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Upprepade försök görs att införa ny teknik i skolmiljön. Sällan får dock satsningarna de positiva 
konsekvenser som förutspåtts. För att identifiera möjliga orsaker till detta har vi undersökt 
verksamheten kring införandet och användandet av ett webbaserat läromedel på fyra gymnasieskolor 
i Stockholm under läsåret 2001/2002. Såväl systemet i sig som verksamheten kring införandet har 
undersökts. Tesen är att de aspekter som påverkar användningen ligger någonstans mellan systemet, 
dess tillverkare, rektorer, lärare, elever, teknisk utrustning och projektets initiativtagare. De 
huvudsakliga slutsatser som dragits är dels att eleverna varken känner sig motiverade för eller 
efterfrågar användandet av datorer i undervisningen, och dels att ett framgångsrikt införande av ett 
webbaserat läromedel i skolmiljö kräver att den faktiska användaren är identifierad och situationen 
anpassats därefter. 

 
 

 
Inledning 

Det senaste århundradet har försök gjorts att 
föra in ny teknik i skolmiljö, men de konsekvenser som 
förväntats har inte inträffat (Cuban, 1986). Vad är det 
som har gjort att teknikens införsel i skolan inte alls 
har de effekter som man trott? De senaste 
decenniernas framgångar inom databranschen 
aktualiserar dessa frågeställningar. Kan webbaserade 
läromedel ge de förväntade effekterna?  

För att undersöka dessa frågeställningar har vi 
utvärderat ett IT-baserat läromedel i fysik och 
matematik som under ett ettårsprojekt använts av tio 
lärare i fyra gymnasieskolor i Stockholm. Projektet 
drivs av NVC, Naturvetenskapscentrum, på uppdrag 
av Utbildningsförvaltningen, som en del av Stockholm 
stads IT i skolan-projekt. Med en huvudsakligen 
kvalitativ ansats har situationen som systemet används 
i undersökts för att upptäcka om det är något i själva 
omgivningen till införandet av ny teknik i skolmiljö 
som kan tänkas förklara varför användningen sällan 
lever upp till de förväntningar som finns. Studien 
utfördes iterativt för att tidiga resultat skulle kunna 
påverka hur senare delar av studien utformades. Även 
systemet har utvärderats och undersökts för att 
klargöra hur väl det är anpassat till situationen. Fokus i 
systemutvärderingen har till stor del varit 
produktkvalitet – eller kvalitet i användningen – och 
vad det innebär för deltagare på olika nivåer i 
projektet. 

Syftet med denna studie har alltså varit att 

försöka kartlägga verksamheten i relation till 
användningen av systemet. Tesen är att hur och om 
systemet används inte enbart beror på 
gränssnittsfaktorer, utan ligger någonstans mellan 
rektorer, lärare, elever, teknisk utrustning, systemet, 
tillverkare och projektets initiativtagare.  

Problemformulering och syfte 
Många av de tidigare studier som gjorts då det 

gäller IT och skola har undersökt om lärande med 
hjälp av IT har lett till bättre inlärning än traditionellt 
lärande (Pedersen, 1998). Det som visar sig i dessa 
komparativa studier är att skillnader mellan 
traditionellt lärande och lärande med IT-stöd är svåra 
att mäta. Med den bakgrunden ansåg vi att det skulle 
vara mer intressant att göra en deskriptiv presentation 
av hur införandet av datorbaserat lärande kan gå till. 
Det är viktigt att betona att studien inte syftar till att 
söka generellt gällande principer och orsaker till 
fenomen: vi är istället ute efter det unika i 
situationerna och hur detta påverkar inställningen till 
och användandet av systemet. 
 En fråga som guidat oss i studien är betydelsen 
av begreppet produktkvalitet, och vad det innebär för 
de olika projektdeltagarna. I en sådan diskussion blir 
också frågan om vem som egentligen är slutanvändaren 
mycket viktig, så att det går att avgöra vem systemet är 
anpassat för, och vem det kanske i praktiken borde 
vara anpassat efter, för att användningen ska fungera. 

Frågeställningen som låg till grund för studien 
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var i ett inledande skede hur bra detta system 
fungerade, sett utifrån olika aktörers synvinklar och 
mål. Efter det att studien påbörjats upptäckte vi att 
systemet inte användes i så pass hög grad att vår 
initiala frågeställning var intressant. Därför inriktades 
frågeställningen istället mot att försöka förstå 
anledningarna till denna låga användningsgrad. De 
specifika detaljerna kan sammanställas i den 
övergripande frågan: vilken del av kontexten kring ett 
datorsystem som ska användas i undervisningssyfte är 
det som avgör dess användande? 

