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Syftet är att beskriva lärares erfarenheter av det pedagogiska arbetet med den digitala lärplattfor-

men Fronter. Jag har intervjuat fyra kvinnliga och fyra manliga gymnasielärare som arbetat med 

lärplattformen Fronter i Jönköpings kommun. Jag har utifrån intervjuerna försökt finna likheter 

och olikheter i hur lärarna betraktar Fronter som pedagogiskt verktyg, vilket presenteras utförli-

gare i resultat- och diskussionsdelen. Lärarnas utsagor delades in under tre områden. De områden 

som avses är funktioner i Fronter, fördelar respektive nackdelar med Fronter, samt etik och sekre-

tess i arbetet med Fronter. 

Utifrån mina resultat kan jag konstatera att lärarna anser att de behöver mer stöd i sitt arbete med 

Fronter, och att de ser plattformen som en stor möjlighet för att individualisera undervisningen. 

Intressant vidare forskning inom området vore att undersöka huruvida Fronter leder till ökad 

måluppfyllelse för eleverna. 
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1 Inledning 

Det finns en uppsjö av olika digitala lärplattformar. Exempel är Ping Pong, Fronter och Schoolsoft. Ge-

mensamt för dessa är att de är en Internetbaserad plattform som används för att underlätta det pedago-

giska arbetet. Precis som namnet antyder, är hela tanken bakom en digital lärplattform, förutom att den 

ska vara digital, även underlätta och bistå elevernas lärande. Den kan ses som ett komplement, ett verktyg 

till läraren för att lättare stimulera och kunna individualisera undervisningen. För varje läsår väljer fler och 

fler skolor att investera i digitala lärplattformar. I början av 2009 var det drygt 40 % av landets kommuner 

som använde någon form av digital lärplattform (Olsson, 2009). I Jönköpings kommun togs beslutet 2007 

att alla gymnasieskolor skulle börja använda den digitala lärplattformen Fronter. I länet som stort är det 

lite olika i kommunerna. I t.ex. Eksjö och Nässjö kommun har skolorna i skrivande stund (2010) valt att 

inte satsa på digitala lärplattformar. Vad innebär det att skolor investerar i digitala lärplattformar? Är kost-

naden motiverad och i så fall på vilket sätt? Vilka är vinnarna; eleverna, lärarna, föräldrarna, rektorerna 

eller kanske företaget som erbjuder tjänsten? Är det kanske så att alla har en vinst i spelet? Det jag ville 

undersöka var vilka fördelar och nackdelar dessa lärplattformar har, utifrån lärares erfarenheter. På grund 

av att det i Jönköpings kommun endast finns Fronter, har jag begränsat min undersökning till denna lär-

plattform. Undersökningen är viktig på grund av att den kan öka förståelsen för hur lärare kan använda 

digitala lärplattformar. Men även föräldrar kan med större förståelse för Fronter ha glädje av undersök-

ningen, då de hjälper sina barn och ungdomar i skolarbetet. Dessa aspekter kan indirekt komma eleverna 

till nytta. 

Fronter skapades 1998 i Norge, och ägs sedan 2009 av företaget Pearson (Fronter, 2010). På min arbets-

plats, Tenhults naturbruksgymnasium kostade Fronter för innevarande läsår cirka 41 000 kr. Per elev in-

nebär det en kostnad på ungefär 180 kr och läsår. Är det ett pedagogiskt lönande sätt att spendera pengar 

och tid? För helt klart innebär det för samtliga involverade i undervisningen att tiden används avsevärt 

annorlunda. Svaret är inte självklart. Det finns många variabler; lärares engagemang, tillgång till datorer, 

stöd från skolledning, med mera, som påverkar och förändrar resultatet. Så i slutändan är det ändå upp till 

varje skola eller kommun att ta det beslutet. Förhoppningsvis kan den här undersökningen vara en vägled-

ning till om och i så fall hur man kan arbeta med en digital lärplattform. När det kommer till kritan så är 

trots allt kursplaner och läroplaner fortfarande detsamma som tidigare, men kanske kan vägen till målen 

bli en annan. 
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2 Bakgrund 

2.1 Begrepp och definitioner 

Begreppet digital lärplattform kan definieras som: 

”…ett arbetsverktyg för både lärare, elever och skolledning. Även vårdnadshavare kan ta del av lär-

plattformens fördelar. Den är ett obegränsat arbets- och samarbetsverktyg, som kan användas både 

i och utanför undervisningen.” (Spetz, 2007, s. 10). 

Vidare nämner Spetz (2007) även att plattformen är uppkopplad på Internet och är helt eller delvis webb-

baserad. På ett liknande sätt som en vaktmästare har tillgång till skolans alla rum genom sin stora nyckel-

knippa, har en administratör till Fronter tillgång till alla rum och funktioner som finns på den digitala lär-

plattformen. Rummen beskrivs som de fysiska rum vi har i skolan. Det finns olika klassrum som ser olika 

ut. Ett rum för kemiundervisning skiljer sig på många sätt från ett rum för språkundervisning. Detsamma 

gäller för de digitala rummen. Eleverna kan få tillgång till digitalt rum i t.ex. kemi och därmed få möjlighet 

att ta del av kemilärarens dokumentarkiv, interaktiva övningar, kursöversikt, kalender, nyheter, inlämning-

ar eller vad just den läraren valt att lägga ut (Spetz, 2007). 

I de olika rummen finns det en uppsättning (arbets-)verktyg. Dessa verktyg innebär olika funktioner eller 

sätt att möblera sitt rum. Olika verktyg innebär olika funktioner. ”Det kan vara diskussionsforum, 

prov/diagnoser, inlämningar, chatt, enkäter, statistik, elevdokumentation/IUP m.m.” (Spetz, 2007. s. 13). 

Om eleverna och läraren som arbetar med lärplattformen har varsin dator, kan man tala om ”ett till ett”, 

vilket ofta skrivs som 1:1. Begreppet 1:1 innebär mer exakt att varje elev har ett tekniskt hjälpmedel som 

ska underlätta inlärningen. Detta hjälpmedel är mobilt och trådlöst. Ett vanligt exempel är, som nyss 

nämndes en dator, uppkopplad mot exempelvis Fronter (Liang, Liu, Wang & Chang, 2005). 

Ofta har inte en plattform eller en tjänst alla de verktyg och möjligheter som lärare önskar sig. Därför har 

det dykt upp nya tjänster som syr ihop det bästa från olika aktörer. Detta fenomen har tilldelats namnet 

”mashup”. Mashups blir vanligare och vanligare. Begreppet innebär alltså en applikation/program som 

samkör andra aktörers programvaror, likt spindeln i nätet, för att på så sätt skapa helt nya tjänster och 

möjligheter. En mashup har fördelen att kunna utnyttja spetskompetensen på marknaden och sy ihop 

dessa på ett användarvänligt sätt (Skolverket, 2009). 
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2.2 Vägen fram till de digitala lärplattformarna 

2.2.1 Generationer med olika förutsättningar 

I USA mellan åren 1946 – 1964 uppstod en babyboom. Denna generation av människor var den första att 

växa upp med moderna medier, som till exempel TV:n. Det visade sig snart att TV:ns utbud formade bar-

nen. Men även tvärt om, att TV-utbudet formades av barnen. Påverkan gick alltså i dubbla riktningar. Det 

fanns även de som hävdade att allt barnen gjorde, kom från vad de hade sett på TV. Oavsett hur mycket 

påverkan TV:n verkligen hade på barnen, så står vi i dag inför en liknande situation. Vi har en ny generat-

ion barn, som inte bara växer upp med TV, utan med flera medier. Ingen vet hur detta kommer påverka 

oss människor (Gaston, 2006). 

Dagens unga generation har fått flera etiketter. Som till exempel nätgenerationen, som är de ungdomar 

som växer upp med Internet som en naturlig del av vardagen (Robinson, 2007). Prensky (2001) var först 

med att mynta uttrycket Digitala Infödingar, för samma grupp ungdomar. Förmodligen är skillnaden mellan 

dessa digitala infödingar och äldre generationer ganska stor, enligt Prensky (2001). Prensky (2001) påstår 

att de digitala infödingarna, som han kallar dem, förmodligen inte bara agerar annorlunda, utan även tän-

ker annorlunda än de som utbildar dem. Skillnaden gör att Prensky (2001) döpt den äldre generationen till 

digitala immigranter. En sådan skillnad är att ur infödingarnas världsbild är det konsumenterna som styr, 

inte producenterna. Dessutom är det enligt Gaston (2006) så att dagens ungdomar inte nöjer sig med en-

vägskommunikation. Extra tydligt blir det om det går långsamt. Enligt Gaston (2006) är e-post redan nå-

got som ungdomar vill komma ifrån. De har inte tålamodet, då de har vant sig vid Instant Messaging (IM) 

en chattliknande tjänst som erbjuder omedelbar kommunikation mellan två eller fler personer som sker 

simultant. Förmågan att göra fler saker samtidigt, att ”multitaska” är ännu ett drag som kännetecknar da-

gens ungdomar enligt Gaston (2006). Gaston (2006) fortsätter sitt resonemang med att höja ett varningens 

finger för lärare. Deras elever har ett behov av interaktion, både inne i och utanför klassrummet, samt av 

stimulans att finna information själva, vilket kan stärka inlärningsprocessen. Men detta kräver inte enligt 

Gaston (2006)  att alla lärare är högt utbildade inom avancerad teknologi, utan det räcker långt med att 

förmedla en vilja och engagemang till elevernas lärprocess. 

