
 
 

En studie av användarbeteendet  
på lektion.se – hur lärare delar 

kunskap genom lektion.se  

 

 
 
 

  
  
  
 
 
 
 

 

 
 
 

 A N N - L O U I S E  O L A U S S O N  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 Examensarbete 
 Stockholm, Sverige 2008 

 

 



 
 

En studie av användarbeteendet  
på lektion.se – hur lärare delar 

kunskap genom lektion.se 

 

 
 
 

  
  
  
 
 

 A N N - L O U I S E  O L A U S S O N  

 

 
 

  
Examensarbete inom teknik och lärande; 

människa-datorinteraktion om 30 högskolepoäng 
 vid programmet Civilingenjör och lärare, 

 inriktning matematik och IT–datateknik 
 Kungliga Tekniska Högskolan år 2008  
 Handledare på CSC var Kristina Groth 
 Examinator var Kerstin Severinson Eklundh 
 
 TRITA-CSC-E 2008:050 
 ISRN-KTH/CSC/E--08/050--SE 
 ISSN-1653-5715 
 
 
 
 Kungliga tekniska högskolan 
 Skolan för datavetenskap och kommunikation 
 
 KTH CSC 
 100 44 Stockholm 
 
 URL: www.csc.kth.se 

 

 

 
 

 

 



 
 

En studie av användarbeteendet på lektion.se – hur lärare 
delar kunskap genom lektion.se 

 

Sammanfattning  
Detta examensarbete handlar om hur lärare delar kunskap via lektion.se. Lektion.se är en sajt 
som startades 2003 och ger dess medlemmar möjlighet att dela med sig av lektionsidéer, 
diskutera intressanta frågor och ge tips och råd till andra medlemmar. Examensarbetet 
fokuserar på hur lärarna definierar och använder sajten för kunskapsdelning samt vilka 
förbättringar som kan göras för att upprätthålla och i bästa fall öka kunskapsdelningen mellan 
medlemmarna. För att kunna undersöka detta har jag gjort intervjuer med sju lärare i 
stockholmsregionen och genomfört en enkät på lektion.se. Jag har även gjort en observation 
av användarbeteendet på forumet och lektionsdatabasen.  
 
Lärarna i studien definierar sajten på olika sätt beroende på vilka funktioner de använder. De 
lärare som endast tar del av andras kunskaper och inte själva delar med sig av någon kunskap 
ser sajten som en ”tipsbank”. Bland de lärare som både delar med sig av sin kunskap och tar 
del av andras kunskaper ses sajten som en praktikgemenskap för lärare.  
 
Användningen av funktionerna på sajten varierar. Det är främst lektionsdatabasen och 
forumet som används. Endast 1 % av medlemmarna delar med sig av sina kunskaper medan 
en större del av lärarna i studien har tagit del av någon annans kunskap som t.ex. lektionsidé 
eller tips. I studien har det framkommit olika barriärer och motiv hos lärarna till att dela med 
sig av kunskaper på sajten. Barriärerna är både personliga och organisatoriska. I studien har 
feghet, prestationsångest och en känsla av att idéerna inte är tillräckligt bra nämnts av lärarna 
som exempel på personliga barriärer. Tidsbrist hos lärarna och tekniska problem med sajten 
är exempel på organisatoriska barriärer som identifierats i studien. Lärarnas kunskapsdelning 
styrs främst av deras egna behov och altruism. Till exempel vill de gärna få återkoppling på 
deras idéer och underlätta för andra lärare genom att dela med sig av sin kunskap. 
 
För att upprätthålla och i bästa fall öka kunskapsdelningen bör antalet barriärer som 
framkommit i studien minimeras. Det kan göras genom att skapa fler möjligheter till 
samarbete och att de funktioner som finns på sajten uppmuntrar till kunskapsdelning. Det 
krävs också att lärarna skapar en reflekterande kultur där kunskapsdelning ses som något 
naturligt.  
  



 
 

A study of user behavior on lektion.se  – how teachers share 
knowledge through lektion.se 

Abstract  
This thesis is about teachers who share knowledge through lektion.se. Lektion.se is an 
Internet site and started in 2003 by three teachers. It gives its members an opportunity to 
share ideas for lessons, discuss interesting topics and give advice to other members. The 
thesis focuses on how the teachers define and use lection.se for sharing knowledge and how 
the site can be improved concerning knowledge sharing. To investigate this, seven interviews 
have been conducted with teachers in and around Stockholm and a questionnaire has been 
published on lektion.se. I have also done an observation on how the members act on the site’s 
forum and the lesson database. 
 
The teachers in the study define the site depending on which functions they use and how they 
use them. The teachers who only use the lessons database or forum to get access to other 
teacher’s ideas, often see the site as a collection of tips. The teachers who use the lesson 
database or forum for both getting other teacher’s ideas and sharing their own ideas often see 
the site as a community of practice for teachers.   
 
The use of the functions on the site varies. It is mainly the lesson database and the forum that 
is used. Only 1 % of the members share their knowledge with other members. But almost 
every participant in the study has used some other teacher’s advice or lesson plan.  A number 
of barriers and motives for sharing knowledge on the site have been identified in the study. 
The barriers are both personal and organizational. Cowardice, fear and a feeling of 
inadequate ideas are some of the personal barriers identified in the study. A lack of time and 
technical problems are examples of organizational barriers. The knowledge sharing among 
the teachers are motivated by own needs and altruism.  Through knowledge sharing, they get 
feedback on their ideas and facilitate other teacher’s work.   
 