Systemet 
Det som benämns ”systemet” är ett interaktivt 

webbaserat läromedel för matematik- och 
fysikundervisning i gymnasieskolan, och har skapats av 
företaget Theducation. Matematiken är uppdelad i 
kurserna A till F, och fysiken i A och B. Systemet är 
inte knutet till någon specifik lärobok, utan är tänkt att 
vara användbart oavsett vilken lärobok det 
kompletteras med. I stort består materialet av kortare 
eller längre ämnestexter, exempel eller simuleringar, 
övningsuppgifter, diagnostiska test samt olika 
diskussionsforum, både undervisningsrelaterade forum 
och klassforum, där inga sådana restriktioner finns. 

Utöver detta finns en del, Matte3000A, som dels 
består av nätdelar och dels av en lärobok knuten till 
systemet, med referenser till uppgifter direkt i boken. 
Denna variant används dock bara av en av de klasser 
som ingår i projektet. 

Visioner 
Två olika visioner och förväntningar omgav 

systemet från projektets början, dels från företaget 
Theducation, och dels från projektets initiativtagare.  

Theducation visade sig ha ett mycket starkt 
pedagogiskt fokus. De beskrev systemet som en 
interaktiv lärobok som ska arbetas in i 
skolverkligheten för att göra skolan mer flexibel och 
anpassad efter elevernas ökande krav på frihet och 
anpassningsbarhet.  

Projektets initiativtagare målade upp en bild av 
kommande stora barnkullar, brist på lärare och 
behovet av lösningar som kan göra skolans utnyttjande 
av lärarresurserna mer effektiv. 

Metodval 
För att belysa verksamheten som omger 

användningen av systemet från så många håll som 
möjligt har en rad olika metoder använts. Det vi sökte 
efter med dessa metoder var att hitta brister och 
styrkor då det gällde användandet kring systemet, både 
vad gällde systemet i sig och de attityder som påverkar 
användandet.  
Systemutvärdering 

För att få en överblick av systemets 
funktionalitet och användbarhet utfördes en 

genomgång med hjälp av Nielsens heuristiker (Nielsen 
& Mack, 1994). I korthet kan sägas att resultatet av 
heuristikgenomgången var att materialet är 
svårnavigerat på grund av en hierarkisk struktur, och 
inkonsekvent i utformningen. Inga hjälpfunktioner om 
hur navigering lämpligen sker finns i systemet, och 
ingen tydlig tillbakafunktion.  
 
Framtidsverkstadsmetod 

Som huvudutvärderingsmetod användes 
Framtidsverkstaden, vilket är en metod för att 
identifiera och analysera problemområden, samt 
föreslå lösningar för dessa. Den bygger i princip på tre 
olika faser; erfarenhetsfasen, där syftet är att få fram alla 
problem och irritationer, fantasifasen, att helt utan 
begränsningar försöka finna lösningar till dessa och 
strategifasen, där lösningarna ska relateras till den 
faktiska situationen och se vad som är möjligt att 
genomföra. (Jungk & Müllert, 1996) Metoden 
tillämpades genom att två grupper av elever genomgick 
framarbetade scenarier för att identifiera specifika 
problem med användningen, varpå tanken var att dessa 
skulle diskuteras och lösas.  

Gällande systemets utformning blev de viktigaste 
resultaten av erfarenhetsfasen; 

• Länkningen inom webbmaterialet är 
inkonsekvent och förvirrande 

• Ingen konsekvens upplevs i utformningen av 
materialet  

• Fysiken och matematiken är väldigt olika 
uppbyggda 

• Svårt att se någon röd tråd 
• Krångliga outbytbara lösenord 
• Simuleringar bra, men kan ibland vara svåra 

att förstå och genomföra 
• Svårt att få hjälp från systemet 
 
I strategifasen framkom följande aspekter 

gällande verksamheten kring systemet; 
• Det grundläggande problemet är att få 

eleverna att ta eget ansvar 
• Internet i skolan är inte spännande, tekniska 

brister gör det bara jobbigt 
• Varför ha uppgifter på datorn när papper 

och penna ändå måste användas parallellt? 
• Systemet borde vara på CD istället, lätt att ta 

med, ingen krånglig inloggning och dålig 
uppkoppling 

• Användandet måste inkluderas i den dagliga 
undervisningen 

• Lärarna måste verkligen kunna systemet 
 

Vi vill påpeka att de brister som hittades i 
systemet i många fall borde vara lätta att lösa, och att 
vi trots dem anser systemet fullt funktionsdugligt. 