Även Olsson (2009) gör en distinktion mellan de som är äldre än 35 år och de under 35 år. De människor 

som är äldre än 35 år kallar hon för mailkulturen. De har ersatt brev med e-post och använder enklare 

funktioner som att söka information och betala räkningar. Olsson (2009) kallar den yngre generationen för 

messengerkulturen. Gaston (2006)  pekar även på att bibliotek måste tänka om. Kanske är det dags att 

omskapa de tysta läsrummen till grupparbetsrum, med möjligheter till mer interaktion. Alla dessa föränd-

ringar kan få de digitala immigranterna att se inlärningsprocessen ur ett moraliskt eller värderande per-

spektiv. Det är enligt Gaston (2006)  den stora utmaningen: att inte värdera olika processer i god eller då-

lig, utan vara lyhörd för vilken inverkan digital teknologi har på ungdomar. Kan även skolor ta till vara på 

och överbrygga dessa skillnader, kan det skapas bättre förutsättningar för lärande miljöer. 
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2.2.2 De första digitala lärplattformarnas intåg 

I Sverige har det funnits digitala lärplattformar sedan i mitten av 1990-talet. Det började med hemsnick-

rade system, och har på ungefär 15 års tid gått igenom flera generationer samt förändrats både innehålls-

mässigt och funktionsmässigt (Spetz, 2007). 

En aspekt av den nya tekniken är att gränser – så som vi är vana vid, försvinner eller förändras. Exempel 

på detta är gränserna mellan innehåll och verktyg. Med ny digital teknik är vi inte längre bundna till sta-

tiska läroböcker. Nu samspelar eleverna med varandra, lärare, andra i samhället och interaktiva tjänster. 

Texter granskas och kommenteras av andra – vilket skapar nya grundvalar för vad som är innehåll och 

verktyg. Exempel på detta är så kallade wikis1, (till exempel. wikipedia2) som skapas och förändras av an-

vändarna själva. En annan sådan gräns är den mellan användare och producent. Som nämndes i föregå-

ende exempel uppstår ofta kontext och innehåll utifrån användarna. Det medför att läroboken som i sin 

statiska och klassiska innebörd, börjar bli ifrågasatt. Även gränsen mellan skola och fritid suddas ut. Med 

digitala lärplattformar behöver man inte vara styrd att göra sitt skolarbete till vissa tider. I stället finns möj-

ligheten att interagera med plattformen dygnet runt, 365 dagar om året (Myndigheten för skolutveckling, 

2007; Olsson, 2009). 

2.2.3 Olika digitala lärplattformar 

Det finns många olika digitala lärplattformar. De är alla Internetbaserade. Här följer några av de vanligaste: 

Fronter. Fronter har funnits sedan 1998 då det startades av två norrmän. Tjänsten riktar sig fullständigt 

mot utbildning, framförallt mot grundskola och gymnasium i ett 30 tal länder. Fronter finns tillgängligt på 

12 språk och har närmare 100 verktyg/funktioner. I dag ägs Fronter av det internationella utbildningsföre-

taget Pearson. Strukturen i Fronter är uppdelad på fem metaforer: Byggnaden: Fronter är den virtuella 

skolbyggnaden på Internet. Rum: Byggnaden är indelad i virtuella rum, till exempel engelskarummet, 

historiarummet, elevrummet, lärarrummet, och så vidare. Verktyg: Rummen innehåller verktyg som be-

hövs för att utföra olika uppgifter eller aktiviteter. Deltagare: Det finns registrerade deltagare i alla rum. 

Deltagarna har olika rättigheter och roller i rummet beroende på vad de behöver kunna göra. Nyckel: An-

vändarnamn och lösenord är nyckeln till den virtuella skolbyggnaden. Fronter har ett pedagogforum, där 

lärare kan få hjälp, ställa frågor och lämna önskemål (Fronter, 2010). 

Ping Pong. Tjänsten riktar sig mot Universitet och högskolor, storföretag, små och mellanstora företag, 

myndigheter och skolor. Har en struktur som innehåller: Aktiviteter; kurser eller arrangemang samlas här. 

Personligt; här samlas till exempel framsteg/portfolio, inställningar, dokument och personliga uppgifter. 

Kommunikation; här kan användaren kommunicera med andra och se kommunikationshistorik. Verktyg; 

                                                      

1 Wikis är en webbplats där sidorna kan redigeras av besökarna via ett webbgränssnitt 

2 Wikipedia är ett fritt uppslagsverk på Internet, skapat av användarna. 
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här finns anteckningar, kalender, inbjudningar och miniräknare. Support; här finns hjälp för den som be-

höver så (Ping Pong, 2010). 

Schoolsoft. Har funnits sedan 2003 och riktar sig mot alla skolformer från förskola till komvux. Har lik-

nande funktionalitet och upplägg som Fronter (SchoolSoft, 2010). 

2.2.4 Pedagogiska vinster med digitala lärplattformar 

Nigro (2000) anser att det måste finnas två komponenter för att en lärplattform ska lyckas få den pedago-

giska roll den oftast är ämnad till. Dels måste rummen och funktionerna i plattformen vara anpassade för 

lärande, dels måste användarna besitta en kritisk och analytisk förmåga. Saknas dessa pusselbitar är risken 

stor att lärplattformen istället har en negativ roll istället för tvärtom. 

Sonwalker (2008) belyser övertron på digitala lärplattformar ur ett historiskt perspektiv. När radions intåg i 

skolorna var ett faktum, trodde flertalet pedagoger att radion skulle revolutionera elevernas utbildning. På 

samma sätt trodde många att TV:n skulle förändra hela utbildningsväsendet, på ett sätt som skulle få inlär-

ningen att gå avsevärt lättare. Därefter kom datorer, Internet och nu digitala lärplattformar. Varje ny tek-

nik har inneburit många förhoppningar om pedagogiska landvinningar, men oftast har de endast haft en 

mindre betydelse och därmed inte alls uppfyllt de förhoppningar som funnits. 

Tekniken har länge varit haltande. Men nu börjar den, delvis i och med de digitala lärplattformarna, 

komma i fas med moderna teorier om lärande. Det finns nu förutsättningar som matchar de senaste rönen 

kring hur lärandeprocesser går till. I framtiden kommer förmodligen begreppet virtuell lärmiljö vara det 

övergripande begreppet för alla de digitala resurser som i dag används för att stimulera och befrämja lä-

randet. (Skolverket, 2009). 

I Norge betraktas digital kompetens som den femte baskompetensen, utöver läsning, skrivning, räkning 

och förmågan att kommunicera muntligt. EU har definierat s.k. nyckelkompetenser. Dessa är kunskap, 

färdighet och attityder. Vad det innebär i klartext är bl.a. att kunna använda ny teknik, kunna söka, samla 

in, validera samt bearbeta information. Men även att ha ett kritiskt, reflekterande och ansvarsfullt förhåll-

ningssätt till de digitala redskapen och kanalerna (Olsson, 2009). 

2.2.5 Rollförändringar och framtiden 

Otto Peters är professor vid ett distansundervisningsbaserat universitet i Tyskland. Peters (2000) talar om 

en ny lärarroll. En roll som förändrats från traditionell, med ofta katederbaserad undervisning, till en dy-

namisk och även dramaturgisk. Dramaturgisk i den mening att lärare nu kan bygga upp sin undervisning  

som en berättelse med filmsekvenser, ljud, bildspel och skifta spänningsmoment likt en regissör som regis-

serar en film eller teaterförställning. Peters (2000) talar även om ett stundande paradigmskifte inom peda-

gogiken. Från att eleverna passivt fått mottaga information av sina lärare, går vi nu mot att eleverna själva 

ska finna, värdera och analysera den information de behöver. Paradigmskiftet kommer även att innebära 

att människor från hela världen, i olika åldrar och så vidare, delar erfarenheter och information. På så vis 

blir undervisningen mer elev- och lärorienterad än i dag. 
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Tidigt 2009 genomfördes en enkät bland landets samtliga 290 kommuner (Skolverket, 2009). Av de 193 

kommuner som svarade använde sig 80 stycken av en digital lärplattform. 55 kommuner svarade att de 

under en snar framtid skulle investera i en plattform. Det innebär att antalet kommuner som utnyttjar en 

digital lärplattform stiger från drygt 40 % till cirka 70 % om de svarande är representativt för riket. 

Warren och Dondlinger (2008) ser en potential med att skapa eller förändra lärplattformarna på ett sätt så 

att de påminner om de stora onlinespelen, till exempel World of Warcraft. Fördelen skulle vara att elever-

na känner större motivation av den interaktivitet och progression som spelvärlden erbjuder. Spelen inne-

håller utmaningar, ofta fantasy och faktorer som skapar nyfikenhet. Dessutom kan de i många fall intera-

gera med andra spelare och feedbacken är omedelbar. Helt klart har de kommersiella spelen blivit en 

större del av ungdomars vardag, enligt Warren och Dondlinger (2008). Samtidigt höjer Warren och Dond-

linger (2008) ett varningens finger, då det saknas längre forskning kring hur sådana spel på sikt kan inverka 

på elevernas läs- och skrivfärdigheter samt deras matematiska och analytiska förmåga. Eleverna kan pröva 

att göra saker utan att behöva oroa sig för verklighetens efterverkningar och konsekvenser. Men enligt 

Warren och Dondlinger (2008) så kan feedbacken, om den är likartad under längre tid, ge sned eller skev 

självbild, oavsett om det är åt det positiva eller negativa hållet. 

2.3 Gymnasieskolans uppdrag 

Gymnasieskolans kursplaner går i linje med den digitala utveckling som sker i samhället i övrigt. Det mesta 

som skrivs i kursplaner, ämnesplaner och läroplaner går att relatera till användningen av en digital lärplatt-

form. Här följer exempel där det är extra tydligt. I kursen Datorkunskap finns bland annat målet att ele-

verna ska kunna använda tjänster på både Internet och på ett intranät (som en digital lärplattform är) 

(Skolverket, 2010a). I ämnesbeskrivningen till Datorkunskap står det även att det är en förutsättning med 

goda kunskaper inom datorteknikens olika användningsområden för att kunna vara en del av samhället, 

samt för att kunna hålla igång sin enskilda kunskapsutveckling (Skolverket, 2010a). 

