad. 

2.4.3 Mänskliga faktorer 

Digital kompetens är ett begrepp som talas om i frågan om förutsättningar för att nå framgång 

i implementation och användande av lärplattformar. Kljun et al. (2006) skriver att digital 

kompetens är specifikt viktigt för att delta aktivt i dagens samhälle och har en förmåga att 

underlätta i eller förenkla vardagen.  Med den utvecklingen är det desto viktigare att lära sig 

använda sig av ny teknologi för att hantera den pedagogiska processen. Kljun et al. (2006) 

poängterar att ett skifte behöver ske från att lära sig enstaka tekniska funktioner eller program 

till att utveckla kompetenser för självlärande. 

 

En faktor som avgör hur väl användandet av lärplattformar fungerar i skolan är IT-kompetens. 

Skolverket (2013) presenterade i en studie hur förskolepersonalens kompetens har växt över 

åren, specifikt mellan 2008 och 2012. Siffrorna rör sig uppåt men täcker långt ifrån all 

personal, vilket visade sig i studien där 65 % av personalen vid förskolan uppgav att de 

upplevde sig ha en mycket bra eller ganska bra IT-kompetens. Resterande, med liten marginal 

där uppgift saknas uppgav att de hade en mindre bra eller inte alls bra IT-kompetens. 

 

I en rapport från Skolverket (2013) påvisas de olika åsikter som personal på skolor uttrycker 

kring IT-frågor. Åsikterna visar på det engagemang som finns kring IT i skolan, där vissa 
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lärare menar att användandet av IT är överdrivet medan andra nämner att IT är ett verktyg 

som gynnar om det används på rätt sätt. Alla åsikter visar samtidigt på de förväntningar som 

finns på IT som verktyg. Engagemanget är sannolikt avgörande för i vilken utsträckning 

användandet av IT fungerar i skolverksamheten. 

2.5 Analysmodell 

2.5.1 Analysmodellens syfte 

En analysmodell är en modell som består av ett set av kopplingar, kategorier eller 

frågeställningar som har kopplingar till varandra. Dessa är guidande och vägledande för vad 

som ska analyseras för att tillmötesgå studiens syfte och generera resultat. Fördelen är att 

analysmodellen blir ett tydligt verktyg där delarna analyseras för att leda vidare till svar på 

undersökningsfrågorna (Soler et al. 2013). 

 

I studier finns det olika tillvägagångssätt för insamlandet och analyserandet av de data som 

empirin presenterar. Ett sådant sätt är genom att ta fram en analysmodell, på engelska kallad 

för conceptual framework. En analysmodell används för att i större drag förklara vad som ska 

studeras. Analysmodellen beskriver de huvudsakliga faktorerna, uppbyggnad och variabler 

samt eventuella relationer mellan dem. Detta kan göras skriftligt eller i form av en grafisk 

illustration. Det finns ingen förutbestämd vetenskaplig utgångspunkt för analysmodellen utan 

den kan till exempel utgå från en teoretisk grund, beskrivande grund eller bygga på sunt 

förnuft (Miles & Huberman 1994). 

2.5.2 Skapad analysmodell 

I Figur 1 beskrivs den analysmodell som är skapad utifrån de teoretiska grunderna som är 

viktiga samt Gryningeskolans förskolas förutsättningar med tillhörande begrepp som utgör 

grunden för insamlingen av insamlingen av empiriska fakta och vad som ska analyseras 

senare i uppsatsen. Det ska sedan hjälpa Gryningeskolans förskola att välja en lämplig 

lärplattform. 

 

I analysmodellen presenteras det ramverk som undersökningen kommer förhålla sig till. Som 

utgångspunkt för analysen är faktorer hos förskolan och faktorer hos lärplattformen. Dessa 

står i relation till varandra eftersom en organisation kommer behöva förhålla sig till 

lärplattformen samtidigt som lärplattformen behöver kunna förhålla sig till och integreras i 

förskolans verksamhet. Faktorerna som valts är av sådan karaktär att de är av vikt för 

möjligheten och framgången att implementera en lärplattform i verksamheten. Med dessa 

faktorer som utgångspunkt mynnar de ut i en avgörande faktor att analysera, som är 

verksamhetens behov. Analysen i det skedet kommer bestå av relationen mellan förskolans 

samt lärplattformens faktorer gentemot verksamhetens behov. När alla dessa delar har täckts 

av studien kan en analys göras för val och rekommendation av den lärplattform som är 

lämpligast för förskolan. Analysmodellen är uppdelad i tre delar för att komma fram till 

vilken lärplattform som lämpar sig bäst till studieobjektet. 
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IT-kompetens Systemfunktioner
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3. Utslagsfaktor

Verksamhetens 
behov

 
Figur 1. Analysmodell för val av lärplattform.  

Källa: Amir Dabboussi 

 

Den första delen visar vad som ska analyseras. Analysmodellen presenterar två delar som ska 

analyseras utifrån fyra faktorer vardera i nästa steg av analysmodellen. Den ena delen som ska 

analyseras är förskolan som är själva objektet för fallstudien. Den andra delen lärplattformen 

eller lärplattformarna som studeras för att slutligen ge en rekommendation till 

Gryningeskolans förskola.  

 

Den andra delen nämner vilka framgångsfaktorer som ska analyseras för respektive analysdel. 

För förskolan är framgångsfaktorerna IT-kompetens, engagemang och förväntningar, 

ledningens stöd och förankring samt styrning och ledning. Dessa framgångsfaktorer avser 

vilken IT-kompetens som finns bland personalen, vilket engagemang och förväntningar som 

finns, hur väl ledningen stöttar och har förankrat att en ny lärplattform kommer införas, och 

hur ledarskapet arbetar med införandet av en lärplattform. För lärplattformen är 

framgångsfaktorerna systemfunktioner, utbildning och support, komplexitet och kompabilitet. 

Dessa framgångsfaktorer avser vilka funktioner som lärplattformen har, vilken utbildning och 
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support användarna får tillgång till, hur svår lärplattformen är att använda och vilken teknisk 

kompabilitet lärplattformen behöver för att kunna användas i en verksamhet. 

 

Den tredje och sista delen består av en utslagsfaktor som är verksamhetens behov. 

Utslagsfaktorn är specifikt beroende av att förstå situationen och behoven hos studieobjektet. 

Verksamhetens behov prioriteras i allra högsta mån för att tillgodose den utveckling och de 

förväntningar som finns hos personalen vid Gryningeskolans förskola. Slutligen nås val av 

lärplattform som ska göras utifrån tidigare analys av framgångsfaktorer och utslagsfaktor. 

2.5.3 Faktorer hos förskolan 

I detta delkapitel presenteras de faktorer som kommer att analyseras med avseende på 

förskolan. 

 

IT-kompetens  

IT-kompetensen hos personalen med ledning vid Gryningeskolans förskola kommer att tas i 

beaktning eftersom den avgör hur redo personalen är att operera en lärplattform och använda 

den fullt ut. 

 

Engagemang och förväntningar 

Engagemanget och förväntningarna är likväl viktigt då det ger en vägledning för hur effektivt 

lärplattformen kommer att användas av personalen vid förskolan. 

 

Ledningens stöd och förankring 

Ledningens stöd och förankring är viktigt att väga in eftersom införandet av nya 

arbetsmetoder i organisationen kommer kräva att personalen har blivit insatta i och får stöd att 

använda lärplattformen när den sätts i bruk. 

 

Styrning och ledning 

Organisationens styrning och ledning är viktig för att upprätthålla användandet av en 

lärplattform. Vilka rutiner och riktlinjer som gäller för personalen och hur de följs upp 

behöver ledningspersonalen ta ansvar för. Finns strukturer för detta är sannolikheten högre att 

lärplattformen blir ett långsiktigt stöd i verksamheten. 

2.5.4 Faktorer hos lärplattformen 

I detta delkapitel presenteras de faktorer som kommer att analyseras med avseende på 

lärplattformen. 

 

Systemfunktioner 

Systemfunktionerna är de som i själva verket kommer vara förskolans förlängda arm och 

verktyg för att effektivisera verksamheten administrativt och kommunikativt. Det är viktigt att 

analysera dessa och se hur väl de motsvarar de behov förskolan har. 

 

Utbildning och support 
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Tillgången till IT-support är avgörande för situationer där problem eller brister i personalens 

förståelse av lärplattformen uppstår. Finns ingen IT-support är risken att lärplattformen inte 

används fullt ut eller passiviserar delar av verksamheten på obestämd tid. En god IT-support 

kommer vara avgörande för hur snabbt oförutsedda situationer kan hanteras och lösas. 

 

Komplexitet 

Komplexiteten kommer analyseras i avseende på vikten av att systemet är enkelt att använda. 

 

Kompabilitet 

Kompabiliteten kommer analyseras i avseende på om skolans digitala infrastruktur är 

kompatibelt med en lärplattform. Avgörande att undersöka är bandbredd och teknisk 

utrustning. 

2.5.5 Utslagsfaktorns roll och valet av lärplattform 

I detta delkapitel presenteras de faktorer som kommer att analyseras med avseende på 

utslagsfaktorn och lärplattformens helhetsbild. 

 

Med alla framgångsfaktorer analyserade återstår i enlighet med analysmodellen den så kallade 

utslagsfaktorn. Utslagsfaktorns roll är att säkerställa, oavsett hur väl lärplattformen är 

utformad för att fungera väl hos Gryningeskolans förskola, att den motsvarar de huvudsakliga 

behov som uttryckts av förskolan. Det må mycket väl vara så att lärplattformen har alla 

förutsättningar för att ha en bra passform i verksamheten, men tillgodoser helt andra behov 

som förskolan löser med andra system eller metoder idag. Därför är det synnerligen viktigt att 

analysera lärplattformens förmåga att hantera de behov som utryckts från skolledningens håll 

vid insamlingen av empirin. 

 

Slutligen ska en lärplattform väljas som lämpligast motsvarar Gryningeskolans förskola. Detta 

kommer ske i en avvägning mellan förskolans faktorer, lärplattformens faktorer och 

utslagsfaktorn. Den mest lämpliga balansen i förutsättningarna för att motsvara faktorernas 

mål kommer mynna ut i en lärplattform. 