Metoder för att undersöka kontexten  
För att undersöka verksamheten kring 
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användningen av systemet användes tre olika metoder. 
För att få en generell uppfattning om elevernas åsikter 
delades enkäter ut till samtliga klasser som sades delta 
i projektet, en enkät för de som använt 
matematikmaterialet, och en för fysikmaterialet. I syfte 
att nyansera bilden av elevernas åsikter genomfördes 
en fokusgruppsintervju på var och en av de tre skolor 
där systemet faktiskt använts i praktiken. Resultaten 
från dessa redovisas i fallstudierna. Deltagande lärare, 
representanter för Theducation, 
utbildningsförvaltningen och projektledaren 
intervjuades. Sammanfattningar av dessa resultat 
redovisas i visionsavsnittet och fallstudierna.  

Aspekter gemensamma för 
samtliga fallstudier 

Ett av de deltagande gymnasierna visade sig inte 
använda systemet alls av olika anledningar. Därför 
ingår inte denna skola i resultaten. De skolor som 
ingår har benämnts med fingerade namn, i form av 
Gröna, Röda och Blå skolan.  

Projektstarten 
Projektets start skedde hastigt, då tiden var 

knapp för att överhuvudtaget kunna få in 
användningen i skolorna till läsåret 2001/2002. Detta 
har haft konsekvensen att projektet inte varit helt 
förborgat i skolsituationen på Gröna och Röda skolan. 
Stockholms skoldatanät var heller inte helt utbyggt vid 
projektstarten, vilket ledde till problem med 
uppkopplingar för skolorna och förstörde de första 
månadernas användning. 

Distributionen av ansvar och resurser 
Innan projektstarten fick ledningarna för de 

deltagande skolorna skriva under ett kontrakt som 
behandlade bland annat hur den ersättning de fick 
skulle fördelas över skolan. I samtliga fall anser sig 
lärarna stå mer eller mindre helt utan kompensation 
för sitt merarbete, såväl ekonomiskt som tidsmässigt 
stöd saknas.  

Användningen av systemets 
diskussionsforum 

Tidigt i vårt arbete visade det sig att 
diskussionsforumen i princip inte användes alls, vilket 
gäller såväl de undervisningsrelaterade forumen som 
de där innehållet inte behövde vara skolrelaterat. Den 
användning som finns är i de flesta fall isolerad till 
höstterminen. 

Gröna skolan 
Gröna skolan har profilerat sig mot IT och 

media. Till profilen hör också satsningar på kvalitet, 
ordning och trivsel. Skolan har uppmärksammats i 
pressen, och har enligt egen utsago lyckats med något 
som få förortsskolor har: att bli nästan lika populär 
som innerstadsskolorna. 

 Från början deltog fem lärare i projektet, men 
egentlig användning har bara skett i tre av fallen, varför 
de två andra klasserna inte ingår i resultaten. 
Två av de deltagande klasserna har använt både 
matematik- och fysikdelarna, och den tredje har enbart 
använt matematikdelen. 

Övergripande statistik 
Vid Gröna skolan deltog sammanlagt 64 elever i 

enkätundersökningen i fysik och 84 elever i 
matematik. För båda ämnena uppgav ungefär hälften 
av eleverna att de endast använder materialet i skolan, 
och gällande användarfrekvensen uppgav åtta av tio 
elever att de använder materialet ”mer sällan än 1-2 
gånger i månaden” eller ”aldrig”. De båda ämnena har 
också gemensamt att ungefär hälften av eleverna har en 
neutral helhetssyn på materialet. Knappt fyra av tio 
elever har uppgett att de är missnöjda med materialet i 
fysik och knappt tre av tio i matematik. 

Resultatsammanfattning Gröna skolan 
De lärare som har intervjuats ser projektet som 

en möjlighet att göra undervisningen mer varierad och 
därmed väcka elevernas intresse för ämnet. Samtliga 
lärare använder mest systemets simuleringar för 
demonstrationer i helklass, och de tror att dessa 
simuleringar och/eller demonstrationer ska klargöra 
vissa delar inom ämnet på ett tydligare sätt. Detta får 
gensvar i elevernas uppfattning att rörliga bilder trots 
allt är bättre än stillastående.    