I kursplanen för Svenska A finns mål som att skriva, kommunicera och diskutera. Att kunna göra detta 

både traditionellt och digitalt är ett mål i kursen. Eleverna ska även införskaffa information från digitala 

källor, databaser och så vidare, samt värdera den informationen (Skolverket, 2010b). 

I gymnasieskolans läroplan står följande att läsa under rubriken Skolans uppdrag: 

”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 

snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför vik-

tig. Genom studierna ska eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Förändringar i arbetslivet, 

ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors 

kunskaper och sätt att arbeta. Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar 

och att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra.” (Skolverket, 2006, s. 

7). 
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Vidare finns följande att läsa i samma skrift under rubriken Den enskilda skolans utveckling:  

“När det gäller ungdomar skall skolan samverka med hemmen. Skolans verksamhet måste utvecklas 

så att den svarar mot uppställda mål. För att en skola ska utvecklas måste den fortlöpande ifrågasätta 

sina undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya metoder.” (Skolver-

ket, 2006, s. 9). 

2.4 Funktioner 

Naturligtvis varierar antalet funktioner och exakt hur funktionerna är utformade från den ena lärplattfor-

men till den andra. Några av de vanligaste är till exempel arkivet, där användaren kan spara och dela do-

kument. Idag-sidan är den första sidan som möter användaren. Här visas det senaste som skett för att an-

vändaren ska få en överblick på vad som hänt sedan sist. I inlämningsmappen kan elever lämna in arbeten, 

utvärderingar med mera. Dessa sparas och kan kommenteras direkt i lärplattformen. Fronters kalender 

kan användas för att boka resurser och möten (även för att bjuda in användare till möten). Det går att 

lägga ut filer på valfri tidpunkt i kalendern, till exempel läxan till en specifik lektion. Det går även att skriva 

ren text, likt en traditionell kalender. För Fronters samtliga funktioner, se bilaga 2 (Fronter, 2010). 

Spetz (2007) specificerar hur olika grupper använder sig av den digitala lärplattformen. Skolledning och 

administrationspersonal använder oftast kalendern, lägger ut och i förekommande fall även bearbetar kal-

lelser, enkäter, protokoll och liknande, samt planerar t.ex. medarbetarsamtal. 

Beträffande lärarna är de vanligast förekommande verktygen/funktionerna att kunna lämna ut informat-

ion till berörda, planera veckans lektioner, publicera utbildningsmaterial till eleverna, infoga användbara 

länkar och förbereda utvecklingssamtal. Men även att kunna spara och bearbeta enkäter eller prov samt 

kunna använda portfoliofunktionen (Spetz, 2007). 

För eleverna handlar det mer om enligt Spetz (2007) att kunna få en medial upplevelse, kunna arbeta själv-

ständigt, ta del av lärarens kommentarer, se filmsekvenser eller lyssna på inspelad text, kunna samverka 

med andra i delade dokument eller kunna ta del av diskussionsforum. Men även att kunna träna på öv-

ningsprov eller skriva prov, samt kunna ta del av eller lämna egna länkar. 

För vårdnadshavarna är lärplattformen enligt Spetz (2007) en plats för att ta del av eller lämna information 

till/från skolan, kunna delta i diskussioner samt organisera föräldraverksamhet. Andra funktioner man 

som vårdnadshavare har glädje av är att kunna se sina barns arbeten och deras frånvaro.  

Enligt skolverket (2009) bör en digital lärplattform utformas så att den kan koppla samman styrdokument 

med de individuella utvecklingsplanerna, skolans informationssystem och andra digitala resurser. Plattfor-

mens innehåll kan om den hämtas från exempelvis en extern plats eller rent av skapas då användarna sö-

ker efter den, nå ett stadium då information uppstår och existerar först då utövarna använder sig av platt-

formen. Övrig tid finns den inte, åtminstone inte på det sättet eller i just den formen. Men det kräver en 

stor förmåga till interaktivitet av plattformarna en stor portion flexibilitet av producenterna till dessa. På så 
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vis skulle man undvika flera av de problem som finns mellan användarnas behov och vad producenterna 

tror att deras produkt förväntas kunna göra. Även Peters (2000) tror att eleverna i framtiden endast kom-

mer bära runt på en (digital) bok, vars innehåll inte är lika för någon, då den skapas utifrån individens egna 

förutsättningar och mål. 

Sonwalker (2008) har tagit fram vilka förutsättningar och funktioner som krävs av lärplattformen för att 

den ska vara effektiv. Först måste den organiseras på ett sätt som användaren är bekväm i och lätt förstår. 

Sedan ska det finnas en funktion som lär sig och förstår användarens kognitiva förmågor. Dessutom 

måste det finnas ett intelligent feedbacksystem, tydlig vägledning samt uppmuntring till användaren. 

Liang, J, Liu T, m.fl. (2005) anser att den digitala lärplattformen kan ligga till grund för en analytisk dis-

kussion i klassrummet. Om klassen, skolan eller en ännu större grupp genomför en enkät eller liknande 

som finns på plattformen, sammanställs svaren omedelbart, vilket läraren tillsammans med sina elever kan 

diskutera och bearbeta. Undersökningen kan vara anonym eller öppen, beroende på vad den har för syfte. 

2.5 Fördelar respektive nackdelar 

2.5.1 Fördelar med en digital lärplattform 

Exempel på fördelar som en digital lärplattform kan bidra med är variation. Man kan variera presentat-

ionsmetoder och dessutom integrera och kombinera dessa på olika sätt. Till exempel kan ett moment i en 

kurs bearbetas genom att eleverna har tillgång till flera Youtubeklipp och PowerPointpresenstationer.  

Dessutom används fler sinnen, vilket förenklar och effektiviserar instruktioner. Med text, ljud, video, in-

teraktiva övningar, och så vidare, är det lättare att individualisera och stimulera, vilket kan leda till ökad 

förståelse och inlärning. Dessa faktorer kan leda till ökad motivation. Den interaktivitet som finns tillgäng-

lig kan utvecklas både kvantitativt och kvalitativt. Användare kan till exempel skapa utvärderingar som en 

stor grupp besvaras vilket ger en kvantitativ översikt, men även möjlighet till kvalitativ analys av resultatet 

(Peters, 2000). 

Interaktiviteten kan användas som en hjälp för att lättare att förstå avancerade processer såsom kemiska 

reaktioner, med mera om man som elev kan till exempel laborera virtuellt, där inget händer om eleven gör 

fel. Eleverna kan även skapa interaktiva frågelekar, utmaningar, tävlingar och liknande som kamraterna 

kan öva sina kunskaper och färdigheter på. Många funktioner erbjuder självrättande uppgifter. Eleven 

slipper därmed vänta på besked. Förutom de pedagogiska vinsterna i olika kurser är det även skolans upp-

drag att öka elevernas digitala kompetens, vilket görs med en digital lärplattform. På grund av att plattfor-

men är just digital är det lättare att uppdatera och underhålla uppgifter, protokoll, med mera, vilket gör det 

ekonomiskt fördelaktigt (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

Olika former av support kan utvecklas och förstärkas efter behov. Efter hand kan till exempel lärare skapa 

speciella ”vanliga frågor” sidor i sina rum som hjälper eleverna framåt. Men även möjligheten att kunna 

konferera i realtid öppnar upp för att användarna att få hjälp oavsett tidpunkt och geografisk plats. På sikt 

innebär användningen av en digital lärplattform även en tidsvinst, då användarna har lärt sig systemet och 
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lärarna har gjort mycket av grundarbetet vilket ofta kan återanvändas. En forumsfunktion som finns på 

flera av de digitala lärplattformarna kan användas av forumsdeltagarna för att utbyta erfarenheter och 

ställa frågor till varandra. På så sätt kan diskussionerna fortsätta och få sitt eget liv utanför den reguljära 

undervisningen. Många elever känner det även mindre kravfullt att kunna arbeta på lärplattformen hemi-

från och lära sig materialet på egen hand, i sin egen takt, utan bevakande och bedömande lärare i närheten. 

Det leder till att dessa elever vågar göra fel och ägnar mer tid åt sina studier. Denna möjlighet kan lärarna 

använda så att de utformar och skapar möjligheter för sina elever (Peters, 2000). 

Ungdomars största källa till information och till viss del även kunskap, är Internet. Med en digital lärplatt-

form kan man flytta in museet och biblioteket i klassrummet. Detta leder till större samhällsengagemang 

och fler diskussioner (Olsson, 2009). 

En annan fördel med en digital lärplattform är att den är alltid öppen och tillgänglig från vilken Internet-

uppkopplad dator som helst i världen. Dessutom kan alla resurser samlas på en plats – bibliotek, lärarrum, 

klassrum, personal, konferenser, med mera. Varje användare har ett eget inloggningskonto som är för-

knippat med olika möjligheter. Det medför vilka rättigheter och begränsningar man har, beroende på om 

man är elev, lärare, vårdnadshavare, skolledare, kurator, eller något annat (Spetz, 2007). 

Det uppstår andra praktiska fördelar med den digitala lärplattformen. Som att eleverna kan i 1:1 situation-

en i klassrummet få fram material för hela kursen/momentet med några knapptryckningar. De kan lämna 

in läxor, uppgifter och prov direkt via plattformen, utan att papper kommer bort på vägen (Liang et al. 

2005). 

2.5.2 Nackdelar med en digital lärplattform 

Det finns ett antal mer eller mindre undersökta sidor av baksidan med arbetet med en digital lärplattform. 