 

Sammanfattningsvis bygger analysmodellens process på att undersöka relationen mellan 

förskola och lärplattform. Detta genom att analysera passform utifrån teoretiskt underbygga 

framgångsfaktorer. Utslagsfaktorn som är specifikt uttryckta behov hos förskolan tar 

framgångsfaktorerna i beaktning vid analysen. Utifrån analyserandet av dessa görs sedan ett 

val av den mest lämpliga lärplattformen för Gryningeskolans förskola. 
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3 Metod 

I metodkapitlet specificeras de vetenskapliga metoderna för uppsatsen. Vägval och strategier 

för att uppnå syftet och målet med studien beskrivs. I sista delen av kapitlet tas olika 

perspektiv upp på etiska ramar för uppsatsen. I detta kapitel följer även en kort beskrivning 

av skolan i fallstudien. 

3.1 Vetenskaplig inriktning 

Vägvalet mellan kvalitativt och kvantitativt inriktad forskning lyfts av Robson (2007) där 

dessa beskrivs i sitt historiska sammanhang. Traditionen att välja inriktning mellan kvalitativ 

och kvantitativ forskning har uppkommit som en reaktion på forskning som endast gör sig 

beroende av experimentering och enkätundersökningar. Den kvantitativa forskningen har 

tidigare utgett sig för att presentera den enda trovärdiga vetenskapliga data och 

meningsskiljaktigheterna pågår än idag. I Patel och Davidsson (2011) presenteras begreppen 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Med kvalitativ forskning avses till exempel analyser och 

texter som står öppna för tolkning. Vanligt förekommande i kvalitativ forskning är till 

exempel muntliga intervjuer. Kvantitativ forskning i kontrast bygger på siffror, statistik, 

mätningar och kalkyler som utgångspunkt. Denna studie bygger på en kvalitativt inriktad 

forskning. 

3.2 Bedriva fallstudie 

Fallstudier beskrivs även av Robson (2007) som en studie av ett fall. Fallet kan vara allt från 

en individ till ett fenomen eller en organisation. Fallstudier görs för att fallen på ett eller annat 

sätt är relevanta eller viktiga och syftet är att få ut något resultat om det specifika fallet som 

studeras. Objektet i fallstudien studeras i sitt egna sammanhang. En bra fallstudie skriver 

Robson (2007) ger nya perspektiv. Fördelar med fallstudier är bland annat att genom att 

studera specifika fall kunna göra djupgående studier som kan frambringa komplexitet, 

relationer och samband. En annan fördel är att den uppmuntrar till användandet av flera 

metoder för datainsamling och olika källor. Nackdelarna däremot är trovärdigheten i att 

generalisera fallstudier eller att en observatör finns på plats som kan störa fallets naturliga 

tillstånd vid datainsamlingen. Uppsatsens undersökningsprocess kommer bygga på en 

fallstudie, vilket innebär att Gryningeskolans förskola blir fallet för studien. Andra förskolor 

som inte har infört en lärplattform kan likväl befinna sig i samma eller liknande situation. I 

detta fall blir Gryningeskolans förskola modell för ämnet som ska studeras, vilket innebär att 

resultatet och analysen kommer bygga på situationen vid Gryningeskolans förskola. Med 

denna metod ges en heltäckande bild av verksamheten vid Gryningeskolans förskola, 

samtidigt innebär det att situationen eller resultatet inte kan generaliseras för att dra slutsatser 

om andra förskolor. 

3.3 Datainsamling 

Det finns olika metoder och tillvägagångssätt för att samla in data och nedan presenteras 

insamling av data i form av primärkällor och sekundärkällor. 
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Patel och Davidson (2011) nämner flertalet tillvägagångssätt för att samla information. Bland 

dem är de datainsamlingsmetoder som är relevant i denna studie är främst litteratur-, 

dokument- och intervjustudier. Syftet med datainsamlingen är att skaffa underlag för att 

besvara forskningsfrågeställningarna. Likväl nämner Robson (2007) ett flertal olika metoder, 

varav intervjuer och litteraturstudier nämns. 

 

Robson (2007) skriver om två olika former av källor vid insamling av data och delar upp dem 

i primärkällor och sekundärkällor. Att använda sig av intervjuer innebär bland annat att data 

som samlas in görs direkt från en primärkälla. Insamling av redan existerade data som 

författats, genom till exempel böcker eller tidskrifter kallas för sekundärkällor. 

 

Datainsamlingen till teorikapitlet i studien har skett genom material från tidigare publikationer 

i ämnet, vilket innebär användande av sekundära källor. Litteratur som har använts som grund 

för studien är böcker och forskningsartiklar om lärplattformar och systeminförande inom 

skolväsendet. Den empiriska datainsamlingen har skett via en semistrukturerad intervju med 

den biträdande rektorn vid Gryningeskolans förskola, vilket innebär användande av primära 

källor. För att finna systemleverantörer med lärplattformar som tillämpas vid förskolor 

användes sökmotorn Google (2015). Den främsta informationsinhämtningen om respektive 

lärplattform har skett direkt från systemleverantörernas hemsidor, vilket innebär att 

primärkällor använts för data om lärplattformarna. I vissa avseenden var information på 

systemleverantörernas hemsida bristfällig och emellanåt användes andra källor som hittats via 

sökmotorn Google (2015) för att täcka den data som eftersöktes om respektive lärplattform. 

Sammanfattningsvis har litteraturstudiens data inhämtats via sekundärkällor medan empirin 

har inhämtats via primärkällor. 

3.3.1 Genomförande av dokumentstudie 

En webbaserad datainsamling gjordes för att få en överblick över utbudet av lärplattformar 

och deras funktionalitet. Lärplattformarna kartlades via sökmotorn Google (2015) med hjälp 

av sökorden ”lärplattform”, ”förskola”, ”administration” i olika kombinationer. Till följd 

gjordes dokumentstudier som anskaffats via systemleverantörernas hemsidor eller andra funna 

källor via sökmotorn. Detta främst för att skaffa detaljkunskaper om berörda lärplattformar. 

3.3.2 Genomförande av intervjustudie 

Kontakt togs i ett nästa steg med den biträdande rektorn vid Gryningeskolans förskola för 

genomförande av en litteraturstudie. Den biträdande rektorn ställde sig positiv till studien och 

ställde upp på att medverka på en intervju som utgör fundamentet för intervjustudien, se 

bilaga 1. Intervjun ägde rum vid Gryningeskolans kansli. Intervjufrågorna byggde på att 

besvara undersökningsfrågorna och i frågorna ta hänsyn till faktorerna i analysmodellen. 

Intervjuresultatet sammanställdes genom inspelning och transkribering av intervjun med den 

biträdande rektorn. 

 

Principen med intervju som metod är att intervjuaren pratar med en eller flera 

intervjudeltagare. Som vanligast sker det fysiskt på plats i form av ett möte. I andra fall sker 

det genom telefon eller i grupp. Intervjuer kan ske på ett flertal olika sätt. Bland dessa är 

helstrukturerade, halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Relevant att gå in djupare 
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på inför genomförandet av denna studie är semistrukturerade intervjuer som har använts som 

metod, se bilaga 2. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren förbereder 

övergripande fokus för intervjun samt de områden som är tänkta att täckas i intervjun i en viss 

ordning. Frågorna kan vid behov tecknas ner i ett ledordsformat. Principen bygger på att det 

finns en större frihet i utformandet av en semistrukturerad intervju i förhållande till en 

helstrukturerad intervju. Under intervjun kan nya frågor eller områden uppstå, likväl som att 

ordningen frågorna ställs i ändras spontant beroende på intervjuns fortlöpande (Robson 2007). 

Insamlingen av empiri från Gryningeskolans förskola bygger på kvalitativt inriktad 

forskningsmetod som består av en intervju med den biträdande rektorn. I intervjun tas bland 

annat frågor upp som berör vilka utmaningar han upplever och problem han stöter på i 

verksamheten med utgångspunkt från det administrativa och kommunikativa arbetet. Beslutet 

att endast intervjua den biträdande rektorn bygger på att han har en helhetssyn på 

verksamheten och större insyn i vilka behov och utmaningar som finns. Personalen har en 

detaljkunskap om sina respektive arbetsuppgifter och därav blir intervjuer med övrig personal 

komplicerad med avseende på studiens syfte, undersökningsfrågornas utformning och vad 

som ska studeras. 

3.4 Kunskapande och trovärdighet 

Vid insamling av data är det viktigt att ha metoder och tillvägagångsätt som är försvarbara 

och utgår från vetenskapliga källor. Oavsett hur data samlas in behöver metoden för att tolka 

och analysera den data som presenteras kunna försvaras. Med det följer begrepp som 

trovärdighet och validitet (Robson 2007). 

 

Insamling av data sägs vara trovärdig när man får i princip samma data om man upprepar 

datainsamlingen med samma metoder och villkor. Det är dock inte lätt när man arbetar med 

människor. Den mänskliga faktorn som spelar in gör att samma metod kan skapa olika svar 

eller resultat vid till exempel en intervju. Trovärdigheten kan dock öka genom att vidta 

stödåtgärder. En enkätintervju kan besvaras av flera i liknande position, en observation kan 

göras av flera individer parallellt. Blir datainsamlingens resultat principiellt likvärdiga så visar 

det på trovärdighet. Vid insamling av kvalitativ data kan triangulering genom att använda sig 

av olika metoder för datainsamling som eventuellt pekar mot liknande resultat användas för 

att öka trovärdigheten (Robson 2007). Eftersom uppsatsen bygger på en fallstudie i en 

specifik organisation med begränsat antal individer som har ledande befattning och 

helhetsperspektiv över förskolans verksamhet togs beslutet att utgå från den mest erfarne och 

insatta i verksamheten. 

3.5 Validitet 

Validitet representerar däremot hur väl det som ska mätas faktiskt motsvarar det som sägs ska 

mätas. Något som undersöks kan vara trovärdigt men behöver för den delen inte inneha en 

validitet. Till exempel kan ett test som mäter vem som är mest lämplig att anställa för en 

tjänst visa på hög trovärdighet i och med samma resultat om testet görs av samma individ 

flera gånger, samtidigt som testet inte kan förutsäga något om individens framtida prestationer 

på arbetsplatsen. Den som inte är trovärdig kan därmed inte ha någon validitet (Robson 2007). 

Andersson och Granberg (1997) lägger stor vikt vid att ta i beaktning trovärdighet och 
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validitet och menar att validitet är mer erkänd som grundlig och fundamental eftersom den ses 

som tillräcklig för att säkerställa trovärdighet. Trots det är det sällan dessa två kriterier nämns 

tillsammans utan studier tenderar att lägga fokus på den ena. Ofta handlar det om vad som 

studeras. Trovärdighet tenderar att kopplas till hur väl resultatet är konsekvent mätningen är, 

medan validitet har att göra med exaktheten eller riktigheten. 