Lärarna har inte använt det virtuella 
klassrummet så mycket, vilket beror på att det inte 
funnits något behov då lärarna anser sig vara 
tillgängliga för frågor i stort sett varje vardag. Denna 
uppfattning ger även eleverna uttryck för när de säger 
att datorn i och för sig kan ge snabba svar men att den 
aldrig kan ersätta en vanlig diskussion med läraren.  

Ytterligare något lärarna noterat är elevernas i 
grunden negativa inställning till projektet. En lärare 
tror att det beror på att eleverna inte upplevt att deras 
åsikter om deltagande i projektet efterfrågats i någon 
större grad, medan en annan spekulerar i att datorerna 
används så mycket i skolundervisningen att eleverna är 
IT-trötta. Den sistnämnda teorin styrks också av 
elevernas egen utsago, då de uppger att datorerna inte 
längre är lika spännande som förut och därför inte har 
den någon motivationshöjande effekt.  

Flera av lärarna uttrycker också att eleverna sett 
projektet som merarbete. Detta avspeglades till viss del 
i enkätundersökningen där knappt fyra av tio elever i 
fysik har fyllt i någon variant av svarsalternativet 
”missnöjd”. Motsvarande siffra för matematiken är 
knappt tre av tio.  

Två av lärarna betonar att tillgång till datorer är 
något grundläggande för att projektet ska fungera 
tillfredsställande. En av dessa lärare känner starkt att 
bristen på datorer varit huvudanledningen till att 
projektet inte lyckats som förväntat. Den tredje läraren 
har dock uppfattningen att tillgång till datorer oftast 
går att ordna.  
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Röda skolan 
Röda skolan ska läggas ner efter läsårets slut, och 

har för närvarande endast ca 380 elever, trots skolans 
kapacitet på cirka 1000. Hur den förestående 
nedläggningen påverkat projektdeltagandet är mycket 
oklart. Antalet datorer per elev är högt då 150 datorer 
finns att tillgå. På skolan används systemet enbart av 
en klass i fysik B, vars lärare är projektets riktiga eldsjäl 
på lärarnivå. Som belysande exempel kan 
användningen av ämnesforumet nämnas. Av de 47 
inlägg som finns stod läraren för 28 stycken.  

Statistik 
Av klassens 26 elever besvarade 24 enkäten. 

Över 80 % uppger att de använder systemet i både 
skolan och hemmet och deras generella attityd 
gentemot systemet får anses god då över 90 % har fyllt 
i svarsalternativ från ”neutral” till ”mycket nöjd”. Tre 
fjärdedelar av klassen använder webbmaterialet ”1-2 
gånger/per månad” och dryga 60 % uppger att de vid 
varje tillfälle tillbringar ”mellan 15 och 45 minuter” 
med materialet.  

Resultatsammanfattning Röda skolan 
Läraren tror mycket på användningen av dator i 

skolan men är överens med eleverna om att det är 
viktigt att få rätt blandning på olika läromedel och se 
till att olika typer inte stör varandra utan fungerar sida 
vid sida. Att inte stressa in nya läromedel är viktigt för 
eleverna. 

En stor tonvikt ligger på frivillighet, och läraren 
vill peka på systemet och berätta för eleverna att de har 
en stor kunskapskälla tillgänglig men låta ansvaret för 
brukandet nästan helt ligga på eleverna själva. En 
grupp elever har konsekvent sagt under vårterminen 
att de hellre arbetar på traditionellt vis istället för med 
systemet och har då fått göra det. Eleverna önskar 
betydligt mer styrning än läraren ger, och de menar att 
det i datorn finns många alldeles för starka 
distraktioner som är roligare än fysik  

Huvudtanken från lärarens sida var att nå alla 
elever och erbjuda ett komplement till den 
traditionella undervisningen, med förhoppningen att 
de svagare eleverna skulle upptäcka att det finns 
möjligheter i systemet att lyckas bättre i fysiken. Några 
av dem som går till datasalen troget tillhör gruppen 
omotiverade elever som inte vill ”plugga speciellt 
seriöst” och läraren har en förhoppning om att de 
uppskattar att kunna gå tillbaka och på så sätt bättre 
förstå undervisningen. Tyvärr visar det sig i 
fokusgruppen att så inte är fallet, då de inte arbetar alls 
när de är i datasalen.  