Värda att nämna är till exempel tidsaspekten. En uppstartsfas är väldigt tidskrävande då kunskapen och 

erfarenheten är blygsam, samtidigt som lärarna ännu inte hunnit lägga upp en resursbank med uppgifter, 

prov, länkar, och så vidare. Det finns även en övertro bland lärare att visa allt material grafiskt. Det finns 

en kritisk punkt för hur mycket bilder, ljud och video som ger en pedagogisk vinst. Det kan rent av vara 

kontraproduktivt om läraren passerar denna kritiska punkt, i stället för att hålla sig till sin ursprungliga pe-

dagogiska idé (Peters, 2000). 

Tillgängligheten riskerar att bli lidande. I Skolverkets (2009) rikstäckande enkät valdes de tre mest före-

kommande lärplattformarna ut och granskades. En av de tydligaste slutsatserna som framhävdes var bris-

ten på tillgänglighet. Servrarna där de digitala lärplattformarna fanns på var ofta nere, vissa kunde ej nås 

om användaren inte var uppkopplad från ett specifikt nätverk, Internetuppkopplingen fungerade inte all-

tid, och så vidare. Olsson (2009) har också funnit brister i tillgängligheten för samma digitala lärplattfor-

mar. Enligt Olsson (2009) rör det sig bland annat om att tillgängligheten styrs av vilken typ av dator eleven 

har och vilka program den har installerat. 
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Det finns lite studier som undersöker hur den egna självbilden påverkas och samverkar med den digitala 

teknologin i lärandeprocessen. Enligt dessa studier finns det resultat som pekar mot att det finns en klar 

koppling mellan just dessa delar. Eftersom den teknologiska kompetensen varierar stort hos både lärare 

och elever, kan detta få avgörande konsekvenser. För eleverna/studenterna kan resultat på prov och andra 

examinationsuppgifter bli helt annorlunda, avhängt på det tekniska kunnandet. Det kan komma att spegla 

deras självbild. För lärare och instruktörer kan utvärderingar komma att färgas av vilken form av teknologi 

som använts i kursen. Det kan även glida över på lärarens rykte i dennes profession. Faktorer som påver-

kar är bland annat ålder. Med stigande ålder innebär mindre vilja att alltid vara ”up to date”. Kön har end-

ast en ringa effekt. Det finns ingen skillnad i hur ofta och hur bekväma män och kvinnor känner sig med 

att använda digital teknik (Benson & Mekolichick, 2007). 

Det har i undersökningar som Olsson (2009) tagit del av, framkommit att många lärare har ett behov av 

stöd kring urvalet för undervisningen, både för de tryckta som de digitala lärresurserna. Det önskas av 

många lärare ett större stöd från fler aktörer, såsom läromedelsförfattare, läromedelsproducenter och web-

redaktörer, med mera. Trenden är att det skapas fler digitala lärresurser, men användningen är fortfarande 

låg. En förklaring är att lärarna känner att de digitala resurserna inte lika tydligt är målstyrda som de tryckta 

läromedlen (Olsson, 2009). 

Enligt Skolverket (2009) finns det för lite kunskap kring användningen av standarder hos både producen-

terna av digitala lärplattformar och hos användarna. Detta leder till inkompatibla system på produktionssi-

dan, och till oklarheter bland användarna. Detta beror oftast på bristfällig kommunikation mellan de två 

parterna. En annan nackdel är förlorad funktionalitet. Eftersom digitala lärplattformar försöker göra an-

språk på lösa många problem i ett och samma system, är ofta resultatet att den likt en schweizisk armékniv 

inte är riktigt bra på något. Spetskompetensen försvinner eller nedprioriteras vilket leder till en stagnation 

och att fokus hos användarna ofta hamnar på tekniken istället för det den borde hamna på: lärandet. Att 

sedan plattformarna oftast är begränsade till en viss uppsättning av funktioner, som inte alltid matchar 

lärarnas och elevernas behov är inte optimalt. Vissa lärplattformar erbjuder tilläggsmoduler eller insticks-

program för en viss ekonomisk avgift för att komma runt detta. Om inte dessa lärplattformar anpassar sig 

mer och snabbare till behoven finns risken att de kommer möta stor konkurrens av så kallade ”mashups”. 

Dessa mashups letar upp spetskompetensen inom olika områden och förenar dessa genom en sammanhål-

lande applikation, vilket för en användare är väldigt tacksamt. I dag haltar många lärplattformar då deras 

system ofta saknar kompatibilitet mot andra externa, digitala system. Detta medför att användarna behö-

ver flera olika system att logga in på. Förändringar, t.ex. elever som slutar eller byter adress måste manuellt 

ändras i alla system, vilket medför risk för att missförstånd eller fel uppstår. Med det växande antalet 

kommuner som investerar och satsar på digitala lärplattformar ställs även högre krav på elevernas digitala 

kompetens för att kunna delta och tillgodogöra sig skolarbetet. Flera digitala lärplattformar har brister en-

ligt skolverkets granskning. Risken finns att vissa grupper blir mer drabbade än andra, exempelvis synska-

dade, dyslektiker och rörelsehindrade. Det kan uppstå en situation där dessa helt eller delvis utestängs från 

lärplattformen (Skolverket, 2009). 
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Det är inte helt självklart vem som äger materialet som producerats eller gjorts tillgängligt genom en digital 

lärplattform. Det är även oklart vem som har rätten till ett material som en lärare producerat på sin fritid 

men med skolans utrustning, eller om läraren producerat materialet tillsammans med elever. Det råder 

även en lika oklar situation då en lärare samarbetat med andra över Internet, och/eller lärplattformen, om 

de inblandade inte har samma arbetsgivare. Inte heller är det fastställt om en lärare får flytta med sig 

material han/hon producerat, om läraren byter arbetsgivare till exempelvis en annan kommun. En annan 

lika oklar situation är om lärare använder sitt material på exempelvis en privat hemsida och tar betalt för 

det, antingen direkt, eller via annonser på sidan. På grund av dessa oklarheter är det klokt att själv som 

lärare diskutera situationen med berörda parter om det skulle vara aktuellt (Myndigheten för skolutveckl-

ing, 2007). 

Det föreligger en risk att elever som endast använder sig av de digitala medierna, missar en stor del av den 

enorma faktabank som till exempel bibliotek innebär. På grund av bland annat juridiska hinder, är endast 

en bråkdel av den samlade faktabank som i realiteten finns, tillgänglig digitalt. Detta kan leda till att en stor 

del av vår faktabank på sikt blir bortglömd. Ungdomar som kräver snabb respons och dessutom inte vill 

lägga tid på att söka information, kan få svårt att komplettera de snabba och digitala sökmotorerna mot ett 

traditionellt besök på biblioteket (Robinson, 2007). 

2.5.3 Andra förändringar 

Alla aspekter kan inte kategoriseras som positiva eller negativa. Exempel på detta är förändringen till en 

mer formativ bedömning. Det kommer med stor sannolikhet ske en stor förändring kring hur bedömning 

kommer ske i framtiden. Eftersom det blir svårare och mer komplext att se var processer börjar och var 

de slutar, är slutprodukten ofta mindre intressant. I stället blir processen, där eleverna har en ständig möj-

lighet att förändra den, det centrala i kommande bedömningar (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

Mobbning är en annan företeelse den pedagogiska personalen måste uppmärksamma, då den flyttar ut 

från skolgården, in på nätet. Sätten att kränka och mobba är i grunden inte annorlunda, utan det är endast 

fler mobbningsarenor som tillkommit. Samtidigt är det i dag lättare att bevisa kränkningar, eftersom bevi-

sen finns kvar. Barn och ungdomar är oftast medvetna om de risker som finns med den nya tekniken. 

Trots det gör de inget eller väldigt lite för att skydda sig själva. En del av lösningen kan vara ett tydligare 

samarbete mellan skola, hem och andra aktörer för att medvetengöra de konsekvenser som ett tanklöst 

handlande kan leda till (Olsson, 2009). 

2.6 Etik  

En sida av den accelererande tekniska framväxt som sker är att människor indirekt utestängs från utbild-

ning, oavsett om det är gymnasium eller högre studier. Det skulle kunna vara så, enligt Benson och 

Mekolichick (2007), eftersom de hävdar att det finns en stark koppling mellan den egna självbilden och 

hur villig man är att ta sig an ny teknik. Människor tenderar att söka upp det som stärker och förstärker 

deras självbild och vice versa. Det innebär att om man har en självbild som inte harmoniserar med ny tek-

nik kan detta ge en negativ effekt på personens möjligheter inom utbildningsväsendet. Vissa elever eller 
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studenter kommer att välja bort kurser som kräver användning av digitala hjälpmedel. Risken finns även 

enligt Benson och Mekolichick (2009) att om dessa personer är sådana som andra ser upp till, uppstår en 

snöbollseffekt – där fler väljer att avstå från att läsa dessa kurser. 

Andra etiska problem som innefattar digitala lärplattformar är om till exempel någon som har tillgång till 

materialet, kopierar det och börjar ta betalt för det. Eller om skolan använder sig av implementerade tjäns-

ter som YouTube, där det kan finnas reklam eller andra budskap som skolan inte vill stå bakom. Andra 

aspekter är till exempel om skolan tar till extra serverutrymme hos en till en början gratistjänst på nätet, 

som efter ett tag vill börja ta betalt. Är tjänsten tillräckligt stabil? Tål den kommande digitala hot, som vi-

rus, överbelastning, hackerattacker, med mera? Kan elever som slutat på skolan komma tillbaka och få 

tillgång till sina arbeten, omdömen, med mera? I så fall, hur länge sparar skolan på materialet? Alla rum 

och externa tjänster kan eventuellt inte garanteras fullständig övervakning. Vem är ansvarig för kränkning-

ar, mobbning, och så vidare (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

Även Mahesh och Mittal (2008) påpekar problemen med rättigheter. När mer och mer material är eller 

görs digitalt, blir det också lättare att sprida. Detta kan leda till att skaparna, författarna, med flera, tröttnar 

på att deras verk sprids utan att de får betalt för det. För att förhindra detta går det att lösenordsskydda 

materialet och tidsbestämma livstiden för varje digital fil. Det innebär att om en lärare lägger ut ett doku-

ment kan läraren med rätt resurser, se till att varje kopia av filen raderas automatiskt vid en viss tidpunkt. 