To maintain and, hopefully, increase the sharing of knowledge, the number of barriers for 
sharing knowledge must be minimized. It can be done by creating more opportunities for 
collaboration and that the functions in the site will encourage sharing knowledge. It is also 
required that the teachers create a reflecting culture where knowledge sharing are considered 
to be something natural.  
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1. Inledning 
Ger en övergripande bild av hur IKT1 har introducerats i den svenska skolan och hur vi tar 
till oss nya teknologier. Därefter beskrivs historien bakom den sajt som är aktuell för detta 
examensarbete. Slutligen presenteras problemformulering, syfte och frågeställningar för 
examensarbetet.  

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Introduktion av I K T i den svenska skolan 
På 1960-talet väcktes intresset att introducera datorer i skolan och det påbörjades en 
rad satsningar för att föra in IKT i skolan. Jedeskog (2005) väljer att beskriva 
introduktionen av IKT som fyra olika ”vågor”. En våg representerar en kampanj som 
har förts i skolorna med syfte att föra in IKT i undervisningen. Vågorna beskriver 
kampanjernas kraft och sätt att driva fram i skolan. De speglar lärarnas känslor och 
inställning när kampanjerna kommer med sådana krafter som för dem kan tolkas som 
oemotståndliga och starka. Lärarna kan reagera på olika sätt. Antingen kan de vara 
pionjärer och ta till sig den nya teknologin eller så kan de motsätta sig den och känna 
vågen rulla förbi eller över dem (Jedeskog, 2005) 

Innan den första vågen sattes igång genomförde Skolöverstyrelsen2 på 1970-talet ett 
antal småskaliga pilotprojekt med mål att introducera IKT i de svenska skolorna 
(Jedeskog, 2005). Som resultat från pilotprojekten antogs en policy av 
Skolöverstyrelsen som innehöll direktiv kring hur datorer skulle användas i skolan.  
Policyn gav lärarna uppdraget att finna situationer i undervisningen där datorer kunde 
användas. Av ekonomiska skäl ansåg beslutsfattarna att endast högstadiet var i behov 
av datorer. Under 1970-talet tog även några lärare egna initiativ för att föra in datorn i 
skolan. Det var ofta lärare som undervisade i matematik eller naturvetenskapliga 
ämnen (Riis, 2000). 

1984 påbörjades den första vågen genom att riksdagen beslutade att datorkunskap 
skulle introduceras som ämne och att datorer skulle användas i grundskolan 
(Jedeskog, 2005; Riis, 2000). Alla elever i högstadiet skulle få 80 timmars 
undervisning i datorkunskap som omfattade undervisning om, med och av datorer. 
Under en period av tre år tilldelades högstadieskolorna 20 miljoner per år för inköp 
av datorer. Pengarna räckte till ungefär 8 datorer per skola. Tillsammans med 
pengarna erbjöds en lärare på varje skola fortbildning inom datorkunskap. 
Huvudsakligen sköttes undervisningen i datorkunskap av lärare inom matematik eller 
naturvetenskapliga ämnen. De hade sedan tidigare genom egna initiativ blivit bekanta 
med datorn och hade erfarenhet från hur den kunde användas i undervisningen. (Riis, 
2000). 
                                                           
1 IKT är en fortkortning av Information- och KommunikationsTeknik. Betonar mer vikten av 
kommunikation än vad IT (InformationsTeknik) gör. (Nationalencyklopedin, 2007a) 

2 Föregångaren till Skolverket. Lades ner 1991 då de flesta uppgifterna övertogs av Skolverket. 
(Nationalencyklopedin, 2007b) 
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Sent 80-tal och tidigt 90-tal introducerade Skolöverstyrelsen en ny kampanj, ”Datorn 
och skolan”, som representerar den andra vågen. Kampanjen bestod av tre olika 
nivåer; nationell, regional och lokal nivå. På nationell nivå producerade en grupp av 
experter pedagogisk programvara med syfte att vara prototyper som kunde användas 
för ytterligare utveckling i skolorna. Regionalt startades elva center med samma 
uppgift som expertgruppen men hade även uppdraget att skynda på utvecklingen av 
lärarutbildningen. På lokal nivå innebar kampanjen att ungefär 160 olika 
skolutvecklingsprojekt blev sponsrade. Målet var att uppmuntra lärare till att 
undersöka möjligheterna att använda datorn i undervisningen samt att ge lärarna 
erfarenheter att använda datorer i undervisningen. Många av de lokala projekten 
handlade om att lärare utvecklade egna program eller förändrade de program som 
redan existerade för att sedan testa dem i klassrummet. Att kampanjen fokuserade på 
mjukvaruutveckling istället för antalet datorer skiljde den från den tidigare 
kampanjen. Under denna period blev datorer alltmer vanliga i ämnen som svenska, 
engelska och andra språk. Anledningen var de ordbehandlingsprogram som datorerna 
i skolan förseddes med och som kunde användas som en naturlig del av 
språkundervisningen. 1991 skedde också en förändring i skolans administration då 
ansvaret för administrationen flyttades från staten till kommunerna (KK-stiftelsen, 
2004).  

Kampanjerna som genomfördes under första och andra vågen var inte de enda projekt 
som fokuserade på användning av datorn men är de största och de som har 
utvärderats (Riis, 2000). Jedeskog (2005) nämner att de två första vågorna inte gav 
det direkta genomslaget för IKT i skolan, vilket politikerna hade hoppats på. De 
lärare som var innovativa i första vågen hade blivit omsprungna av 
teknologiutvecklingen. Den andra vågen gav bara datorn en roll som ordbehandlare 
och verktyg i ämnen som svenska, språk och specialpedagogik (Jedeskog, 2005). 