3.6 Etiska frågor 

Robson (2007) lyfter etiska aspekter vid forskning och introducerar med perspektivet att 

forskning har en påverkan på människor på ett eller annat sätt. Med sannolikhet är avsikten 

med forskningen god. Två exempel som lyfts är ökad förståelse och mer effektiva produkter. 

Det som behöver tas i beaktning är att forskning med helt goda avsikter kan till trots ge 

resultat som kan vara skadlig och påverka människor negativt. Robson (2007) lyfter likväl 

fram vikten av att diskutera etiska aspekter med sin handledare i ett tidigt forskningsstadium. 

Så lite som att inneha konfidentiell information om individer innebär ett etiskt ansvar. Patel 

och Davidson (2011) nämner fyra konkreta huvudkrav som faller inom ramen för det etiska 

ansvaret som är (1) Informationskravet, (2) Samtyckeskravet, (3) Konfidentialitetskravet och 

(4) Nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska göra berörda informerade 

om forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i en studie gör det 

frivilligt. Konfidentialitetskravet innebär att medverkande i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda 

personer endast får användas i studiens ändamål.  
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4 Empiri 

Kapitlet redogör för de insamlade data som gjorts vid Gryningeskolans förskola och 

innehåller information om studieobjektet, dess behov och intervjuresultat. Vidare presenteras 

lärplattformar riktade mot förskolor som finns på marknaden idag med dess funktioner. 

4.1 Beskrivning av studieobjektet Gryningeskolans förskola 

Verksamhetsenheten som kommer undersökas i denna uppsats är Gryningeskolans förskola3 i 

Botkyrka kommun. Enheten startades 2008 i form av en fristående verksamhet med en 

svenskmuslimsk profil. Idag är ungefär 45 barn placerade hos Gryningeskolans förskola. 

Gryningeskolans förskola ligger vägg i vägg med grundskolan Gryningeskolan. 

Administrativt finns därmed överlappningar på kansliet som sköter vissa gemensamma 

arbetsuppgifter för båda enheternas räkning.  

 

Gryningeskolans förskola har idag ett behov samt intresse av att övergå till att administrera 

information och kommunicera fler delar av sin verksamhet via en internetbaserad plattform. 

De problem de upplever idag är en avsaknad av struktur och systematisering av 

informationshanteringen och kommunikationen på förskolan. Det finns inga tydliga och 

hållbara rutiner för arbetet som vid upprepade tillfällen lett till att arbetsuppgifter fallit mellan 

stolarna eller att arbetsuppgifter inte gjorts konsekvent med flera brister till följd som stjälper 

kvalitén i verksamheten (Gryningeskolan 2015). 

 

Gryningeskolans förskola befinner sig idag i en positiv utvecklingskurva och är i behov av 

strukturer och rutiner som kan hantera utvecklingen och göra verksamhetsprocesserna mer 

effektiva. Ett utvecklingsarbete under våren och ett fokus på att verksamheten ska bli 

processorienterad är just vad verksamheten befinner sig i under denna termin. 

4.2 Uttryckta behov och förväntningar 

De huvudsakligt uttryckta behoven och förväntningarna som finns uttryckta är effektivisering, 

digitalisering, förbättrad kommunikation som ska underlätta styrning och ledning samt 

administrationen vid Gryningeskolans förskola. 

 

Det perspektiv som lyfts fram är att lärplattformen i sig i princip endast har fördelar, men 

lyfter förvisso fram att nackdelen skulle vara att förlita sig för mycket på lärplattformens 

förmåga att göra verksamheten smidigare och effektivare. Den biträdande rektorn lägger 

tonvikten på att lärplattformen främst kommer att underlätta kommunikation med 

vårdnadshavare. Detta parallellt med att all information kan samlas överskådligt på samma 

ställe, istället för manuell pappershantering. 

                                                 
3 www.gryningeskolan.se 
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4.3 Lärplattformar på marknaden 

Efter sökningar på internet gav resultatet ett flertal olika lärplattformar riktade till förskolor. 

Följande lärplattformar kommer att undersökas och jämföras för att sedan analyseras i 

förhållande till behoven hos Gryningeskolans förskola: 

4.3.1 InfoMentor 

”Alla elever ska nå målen” är den vision systemleverantören InfoMentor förmedlar för att 

presentera sitt företag och sina ambitioner. InfoMentor vill ge de bästa möjliga 

förutsättningarna till barn som går i skolan att lyckas och erbjuder sin lärplattform till svenska 

skolor. Företaget lanserade år 1999 sitt första IT-stöd riktad till skolan. Idag omfattar 

InfoMentor samtliga skolor i ca 60 kommuner. De senaste siffrorna som InfoMentor 

presenterar är att 12 000 lärare, skolledare och skolpolitiker deltog på utbildningar i 

lärplattformen år 2011. (InfoMentor 2015a) 

 

InfoMentor började under början av 2015 marknadsföra sig med ny funktionalitet som ett 

alternativ till lärplattform i förskolan, som heter InfoMentor Förskola. Tidigare erbjöd de 

endast lösningar till grundskolan. Med lärplattformen InfoMentor Förskola ska det bli enklare 

att administrera och kommunicera med vårdnadshavare via dator, surfplatta och mobiltelefon. 

På så vis ska personalen få ett enkelt verktyg för att administrera och planera samt nå ut till 

vårdnadshavarna (InfoMentor 2015b). 

 

Funktioner som InfoMentor Förskola erbjuder: Resursplanering i form av personalschema, 

Skicka information till vårdnadshavare, Kommunikation mellan personal och 

vårdnadshavare, Aktuell information om barnen, Personalregister, Vårdnadshavarregister, 

Barnregister, Tidsboknings- eller enkätförfrågan, Individuella utvecklingsplaner, Registrera 

barnens sjukdagar, semester och annan frånvaro, Kompatibelt med mobil eller surfplatta, 

Kalender (InfoMentor 2015c; Youtube 2015a; Youtube 2015b). 

 

InfoMentor erbjuder en rad utbildningar för olika målgrupper. Utbildningarna anpassas efter 

vilka utbildningen ges till och har specifika utbildningar för skolledare och övrig personal i 

hur man använder lärplattformen (InfoMentor 2015d). 

4.3.2 Itslearning 

Itslearning startade sin verksamhet 1998 som resultatet av ett succéprojekt och har varit 

verksamma på marknaden sedan dess. Itslearning erbjuder webbaserade helhetslösningar till 

skolan och vill vara ett stöd i att skapa en bra och rolig undervisning. Itslearnings mål är ”att 

vara marknadens bästa lärplattform och erbjuda den bästa helhetslösningen för dig och din 

skola. Itslearning hjälper dig att göra din undervisning både bättre och roligare.” (Itslearning 

2015a). 

 

Itslearning riktar sig likväl till förskolan och lämpar sig väl som informationskanal till 

vårdnadshavare. På Itslearning finns det funktioner som gör att kollegorna på förskolan kan 

kommunicera emellan varandra samt med vårdnadshavare och funktioner som kalendarium, 



21 

 

matsedel, telefonlistor och e-postadresser som effektiviserar arbetet med administration och 

kommunikation (Itslearning 2015b). 

 

Funktioner som Itslearning erbjuder: Skicka information till vårdnadshavare, Kommunikation 

mellan personal och vårdnadshavare, Aktuell information om barnen, Personalregister, 

Barnregister, Individuella utvecklingsplaner, Matsedel, Kontaktuppgifter till personalen, 

Kompatibelt med mobil eller surfplatta, Forum, Kalender, Filhantering (Itslearning 2015c; 

Itslearning 2015d; Youtube 2015c) 

 

Itslearning har en modell som bygger på fyra steg för att lyckas med införandet av en 

lärplattform. Dessa bygger på (1) verksamhetens behov som sedan tas med i en (2) plan för 

införande. Sedan är Itslearning med vid (3) integrering. Sedan skapas en (4) utbildningsplan 

utifrån behov som hålls för personalen (Itslearning 2015e). 

4.3.3 Schoolsoft 

Schoolsoft startade sin verksamhet 2003 och riktar sin lösning till skola och barnomsorg. 

Lärplattformen omfattas av ca 1400 skolor runtom i landet med motsvarande 680 000 

användare. Systemet ska innehålla allt som behövs för att hantera skolans administration och 

kommunikation ska vara enkelt att integrera med andra system som finns på marknaden som 

används inom skolverksamhet. Utgångspunkten för utvecklingen av lärplattformen är att 

skolledare och lärare i Sverige ställt kraven som lärplattformen formats efter (Schoolsoft 

2015a). 

 

Schoolsoft förstår utmaningarna med att nå ut till vårdnadshavare vid lämning och hämtning 

av barnen vid förskolan. Schoolsoft erbjuder en främst en lösning som gör kommunikationen 

mellan förskola och hem effektivare, men även administrationsfunktioner, bland annat ett 

kösystem vid ansökningar till förskolan (Schoolsoft 2015b). 

 

Funktioner som Schoolsoft erbjuder: Resursplanering i form av personalschema, Skicka 

information till vårdnadshavare, Kommunikation mellan personal och vårdnadshavare, 

Aktuell information om barnen, Personalregister, Vårdnadshavarregister, Barnregister, 

Tidsboknings- eller enkätförfrågan, Stöd för kommunfakturering, Kösystem vid ansökningar 

till förskolan, Individuella utvecklingsplaner, Matsedel, Registrera barnens sjukdagar, 

semester och annan frånvaro, Informera vem som lämnar/hämtar och när, Kontaktuppgifter 

till personalen, Forum, Kalender, Filhantering (Schoolsoft 2015b; Youtube 2014). 

 

Schoolsoft erbjuder utbildningar på plats eller i deras lokaler i Stockholm. De har färdiga 

koncept men kan även anpassa utbildningarna efter de behov som finns hos berörd 

verksamhet. De har även en standard som innebär att nya kunder genomgår två obligatoriska 

utbildningar, den ena för administratörerna i verksamheten och den andra för övrig personal 

(Schoolsoft 2015c). 
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4.3.4 Fronter 

Fronter är en internationellt erkänd lärplattform som tillhålls av Pearson. Avdelningen för 

Fronter i Sverige nämner inget specifikt om sin funktionalitet till förskolan, dock används 

lärplattformen på förskolor i Sverige. (Fronter 2015) 

 

Funktioner som Fronter erbjuder: Skicka information till vårdnadshavare 

Kommunikation mellan personal och vårdnadshavare, Aktuell information om barnen, 

Individuella utvecklingsplaner, Matsedel, Registrera barnens sjukdagar, semester och annan 

frånvaro, Supportsida, Kompatibelt med mobil eller surfplatta, Skicka SMS till 

vårdnadshavare, Personlig e-postadress för kommunikation, Forum, Kalender, Filhantering 

(Fronter 2015; Billingskolan 2014; Prezi 2015). 