Detta kräver naturligtvis mycket extra resurser och tid, något som skolor och lärare sällan har i överflöd 

(Mahesh & Mittal, 2008).  
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3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet är att beskriva lärares erfarenheter av arbetet med den digitala lärplattformen Fronter. 

3.2 Forskningsfrågor 

 Vilka funktioner i Fronter använder sig lärarna av? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar anser lärare att det finns med Fronter i det pedagogiska 

arbetet? 

 Hur hanterar lärare sekretess och etik i arbetet med Fronter? 
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4 Metod 

Denna undersökning har inspirerats av ett fenomenologiskt perspektiv. Bjurwill (1995) liknar fenomeno-

login som om forskaren ser omvärlden genom ett par glasögon. Genom dessa fenomenologiska glasögon  

får forskaren tillgång till världen utan förutfattade meningar. Forskaren får möjligheten att se världen ur 

den intervjuades perspektiv och dennes sätt att tolka sina erfarenheter. Utgångspunkten är att verkligheten 

är vad vi upplever den att vara. Som forskare med en fenomenologisk utgångspunkt eftersträvar man att 

beskriva hellre än att analysera (Bjurwill, 1995). 

I min undersökning deltog fyra manliga och fyra kvinnliga gymnasielärare. Dessa blev intervjuade av mig 

utifrån ett antal frågeställningar jag förberett. Under intervjun uppstod naturliga följdfrågor, vilket med-

förde att jag inte strikt höll mig till mina förberedda frågor, utan försökte eftersträva klarhet och ett natur-

ligt flöde i intervjun. En halvstrukturerad intervju, där forskaren utgår från den intervjuades svar är ett 

lämpligt sätt för att hålla rätt fokus (Kvale, 2009). 

4.1 Intervju som forskningsmetod 

Den kvalitativa forskningsintervjun har som syfte att förstå den intervjuades erfarenheter utifrån dennes 

eget perspektiv innan de vetenskapliga förklaringarna formuleras (Kvale, 2009). I en fenomenologisk 

undersökning är intervjun den vanligast förekommande metoden för att samla data. Utgångspunkten är att 

det inte finns ett korrekt svar. Intervjupersonerna avgör själva vad som anses rätt. För att inte påverka de 

jag intervjuat mer än nödvändigt och för att skapa ett meningsfullt samspel har jag valt en halvstrukturerad 

intervjuform. Detta sätt innebär att intervjun inleds med huvudfrågor, som leder till naturliga följdfrågor 

under intervjun (Kvale, 2009).  

Jag eftersträvade en dialog, där läraren som intervjuades skulle få möjlighet att tala fritt, samtidigt som jag 

fick vara vaksam på riktningen i intervjun, så mina forskningsfrågor blev besvarade. 

4.2 Konstruktion av intervjufrågor 

Mitt syfte var att undersöka lärares erfarenheter av den digitala lärplattformen Fronter, utifrån frågeställ-

ningar som handlar om funktioner, för- och nackdelar samt etik och sekretess. Därför skapade jag en in-

tervjuguide utifrån dessa tre frågeområden. Dessutom inledde jag min intervjuguide med bakgrundsfrågor 

om läraren. Under respektive frågeområde formulerade jag ett antal stödfrågor för att lättare hålla rätt 

riktning och fokus under intervjun. Frågorna syftade till att belysa mina forskningsfrågor ur olika vinklar 

och kännas naturliga, för att uppnå ett bra flöde i intervjun. Jag valde öppna frågor, för att lärarna skulle få 

möjlighet att berätta om sina erfarenheter utifrån det egna perspektivet. Dessa halvstrukturerade frågor är 

lämpliga för denna typ av studie (Kvale, 2009). Sista frågan, då jag frågar om det finns någon annan aspekt 

läraren vill lyfta fram i arbetet med Fronter, var tänkt som en möjlighet för lärarna att kunna berätta om 

sådant de inte fått möjlighet att berätta om i de tidigare frågorna. 
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Eftersom jag utförde två testintervjuer först, ändrades vissa frågor och några togs bort. De slutgiltiga frå-

geställningarna jag använde återfinns som bilaga 1. 

I min undersökning av gymnasielärares erfarenheter av lärplattformen Fronter använder jag begreppen 

etik och sekretess. Med begreppet etik avser jag vilka uppsättningar av regler lärarna har för uppträdande 

och förhållningssätt. Med begreppet sekretess avser jag hur lärarna arbetar för att skydda användare från 

att exponeras på ett ofrivilligt sätt. 

4.3 Urval 

Urvalet baserades på: 

 Endast gymnasielärare aktiva i Jönköpings kommun. 

 Lärarna skulle ha undervisat både utan och med en digital lärplattform 

Vilka lärare som blev intervjuade bestämdes i samråd med de tjänstgörande rektorerna på respektive sko-

lor. På så sätt gjorde jag ett strategiskt urval, varefter jag kontaktade de utvalda lärarna och frågade om de 

vill ställa upp på en intervju. 

4.4 Deltagare 

De åtta lärarna var alla aktiva lärare av båda kön och hade undervisat traditionellt utan Fronter, men även 

med Fronter. Det var fyra kvinnor och fyra män. De undervisade i kärn- eller karaktärsämnen i Jönkö-

pings kommun. Alla de kommunala skolor i kommunen är representerade. Åldersmässigt befann sig lärar-

na mellan 30-årsåldern upp till pensionsåldern. Ingen av dem hade sedan tidigare en uttalad negativ in-

ställning till arbetet med Fronter, även om det senare skulle visa sig finnas delar de inte var nöjda med. En 

kortare presentation följer här: 

Lärare 1 (L1): Manlig karaktärsämneslärare som arbetat i elva år som gymnasielärare och i tre år med 

Fronter. 

Lärare 2 (L2): Kvinnlig karaktärsämneslärare som arbetat tolv år som gymnasielärare och i tre år med 

Fronter.  

Lärare 3 (L3): Kvinnlig kärnämneslärare som arbetat 20 år som gymnasielärare och i fem år med Fronter.  

Lärare 4 (L4): Manlig kärnämneslärare som arbetat åtta år som gymnasielärare och i tre år med Fronter.  

Lärare 5 (L5): Manlig kärnämneslärare som arbetat sex år som gymnasielärare och tre med Fronter.  

Lärare 6 (L6): Kvinnlig kärnämneslärare som arbetat i nio år som gymnasielärare och tre år med Fronter.  

Lärare 7 (L7): Manlig kärnämneslärare som arbetat i tre år som gymnasielärare och i två år med Fronter.  

Lärare 8 (L8): Kvinnlig kärnämneslärare som arbetat fem år som gymnasielärare och i drygt ett år med 

Fronter. 
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Alla lärare som intervjuats har blivit informerade om undersökningens syfte och omfattning. De har in-

formerats om att intervjuerna spelats in, vilket de fick godkänna. De informerades om att de när som helst 

kunde avbryta undersökningen utan motivering. Efter uppsatsens godkännande kommer den komma de 

intervjuade till del. 

4.5 Datainsamling och analys 

Efter att mina intervjuer spelats in, transkriberades intervjuerna och jag läste sedan varje intervju-

transkription i sin helhet. Några intervjuer lyssnade jag på flera gånger för att få en helhetsuppfattning av 

materialet. Därefter läste jag transkriptionerna av de enskilda intervjuerna på en semantisk nivå, vilket in-

nebär att jag plockade ut ord och meningar ur texten som kändes angelägna för vad den läraren hade be-

skrivit. Jag sammanfogade därefter alla utsagor i ett system, för att finna likheter och olikheter i lärarnas 

utsagor. Sammanställningen bildade en struktur, vilket även kan kallas för utfallsrummet. Utfallsrummet 

anger, enligt Alexandersson (1994) olika relationer till en avgränsad helhet. I mitt fall är utfallsrummet lära-

res erfarenheter av Fronter. Resultatet presenteras i områden som utgår från forskningsfrågorna. De om-

råden som avses är funktioner i Fronter, fördelar respektive nackdelar med Fronter, samt etik och sekre-

tess kring arbetet med Fronter. 
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5 Resultat 

I resultatdelen redovisar jag under varje rubrik en kort sammanfattning av det viktigaste som framkommit 

under intervjuerna, varpå det följer ett eller flera kärnfyllda citat, för att förtydliga eller gestalta det viktig-

aste. 

5.1 Funktioner i Fronter som lärarna använder sig av 

Det finns mellan 25 och 30 verktyg/funktioner i standardläget för Fronter. Det går att köpa till fler (näst-

an totalt 100), och vissa verktyg kan användas på flera sätt. Se bilaga 1. De åtta intervjuade kallas i denna 

del för L1 – L8. De funktioner som de intervjuade pedagoger använder sig av mest är: 

5.1.1 Inlämningsmappen 

Denna funktion användes av samtliga som intervjuades. Den vanligaste uppfattningen var att inlämnings-

mappen var ett mycket bra redskap, eftersom det inte kan uppstå diskussioner om arbeten verkligen är 

inlämnade. Flera lärare uppskattade även att slippa pappersexercisen. En lärare påpekade att hans skola 

hade kopplat en plagiatkontrolltjänst till inlämningsmappen, kallad Ephorus. 