1994 var året som utvecklingen kom in i en ny fas och den tredje vågen sattes igång.  
Skillnaden från de tidigare kampanjerna låg i vem som genomförde kampanjerna, vad 
de innehöll och dess omfattning (Jedeskog, 2005). Skolverket fick uppdraget att 
utveckla och ansvara för det svenska skoldatanätverket och ta del i utvecklingen av 
ett nordiskt skoldatanätverk. Skoldatanätverket var ett nätverk som främst vände sig 
till lärare. 1994 bildades ”Kunskap och Kompetens Stiftelsen”, KK-stiftelsen. 
Stiftelsen ville satsa mer än en miljard på informationsteknik (IT) i de svenska 
skolorna (Riis, 2000). Pengarna kom från avskaffandet av de svenska 
löntagarfonderna som riksdagen beslutade om på våren 1990. 1994 antogs en ny 
läroplan för grundskola och gymnasium som fokuserade mer på effekterna av att 
använda IT, som t.ex. källkritik, än vad tidigare läroplaner hade gjort (KK-stiftelsen, 
2004) 

Mellan 1996 och 1997 startade KK-stiftelsen fyrtornsprojektet som omfattade 
ungefär 30 olika projekt. Tanken var att skapa erfarenheter som likt en fyr kunde lysa 
och visa vilken väg som man skulle välja och inte välja. Projekten genomfördes 
främst på kommunnivå men kunde även omfatta flera kommuner eller ett helt län. 
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Skillnaderna mellan tidigare projekt och projekten som startades av KK-stiftelsen var 
att KK-stiftelsen fokuserade på få deltagare och gav dem mycket resurser samt att 
projektet inte styrdes av någon som officiellt var bunden till skolorna. 1999 
avslutades fyrtornsprojektet (Nissen, 2002). 

Den fjärde vågen sattes igång 1999 när en nationell satsning på IT i skolan, ITiS 
introducerades och den varade fram till 2002. Även denna satsning skiljde sig från de 
tidigare när det gällde innehåll, spridning och vem som genomförde satsningen 
(Jedeskog, 2005). ITiS initierades av regeringen och berörde förskolan, grundskolan, 
specialskolan, samiska skolor, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning och 
folkhögskolan. Syftet var att ge lärarna stöd för att börja använda IT och ta vara på de 
möjligheter som den nya tekniken gav upphov till. Regeringen ville också att ITiS 
skulle bli ett sätt att göra undervisningen mer varierande och få skolan att bli en 
spännande arbetsplats för både elever och lärare. ITiS fokuserade på lärarna och såg 
lärarna som förnyarna av svensk skola. Satsningen bestod av tre delar; 
kompetensutveckling, simuleringsåtgärder och infrastruktursatsning. Ungefär 60 
procent av den svenska lärarkåren deltog i ITiS. Som ett resultat av satsningen fick 
t.ex. varje lärare en egen dator och en egen e-postadress (Chaib och Tebelius, 2004). 
KK-stiftelsen koordinerade sina projekt med ITiS och blev en viktig del i den 
nationella satsningen av IT i skolorna (Nissen, 2002). 

2002 gavs kommunerna det finansiella ansvaret för utvecklingen av IKT i skolan. 
Regeringen beslutade att ge Myndigheten för Skolutveckling uppdraget att stödja 
kommunerna i deras arbete med IKT i skolan (Halldestam, 2005). 2005 förlängdes 
Myndigheten för skolutvecklingens uppdrag att stödja användningen och 
utvecklingen av IT i den svenska skolan. Som en del av uppdraget startades projektet 
Praktisk IT och Mediakompetens, PIM. Projektet var en ”kombination av 
handledningar på Internet, studiecirkel och hjälp i vardagen” (Multimediabyrån, 
2007). Det webbaserade studiematerialet riktade sig mot svenska pedagoger 
(Multimediabyrån, 2007). 

1.1.2 Användning och utveckling av teknologier 
Jobring (2004) tar upp överföring och deltagande som två sätt att se på hur 
teknologier används. Överföring, även kallad ”push”, vilket innebär att informationen 
”trycks ut” till användaren med hjälp av tekniken (Jobring, 2004). Riis (2000) väljer 
att förklara överföring som att tekniken finner sina egna användare och sin egen 
användning. När Internet kom användes överföring av en del företag genom att de 
skapade informationsportaler som innehöll intressant information för användarna. De 
trodde då att antalet besökare på portalen skulle öka men det visade sig vara fel. 
Anledningen var främst att vår syn på teknik och dess användning hade förändrats. 
Ett exempel på ett område, som innehåller en stor del av överföring, är E-learning där 
användaren klickar sig igenom ett förutbestämt material (Jobring, 2004).  

Den andra modellen att se på användning av teknik kallas deltagande eller ”pull” och 
innebär att användare är delaktig i skapandet och presentationen av materialet med 
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hjälp av tekniken. Information från en användare görs tillgänglig för andra användare. 
Det som erbjuds användaren från början är ett tomt ”skal”, en form av kontext, där 
användaren kan sprida sin egen information och även ta del av andras 
information(Jobring, 2004). Drivkraften bakom den tekniska utvecklingen är 
användarnas behov och efterfrågan (Riis, 2000). Dessa två modeller att se på 
användning och utveckling av teknologier är varken oberoende av varandra eller 
statiska. Historiskt sett har överföringsmodellen varit dominerande men på senare tid 
har deltagandemodellen tillämpats mer och mer (Jobring, 2004). 