Den största tekniska barriären anser både lärare 
och elever vara de krångliga och outbytbara lösenorden 
de tilldelats av Theducation. I fokusgruppen kom 
ämnet social kontakt upp, och eleverna uttryckte en 
rädsla för en framtid med skola på distans och mindre 
socialt umgänge. 

Läraren har inte upplevt att stöd har saknats 

från rektor och skolledning, men har själv ordnat med 
alla praktiska detaljer utan någon egentlig inblandning 
från skolledningen.  

Blå skolan 
Blå skolan är den av skolorna som har den bästa 

tekniska utrustningen. Här ligger NVC, 
Naturvetenskapscenter, ett resurs- och 
utvecklingscenter inom matematik, fysik, kemi, biologi 
och naturkunskap för Stockholms Stads lärare och 
elever. En tidigare lärare på skolan är den som i 
praktiken skapat systemet, och en tidigare version har 
använts i en av klasserna på Blå skolan redan innan 
projektstarten. På grund av denna nära koppling 
mellan Theducation och Blå skolans personal fanns 
vetskap om projektet i god tid. Planeringen har därför 
varit grundligare, och här finns också en klass med 
elever som frivilligt anmält intresse för deltagande i 
projektet.  
 På Blå skolan används systemet av tre klasser, 
med två olika lärare. Klass 1 är den klass som sedan 
tidigare använde systemets matematik- och fysikdelar, 
och det är i denna klass fokusgruppen genomförts. 
Klass 2 använder enbart fysikmaterialet. Klass 3 är den 
enda klassen i projektet som använder Matte3000A, 
som är skiljt från resten av systemet och har en 
kursbok knuten till sig. Klass 3 är också den enda som 
inte är en naturvetarklass, och är sammansatt av elever 
som frivilligt anmält sig för deltagande i projektet.  

Statistik 
På Blå skolan besvarades matematikenkäten av 

39 elever, och fysikenkäten av 36 elever. De flesta, i 
både matematik och fysik, är ”ganska nöjda” med eller 
är ”neutralt” inställda till materialet i helhet. I övrigt 
skiljer sig resultaten så mycket åt beroende på de olika 
klassernas unika omständigheter, så dessa siffror 
presenteras under varje klass. 

Resultat klass 1 
I klass 1 skiljer sig resultaten mellan matematik- 

och fysikenkäterna så mycket så att resultaten kommer 
att behandlas separat.  

På fysikenkäten har nästan nio av tio elever 
svarar att de använder materialet ”endast i skolan” eller 
”både och, men mest i skolan”. Knappt hälften av 
eleverna uppger att de använder webbmaterialet 1 
gång/vecka eller mer, medan 30 % använder det 1-2 
gånger/månad. Helhetssynen på materialet besvaras 
med ”ganska nöjd” (45 %) och ”neutral” (55 %). 

Gällande matematiken har tre fjärdedelar 
uppgett att de endast använt materialet i hemmet, 
medan resterande svarar att de endast har använt det i 
skolan. Samtliga elever har svarat ”mer sällan” eller 
”aldrig” på frågan om hur ofta de använder 
webbmaterialet, och likadant på forumanvändningen. 
Åtta av tio elever har en neutral helhetssyn på 
materialet och resten är ”ganska nöjda”. Denna fråga 
besvarades dock endast av fem av fjorton elever.  
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Resultat klass 2 
Klass två har endast använt fysikmaterialet. 82 % 

svarar att de använder systemet ”endast i skolan” eller 
”både och, men mest i skolan”. När det gäller 
användandet av webbmaterialet svarar 28 % att de 
använder materialet 1 gång/vecka eller 1-2 
gånger/månad, och resten uppger att de aldrig 
använder det. Eleverna uppger sig vara ”ganska nöjda” 
med eller neutralt inställda till materialet.  

Läraren för klass 1 och 2 tror att IT har kommit 
för att stanna i undervisningen. Läraren uttrycker en 
viss skepticism mot helhetslösningar med datorer där 
eleven förväntas arbeta på ett självständigt sätt i 
hemmet, då sådana lösningar ställer stora krav på 
elevens motivation och ambitionsnivå. Läraren tror att 
ett sådant arbetssätt inte heller gagnar de elever som är 
i behov av stort stöd, då de är i stort behov av styrning. 