”… den här inlämningsmappen. Dels att jag som lärare får allt samlat på ett ställe allt det som de lämnar in, men även att 

jag som lärare lämnar kommentarer på detta direkt i Fronter, och att eleverna då kan gå in och titta direkt och se där om-

kring rapporten. Sen är det verkligen bra i slutet då av kursen när man ska sätta betyg, så har man ju allting samlat i det här 

rummet, och då finns det ju en statistikflik man kan gå in på, där man får ett samlat omdöme kring eleven på alla saker 

dom har lämnat in helt enkelt. Så det underlättar ju både för mig som lärare och för eleven.” (L5) 

”…de skulle skriva en text, så lämnade dom in det i den mappen, och sen då kommenterade jag det i den mappen. Så det 

dokumentet finns ju kvar där. Så min tanke är ju att när de sen ska skriva nästa uppgift ska dom gå tillbaka till den här tex-

ten då och se, då ser dom ju mina rättningar, vad dom har för typ av fel.… skillnaden då från att ha, om jag får in det på 

papper och skriver en kommentar till, slänger ju dom eller tappar bort, eller ligger nerskrynklat i hörnet på skåpet eller 

någonting. Fördelen med att ha det på inlämningsmappen är ju att det finns ju där.” (L6) 

5.1.2 Provverktyget 

Provverktyget användes av hälften av de intervjuade. Ingen av lärarna använde provverktyget till vad de 

refererade som större eller viktigare prov. Enklare prov och diagnoser gick verktyget bra att använda till. 

Två av lärarna var språklärare och de använde inte provverktyget, då de inte ansåg att det var tillräckligt 

bra utformat för just språkprov. Två lärare använde det som enkät/utvärdering. 

”I vissa kurser har jag testat faktiskt att använda provverktyget, och då, det är ju inte några superviktiga prov som man gör 

där, men enklare tester kan man ju köra, sådana kryssfrågor har jag använt mig av. Och då är det ju dels enkelt för mig som 

lärare för man får det sammanställt på en gång – resultatet, och så vidare. Och även för eleven att de direkt när de är klara 

med provet så ser de resultatet där. Men provverktyget kan man ju även använda till mycket utvärderingar. Jag har kört 

några kring lite hur de vill ha det upplagt, om de har några speciella önskemål som de vill göra i kursen och så vidare. Det 

är alltid svårt när man sitter och ska skicka ut frågan till en hel klass och så ska de komma med omdömen och eller förslag, 

och då är det då enklare tycker jag i alla fall att de får sitta individuellt på varje dator och så skriver de in lite kring hur kur-

sen ska vara upplagd.” (L5) 
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”Jag använder den inte som prov egentligen, utan jag använder den som enkät. Alltså de får gå in efter kursens slut och 

säga vad de tycker, det finns ett enkäter, ett antal frågor.” (L1) 

”För språkkurser är det helt värdelöst. Datorn accepterar ju inte om det blir alternativ, eller öppna svar. Och då kan inte jag 

använda detta.” (L3) 

5.1.3 Arkivfunktion 

Den funktion som användes mest, var helt klart arkivfunktionen. Framförallt mot eleverna. Genom att 

lärarna hade skapat mappar, tillgängliga för sina elever, kan eleverna enkelt komma åt planeringar, uppgif-

ter, länkar, hemprov, PowerPointpresentationer, och så vidare från vilken Internetuppkopplad dator som 

helst. De flesta av lärarna som intervjuades sa att de slipper kopiera upp en stor mängd dokument, och 

eleverna slipper jaga lärarna om de varit borta. Viktiga dokument finns att hämta på Fronter. Det var end-

ast en lärare som använde Fronter som arkiv för egna filer. En anledning kan vara att det är osmidigt och 

lite lagringsutrymme. 

”… ligger det på rummet; instuderingsfrågor, prov, allting. Och då har jag lagt in allt det material jag har till mina kurser. 

Inte allt. Nu ljuger jag. Men mycket. Fast instuderingsfrågor och om det är arbete de ska göra, så ligger det på deras, i 

rummet. Det är ju jätteskönt. För nu behöver man ju aldrig dela ut papperskopior.” (L2) 

”Vi har ju eget arkiv, 10 mb, och det är ju ingenting i dagsläget.”. (L4) 

5.1.4 Förmedla information 

Näst efter arkivfunktionen används Fronter till att förmedla information. Den används dels mellan lärar-

na, skolledning och lärare, skolledning och elever samt lärare och elever. En lärare poängterade att han 

endast använder sig av nyhetskanalen och inte meddelandekanalen, eftersom det går att tidsbestämma ny-

heter, men inte meddelanden.  

”… är ju den stora delen egentligen, att få ut information till eleverna och även kollegor, då lägger man ju ut det som en 

nyhet i Fronter och det slår ju igenom ganska snabbt. Ja, det kan vara inför prov, det kan vara inställda lektioner, att man 

flyttat några salar och så vidare. Så det använder jag väldigt mycket.” (L5) 

5.1.5 Kommunikationsmedel 

Användningen av Fronter som kommunikationsmedel (meddelanden till enskilda individer) användes av 

hälften av de pedagoger som intervjuades. Det finns en inbyggd chattfunktion och möjlighet att skicka 

notiser, som är ett simpelt meddelande, utan extra finesser. 

”Det finns ju nån chattfunktion också, men det har vi inte kört in här på skolan, men notisar använder jag hyfsat ofta. Det 

saknar ju lite funktionalitet, man kan ju inte bifoga filer och så vidare men ändock ganska bra sätt att kommunicera med 

eleverna”. (L5) 

5.1.6 Kalendern 

Kalendern fick både ris och ros bland de intervjuade. Alla fick frågan om de använder kalendern och vilka 

erfarenheter de hade av den. Det som alla lärare använde kalendern till var att boka resurser, som till ex-

empel bärbara datorer, salar, med mera. En lärare berättade att det funnits ambitioner att använda Fron-



 

19 

ters kalender som översikt över prov och större inlämningsuppgifter. Men enligt läraren fungerar det inte. 

De fick hitta en annan lösning med en extern hemsida. 

”Jag tycker kalendern är kass i fronter, helt enkelt. …där har Fronter mycket kvar att göra – att få det enklare och mer 

överskådligt och så, tycker jag i alla fall.” (L4) 

”Jättemycket. Oerhört mycket. Det är väl det jag använder allra, allra mest. För där lägger jag in då läxorna, uppgifter, in-

lämningsuppgifter, markerar in när det är prov, och så vidare då va. Så det tycker jag är en av de bästa sakerna med det då 

va, eller ja. Just det här, när eleverna loggar in så ser de med en gång, vad är det de har att göra. Så den använder jag ju jät-

temycket, ja.” (L6) 

5.1.7 Övriga funktioner 

Frånvarorapportering sköts i Jönköpings kommun via plattformen Skola24, vilket gör att Fronters egna 

frånvaroverktyg inte används. Men länkar och inbäddade videoklipp från bland annat Youtube användes 

av hälften av de intervjuade lärarna. Båda dessa funktioner är inte något eget verktyg utan finns att imple-

mentera under flera olika verktyg. 

5.2 Fördelar med Fronter enligt lärarna 

Alla av de intervjuade lärarna såg Fronter som en möjlighet till större flexibilitet och ökad chans till indivi-

dualisering. På frågan om det går att öka intresset för kursen är lärarna uppdelade i två halvor. Ena halvan 

anser att intresset skapas av läraren, på lektionstid. Andra halvan såg potentialen att med fler medier och 

möjligheter, såsom till exempel video, länkar till intressanta hemsidor och interaktiva övningar, kunde lära-

ren skapa större intresse för kursen. Hälften av lärarna ansåg att enklare prov som är självrättande, gör 

livet lättare som lärare. Majoriteten av lärarna ansåg att Fronter har gett dem en reell tidsvinst. Speciellt på 

sikt, när de börjar återanvända materialet och dessutom är mer inarbetade i Fronter, då blir det en stor 

tidsvinst, tror de. I skrivande stund var det flera som inte märkte av tidsvinsten än, då de ansåg att de inte 

arbetat tillräckligt med Fronter för att det skulle märkas. Tre lärare påpekade att orsaken till att tidsvins-

terna inte märkts än, beror på bristande utbildning i Fronter. Tre av lärarna påpekade vinsten i att föräld-

rarna kunde lättare hjälpa sina ungdomar med skolarbetet, då det nu fanns en smidig kanal för dem att 

komma åt material och planeringar. De kan enkelt se vad som händer på skolan, vilket i sin tur kan leda till 

meningsfullare diskussioner kring skolarbetet hemma. 

”Det är ju ett hjälpmedel för vissa elever att kunna… vad som jag ser till exempel flexibiliteten kan bli större, alltså indivi-

dualiseringen av lektionerna kan bli lite lättare, för att jag har en annan roll som lärare, jag går runt som en arbetsledare. 

Ifall jag inte är här kan eleverna kan ju eleverna komma åt materialet. Det är ju framförallt allt, det blir ju mer flexibelt, med 

kommunikationen. Det är också lite grann att göra eleverna involverade i detta, de måste vara ansvarstagande. Att de själv 

ska gå in och ur och komma åt materialet. Att inte jag behöver springa till datorn eller en kopieringsmaskin. Att det finns 

där. Så det är både tidsbesparande och materialbesparande på något sätt. Och jag gör eleverna involverade i detta.” (L3) 

”De har ju möjlighet att hänga med på ett annat sätt… vi kan lägga ut materialet där och vill eleven ta igen, så finns det där. 