Riis (2000) menar att de satsningar som gjordes fram till 1990-talet var goda exempel 
på överföringsmodellen. Staten satsade minst 500 miljoner på att överföra 
datortekniken till den svenska skolan utan att majoriteten av lärare eller elever hade 
efterfrågat det. Riis (2000) nämner toppstyrning som en anledning till att 
överföringsmodellen var så dominant.  

1.1.3 L ektion.se – en sajt av lärare för lärare 
Lektion.se är en sajt som använder sig av deltagandemodellen för att nå ut till sina 
användare. Den skiljer sig på så sätt från de satsningar som tidigare har gjorts kring 
IKT-användningen i skolan. Sajten startades 2003 av tre lärare och var till en början 
ett fritidsprojekt. Sedan 2006 arbetar de tre lärarna heltid med sajten. De vände sig i 
början endast till högstadiet men omfattar nu förskola, grundskola och gymnasium. 
Sajten är gratis att använda och finansieras genom annonsintäkter (Hellblom, 2007). 
En av lärarna som startade sajten menar att lektion.se är en form av vidareutveckling 
av ITiS och de vill likna den vid ett virtuellt lärarrum (Johnson, 2006). I dagsläget har 
sajten över 140 000 registrerade medlemmar.   
 
Sajten erbjuder fem olika funktioner som är lektionsdatabas, forum, länksamling, 
leverantörsarkiv och jobbarkiv. Lektionsdatabasen innehåller lektionsupplägg som 
lärare har laddat upp. Lektionsidéerna delas upp efter skolform: förskola/fritids, 
grundskola och gymnasium. Varje skolform innehåller ett antal kategorier t.ex. 
SO/Sv eller Ma och varje lektionsidé tillhör minst en kategori. I lektionsdatabasen har 
medlemmarna möjlighet att ge lektionsuppläggen en ”tummen upp” och antalet 
”tummen upp” visas för respektive lektionsupplägg.  I forumet ges det möjlighet för 
lärarna att diskutera kring intressanta frågor samt de lektionsupplägg som har lagts 
upp i lektionsdatabasen. Länksamlingen byggs upp av lärare som ger tips om 
användbara sajter på Internet. Genom leverantörsarkivet kan man söka bland 
skolleverantörer, för att t.ex. kunna hitta läromedelsföretag eller företag som anordnar 
klassresor. I jobbarkivet kan medlemmarna söka bland lediga lärarjobb i hela Sverige.  

1.2 Problemformuler ing 
Examensarbetet fokuserar på användandet av lektion.se och vilken roll sajten kan 
spela för delning av kunskap mellan lärare. På sajten delar medlemmarna information 
med varandra, vilket i sin tur ger upphov till en kunskapsdelning3 mellan 
                                                           
3 Förhållandet mellan kunskap och information diskuteras närmare under avsnitt 2.1.2. 
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medlemmarna. Jag undersöker hur lärarna använder sajten som en resurs för att dela 
med sig av sin kunskap i form av information, vilka behov kunskapsdelningen fyller 
hos lärarna och vad som bidrar till samt motverkar kunskapsdelningen hos en 
yrkeskår som enligt min åsikt har varit sena med att ta till sig IT och dess möjligheter.  

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka hur lektion.se definieras och används av lärarna. Ytterligare 
ett syfte är att belysa vilka förändringar som kan göras hos sajten för att upprätthålla 
och i bästa fall öka kunskapsdelningen bland dess medlemmar.  

1.4 F rågeställningar 
De frågeställningar som då blir intressanta att undersöka och som är centrala för 
rapporten är följande: 

‐ Hur definierar lärarna lektion.se?  
‐ Hur delar lärarna information med varandra genom lektion.se? 
‐ Vilka behov är det hos lärarna som uppfylls genom kunskapsdelningen på 

sajten? 
‐ Vilka förbättringar kan genomföras på lektion.se för att upprätthålla och i 

bästa fall öka kunskapsdelningen bland lärarna? 

1.5 Avgränsningar 
Jag kommer att i detta examensarbete fokusera på lärarna som använder lektion.se. 
På sajten förekommer det andra användare som t.ex. elever och föräldrar men deras 
användande av sajten har jag valt att utesluta från min studie. Jag kommer även att 
endast behandla de funktioner på sajten som finns tillgängliga då examensarbetet 
påbörjas. De funktioner som läggs till under tiden examensarbetet pågår kommer jag 
att bortse från i mina intervjuer, enkäter och observationer. 

I detta examensarbete kommer den teoretiska delen kring kunskapsdelning hänvisa 
till organisationsteorin. Jag är medveten om att andra teoretiska områden kan tolka 
kunskapsdelning på andra sätt. Det kan innebära att de resultat jag kommer fram till 
kan motsäga vad andra teorier säger men det är en avgränsning som jag har varit 
tvungen att göra.
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2. T eori  
Avsnittet handlar om kunskapsdelning och gemenskaper med syfte att dela kunskap mellan 
dess medlemmar. Först definieras begreppet kunskap och vilka olika typer av kunskap som 
finns. Därefter behandlas kunskapsdelning och de barriärer samt motiv som finns kring 
kunskapsdelning. Den avslutande delen inleds med att definiera begreppet gemenskap och 
sedan belyses gemenskaper med syfte att dela kunskap på Internet. Slutligen nämns 
gemenskaper med syfte att dela kunskap bland lärare och vilka erfarenheter som finns inom 
det området.  