 

Uppgift saknas på Fronters hemsida om möjligheten att erbjuda utbildning vid införande av 

deras lärplattform. 

4.3.5 Lifecare 

Lifecare tillhandahålls av IT-tjänsteföretaget Teito som är en av de ledande aktörerna i 

Norden på IT-lösningar. Med en internationell prägel utgår Tieto från vikten av lokal närvaro 

och vill inspirera och utmana sina kunder att utveckla sina verksamheter (Tieto 2015a). 

 

Lifecare är en lärplattform som marknadsför sig gentemot skolverksamheter som förskolor, 

men likväl grundskolor och fritidshem. Systemleverantören lyfter fram att Lifecare kommer 

göra det administrativa arbetet enklare i förskolan. Lifecare innebär fördelar för skolledning, 

personal och vårdnadshavare med en rad funktioner (Tieto 2015c). 

 

Funktioner som Lifecare erbjuder: Resursplanering i form av personalschema, Skicka 

information till vårdnadshavare, Kommunikation mellan personal och vårdnadshavare, 

Aktuell information om barnen, Registrera barnens sjukdagar, Semester och annan frånvaro, 

Informera vem som lämnar/hämtar och när, Kompatibelt med mobil eller surfplatta (Tieto 

2015b; Tieto 2015c). 

 

Lifecare med sin leverantör Tieto har en tjänstekatalog som tar upp vad de erbjuder i form av 

utbildningar till förskolor. Utbildningen som erbjuds är konsultledd med grupper om max 8-

10 deltagare som pågår under en arbetsdag. Syftet är att användaren efter ska kunna orientera 

sig i lärplattformen efter avslutad utbildning. Utbildningen anpassas efter behov och exempel 

på innehåll är personuppgifter, registreringar, schema, avgifter, kö och närvaro (Tieto 2015d). 

4.3.6 Beskrivning av lärplattformarnas systemfunktioner 

I detta delkapitel presenteras de funktioner som finns bland lärplattformarna. Främst handlar 

det om funktioner som rör administrativa och kommunikativa arbetsuppgifter som att skicka 

meddelanden och filer, lagring av personuppgifter och publicering av aktuell information. 
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Resursplanering i form av personalschema – innebär att systemet har stöd för att lägga 

schema åt personalen för den/de kommande veckan/veckorna (Schoolsoft 2015b). 

 

Skicka information till vårdnadshavare – innebär att det finns stöd för att lägga upp allmänna 

meddelanden som samtliga vårdnadshavare kan ta del av (Schoolsoft 2015b). 

 

Kommunikation mellan personal och vårdnadshavare – innebär att det går att ha privata 

konversationer med specifika vårdnadshavare över textmeddelanden (Schoolsoft 2015b). 

 

Aktuell information om barnen – innebär att det finns en funktion för att följa sitt barns 

aktiviteter i förskolan. Personalen vid förskolan kan publicera individuellt specifika uppgifter 

som endast barnets vårdnadshavare kan läsa (Schoolsoft 2015b). 

 

Personalregister – innebär att lärplattformen har ett register där man kan fylla i personalens 

person- och kontaktuppgifter (Schoolsoft 2015b). 

 

Vårdnadshavarregister - innebär att lärplattformen har ett register där man kan fylla i 

vårdnadshavarnas person- och kontaktuppgifter (Schoolsoft 2015b). 

 

Barnregister - innebär att lärplattformen har ett register där man kan fylla i barnets person- 

och kontaktuppgifter (Schoolsoft 2015b). 

 

Tidsboknings- eller enkätförfrågan - innebär att lärplattformen har ett boknings- eller 

enkätförfrågningssystem där föräldrar kan besvara förfrågningarna som sammanställs till 

personalen som sedan till exempel kan kalla dem till möten (Schoolsoft 2015b). 

 

Stöd för kommunfakturering - innebär att lärplattformen har stöd för att utifrån de barn som 

går på förskolan kunna skicka en faktura till kommunen för att få in sin omsorgspeng 

(Schoolsoft 2015b). 

 

Kösystem vid ansökningar till förskolan - innebär att lärplattformen har stöd för att lägga barn 

i kö om platserna vid förskolan har fyllts (Schoolsoft 2015b). 

 

Individuella utvecklingsplaner - innebär att lärplattformen har funktionalitet för att skriva 

individuella utvecklingsplaner eller portfolier för barnen så att man kan följa upp barnens 

utveckling (Schoolsoft 2015b). 

 

Matsedel - innebär att lärplattformen har funktionalitet för att publicera en matsedel som kan 

ses av personal och vårdnadshavare (Schoolsoft 2015b). 

 

Registrera barnens sjukdagar, semester och annan frånvaro - innebär att lärplattformen har 

funktionalitet för föräldrar att anmäla när deras barn är sjuka, när de ska resa på semester eller 

annan anledning till frånvaro från förskolan (Schoolsoft 2015b). 
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Informera vem som lämnar/hämtar och när - innebär att lärplattformen har funktionalitet för 

att meddela vilken vårdnadshavare som lämnar/hämtar barnen och vilka tider det görs 

(Schoolsoft 2015b). 

 

Supportsida - innebär att lärplattformen har funktionalitet för personal och vårdnadshavare 

som behöver teknisk support att kunna få support via hemsida, mailkontakt eller telefon 

genom att besöka en supportsida i lärplattformen (Schoolsoft 2015d). 

 

Kontaktuppgifter till personalen - innebär att lärplattformen har funktionalitet för att lägga 

upp kontaktuppgifter till personalen som är tillgängligt för föräldrarna vid behov av att ringa 

avsedd personal vid förskolan (Schoolsoft 2015b). 

 

Kompatibelt med mobil eller surfplatta - innebär att lärplattformen har funktionalitet för att 

utöver dator ha stöd för användning via mobiltelefon eller surfplattor. (InfoMentor 2015b). 

 

Skicka SMS till vårdnadshavare - innebär att lärplattformen har funktionalitet för att från 

systemet kunna skapa ett meddelande och som sedan skickas som ett SMS till samtliga 

vårdnadshavare (InfoMentor 2015e). 

 

Personlig e-postadress för kommunikation - innebär att lärplattformen har funktionalitet för 

att ge personalen och vårdnadshavarna en personlig e-postadress som de kan använda för 

kommunikation (Fronter 2015b).  

 

Forum - innebär att lärplattformen har funktionalitet för ett forum där ämnen och trådar kan 

skapas för att ställa frågor eller utbyta tankar och idéer (Schoolsoft 2015b). 

 

Kalender - innebär att lärplattformen har funktionalitet för att lägga upp information om 

framtida verksamhet och aktiviteter som både personal och vårdnadshavare kan läsa 

(Schoolsoft 2015b). 

 

Filhantering - innebär att lärplattformen har funktionalitet för vårdnadshavare och personal att 

ladda upp och dela filer, dokument och bilder (Schoolsoft 2015b). 

4.4 Resultat från intervju 

Nedan följer resultatet från intervjun med biträdande rektorn vid Gryningeskolans förskola. 

 

Presentera dig själv. 

Mitt namn är Osman Adem och jobbar som biträdande rektor vid Gryningeskolans i 

Botkyrka. Det är en grundskola med klasserna 1-7 samt en förskola för barn i åldrarna 1-5 år. 

Vi har även en fritidsverksamhet. Gryningeskolans har en svenskmuslimsk profil. 

 

Har ni någon lärplattform för förskolans administration och kommunikation? Varför? 

Vi har en lärplattform idag för grundskolans verksamhet. Det har vi haft mer eller mindre sen 

ett år efter att grundskolan startades 2008. År 2009 skaffade vi lärplattformen. Jag tycker att 
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lärplattformen är viktig för den skapar en struktur för vårt arbete och för oss handlar det om 

det pedagogiska arbetet. Vi har allt sparat på en server på molnet och det är strukturerat och 

du kan använda den för kommunikation och för att få data samlat. Det finns många fördelar. 

Jag har svårt att tänka mig att vi skulle vara utan en lärplattform. 

 

Det som är inriktningen i denna studie är förskolan medan grundskolan inte kommer att tas 

med. Har ni samma system för förskolebarnen? 

Det har vi inte idag men däremot kommer vi nu efter sommaren, till hösten, att eventuellt köra 

samma lärplattform som vi har för grundskolan till förskolan. Anledningen är ganska enkel. 

Vi har inte haft en tillräckligt omfattande verksamhet i förskolan såsom vi haft i grundskolan 

vilket har gjort att vi inte har behövt en lärplattform. Nu när förskolan kommit upp i antalet 

barn så har det blivit dags att skaffa en lärplattform för förskolan. För övrigt har utbudet inte 

varit tillräckligt stort och förut men InfoMentor har nu utvecklat en anpassad lärplattform för 

förskolan. 

 

Har InfoMentor varit hos er? 

Ja de har besökt förskolan och hållit en visning. 

 

Hur arbetar ni med administrativa och kommunikativa arbetsuppgifter? 

Det går inte sådär jättebra som jag hade velat önska just för att kommunikationen nu med 

föräldrarna är väldigt undermålig med mina mått mätt. Jag har väldigt höga krav på hur 

kommunikationen ska ske och jag tycker att just nu är den dålig för det är svårt att göra 

information som bilder tillgänglig för vårdnadshavarna. Skaffar vi en lärplattform kommer det 

bli enklare för de kommer kunna få inloggning för att se kalendarium, månadsbrev och allt 

som är relevant att kommunicera till dem. De kommer även uppleva att de får tillräckligt med 

information. Idag tycker jag inte att det är sådär jättebra, vårdnadshavarna får månadsbrev per 

mail visserligen och om hämtning och lämning av barn vid semestertider. Mer än så är det 

inte idag, det är det vi vill utveckla. 

 

Hur hanterar ni det administrativa såsom närvaro, barnomsorgspeng, specialkost och annan 

administration som behöver hanteras kring barnen på förskolan? 