Läraren har främst haft uppfattningen att 
användandet av simuleringar ska förenkla elevernas 
förståelse för komplicerade förlopp, och det är dessa 
delar av systemet som använts.  

Gällande forumanvändningen nämner läraren 
att praktiken inte stämmer särskilt väl överens med 
Theducations vision av hur användandet skulle se ut, 
då företaget hade räknat med en betydligt större 
aktivitet från elevernas sida. 

Resultat klass 3 
På frågan om var eleverna använder materialet 

svarade 30 % att de endast använder det i skolan och 
resten att de använder det både i skolan och hemma, 
fast mest i skolan. Sju av tio elever använder 
webbmaterialet 1-2 gånger/månad och 15 % uppger 
att de använder det 1 gång/vecka. Sammanlagt 70 % av 
eleverna använder webbmaterialet mellan 30-60 
minuter per tillfälle, vilket är betydligt mer än de 
grupper som inte använder Matte3000A. 40 % av 
eleverna är neutralt inställda till materialet i helhet, 
och resten ”ganska nöjda” eller ”mycket nöjda”. 
 På grund av att denna klass är speciellt utvald för 
att delta i projektet och eleverna frivilligt anmält sig 
antog läraren att de skulle vara positivt inställda, och 
så har också varit fallet för majoriteten. Läraren uppger 
att den tekniska utrustningen i form av tillgång till 
datorer och fungerande uppkoppling har upplevts som 
problemfri. Helklassundervisning med hjälp av 
materialet har inte förekommit, utan eleverna har på 
frivilligt basis fått jobba med materialet efter lärarens 
instruktioner. 
 Läraren anser materialet mycket ojämnt, och 
nämner speciellt att antalet experiment är för lågt 
framåt slutet av kursen. Arbetsbelastningen upplevs ha 
ökat markant och stödet uppifrån anses obefintligt. 

Resultatsammanfattning Blå skolan 
Trots att de olika klasserna har använt olika 

delar av systemet under olika förutsättningar finns 
förvånansvärt mycket likheter i resultaten. Båda 
lärarna förväntade sig mer entusiasm från eleverna. 

Båda nämner också spänningen mellan 

Theducations vision av användningen och hur den 
faktiska användningen har sett ut.  

Däremot har de inte samma syn på vilka vinster 
som kan uppnås med projektet, lärare 1 tror på 
minskad arbetsmängd när materialet är inarbetat, 
medan den andra läraren inte alls har denna 
uppfattning utan mer ser en vinst i en ökad kvalitet på 
undervisningen. De har också försökt styra eleverna i 
olika grad, läraren för klass 1 och 2 har till stor del 
krävt att eleverna använder systemet, medan den andre 
betonat frivillighetsaspekten. Eleverna själva uppger 
att de vill bli styrda, men inte till den grad att de 
tvingas ta av sin fritid för att använda systemet, utan de 
vill bli styrda på skoltid. 

Både elever och lärare anser att systemet ska 
komplettera och inte ersätta befintlig undervisning. 

Sammanfattning av fallresultaten 
Gemensamt för samtliga skolor är att 

användandet av systemet inte motsvarar 
förväntningarna. Eleverna är betydligt mindre positivt 
inställda än vad som antogs vid projektstarten, och de 
vill inte jobba självständigt. Lärarna står utan stöd, och 
har inte blivit ersatta på något sätt för det merarbete 
projektet inneburit. Från början var samtliga lärare 
positivt inställda till projektet, men elevernas ointresse 
i kombination med ökad arbetsmängd och avsaknaden 
av stöd har gjort att de flesta i princip gett upp, och på 
sin höjd använder enbart systemets simuleringar.  

Diskussion 
Vad är projektets mål? 

Det råder officiellt sett inga oklarheter om vad 
som är projektets mål och syfte. I praktiken, däremot, 
varierar synen på syftet med projektet mellan nivåer 
och individer. Projektets initiativtagare talar om 
effektivisering, individanpassning och flexibelt lärande. 
Mot detta finns det exempel på lärare som inte alls har 
haft dessa mål, utan till exempel jobbat för att enbart 
göra undervisningen intressantare och mer givande för 
eleverna. Att inte alla inblandade i projektet strävar 
efter samma mål kan få effekten att de involverade 
personerna riskerar att motarbeta varandra och 
projektet misslyckas.  