2.1 K unskapsbegreppet 
Kunskap är ett begrepp som blir allt viktigare i dagens samhälle. Många anser att vi 
går från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Vi tar del av andras 
information och skapar vår egen kunskap utifrån informationen. Vi delar också med 
oss av våra egna kunskaper till andra genom att delge den information vi har. För att 
få en förståelse kring hur kunskap delas mellan individer och vilka faktorer som 
spelar roll för kunskaps- och informationsdelning har jag valt att diskutera begreppet 
kunskapsdelning utifrån organisationsteoretiska aspekter och området Knowledge 
Management. För att kunna förstå begreppet kunskapsdelning bör det klargöras vad 
kunskap betyder och vilka olika typer av kunskap som det finns. 

Enligt Nationalencyklopedin (2007c) kan frågan om vad kunskap är besvaras av 
kunskapsteorin (även kallad epistemologi) som är en huvudgren till filosofi. 
Kunskapsteorin tar upp Platons tankar kring kunskap där han frågade sig vad det är 
för skillnad mellan att ha en åsikt eller sann uppfattning om något och att verkligen 
veta något, dvs. ha kunskap. Det svar han kom fram till var att ha kunskap betyder att 
man förutom har en åsikt eller sann uppfattning om något även har goda grunder för 
sin åsikt. Denna tolkning har varit central för de tre villkor som idag anses ska vara 
uppfyllda för att någon ska kunna sägas ha kunskap om något. Om P ska anses ha 
kunskap om påstående A måste följande vara uppfyllt: 

1) att A är sann 
2) att P håller A för sann och 
3) att P har goda grunder för att hålla A för sann. (Nationalencyklopedin, 2007c) 

2.1.1 Olika typer av kunskap 
Enligt Nonaka och Konno (1998) finns det två olika typer av kunskap; explicit och 
implicit kunskap. Den explicita kunskapen är kunskap som både formellt och 
systematiskt kan förmedlas läsbart mellan människor. Explicit kunskap kan uttryckas 
i ord och siffror. Den delas mellan människor genom data, specifikationer, manualer, 
formulär och liknande (Nonaka och Konno, 1998). Frappaolo (2006) beskriver 
explicit kunskap som den sortens kunskap som lätt kan förmedlas mellan människor 
både synkront och asynkront. Han menar även att explicit kunskap är den information 
som våra diskussioner innehåller. Den kan lätt överföras med hjälp av tekniska 
hjälpmedel (Frappaolo, 2006). Exempel på explicit kunskap är regler, instruktioner, 
specifikationer för olika produkter och patent (Bark m.fl., 2002). Inom organisationer 
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har man länge fokuserat på den explicita kunskapen och hur den ska förmedlas inom 
organisationer med hjälp av informationsteknologi (Frappaolo, 2006).  

Den andra typen av kunskap kallar Nonaka och Konno (1998) för implicit kunskap 
och är kunskap vi inte tydligt kan se eller uttrycka. Den innehåller en persons 
färdigheter, s.k. ”know-how” och kognitiva kunskap vilket är tro, ideal och mentala 
modeller. Bark m.fl. (2002) kallar denna typ av kunskap för ”tyst kunskap” och 
menar att det är kunskap som är komplex och har varit under utveckling en lång tid. 
Tyst kunskap kräver inte mycket tid eller tankearbete då den används. Exempel på 
tyst kunskap är att kunna cykla eller att kunna hantera en stökig elev. Bark m.fl. 
(2002) menar att tyst kunskap ofta överförs mellan människor i en organisation 
genom gemenskaper som jag ska komma in på senare under avsnitt 2.3.2.    

Det har inom området Knowledge Management förekommit två olika sätt att se på 
kunskapshanteringen inom en organisation. Bark m.fl. (2002) liknar de två sätten vid 
två olika strategier, kodifieringsstrategin och personaliseringsstrategin. 
Kodifieringsstrategin innebär att man inom organisationer försöker koda och lagra 
kunskapen. Syftet är att alla medarbetare genom sökning kan finna den lagrade 
kunskapen och sedan använda den. På så sätt försöker man hålla kvar kunskapen 
inom organisationen. Personaliseringsstrategin har ett annat syfte, den vill underlätta 
för medarbetarna att hitta andra människor med önskade erfarenheter och kunskaper. 
Det handlar om att öka kvaliteten på kunskapen i organisationen. När man följer 
personaliseringstrategin anser man att det inte går att koda kunskap och sedan lagra 
den, utan man menar att ny kunskap uppstår i kommunikationen mellan människor. 
Det som anses vara viktigt är dialogen mellan människor. Bark m.fl. (2002) påpekar 
att kodifieringsstrategin sällan är framgångsrik i och med att den inte skiljer på 
information och kunskap.  

2.1.2 Relationen mellan data, information och kunskap 
Gränsen mellan kunskap och information går inte att bestämma exakt. Men de har 
tillsammans med begreppet data en relation till varandra. Enligt Bark m.fl. (2002) är 
kunskap beroende av information som i sin tur är beroende av data. Data kan ses som 
symboler utan mening vilka inte har någon relevans eller något syfte. Information 
uppstår då data sätts in i ett sammanhang eller symboler sätts i en bestämd ordning. 
För att informationen ska få någon betydelse för människor krävs det att en relation 
mellan information och människor uppstår. Det ska ske någon form av tolkning. 
Kunskap är de slutsatser som vi kan dra av tillgänglig information och data. Vi kan 
lätt förstå var gränsen går mellan data och information men det är svårare att dra 
någon gräns mellan information och kunskap.  