Mycket av det sker idag genom en manuell hantering av egna system som är uppbyggda av 

kansliet på skolan. Det handlar om pappersblanketter, överför den information som finns på 

blanketterna till förskolechefen eller till pedagogerna på förskolan just för att de ska kunna 

veta. 

 

Vilka i personalen är det som sköter de administrativa och kommunikativa arbetsuppgifterna? 

Det är väldigt centraliserat idag. Det sköts av ett kansli som skolan och förskolan delar på. 

Där sköter bland annat jag det och i framtiden kommer det att skötas av en kanslist. Sen så 

sker kommunikation mellan förskolechefen och kansliet kring frågor rörande förskolan.  

 

Mer eller mindre så är det kansliet som bearbetar information och kommunicerar den till 

förskolechefen? 

Ja. 
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Hur arbetar ni med kommunikation personalen emellan? Vilken kommunikation sker 

rutinmässigt och regelbundet? 

Vi använder mycket mailkommunikation. I förskolan börjar personalen vid olika tider men 

det finns regelbundna möten utplacerade under veckan. Mail och möten är de främsta 

kommunikationsvägarna. Det kan vara korta morgonmöten eller längre möten. Det kan vara 

APT. Arbetslagsmöten har vi varje vecka. 

 

Vilka arbetsuppgifter ingår i era administrativa och kommunikativa arbetsuppgifter? Vilka 

delar är mest centrala? 

De mest centrala är information som måste ut till föräldrarna som månadsbreven som berättar 

om vad man har gjort och vad man planerar att göra. Information om olika ledigheter liksom 

allt som sticker ut från det som är ordinarie. Sådan kommunikation är jätteviktig. Sedan finns 

det information som har att göra med barnen på individnivå och då pratar vi om portföljer. 

Information och bilder på respektive barn, göra bildböcker. Detta bygger ju samtidigt upp vårt 

varumärke som skola och förskola eftersom man kan presentera vad barnen gör och arbetar 

med. 

 

Detta var för det kommunikativa. Hur ser det ut på det administrativa området? 

På det administrativa så är det viktigt att information kommer fram som är av vikt, 

exempelvis om någon är allergisk mot någonting. Om någon börjar eller slutar, om någon 

kommer vara ledig, sådan information som är viktig för oss att känna till. 

 

Vilka problem och utmaningar stöter ni på i verksamheten kopplat till de administrativa och 

kommunikativa arbetet? 

Att det sker kommunikationsbrister mellan kansliet och förskolan. Att mycket tyvärr måste 

skötas av kansliet eftersom det sker genom en manuell hantering. Däremot skulle en 

lärplattform kunna sprida ut det arbetet och kommunikation skulle bli enklare i realtid. 

Pedagogerna och barnskötarna skulle kunna ta mer ansvar kring det administrativa, och det 

skulle också ske mer naturligt. 

 

Ser ni några tydliga behov av funktioner som saknas i verksamhetens för att effektivisera 

informations- och kommunikationsflödet mellan olika aktörer idag? Finns det något som är 

direkt avgörande? 

Vi behöver en lärplattform helt klart. Alla processer jag har nämnt behöver effektiviseras i 

och med den och det gör det enklare för oss. Den manuella hanteringen av frånvaron behöver 

digitaliseras och göras mer lättillgänglig i realtid för alla som jobbar med de barnen. Det 

kommer effektivera så att man inte behöver lyssna av telefonsvararen just för att man kommer 

kunna se det via nätet vilka som gör en frånvaroanmälan. Föräldrarna behöver få mer 

information om barnen löpande. 

 

Det behöver finnas en frånvarofunktion, lärplattformen ska vara administrationsvänlig, det 

ska vara i första hand ett verktyg för att förenkla administrationen för dom som jobbar med 

det. Lärplattformen behöver vara användarvänlig, gör den arbetet jobbigare så är den 
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ingenting att ha. Vi har sett fördelar i grundskolan och det är det vi vill se i förskolan också 

för att fortsätta utveckla verksamheten vidare. 

 

Vilka nackdelar ser ni med att inför en lärplattform i verksamheten? 

Det finns säkert nackdelar med lärplattformar men jag tror att fördelarna är långt fler än 

nackdelarna. Det skulle kunna vara att man förlitar sig för mycket på lärplattformen och att 

man tar saker och ting för givet. Det som kan uppstå om internetuppkopplingen bryter är att 

delar av verksamheten står still och man inte kommer åt lärplattformen. Vi har redan 

infrastrukturen och teknik på plats som är tillräcklig för införandet så inga andra kostnader 

utöver lärplattformen kommer finnas. 

 

Vilka är era förhoppningar och förväntningar med att införa en lärplattform i verksamheten? 

Vi vill bli mer professionella och konkurrenskraftiga. Vi vill vara mer effektiva inåt i 

organisationen och ha allt samlat på en och samma plats istället för att det ska vara utspritt på 

flera olika ställen på flera olika medier som hårddiskar och dokument i pärmar. Samtidigt så 

blir allt mer lättöverskådligt på en lärplattform. 

 

Hur ser IT-kompetensen ut bland personalen på förskolan? 

Jag tror att det här med IT brukar vara svårt när man ska implementera det just för att 

människor är olika bra på IT och hanteringen av det. Det man behöver göra är att utbilda och 

ha vissa personer i verksamheten som är duktiga på IT och kan hjälpa och stötta de i 

verksamheten som har svårt med IT. Jag tror att man behöver ha en ansvarig på den enheten 

som tar allt som har med lärplattformen och andra digitala verktyg att göra. Det är en 

omställning och jag har haft utmaningar med det tidigare inom skolan, med att få personalen 

att använda lärplattformen på grundskolan. 

 

Vi kommer ha en utbildning för personalen. Vi kommer också förklara funktionerna och 

syftet med lärplattformen samt ha en person som kommer vara ansvarig för att hjälpa 

personalen att komma vidare den första tiden. 

 

Hur är engagemanget bland de anställda på förskolan? 

I grund och botten tror jag alla tycker att det är något som är bra. Däremot så är det inte alltid 

populärt när vi inför nya saker och det kommer in ytterligare något som man måste lära sig, 

vilket kan innebära motstånd. De som har datorvana brukar ha enkelt att sätta sig in i nya 

verktyg. De som är något äldre och inte lika datorvana brukar tycka att det är jobbigt och har 

svårare för att implementera användandet av en lärplattform i sitt arbete. 

 

Hur ser ledningens stöd och förankring ut om införandet av en lärplattform? 

Det har kommit upp att en lärplattform kommer integreras i verksamheten på förskolan och 

att det finns positiv respons rörande det. Farhågorna ligger i hur svårt det kommer vara för 

alla bland personalen att få stöd för att anpassa sig och effektivt kunna använda 

lärplattformen. 
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Hur ser styrningen och ledningen ut för användandet av lärplattformen? 

Vi har redan pratat om att en lärplattform kommer införas till hösten. Vidare kommer vi hålla 

utbildning och som nämnt tillsätta en ansvarig person som kan ge stöd till personalen den 

första tiden. Sedan kommer vi aktivt följa upp med personalen att lärplattformen används 

inom de områden vi anskaffat den för. 
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5 Analys 

I detta kapitel görs jämförelser mellan insamlade empiriska data samt teori inom det 

studerade området och strukturen följer analysmodellens utformning. Först analyseras 

framgångsfaktorerna en efter en för att sedan övergå i utslagsfaktorn varpå valet av den mest 

lämpliga lärplattformen presenteras. 

5.1 Analysdelarnas framgångsfaktorer 

Analysen ska enligt vald analysmodell göras utifrån tre separata delar. Den ena är 

Gryningeskolans förskola och den andra är lärplattformen/lärplattformarna. Följande fyra 

framgångsfaktorer avser de faktorer som analyseras med avseende på förskolan. Dessa är IT-

kompetens, engagemang och förväntningar, ledningens stöd och förankring samt styrning och 

ledning. 

 

IT-kompetens 

Av skolledningen upplevs införandet av en lärplattform som en svårighet eftersom IT-

kompetensen bland personalen är varierande. Den bilden stämmer väl överens med den 

statistik Skolverket presenterade för ett antal år sedan om att förskolepersonal är de som har 

lägst IT-kompetens inom utbildningssektorn (Skolverket 2009b). Färskare statistik från 

Skolverket (2013) visar dock på att kompetensen har ökat över åren där 65 % av personalen 

vid förskolan ansåg sig ha en bra eller ganska bra IT-kompetens. Troligtvis är detta ett resultat 

av en satsning Skolverket genomfört mellan åren 2007 och 2014 (SOU 2014:13). I linje med 

detta gör Gryningeskolan en satsning i rätt riktning inför och parallellt med införandet av en 

lärplattform i verksamheten genom att utbilda personalen i användandet av lärplattformen.  

 

Engagemang och förväntningar 

Det som utrycks är att det finns en öppenhet för idén att införa en lärplattform bland 

förskolepersonalen. Dock kan det i samband med införandet innebära ett visst motstånd 

eftersom det blir jobbigt för personalen att sätta sig in i nya arbetsmetoder och implementera 

användandet av en lärplattform i sitt arbete. Detta särskilt hos de som har en svag datorvana. 

De som redan har en datorvana har dock en större förmåga att ta till sig och vara engagerade i 

processen. I en rapport från Skolverket (2013) påvisas de olika åsikter som personal på skolor 

uttrycker kring IT-frågor. Åsikterna visar på det engagemang som finns kring IT i skolan, där 

vissa lärare menar att användandet av IT är överdrivet medan andra nämner att IT är ett 

verktyg som gynnar om det används på rätt sätt. Alla åsikter visar samtidigt på de 

förväntningar som finns på IT som verktyg. Engagemanget är sannolikt avgörande för i vilken 

utsträckning användandet av IT fungerar i skolverksamheten. 

 

Ledningens stöd och förankring 

Skolledningen har sedan tidigt talat om och börjat förankra idén med personalen om att en 

lärplattform kommer att integreras i verksamheten. Hittills har responsen varit positiv, 

samtidigt som farhågorna varit hur svårt det kommer vara för personalen att anpassa sig och 

använda sig av lärplattformen. Förankringen går i linje med Myndigheten för skolutveckling 

(2007) som skriver om vikten av att ledningen ger stöd som underlättar för att nya 
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arbetsmetoder ska kunna utvecklas. Skolledningen behöver skapa förutsättningar för en god 

arbetsmiljö som ger personalen möjlighet att utvecklas och lättare ta till sig nya kunskaper. 