En del skolkar ju, men en del är också ambitiösa och borta att man till exempel träningsläger, och de vill kunna prestera på 

topp ändå och då ger ju Fronter de en möjlighet att göra det… Så på så sätt ger ju det en ökad måluppfyllelse. Vi har ju 

möjliggjort för eleverna att prestera bättre. Men sen är det ju, elever är som elever är – en del tar möjligheten och en del gör 

det inte.” (L6) 
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”Dom här självrättande proven är ju också helt suveränt. För jag kan ju ha fyra klasser som har samma prov. Och förr tog 

det mig evigheter att sitta och rätta… Nu kan jag snabbt, jag ser ju, jag ser ju direkt när de skickar in det och jag sitter på 

datorn. Ja, du har 67 %. Eller du har 52 eller... Jag kan ju se det med en gång. Och så slipper jag sitta och rätta. … vi har ju 

fått alldeles för lite kompetensutveckling – i det. Man bara kräver liksom att nu ska du kunna det här, och alla ska jobba 

med detta. Men vi har inte fått någon plan för utbildning… Vi ligger ju på så olika nivåer vi lärare också. … vi har ju fortfa-

rande lika mycket undervisning…” (L2) 

5.3 Nackdelar med Fronter enligt lärarna 

Hälften av lärarna ansåg att strukturen i Fronter och i mapparna var ologisk och svårt att hitta i. En annan 

nackdel som tre lärare framförde var att man inte alltid hade tillgång till Fronter, vilket kunde bero på att 

Fronters egen server låg nere, eller så fungerande inte skolans Internetkoppling som den skulle. En annan 

nackdel, som har med just tillgängligheten att göra var enligt två av lärarna att eleverna lätt skjuter på att 

börja arbeta. De vet att materialet finns där även nästa vecka eller månad. Även om eleverna gjorde utåt 

sett vad som såg rätt ut, påpekade en lärare att det är ofta som eleverna inte förstått det de skulle lära sig. I 

stället har de knäckt koden för att ta sig igenom till exempel de digitala övningarna utan fel. Det leder till 

att de snabbt löser uppgifter, utan att lärt sig vad som var målet för övningen. 

En lärare uttryckte missnöje över att inte kunna lämna feedback och liknande till Fronter. 

”… har haft jättesvårt alltså att nå och det fungerar inte ens med inloggning efter fem, sex veckor. Jag får ingen support, 

det tar evigheter… Och att vi inte har datorsupport som fungerar. Det, det är väldigt jobbigt. Det är en permanent under-

bemanning. Varje gång vet jag egentligen inte; kan vi gå in på den sidan, kan vi jobba med detta, blir det någon överrask-

ning, det är jättestressigt. … eleverna blir frustrerade också. Ser också nackdel att eleverna måste hitta en motivation själva, 

att vilja göra det. Det skapar ju inte datorn, utan datorn också vara sådär för eleverna att kunna luta sig tillbaka; att materi-

alet finns ju där – kan jag göra i morgon, kan jag göra om ett halvår. Det finns ju där, i burken.” (L3) 

”Jag misstänker att eleverna hänger inte alltid med på lektionen, eftersom; Ha, det finns ju på Fronter sen, kan ju läsa sen, 

när det behövs. … men det är ju väldigt pinsamt för lille Pelle att komma om och om igen till mig och fråga om en stencil 

till. Så att man har direktkommunikation med eleven istället för plattformen, det har också sina fördelar. Så man tycker det 

är pinsamt, nu måste jag skärpa mig lite. Det ligger något i det i alla fall tycker jag.” (L4) 

“… eleverna förlitar sig för mycket på att de lärt sig någonting bara för att snabbt tryckt på knapparna och; jag har gjort de 

här tio övningarna, gjort det här, kan det här nu. Ja säger jag; ställer några följdfrågor, och då har det inte alls hamnat där 

det ska. Så det ser jag ju alltså, sunt växelbruk är jätteviktigt så att man inte förlitar sig på detta: nu är datorskärmarna uppe, 

nu jobbar de, nu landar det. Det gör det inte alls.” (L3) 

5.4 Vilken syn har lärare på sekretess och etik i arbetet med Fronter? 

Det rådde en enad syn bland de intervjuade hur en lärare bör arbeta i Fronter för att inte bryta mot sekre-

tesslagen. De kunde inte se skillnaden från arbetet tidigare och nu. Samma lag gäller oavsett hur arenan såg 

ut. Det finns vissa säkerhetsrisker med Fronter dock som några lärare tog upp. Bland annat hade elever 

kunnat komma åt andra elevers konton. Det sågs av en lärare som något positivt, vilket motiverades med 

att eleverna kunde lära av varandra då. Två lärare nämnde risken med att inte anpassa materialet till elever 

med speciella behov, till exempel de med läs- och skrivsvårigheter. Dessa grupper riskerar att hamna utan-

för. 
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Sammanfattningsvis såg de flesta lärare inte Fronter som någon säkerhetsrisk. Tre lärare nämnde att de 

aldrig skriver in/sparar sekretesskyddat material på Fronter. Därför kan det aldrig uppstå ett problem, en-

ligt dem. 

”Det har hänt att vi… att eleverna har loggat in på det här trådlösa nätverket, där eleven innan inte har loggat ut ordentligt 

och man har kommit åt deras dokument och det ska egentligen inte vara möjligt” (L3) 

”Där har det ju varit det här med sekretessen, att fronter har ju inte varit tillräckligt säkert med inloggningen. Det krypteras 

inte på rätt sätt och så vidare.” (L5) 

”Alltså jag ser inga etiska dilemman där. Nej. Tvärtom är det bra om de går in och läser varandras. För då lär de sig mer.” 

(L6) 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Jag har använt mig av en halvstrukturerad intervju, vilket innebar att jag har några grundfrågor att utgå 

ifrån. Efter att lärarna besvarat en sådan, utgick jag från det svar jag fått, och ställde följdfrågor. Enligt 

Kvale (2009) är detta ett bra sätt för att förstå den intervjuades perspektiv. Den påminner om en vanlig 

dialog, men är varken ett vardagssamtal eller ett fast frågeformulär. Genom detta förhållningssätt tror jag 

att resultatet blir mer komplett än vad andra metoder skulle gett. Som intervjuare fokuserar man på vissa 

teman. I mitt fall funktioner, för- respektive nackdelar samt etik och sekretess. Då jag lät lärarna få tala 

fritt tror jag att det som för dem kändes angeläget kom fram, vilket känns som viktigt. Jag har inte försökt 

att värdera eller analysera varför lärarna svarade som de gjorde, utan försökt beskriva det i stället. I arbetet 

som intervjuare har jag lärt mig en hel del om både mig själv och om uppgiften under resans gång. Speci-

ellt under transkriberingen insåg jag hur mina formuleringar, röstläge, med mera säkert påverkade den jag 

intervjuade. Jag lärde mig att vara mer avslappnad och hur jag skulle ge bekräftelse utan att behöva tilltala 

den som intervjuades. Jag uppfattar det som att lärarna var ärliga och uppriktiga när de besvarade mina 

frågor. 

Jag tror att det var väldigt nyttigt att göra två testintervjuer med kollegor, för att förbereda mig inför de 

skarpa intervjuerna. Dessa testintervjuer gjorde även att jag formulerade om några otydligheter i mina frå-

geställningar. 

6.2 Resultatdiskussion 

Intervjuerna visar på att de lärare jag intervjuat upplever ett lågt stöd från arbetsgivaren ibland annat fort-

bildning och strukturella bitar av Fronter. Det framgår att många upplever det som om arbetsgivaren har 

lagt över allt ansvar på de enskilda lärarna att lösa uppgiften, utan att de fått mer tid eller resurser till det. 

Samtidigt verkade alla lärare se möjligheter med Fronter. Arbetet med Fronter kommer leda till många 

positiva effekter, tror samtliga av lärarna som intervjuades. I uppstartsfasen, vilket flera lärare ansåg sig 

vara i fortfarande efter tre år, ser de positivt på tidsaspekten. De räknar med att frigöra mer tid, ju längre 

de håller på med Fronter. 

Men som flera nämnde så är Fronter endast ett verktyg. Det kommer inte att frälsa allt och alla. Fortfa-

rande är det läraren och dennes möte med eleverna som utgör basen för det pedagogiska arbetet. Med 

Fronter som hjälpmedel har man ännu en möjlighet att kunna exempelvis individualisera undervisningen 

lättare, men om inte eleven har viljan eller motivationen, spelar det ingen roll hur mycket pedagogiskt 

material som finns tillgängligt. Som ett uttryck säger: man kan leda hästen till vattnet, men man kan inte 

tvinga den att dricka. Kring bedömning av eleverna tror flertalet av de intervjuade lärarna på en formativ 

bedömningspotential i Fronter, då de nämnt att portfoliofunktionen ger eleverna feedback och uppmanar 

till att lära sig utifrån sina tidigare inlämningar. Men det finns även i provfunktionen en summativ bedöm-
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ning, speciellt om läraren använder sig av självrättande prov. Då mäts ju endast de kunskaper som eleven 

har vid provtillfället. Det är inget som eleven kan utgå och vidareutvecklas ifrån. 

Resultatet pekar enligt mig på att kommunens lärare står i startgroparna för att påbörja ett nytt pedagogisk 

alternativ (Fronter), men att det finns mycket kvar för dem att lära sig. Dessutom tar det ganska lång tid 

att bygga upp de enskilda rummen till det rum som lärarna har tänkt sig, med allt innehåll och så vidare. 

Men som flera lärare säger så är de digitala lärplattformarna här för att stanna. Om man skulle samman-

fatta det jag nämnt och andra önskemål som lärarna haft kring arbetet med Fronter, skulle en önskelista 

kunna innehålla exempelvis att skolorna fick investera i Short Message Service (SMS)-funktionen. Det är 

en tilläggstjänst som kan köpas till. Dessutom vill lärarna ha mer tid för att kunna sätta sig in i hur Fronter 

är uppbyggt och hur man kan använda funktionerna. Till detta hör även mer utbildning och support i 

Fronter. Flera lärare önskade möjligheten att synka valfritt schemaprogram mot Fronter, vilket skulle un-

derlätta frånvarohanteringen. Ett annat önskemål var att uppgradera skolans servrar och datorer så att till-

gängligheten kan säkerställas. Slutligen vill flertalet att Fronter ska utveckla kalendern så den blir lättare att 

använda och mer logisk i sin struktur. 