Bark m.fl. (2002) tar upp tre skillnader som finns mellan information och kunskap 
och som kan hjälpa oss att skilja mellan de två begreppen. Den första skillnaden är att 
kunskap är bundet till en person medan information är oberoende. Den andra 
skillnaden är att kunskap är svårare att separera från en specifik situation än 
information och slutligen att kunskap är beroende av en persons förståelse och 
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engagemang (Bark m.fl., 2002). Personens relation till informationen är väsentlig för 
att vi ska kunna klassa något som kunskap. På lektion.se delar medlemmarna med sig 
av information som t.ex. lektionsidéer. För att det ska ske någon form av 
kunskapsdelning krävs det att medlemmarna tar till sig informationen och skapar sin 
egen kunskap utifrån informationen som finns tillgänglig. 

2.2 K unskapsdelning 
Kunskapsdelning är ett fenomen som behandlas inom organisationsteorin. Det är en 
del av kunskapshanteringen i en organisation (Ahmed m.fl., 2002). Hendriks (1999) 
menar att kunskapsdelning är knutet till kommunikation och skiljer sig från 
informationsdelning. När man ska dela kunskap kräver det minst två parter där den 
ena ger ifrån sig kunskapen och den andra tar emot. Den som delar med sig av 
kunskap förmedlar på något sätt sin kunskap genom att t.ex. att tala eller skriva och 
den som tar emot kunskapen uppfattar dessa uttryck av kunskap genom att t.ex. 
lyssna eller läsa en bok. Figur 1 nedan beskriver förenklat processen kring hur 
kunskapsdelning ser ut. Den delar upp processen i två delprocesser, externalisering 
och internalisering. Mellan dessa två processer finns det ett antal barriärer som kan 
förhindra internaliseringen av den externaliserade kunskapen (Hendriks, 1999). Jag 
går närmare in på vilka de barriärerna är under avsnitt 2.2.1. Kunskapsdelning har 
stor betydelse för resultatet hos en grupp. Är deltagarna i gruppen bra på att dela med 
sig av sina kunskaper presterar gruppen bättre än om deltagarna inte delar med sig av 
sina kunskaper (Cress och Hesse, 2004).  

 

F igur 1.1 - K unskapsdelning (H endriks, 1999, s. 93) 

2.2.1 Barriärer vid kunskapsdelning 
Enligt Ahmed m.fl. (2002) är kunskapsdelning inom en organisation inte lätt att 
genomföra på grund av olika barriärer hos människor. En av dessa barriärer som 
begränsar kunskapsdelning är att kunskap är makt vilket kan ge människor en känsla 
av trygghet och inflytande i en organisation. Delar man med sig av sin kunskap kan 
det ses som att man får en minskad makt inom organisationen. En annan barriär som 
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Ahmed m.fl.(2002) tar upp är att individer inte anser att kunskapsdelning är deras 
arbete och att det krävs merarbete av dem för att dela med sig av sin kunskap.  

Cress och Hesse (2004) behandlar kunskapsdelning och tar upp fall då man använder 
sig av databaser för att dela kunskap. De menar att de orsaker som ligger bakom att 
människor inte vill dela med sig av sin kunskap vid kunskapsdelning är av 
psykologisk karaktär. De håller med Ahmed m.fl. (2002) om att kunskap är makt 
vilket kan ge upphov till att människor inte delar med sig av kunskap. De tar även 
upp att en individs ”kostnad” att dela med sig av sin kunskap inte motsvarar det 
individen får tillbaks efter att ha delat med sig. Därför väljer många att inte dela med 
sig utan bara tar av det som andra har gett. Cress och Hesse (2004) säger att en 
strategi där man håller inne med sin information är dominerande då det är den mest 
effektiva strategin för varje individ oavsett vad de andra gör. Om man istället ser till 
gruppen som helhet, är det mer effektivt för gruppen om alla individer delar med sig 
av sin information. De nämner även att då man publikt delar kunskap karakteriseras 
det av två saker där det ena är att databasens innehåll inte förändras då någon 
använder informationen och att allt material är tillgängligt för alla, oavsett om man 
har delat med sig av sina kunskaper eller inte. Någon som delar kunskap publikt kan 
inte förvänta sig att få information av de som använder hans eller hennes bidrag. Det 
blir en typ av generaliserat utbyte istället för direkt utbyte.  

Cress och Hesse (2004) har genomfört ett experiment där de undersöker olika 
metoder för att öka kunskapsdelningen i en grupp där människor samarbetar. De 
gjorde fem olika modifieringar på sitt experiment och de kom fram till resultatet att 
det är vanligt att människor inte delar med sig av sina kunskaper i delade databaser 
utan bara tar del av andras kunskaper. Det fanns dock några faktorer som påverkar i 
vilken utsträckning man delade med sig. Beroende på hur viktig informationen var 
valde man att dela med sig mer eller mindre. Kunskap som ansågs extra viktig delade 
fler med sig av än kunskap som ansågs mindre viktig. Man valde alltså ut det man 
bidrog med utifrån vad de andra hade för behov. De lyckades inte helt med att ta bort 
beteendet att man tar mer än man delar även om man utlovar någon form av bonus 
för dem som delar med sig. En slutsats som drogs av detta var att en förändring i 
strukturen hos kunskapsdelningen genom att minska kostnader eller öka bonusar var 
mer begränsad än de sociala faktorerna. De såg en stark effekt på återkopplingen över 
hur mycket de andra bidrog till samarbetet. Där påpekar de att anonymiteten som kan 
förekomma i databaser ökar relevansen för sociala ledtrådar hos systemet.  