Utöver att förankra idén med personalen planeras det att tillsätta stödpersonal som ska bistå 

med stöd och support samt följa upp användandet under den första tiden efter att 

lärplattformen införts. 

 

Styrning och ledning 

Styrningen och ledningen vid Gryningeskolans förskola uttrycks med en tydlig strategi för hur 

arbetet med införandet ska gå till. Utöver utbildning för personalen ska en stödperson tillsättas 

som kan ge stöd till personalen den första tiden. Stödpersonen kommer vara en del av arbetet 

med att följa upp hur väl lärplattformen används inom de områden den är till för. Detta visar 

på att strategiska vägval har gjorts med en plan för hur de ska följas upp, vilket är viktigt för 

att verksamheten ska gå i en önskad riktning. Skolverket (SOU 2014:13) presenterade i sin 

senaste studie att färre skolor har en IT-plan än vid tidigare studier, vilket senast landade på 

51 procent. Samtidigt uppger cirka en tredjedel av alla rektorer att de inte har tillräckliga 

kunskaper för att leda skolans strategiska arbete med integrering av IT i verksamheten. 

Skolverket (2007) skriver likväl i en rapport att skolledningen spelar en stor roll i införandet 

och uppföljningen av IT-investeringar. Det behövs en ökad professionalitet i att hantera det 

organisatoriska kring IT i verksamheten. Huruvida Gryningeskolans förskola har en IT-plan 

upptas inte av insamlad empirisk data, dock visar empirin på att det finns en tydlig plan för 

införandet av en lärplattform i verksamheten. 

 

Andra delen i analysmodellen är som tidigare nämnt lärplattformen. Följande fyra 

framgångsfaktorer avser analyserande utifrån lärplattformarnas förutsättningar att passa in väl 

i verksamheten vid Gryningeskolans förskola. Dessa är systemfunktioner, utbildning och 

support, komplexitet och kompabilitet. 

 

Systemfunktioner 

Den biträdande rektorn vid Gryningeskolans förskola har uttryckt behov för stöd av följande 

funktioner i den lärplattform de vill anskaffa: 

 

- Digital frånvarofunktion som är lättillgänglig för de som jobbar med barnen. 

- Göra relevant information tillgänglig för vårdnadshavarna. 

- Lägga upp bilder med text från aktiviteter som sker i verksamheten. 

- Kunna lägga upp kalendarium. 

- Skicka månadsbrev och annat som är relevant att kommunicera. 

- Publicera information om olika ledigheter. 

- Information om barnen på individnivå utifrån portföljer. Individuell information med 

bilder på respektive barn som endast vårdnadshavarna kan ta del av.  

- Ta emot information om exempelvis någon är allergisk mot någonting. 

- Ta emot anmälan om någon ska börja eller sluta på förskolan. 

- Ta emot anmälan när någon kommer vara ledig. 

- Skicka meddelande till föräldrarna löpande. 

- Utbildning för personalen. 
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Utifrån lärplattformarna sammanställdes tabell 1 som visar vilka funktioner lärplattformarna 

har stöd för baserat på datainsamlingen. 

 

Med kryss presenteras vilka funktioner som respektive system har stöd för. Det som radats 

upp är alla olika funktioner som har hittats på hemsidorna för de olika lärplattformarna. Dessa 

funktioner kommer att vara viktiga och nödvändiga för att rekommendera en så passande 

lärplattform som möjligt till Gryningeskolans förskola. De olika förkortningarna har använts i 

tabellen av praktiska skäl och de står för följande IM (InfoMentor), IL (Itslearning), SS 

(Schoolsoft), FR (Fronter) och LC (Lifecare). 

 

Tabell 1. Översikt över lärplattformarnas funktioner 

# Funktion IM IL SS FR LC 

1 Resursplanering i form av personalschema X  X  X 

2 Skicka information till vårdnadshavare X X X X X 

3 Kommunikation mellan personal och vårdnadshavare X X X X X 

4 Aktuell information om barnen X X X X X 

5 Personalregister X X X   

6 Vårdnadshavarregister  X  X   

7 Barnregister X X X   

8 Tidsboknings- eller enkätfunktion X  X   

9 Stöd för kommunfakturering   X   

10 Kösystem vid ansökningar till förskolan   X   

11 Individuella utvecklingsplaner X X X X  

12 Matsedel  X X X  

13 Registrera barnens sjukdagar, semester och annan frånvaro X  X X X 

15 Informera vem som lämnar/hämtar och när   X  X 

16 Support X X X X x 

17 Kontaktuppgifter till personalen X X X   

18 Kompatibelt med mobil eller surfplatta X X  X X 

19 Skicka SMS till vårdnadshavare X   X  

20 Personlig e-postadress för kommunikation    X  

21 Forum  X X X  

22 Kalender X X X X  

23 Filhantering X X X X  

 

Lärplattformarna har enligt tabellen ovan en bred variation av funktioner som lämpar sig för 

att effektivisera och förenkla verksamheten vid förskolor. Dock är det ingen som täcker alla 

funktioner utan varje lärplattform har sin uppsättning av faktorer som behöver tas i beaktning 

beroende på vilka behov som ska bemötas. De funktioner som den biträdande rektorn har 

uttryckt behov stöd för i en lärplattform har markerats i tabell 2, se delkapitel 5.3. 

 

Utbildning och support 

Den biträdande rektorn nämner redan under intervjuerna att utbildning kommer behövas för 

att lyckas med införandet av en lärplattform. Samtidigt ska personal som är duktig på IT 

finnas till hands som kan ge stöd till personalen under den första tiden efter införandet av 

lärplattformen. Detta stöds av forskning som visar på att en samarbetande och 

lösningsorienterad organisationskultur är ytterligare en faktor som är avgörande. 
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Organisationens karaktär omnämns av Al-Busaidi (2012) som viktig för att nå framgång i 

implementation av en lärplattform och nå acceptans bland personalen. Stöd och support är 

viktigt från administratörers sida för att leda vägen och visa användare att lärplattformen är en 

del av organisationens kultur och får dem att förhålla sig till lärplattformen. På så vis skapas 

även en större tillfredsställelse vid användandet av lärplattformen.  

 

Den tekniska supporten är likväl en viktig faktor som nämns av Grainger och Denise (2005) 

eftersom det påverkar tillförlitligheten till lärplattformen som verktyg i det dagliga arbetet. 

Skolverket (SOU 2014:13) visar i en statistisk samanställning att större delen av alla lärare får 

teknisk IT-support, och en majoritet av dem får svar och hjälp samma dag som de efterfrågar 

det. Att kunna få teknisk support vid behov är en förutsättning för att användningen ska bli 

smidig i skolverksamheten. Skolverket (2013) visar dock på att det finns stora skillnader inom 

förskolan. Hos kommunala skolor får större delen av personalen tillgång till teknisk support 

medan det finns en märkbar andel inom fristående förskolor som inte får någon teknisk 

support alls, vilket motsvarar en fjärdedel. Om den tekniska supporten inte är tillräcklig så blir 

användningen av tekniken lidande och begränsad. Det är därför viktigt att Gryningeskolans 

skapar förutsättningar för teknisk support. 

 

Komplexitet 

Skolledningen uttrycker att lärplattformen behöver vara administrationsvänlig och det ska 

vara i första hand ett verktyg för att förenkla administrationen för de som jobbar med det. 

Vidare nämns det att lärplattformen behöver vara användarvänlig, gör den arbetet jobbigare så 

är den i princip ingenting att ha. Eftersom skolledningen har positiva erfarenheter från 

användning av lärplattform i skolan så ses potentialen att samma gäller för användning inom 

förskolan. Utmaningen här är att Skolverket (2009c) nämner i en rapport skriven i samarbete 

med Göteborgs universitet att komplexiteten är en utmaning för dagens lärplattformar. I 

jämförelse med system som är specialiserade på specifika funktioner är risken med 

lärplattformar som får allt fler funktioner att de blir för komplexa och svåra att hantera. 

Samtidigt blir funktionerna inte lika välgenomtänkta och svårare att använda. Det är därför 

viktigt vid val av lärplattform att den är väldesignad och att funktionerna och verktygen är 

enkla att integrera i verksamheten. Under de senaste 5-10 åren i takt med att fler olika typer 

av lärplattformar har utvecklats och internet har blivit allt vanligare så har även forskningen 

om lärplattformar blivit mer avgränsad och specifik. Mastoras et al. (2005) lyfter frågan om 

interaktionsdesignen hos lärplattformar. I publikationen presenteras förslag på hur man kan 

skapa effektiva lärplattformar och nämner vilka problem som för komplexa lärplattform 

skapar. Little-Wiles et al. (2010) presenterade ett par år senare forskning på hur man kan 

maximera elevers engagemang i att använda lärplattformar. Resultatet visade på att det 

behövs en tydlig styrning och ledning av instruktörernas sida såväl som tillräckliga verktyg 

som gynnar användarna. Liknande resultat presenteras av Klobas och McGill (2010). 

 

Kompabilitet 

Skolverket (2013) lyfter fram de svårigheter som existerar för utnyttjandet av IT idag. Det kan 

vara tekniska hinder som beror på begränsningen i tillgången till hårdvara och programvara. 

Antingen är tekniken för gammal eller så har investeringar gjorts som inte täcker behoven 
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tillräckligt. I vissa fall finns inte en tillräcklig internetuppkoppling. Att undersöka 

kompabiliteten i verksamheten för införandet av en lärplattform är därför en viktig faktor 

innan ett beslut kan tas. För Gryningeskolans förskola som ligger vägg i vägg med 

Gryningeskolans grundskoleverksamhet finns redan infrastrukturen och tekniken på plats för 

att införa en lärplattform som är kompatibel. 

5.2 Utslagsfaktor 

I det följande delkapitlet nämns utslagsfaktorn från analysmodellen och kopplas till empirin 

för att analysera vilka behov som utgör utslagsfaktorn. 

 

Verksamhetens behov 

Med alla framgångsfaktorer analyserade återstår i enlighet med analysmodellen den så kallade 

utslagsfaktorn. Utslagsfaktorns roll är att säkerställa, oavsett hur väl lärplattformen är 

utformad för att fungera väl hos Gryningeskolans förskola, att den motsvarar de huvudsakliga 

behov som uttryckts av förskolan. Det må mycket väl vara så att lärplattformen har alla 

förutsättningar för att ha en bra passform i verksamheten, men tillgodoser helt andra behov 

som förskolan löser med andra system eller metoder idag. Därför är det synnerligen viktigt att 

analysera lärplattformens förmåga att hantera de behov som utryckts från skolledningens håll 

vid insamlingen av empirin. 