Vem är slutanvändaren? 
När målet med projektet skiljer sig åt mellan 

olika deltagare är det mycket viktigt att veta vem den 
tänkta och den faktiska slutanvändaren är, särskilt om 
den tekniska förändring som sker i och med införandet 
av Theducations material ska förklaras i termer av 
”push” och ”pull-effekter” (Riis, 2000). ”Push” och 
”pull-effekter” behandlar den nivå på vilken efterfrågan 
finns av tekniska lösningar. Ska läraren ses som 
slutanvändare så leder inställningen hos lärarna och 
utbildningsförvaltningen till att det är både ”push” och 
”pullförhållanden” som gäller som förklaring till den 
tekniska förändringen. Materialet efterfrågas av både 
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lärare och utbildningsförvaltningen i och med de 
respektive vinster och förtjänster de ser med 
införandet av materialet i undervisningen. Om istället 
eleverna ses som slutanvändare blir det tydligt att 
teknikinförseln i skolan, i det här fallet, består av en 
”push-effekt” där tekniken i liten utsträckning 
efterfrågas av slutanvändaren. Den tänkta 
huvudanvändaren, eleven, är inte den som i praktiken 
utnyttjat systemet, och enligt våra resultat finns bland 
eleverna ingen efterfrågan. Det är däremot en 
självständig, aktiv elev som systemet och projektet 
anpassats till, enligt ett icke-existerande 
”pullförhållande”. Vad produktkvalitet är i ett visst 
sammanhang beror mycket starkt på att 
slutanvändaren kan identifieras så att produkten kan 
anpassas därefter. Tydligt blir då att i detta projekt har 
produkten på denna punkt missat sitt mål.  

Huvudslutsats 
För att knyta an till frågeställningen vi hade om 

vilken kontext som avgör användningen visar vår 
studie på att den kan finnas på ett övergripande plan. 
Samma problem har dykt upp i alla de tre olika miljöer 
med olika förutsättningar som vi undersökte, och av 
dessa miljöer var det ingen som riktigt kunde motivera 
eleverna. Detta tolkar vi som att problemen som 
uppstår istället har med elevernas inställningar och 
förväntningar att göra. Ser inte eleverna meningen 
med att arbeta på ett visst sätt utan ser det som 
merarbete, kommer detta nya sätt förmodligen ha 
svårt att erövra en plats som ersättare för traditionell 
undervisning. Vilket fortsätter att vara det arbetssätt 
som eleverna föredrar.   

Denna slutsats kan relateras till något vi skulle 
vilja kalla för en behovstrappa då det gäller vad som 
krävs för lyckat införande av framför allt webbaserat 
lärande i skolan. Målet med behovstrappan är att 
användningen ska fungera. För att behovstrappans 
översta steg ska kunna realiseras krävs det att tidigare 
nivåer måste vara uppfyllda, annars fastnar man på det 
tidigare steget. 
  
6. Eleverna måste ha viljan och motivationen.    
5. Kvaliteten på först tekniken, sedan    
  mjukvaran, måste vara så hög att de 
  pedagogiska metoderna går att realisera. 
4. Det måste finnas pedagogiska metoder för 
  att användandet ska kunna införlivas i 
  undervisningen.  
3. Viljan till förändring av arbetssättet måste 
    finnas hos lärare och skolledning. 
2. Det måste finnas teknik för att kunna 
    förverkliga mjukvarans funktioner. 
1. En funktionell mjukvara måste finnas. 
 

Vi vill sätta elevernas motivation till att använda 
systemet på översta steget i en sådan här hierarki. Vi 
har sett exempel på att de tekniska förutsättningarna 
finns på Blå skolan, lärare som är motiverade på 

samtliga skolor, och trots de brister som uppdagats i 
systemutvärderingen finns ett för ändamålet 
välutvecklat system Oavsett detta fungerar inte 
användandet. Vi tolkar det som projektet mycket 
mödosamt tagits sig upp till och kanske förbi steg 4 
men sedan definitivt fastnat på steg 5 eller 6 beroende 
på klass. Det verkar som om processen inte kommit 
tillräckligt långt för att göra eleverna motiverade, och 
för att göra det krävs något som vi hittills inte sett. Vi 
kan omöjligen veta vad detta består av, men utifrån 
studiens resultat verkar en viktig del vara att få 
eleverna att förändra synen på sin egen roll som elev. 
Det är först då den nya, mer aktiva elevrollen kan 
axlas, vilket verkar krävas för att arbete med datorstöd 
ska fungera i skolmiljö.  
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