2.2.2 Motiv till att dela med sig av kunskap 
För att en individ ska dela med sig av sin kunskap ligger ett antal motiv bakom ett 
sådant beslut. Det finns en koppling mellan en individs tillfredsställelse med en 
relation eller gemenskap och dess vilja att bidra och dela kunskap inom den. 
Människor värderar varje alternativ handling så att den totala ”kostnaden” från en 
handling blir så liten som möjligt. Koper m.fl. (2004) lyfter fram fyra huvudmotiv till 
varför människor väljer att dela med sig av sin kunskap:  
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 Personligt behov 
Det finns en förväntan att när man delar med sig av kunskap så får man 
tillbaks någon form av användbar information. Det finns en möjlighet till att 
få återkoppling på det material man har delat med sig av.  

 Anseende 
Genom att bidra med kunskap syns man mer i gemenskapen och kan få en 
ökad status i framtiden. 

 Altruism 
Man väljer att dela med sig för att det anses positivt att dela med sig och att 
man får en personlig tillfredsställelse att veta att ens eget material används av 
andra. Det ses även som ett nöje att utveckla saker tillsammans med andra. 

 Belöning 
Man får någon form av belöning t.ex. pengar när man delar med sig av sin 
kunskap. 

Koper m.fl. (2004) påpekar att om man använder sig av belöning kan det påverka det 
altruistiska motivet att dela med sig av kunskap. När det anses positivt att dela med 
sig av kunskap är det altruism som styr kunskapsdelningen i större utsträckning än 
vad egenintresse som personligt behov och anseende gör. Ju mer egenintresse det 
finns kring att dela kunskap desto mindre kunskap delas och människor blir mindre 
intresserade av att använda kollaborativa verktyg. Ytterligare en fara med att 
egenintresse är dominerande inom en kunskapsdelande gemenskap är att det kan 
finnas en tendens bland medlemmarna att dela med sig av sådant som inte är relevant 
för gemenskapen. Kunskapsdelning bör sträva mot att uppfylla det gemensamma 
syftet för gemenskapen. Förutom de fyra skälen som påverkar individers 
kunskapsdelning nämner Koper m.fl. (2004) två andra centrala motiv; gemensamma 
mål och värderingar hos gemenskapen samt gemensamma relationer inom den.  

2.3 G emenskaper med syfte att dela kunskap  
2.3.1 Gemenskap 
Community är ett känt begrepp inom området Computer-Supported-Collaborative-
Learning, CSCL. Jag kommer i denna rapport använda mig av den svenska 
översättningen gemenskap för uttrycket community. Det finns olika definitioner på 
vad en gemenskap är och jag kommer nedan att presentera ett urval av dem för att ge 
läsaren en bild av vad begreppet innebär. En gemenskap är ett socialt fenomen i 
människans liv med syfte är att skapa och upprätthålla kontakt mellan människor.  
Mynatt m.fl. (1998) beskriver gemenskaper som ”en speciell typ av social 
produktion” (Mynatt m.fl., 1998, s. 128). De nämner tre olika särskiljande egenskaper 
för en gemenskap. Först menar de att den är en lokal form av en social grupp, den är 
byggd av slutna och ett fåtal relationer. Den andra egenskapen är att relationerna 
inom en gemenskap är meningsfulla och är multidimensionella. Slutligen anser de att 
en gemenskap befinner sig i en ständig förändring och i och med det är dynamisk 
(Mynatt m.fl., 1998)  
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Enligt sociologen Bauman (2001) kännetecknas en gemenskap av förståelse, 
gemensamma värderingar, tillhörighet, hänsynsfullhet och samarbete mellan 
medlemmarna. Han menar att människor anser att det är något positivt att tillhöra en 
gemenskap (Bauman, 2001). Carlén (2001) betonar att en gemenskap kännetecknas 
av en känsla av samhörighet. Alla medlemmarna i en gemenskap har något som 
binder dem samman. I en gemenskap delar medlemmarna erfarenheter, kunskap, 
intressen, ägandeskap och gemensamma idéer (Carlén, 2001). En gemenskap kan inte 
tvingas fram utan uppstår spontant av sig själv (Bark m.fl., 2002). 
 
Gemenskaper kan användas för att dela kunskaper och kan betraktas ha två olika 
funktioner, kunskapsspridning och produktion av ny kunskap. Kunskapen inom en 
gemenskap utgörs främst av tyst kunskap och sprids oftast muntligen mellan 
medlemmarna genom olika berättelser. Berättelser har stor betydelse för bevarandet 
av kunskap inom gemenskapen (Bark m.fl., 2002).   

2.3.2 K unskapsnätverk och praktikgemenskap 
Om det används någon form av informationsteknik inom en gemenskap som delar 
kunskap definierar Bark m.fl. (2002) gemenskapen som ett kunskapsnätverk. Man 
kan se det som en gemenskap på Internet med syfte att dela kunskap. Preece (2000) 
presenterar fyra kriterier som ska vara uppfyllda för att det ska anses vara en 
gemenskap på Internet.  De tre första punkterna definierar vad en gemenskap är och 
den fjärde punkten vad som gör att gemenskapen är en gemenskap på Internet. 
 

 Den ska bestå av människor som interagerar med varandra med syfte att 
uppfylla deras egna behov eller utföra vissa uppgifter som t.ex. moderator 
eller leda diskussioner. 

 Människorna ska dela ett gemensamt syfte som t.ex. ett intresse, behov eller 
utbyte av information som ger gemenskapen en anledning att finnas.  

 Gemenskapen innehåller regler, ritualer, lagar eller antaganden som styr 
interaktionen mellan människor.  