 

Det som framkommer vid intervjun med skolledningen är att behoven är många. 

Gryningeskolans förskola vill bli mer professionella och konkurrenskraftiga. De vill vara mer 

effektiva inåt i organisationen och ha allt samlat på en och samma plats istället för att det ska 

vara utspritt på flera olika ställen på flera olika medier som hårddiskar och dokument i 

pärmar. På så vis skulle all information bli mer lättöverskådlig på en lärplattform. 

 

Konkret nämner den biträdande rektorn att det främst handlar om funktionerna frånvaro vid 

sjukdom eller ledighet, månadsbrev, kalendarium, meddelandefunktion, ansökan om placering 

av barn, bild- och dokumenthantering, individportföljer och information om allergier. Hur 

detta skulle göras var inte lika tydligt utan lösningarna kan skilja sig åt mellan olika 

lärplattformar. I grund och botten verkar införandet i stora drag handla om en effektivisering 

och förenkling av skolans processer som är kopplade till administration och kommunikation. 

 

Ett behov i verksamheten som särskiljer sig från funktionalitet, komplexitet och kompabilitet 

är utbildning. Eftersom skolledningen lägger en vikt på att personalen behöver utbildas 

behöver det tas i beaktning vid val av lärplattform. Vilken utbildning och support de olika 

lärplattformarna erbjuder till personalen för att komma igång och smidigt implementera 

användandet av en lärplattform i verksamheten är viktigt att se över. 

5.3 Val av lärplattform 

Valet av lärplattform återstår innan slutsatser och rekommendationer kan göras till 

Gryningeskolans förskola. I denna del görs en analys som kopplar samman alla faktorer från 

analysdelarna förskolan och lärplattformarna samt verksamhetens behov som ska ge svar på 

vilken lärplattform som är mest lämplig för Gryningeskolans förskola. Utslagsfaktorn som är 
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verksamhetens behov är den valet kommer utgå från för att ta i beaktning alla 

framgångsfaktorer i avvägningen. 

 

De fakta som finns om lärplattformar som är aktuella på marknaden visar på ett urval av 

funktioner som varje system har stöd för. Inget system är det andra likt även om alla systemen 

delar samma grundtanke och har flera beröringspunkter i deras funktionalitet. De behov, 

problem och utmaningar Gryningeskolans förskola har idag citeras från biträdande rektorn 

Osman Adem4 nedan med påföljande analys på hur kartlagda lärplattformars funktioner kan 

lösa problematiken. 

 

”Vi vill bli mer professionella och konkurrenskraftiga. Vi vill vara mer effektiva inåt i 

organisationen och ha allt samlat på en och samma plats istället för att det ska vara utspritt 

på flera olika ställen på flera olika medier som hårddiskar och dokument i pärmar.” 

 

Med en lärplattform blir det enklare att ha stora delar av skolans informationshantering på 

samma plats. Uppgifter om personal, vårdnadshavare och barn samlas på lärplattformen. 

Information om aktiviteter, matsedel och frånvaro sköts digitalt på lärplattformen. 

Dokumenthantering och kalender skapar överskådlighet via lärplattformen. Kommunikation 

mellan olika delar av personalen och vårdnadshavare sköts via lärplattformen. Dessa 

funktioner och fler som presenterats i studien blir alla digitala och sköts via lärplattformen, 

vilket gör att skolans personal får mindre att hålla reda på och smidigare får alltmer samlat på 

en lärplattform som de använder sig av. 

 

”Idag tycker jag inte att det är sådär jättebra, vårdnadshavarna får månadsbrev per mail 

visserligen och om hämtning och lämning av barn vid semestertider. Mer än så är det inte 

idag, det är det vi vill utveckla.” 

 

Istället för att sköta information endast via mail till vårdnadshavarna en gång i månaden gör 

en lärplattform det möjligt att kommunicera kontinuerligt eller regelbundet vid behov. 

Information kan publiceras som vårdnadshavarna kan ta del av genom att logga in på sitt 

konto på lärplattformen, eller så kan direkta mail skickas med kortare meddelanden löpande 

alternativt som tidigare regelbundna månadsbrev. Även kalendarium och tidbokning/enkäter 

kan läggas upp som gör att kommunikationen med föräldrarna blir mer levande och utvecklas 

avsevärt jämfört med tidigare rutiner. 

 

”…att det sker kommunikationsbrister mellan kansliet och förskolan. Att mycket tyvärr måste 

skötas via kansliet eftersom det sker genom en manuell hantering.” 

 

Eftersom tidigare hanteringen av ärenden skedde per post och blanketter som lämnades in till 

skolkansliet blir det med en lärplattform enklare att fördela ansvar. Information blir nu digital 

och kan tas emot direkt av berörda vilket avlastar kansliet samtidigt som kommunikationen 

kan ske enklare. Behörigheter kan tilldelas som gör att det blir mer naturligt för personalen att 

                                                 
4 Osman Adem, biträdande rektor. Muntlig intervju 10 april 2015. 
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ta ansvar och uppdatera information om barnen eller vårdnadshavare. Information om 

frånvaro kan avläsas direkt av förskolepersonalen i lärplattformen. Information som tidigare 

riskerade att falla mellan stolarna kan med en lärplattform bli mer rak och aviserad direkt till 

avsedd personal. 

 

I tabell 2, som bygger på tabell 1, markeras och tydliggörs de behov i form av konkreta 

funktioner som nämnts under intervjun. Utöver de funktionerna finns två andra specifika 

behov som nämnts under intervjun. Det ena rör fokus på att lärplattformen ska vara 

användarvänlig och enkel att använda. Det andra rör behovet av utbildning för personalen vid 

Gryningeskolans förskola. 

 

Tabell 2. Prioriterade funktioner för Gryningeskolans förskola 

# Funktion IM IL SS FR LC 

1 Resursplanering i form av personalschema X  X  X 

2 Skicka information till vårdnadshavare X X X X X 

3 Kommunikation mellan personal och vårdnadshavare X X X X X 

4 Aktuell information om barnen X X X X X 

5 Personalregister X X X   

6 Vårdnadshavarregister  X  X   

7 Barnregister X X X   

8 Tidsboknings- eller enkätfunktion X  X   

9 Stöd för kommunfakturering   X   

10 Kösystem vid ansökningar till förskolan   X   

11 Individuella utvecklingsplaner X X X X  

12 Matsedel  X X X  

13 Registrera barnens sjukdagar, semester och annan frånvaro X  X X X 

15 Informera vem som lämnar/hämtar och när   X  X 

16 Support X X X X X 

17 Kontaktuppgifter till personalen  X X   

18 Kompatibelt med mobil eller surfplatta X X  X X 

19 Skicka SMS till vårdnadshavare X   X  

20 Personlig e-postadress för kommunikation    X  

21 Forum  X X X  

22 Kalender X X X X X 

23 Filhantering X X X X  

 

Tabellen ovan är en modifiering av tabell 1, se delkapitel 5.1. Med en ljusblå färg markeras de 

funktioner som täcker de behov den biträdande rektorn uttryckt finns inom verksamheten. De 

funktioner som är markerade är punkt 2, 4, 8, 10. 13, 22 och 23. 

 

”Lärplattformen behöver vara användarvänlig, gör den arbetet jobbigare så är den ingenting 

att ha. Vi har sett fördelar i grundskolan och det är det vi vill se i förskolan också för att 

fortsätta utveckla verksamheten vidare.” 

 

Det som är viktigt för biträdande rektor är att lärplattformen förenklar arbetet. I grundskolans 

verksamhet som ligger bredvid förskolan har fördelarna med införandet av InfoMentors 

version för grundskolan övervägt och lett till en positiv utveckling. En detalj som lyfts av 
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Skolverket (2009c) om lärplattformar är att de med utvecklingen blivit en central punkt för 

samlande av information och inte är speciellt väl anpassade för att kunna integreras eller 

samverka med andra system. Detta kan utgöra ett hinder och vara begränsande vid 

användning inom en verksamhet. 

 

”Vi kommer ha en utbildning för personalen. Vi kommer också förklara funktionerna och 

syftet med lärplattformen samt ha en person som kommer vara ansvarig för att hjälpa 

personalen att komma vidare den första tiden… Farhågorna ligger i hur svårt det kommer 

vara för alla bland personalen att få stöd för att anpassa sig och effektivt kunna använda 

lärplattformen.” 

 

Utbildning och support är ett viktigt behov hos Gryningeskolans förskola och kommer vara 

avgörande med tanke på att personalen har olika kunskapsnivåer i användandet av IT. Det är 

därför viktigt att lärplattformens leverantör erbjuder utbildning i samband med införandet av 

lärplattformen. Med avseende på de undersökta lärplattformarna finns uppgifter om att 

leverantörerna Itslearning, InfoMentor, Schoolsoft och Tieto erbjuder utbildningar. Uppgifter 

saknas om Fronter erbjuder utbildning vid införande av deras lärplattform. 

 

Utifrån analysen bygger valet av lärplattform på hur väl lärplattformens systemfunktioner går 

i hand med Gryningeskolans förskolas behov, hur väl lärplattformen kommer vara 

användarvänlig och enkel att administrera samt om lärplattformens leverantör erbjuder 

utbildning för personalen. Övriga delar som har analyserats visar på goda förutsättningar och 

behöver inte tas med i en avvägning av vilken lärplattform som är mest lämplig. Det som kan 

konstateras utifrån teori och insamlad data är att två lärplattformar tydligt går vidare i valet av 

lärplattform. Dessa är Schoolsoft och InfoMentor Förskola. Båda täcker flest 

systemfunktioner som Gryningeskolans förskola är i behov av och leverantörerna erbjuder 

utbildningar till personalen. Det som skiljer dem åt är att Schoolsoft täcker samtliga 

funktioner medan InfoMentor Förskola saknar en funktion, vilken är ett kösystem för 

placering av barn vid förskolan. Samtidigt har Schoolsoft stöd för ett större antal funktioner, 

vilket kan riskera att Schoolsoft blir för komplext och svårnavigerat. Det är dessa två delar 

som ska vägas mot varandra. Antigen får Gryningeskolans förskola ett system som har just de 

funktioner de behöver utom en, eller ett stort heltäckande system som har alla funktioner de 

behöver och ännu fler, vilket gör systemet mer komplext. 