6.3 Slutsatser 

Den generation som i dag går på gymnasiet är enligt de lärare jag intervjuat en generation som har andra 

förutsättningar och referensramar än vad äldre generationer, till exempel elevernas föräldrageneration har, 

vilket även stöds av bland annat Gaston (2006). Om elever har fått i uppdrag att söka information, går de 

inte längre till stadens eller ens skolans bibliotek i första hand. De börjar med att söka informationen via 

datorn. Om lärare byggt upp sitt kursrum i Fronter så att det finns matnyttiga länkar där, kan eleven få 

vägledning om källor som är utvalda av läraren. 

Alla lärare som intervjuades ansåg det viktigt att se vilken inverkan en digital lärplattform har på ungdo-

mars lärande. Detta hänseende lyfte även Gaston (2006) upp. Enligt lärarnas utsagor så har en genomarbe-

tad och strukturerad lärplattform stora möjligheter att underlätta lärandet. 

Två av de intervjuade lärarna och tar upp elevens behov av snabb respons som en positiv sida av använd-

ningen av en digital lärplattform, vilket även bekräftats av Myndigheten för skolutveckling (2007). 

6.3.1 De vanligaste funktionerna 

Här följer en redogörelse av de vanligaste funktionerna som lärarna använder sig av. Enligt mina intervjuer 

är det framförallt arkivfunktionen. Med arkivet kan både läraren och eleverna alltid nå kursmaterialet. En 

annan mycket vanlig funktion är att använda Fronter som en informationskanal. Genom antingen verkty-

get meddelanden eller nyheter sker mycket av den informationsdelgivningen som tidigare fall skett genom 

bland annat anslagstavlor och post-it lappar. Även kalendern används av många. I kalendern får lärarna en 

överblick och kan planera sin undervisning. Dock finns det flera kritiska lärare till kalendern. En annan 

funktion lärare använder sig av är länkar på olika sätt. Att i rummen lyfta fram bra hemsidor och länkar dit 

är något som är väldigt vanligt. Även portfolio och inlämningsmappen i Fronter används ofta. Inläm-
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ningsmappen är vägen in till portfoliofunktionen, där lärare, eleven och dennes vårdnadshavare kan följa 

elevens utveckling. Till sist används provfunktionen av de flesta lärare. Provfunktionen används för en-

klare tester och i vissa fall som utvärderingsenkäter. Alla dessa funktioner stämmer väl överens med det 

som framkommit genom Spetz (2007). 

6.3.2 Fördelar och nackdelar med Fronter 

Följande fördelar med en digital lärplattform var gemensamt för nästan alla de intervjuade lärarna, vilket 

stämmer överens med vad Peters (2000) skriver inom samma område: 

Flera sinnen används. Det kan leda underlätta inlärningen. Det uppstår även en tidsvinst på sikt. Man er-

håller en utökad tillgänglighet, genom att man kan nå plattformen från vilken dator som helst. 

De nackdelar som både lärare och skolverket (2009) har lyft fram är bland annat elevgrupper med till ex-

empel funktionshinder som hamnar utanför. Även de som inte har tillgång till Internetuppkopplad dator 

hamnar i denna missgynnade grupp. En annan aspekt flertalet lärare har tagit fasta på är att strukturen i 

Fronter är krånglig och svår att förstå logiken i, vilket även påpekats av Skolverket (2009). En annan 

nackdel med Fronter är den tidsförlusten som uppstår i uppstartfasen, vilket även bekräftas av Peters 

(2000). Flera lärare anser även att tillgängligheten inte är helt lyckad. Det finns allt för många parametrar 

som styr om användarna verkligen har tillgång till lärplattformen, vilket även har uppmärksammats av 

Skolverket (2009). Hälften av lärarna tog även upp den övertro det finns på att den digitala lärplattformen 

löser fler problem än vad den egentligen gör, vilket även Peters (2009) har uppmärksammat. 

6.3.3 Etik och sekretess i Fronter 

Det som jag funnit vara gemensamt för både tidigare forskning (Myndigheten för skolutveckling, 2007) 

och i mina intervjuer är risken för att fel person kommer åt en användares konto. Detta har ju hänt, enligt 

mina intervjuer, vilket känns olustigt och oprofessionellt av en så stor aktör som Fronter. Säkerhetstänket 

är inte riktigt så säkert som det borde vara hos de som utvecklar lärplattformen. Alla användare måste 

kunna vara säkra på att deras användarkonto är skyddat. Men som ett par lärare nämnde så behöver det 

inte bli någon risk om användarna bara lägger ut material som är av sådan natur att en spridning inte skulle 

ha betydelse. Då finns det egentligen inget bekymmer. 

6.4 Avslutande diskussion och fortsatt forskning 

Den här undersökningen har varit intressant ur flera perspektiv. Dels ur ett pedagogiskt perspektiv, som 

aktiv lärare. Det har gett mig insikter i hur andra lärare resonerar och hur de ser på Fronter som lärplatt-

form. Jag har samtidigt lärt mig oerhört mycket mer kring i hur man som lärare kan använda de olika 

funktionerna i Fronter. Därför har hela processen med den här uppsatsen känts meningsfull och givande 

på flera nivåer. Det jag har lärt mig förutom det rent tekniska och det som är kopplat till Fronter är hur 

man kan lägga upp och genomföra en liknande studie. Jag har bland annat lärt mig att mycket förändras 

under processen, vilket leder till att jag formulerat om frågeställningar och liknande. Det gör att jag inser 
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att jag borde arbetat på flera områden samtidigt, för att få bättre grepp om innehållet och vad jag behövde 

göra i mitt uppsatsarbete. Jag fokuserade mest på bakgrundsdelen i början och mindre på intervjuerna. 

Jag anser att jag fått tillfredsställande svar på mina forskningsfrågor, utifrån den bakgrundsforskning och 

de intervjuer jag gjort. Jag tycker också att jag presenterar mina resultat på ett sådant sätt att de kan använ-

das av skolledare, lärare och föräldrar. 

Förslag på fortsatt forskning inom området jag undersökt, är följande frågeställningar: 

 Hur upplever elever Fronter? Vilka fördelar och nackdelar anser de att Fronter har? 

 Ökar Fronter elevernas måluppfyllelse? 

 Hur kan föräldrar bistå sina barn med hjälp av Fronter? 

 Vad styr utvecklingen av de digitala lärplattformarna? 
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Bilaga 1: 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Hur länge har du arbetat på skolan? 

 

3. Vilka kurser undervisar du i? 

 

4. Hur länge har du använt Fronter? 

 

5. Använder du Fronter i samtliga av dessa kurser? 

 

Funktioner 

 

6. Kan du sammanfatta på vilka sätt du använder Fronter i dina kurser? 

 

7. Är det olika för olika kurser? 

 

8. Kan du värdera följande funktioner/verktyg efter hur mycket du använder dem? 

 

a. Frånvarorapportering? 

b. Förmedla information (likt en anslagstavla)? 

c. Lämna ut material (som ett dokumentarkiv)? 

d. Som dokumentarkiv? 

e. Som kommunikationsmedel (skicka & ta emot meddelanden)? 

f. Kalendern? 

g. Forum (för att skapa gruppdiskussioner)? 

h. Prov? 

i. Portfolio? 

j. Boka resurser (t.ex. klassrum, tekniska hjälpmedel, o.s.v.)? 

k. Övriga funktioner? 

 

9. Varför är det just dessa funktioner du använder, respektive inte använder? 
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Fördelar och nackdelar 

 

10. Diskuterar ditt arbetslag (med tanke på verktygen i Fronter) mer, mindre eller oförändrat kring 

elevernas 

a. Närvaro? 

b. Utveckling? 

c. Måluppfyllelse? 

 

11. Efter att du fått tillgång till Fronter – på vilka områden har du gjort 

a. Tidsvinster? 

b. Tidsförluster? 

 

12. Har det blivit någon förändring av: 

a. Kommunikationen lärare - elever? (Hur?) 

b. Hur många som når minst godkänd i dina kurser? (Om ja: Tror du att det finns ett 

samband med den D.L.? Vilka andra faktorer kan ha spelat in?) 

c. Elevernas intresse för kursen? (Med intresse menas t.ex. om eleverna frågar mer, samt 

söker information under och mellan lektioner kring kursinnehållet) 

d. Hur frekvent frånvaro fylls i? Om ja – sker det fler åtgärder nu än tidigare – t.ex. var-

ningar, EVK, rapportering till CSN, m.m.? 

e. Kontakten med vårdnadshavare till elever under 18 år? 

f. Hur och vad eleverna lämnar in för material? 

g. Övriga förändringar? 

Sekretess och etik 

13. Är användningen av Fronter frivillig eller påtvingad (av t.ex. rektor)? 

 

14. Vem avgör om och hur Fronter ska användas i undervisningen? 

 

15. Har det blivit förändringar (och i så fall vad och hur) kring sekretess och elevernas integritet 

sedan ni började använda Fronter? 

 

16. Finns det andra etiska aspekter (svårigheter eller möjligheter) kring användningen av Fronter 

som du uppmärksammat? 

 

Övrigt 

17. Finns det någon annan aspekt i arbetet med Fronter du vill lyfta fram? 
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Bilaga 2: Funktioner i Fronter 

Översikt på de olika verktygen i Fronter (Fronter, 2010). 