 

Med föregående stycke i beaktning görs avvägningen att InfoMentor Förskola är det system 

som lämpar sig mest väl för Gryningeskolans förskola. Ytterligare en faktor som väger in är 

att skolledningen har erfarenhet av InfoMentor som systemleverantör från grundskolans 

verksamhet, vilket innebär att en del av personalen redan har byggt upp en erfarenhet och 

kompetens i användandet av InfoMentors andra lärplattform. 
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6 Slutsatser 

Detta kapitel presenterar studiens huvudsyfte och förväntade resultat som går över i att dra 

slutsatser för respektive undersökningsfråga. Kapitlet avslutas sedan med att diskutera 

studiens resultat. 

6.1 Syfte 

Huvudsyfte med denna uppsats är att utifrån en fallstudie vid Gryningeskolans förskola 

rekommendera en lärplattform till verksamheten som är mest lämplig utifrån verksamhetens 

behov. 

 

Studiens undersökningsfrågor var följande: 

1. Vilka administrativa och kommunikativa arbetsuppgifter är mest centrala för 

verksamheten? 

2. Hur hanterar Gryningeskolans förskola de administrativa och kommunikativa 

arbetsuppgifterna i nuläget? Vilka problem finns i hanteringen av dessa? 

3. Vilka lärplattformar finns riktade till förskoleverksamheter på marknaden idag? 

4. Hur kan de lämpliga lärplattformarna hantera de problem som Gryningeskolans 

förskola utmanas med? 

5. Vilken lärplattform är lämpligast att införa vid Gryningeskolans förskola? 

6.2 Förväntade resultat 

Förväntade resultat empiriskt är att visa på hur en förskoleenhet arbetar med sina 

informationskanaler mellan lärare, elever och vårdnadshavare och sedan i samband en 

teoretisk koppling och marknadsöversikt och slutlig analys ge rekommendationer på hur 

verksamheten kan utveckla och effektivisera sin informations- och kommunikationshantering. 

Teoretiskt väntas resultatet bli en översikt över IT-plattformar för skolverksamhet där dessa 

jämförs och tas i beaktning i relation till de behov som förskoleenheten upplever behöver 

tillgodoses för att utveckla verksamhetens information- och kommunikationshantering. 

6.3 Undersökningsfråga 1 

Vilka administrativa och kommunikativa arbetsuppgifter är mest centrala för verksamheten? 

 

De administrativa arbetsuppgifterna som är mest centrala i verksamheten vid Gryningeskolans 

förskola är uppgifter om barnen. Det kan handla om när barnen är lediga eller sjuka, uppgifter 

om kost och allergier, när barnen börjar och slutar för dagen. Likväl är en del av de centrala 

arbetsuppgifterna att hantera ansökningar om placering av barn vid förskolan eller att hantera 

när någon ska sluta vid förskolan. 

 

De kommunikativa arbetsuppgifter som är mest centrala i verksamheten vid Gryningeskolans 

förskola är kopplade till att nå ut till vårdnadshavarna. Det handlar om mail- och 

telefonkontakt med vårdnadshavarna, månadsbrev, information om öppettider vid 

lovtillfällen, kontinuerlig information med bilder på och om vad barnen gör i förskolan. 
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6.4 Undersökningsfråga 2 

Hur hanterar Gryningeskolans förskola de administrativa och kommunikativa 

arbetsuppgifterna i nuläget? Vilka problem finns i hanteringen av dessa? 

 

Gryningeskolans förskola arbetar idag med en manuell hantering av information. Främst är 

det pappershantering i form av blanketter om skrivs ut och fylls i för hand och sedan 

bearbetas samt hanteras.  

 

Kommunikation som rör barnen skickas via brev hem till vårdnadshavarna och vid enklare 

ärenden sköts de över telefon. 

 

De som arbetar med dessa arbetsuppgifter är kanslisten, förskolechefen och pedagogerna vid 

förskolan. Information går först via kanslisten som slussar uppgifterna vidare till 

förskolechefen eller avsedd avdelning vid förskolan. 

 

De problem som finns idag är att kommunikationen med föräldrarna brister. Det är svårt att 

utöver månadsbreven ha en plats där information om daglig verksamhet såsom kalendarium 

och bilder enkelt kan kommas åt och läsas av föräldrarna.  

6.5 Undersökningsfråga 3 

Vilka lärplattformar finns riktade till förskoleverksamheter på marknaden idag? 

 

Lärplattformar som finns på marknaden idag som finns riktade till förskoleverksamheter är 

InfoMentor Förskola, Itslearning, Schoolsoft, Fronter och Lifecare. Samtliga föregående 

lärplattformar används idag på förskolor runtom i Sverige. 

6.6 Undersökningsfråga 4 

Hur kan de lämpliga lärplattformarna hantera de problem som Gryningeskolans förskola 

utmanas med? 

 

Lärplattformarna kan centralisera och digitalisera information för att få ordning och reda i 

Gryningeskolans förskolas informations- och kommunikationsflöde. Istället för en mängd 

olika manuella och individuella praktiska lösningar blir allt tillgängligt via en lärplattform 

genom att logga in via sin arbetsdator. Användare kan logga in och få åtkomst till relevant 

information utifrån vilka de är, var de än befinner sig. 

6.7 Undersökningsfråga 5 

Vilken lärplattform är lämpligast att införa vid Gryningeskolans förskola? 

 

Den lärplattform som lämpar sig mest att införa vid Gryningeskolans förskola är InfoMentor 

Förskola. Den uppfyller nästintill de behov som verksamheten har med en passform som går i 

hand med dagens utmaningar avseende systemfunktioner, komplexitet och IT-kompetens. 
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6.8 Resultatdiskussion 

De lärplattformar som finns riktade till förskoleverksamheter är de som har funnits under 

kartläggningen. Det må vara så att det finns fler lärplattformar som riktar sig till förskolor 

som studien inte har funnit i sin efterforskning. 

 

Den information om funktioner som lärplattformarna erbjuder är vad som utges genom 

systemleverantörernas hemsida och via deras sociala medier och samarbetspartners. Vid 

direkta samtal med systemleverantörerna kan mer information framkomma om vilka 

funktioner som erbjuds eller om lärplattformarna är anpassningsbara för specifika kunder. 

Under intervjun lyftes en rad behov som ansågs vara prioriterade för Gryningeskolans 

förskola. Dessa bygger på en subjektiv uppfattning och förmåga att se vad en lärplattform har 

att erbjuda i form av effektivisering av en skolenhets processer. Eftersom InfoMentor varit på 

besök hos Gryningeskolans förskola och hållit en webbvisning är det möjligt att 

intervjuobjektet formats av presentationen och kommunicerade de funktioner som kändes till 

sedan webbvisningen. Det är möjligt att det är därför studiens resultat utifrån analys av 

verksamhetens behov gav slutsatsen att InfoMentor Förskola är den mest lämpliga 

lärplattformen för Gryningeskolans förskola. Det kan också vara så att 

organisationsstrukturens passform i grundskolan med InfoMentors version till 

Gryningeskolans grundskola färgat av sig på förskolans struktur. Eftersom förskolans 

utveckling följt med det utvecklingsarbete som skett på grundskolan tidigare är det möjligt att 

förskolans organisationsstruktur har en passform som lämpar sig väl för InfoMentors 

lärplattform. 
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7 Rekommendationer 

I detta kapitel redogörs för de rekommendationer som ges till Gryningeskolans förskola vid 

beslut av vilken lärplattform som ska införas i verksamheten till höstterminen 2015. 

 

Gryningeskolans förskola har ett vägval inför hösten 2015 att göra. I valet av lärplattform är 

det viktigt att beakta verksamhetens behov idag. Samtidigt är det viktigt att tänka långsiktigt 

och avväga om den stora variation som Schoolsoft erbjuder är en modell som lämpar sig för 

en expansiv verksamhet som vill täcka in alltmer av informations- och 

kommunikationshanteringen inom ramen för en och samma lärplattform. 

 

Skolledningen har en IT-plan och behöver förvalta den strategi som de har i nuläget. Den går i 

hand med vad tidigare forskning lägger vikt vid är viktigt vid införande av IKT inom den 

svenska skolan. Utbildning av personalen vid införande är en uttalad strategi som är viktig att 

ta i beaktning. Ledningens stöd i form av personal som finns till hands under den första tiden 

efter implementation samt följer upp att lärplattformen används som tänkt. Att personalen 

engageras och görs delaktiga i processen för att befästa lärplattformen som ett viktigt verktyg 

i verksamheten. 

 

Utifrån teori och empiri är InfoMentor Förskola den lärplattform som tydligt står sig närmast 

just de behov som finns hos Gryningeskolans förskola. Samtidigt finns en kännedom om och 

erfarenhet av lärplattformen InfoMentor Förskola samt en etablerad relation med dess 

systemleverantör. Passformen hos lärplattformen är som gjord för verksamhetens behov idag 

och kommer sannolikt vid användande på avsett sätt bidra till den utveckling skolledningen 

vill se. 
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Bilaga 1: Muntliga källor 

Muntlig intervju 2015-03-01, Osman Adem, Biträdande rektor vid Gryningeskolan. 

Muntlig intervju 2015-04-10, Osman Adem, Biträdande rektor vid Gryningeskolan. 

Bilaga 2: Intervjufrågor till skolledning 

Har ni någon lärplattform för förskolans administration och kommunikation? Varför? 

Hur arbetar ni med administrativa och kommunikativa arbetsuppgifter? 

Vilka i personalen är det som sköter de administrativa och kommunikativa arbetsuppgifterna? 

Hur arbetar ni med kommunikation personalen emellan samt med föräldrar? Vilken 

kommunikation sker rutinmässigt och regelbundet? 

Vilka arbetsuppgifter ingår i era administrativa och kommunikativa arbetsuppgifter? Vilka 

delar är mest centrala? 

Vilka problem och utmaningar stöter ni på i verksamheten kopplat till de administrativa och 

kommunikativa arbetet? 

Ser ni några tydliga behov av funktioner som saknas i verksamhetens för att effektivisera 

informations- och kommunikationsflödet mellan olika aktörer idag? Finns det något som är 

direkt avgörande? 

Vad ser ni som mest väsentligt att en lärplattform ska kunna hantera för funktioner? 

Vilka nackdelar ser ni med att inför en lärplattform i verksamheten? 

Vilka är era förhoppningar och förväntningar med att införa en lärplattform i verksamheten? 

 