 Det finns ett datorsystem som stödjer och förmedlar kontakten mellan 
människorna i gemenskapen och som främjar en känsla av samhörighet 
mellan medlemmarna (Preece, 2000). 

 
Wenger (1998) beskriver en typ av gemenskaper som kallas ”Community of 
Practice” (sv. praktikgemenskap) som är en informell gemenskap som skiljer sig från 
organisatoriska gemenskaper.  Det är en grupp av medlemmar gör någon form av 
praktiskt arbete tillsammans och som genom interaktion med varandra förbättrar sig 
(Wenger, 1998). En virtuell praktikgemenskap är ett nätverk med medlemmar som 
har ett gemensamt intresse och som använder Internet för att kommunicera med 
varandra. Medlemmarna delar material och kunskap med varandra för att främja varje 
individs kunskapsutveckling (Gannon-Leary och Fontainha, 2007).  
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2.3.3 Medlemstyper hos en gemenskap på Internet 
Preece (2000) beskriver de olika medlemmarna i en nätgemenskap utifrån vilka roller 
de har i gemenskapen. De roller som finns i en gemenskap kan påverka gemenskapen 
både positivt och negativt. De roller som tas upp är moderatorer, professionella, 
provokatörer och lurkers. Moderatorer är personer som hjälper till kontrollera och 
styra gemenskapen. Deras uppgifter kan vara att förhindra uppkomsten av spam, 
starta nya diskussioner, svara på frågor kring gemenskapen och se till att 
medlemmarna sköter sig. De professionella är en grupp av experter som kan svara på 
frågor från andra medlemmar. I en gemenskap för lärare kan det vara forskare inom 
pedagogik och i medicinska gemenskaper kan doktorer utgöra gruppen av 
professionella. Provokatörerna är de vanliga medlemmarna som kommer med inlägg 
och driver diskussioner framåt. Lurker omfattar medlemmar som inte deltar i 
aktiviteterna utan observerar vad som sker i det tysta. De är en del av huvudfigurerna 
men är inte aktiva i lärgemenskapens aktiviteter och dess utveckling. Lurkers är 
vanliga i gemenskaper. Enligt Preece (2000) är Lurkers en grupp som många irriterar 
sig på då de anses tillhöra en grupp utan att ge någonting tillbaka. Anledningar till att 
medlemmar inte deltar i aktiviteterna men observerar det som pågår i gemenskapen i 
det tysta kan vara att de inte förstår sig på gemenskapen, att det finns någon form av 
tidsbrist, att medlemmarna inte har några behov att delta aktivt, att det beror på 
strukturen hos gemenskapen, att medlemmarna är rädda för att delta eller att inlägg 
har stor betydelse. Intressant att notera är att Lurkers ofta har en känsla av att de 
tillhör gemenskapen trots att de inte har tillfört något till (Preece, 2000). Denna grupp 
kan vara negativ för gemenskaper som har som syfte att dela kunskap eftersom det är 
deltagarnas aktivitet som utvecklar gemenskapen och gör den varaktig.  

Open eLearning Content Observatory Services, OLCOS, (2007) hänvisar till siffror 
som berör hur många som delar med sig av sina lärresurser i en gemenskap kring 
digitala arkiv. Man har kunnat iaktta på olika diskussionsform, Wikis och 
gemenskaper där besökarna bidrar med innehåll att ungefär 1 % av medlemmarna 
skapar innehåll och 10 % interagerar med det innehållet genom att kommentera eller 
föreslå förbättringar och resterande 89 % tittar på.  Det viktigaste för en gemenskap 
som inbjuder medlemmarna att bidra med material är att minst 10 % av dem lägger 
till något till de aktiviteter och material som redan finns. Det tas upp en teori som de 
kallar för ”sökande-smygande-bidragande” som kan beskriva inlärningsprocessen hos 
medlemmarna i en gemenskap som är beroende av medlemmarnas aktivitet och 
bidrag. Teorin kan beskrivas i fyra olika steg. Första steget är att personer 
intresserade i något lockas till det genom att söka efter länkar på Google. Andra 
steget är att de kommer att hitta platser som stämmer överens med det de sökte. Det 
kan vara gemenskaper, Wikis eller webblogg. Därefter blir de smygare, dvs. 
återkommer till platsen för att ta del av de kommentarer och diskussioner som 
försiggår på platsen. De prenumererar kanske på nyhetsbrev eller något RSS-flöde. 
Sista steget är att de känner sig så pass bekväma med gemenskapen att de bidrar till 
den. För att öka andelen aktiva deltagare i en gemenskap menar författarna till 
rapporten att man inte bör stänga ute de som bara vill observera och även utveckla 
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gemenskapen genom att använda sig av direkta informationskanaler t.ex. nyhetsbrev 
via e-post och öka möjligheterna för att vara aktiv (OLCOS, 2007).  

2.3.4 Praktikgemenskaper för lärare 

2.3.4.1 Electronic Community of Teachers (ECOT) 
Brazelton och Gorry (2003) skapade en gemenskap, Electronic Community of 
Teachers (ECOT), för lärare i en delstat i USA. Syftet var att ge lärarna en möjlighet 
att lära från varandras kunskaper kring hur de använde datorn i klassrummet. ECOT 
är en virtuell praktikgemenskap där lärare kan dela med sig av erfarenheter och skapa 
nya kontakter med andra lärare. I deras artikel ”Creating a Knowledge-Sharing 
Community: If You Build It, Will They Come?” tar de upp utvecklingen hos ECOT 
och hur lärarna tog till sig gemenskapen. ECOT består av två delar där den ena 
omfattade asynkrona forum, e-post för lärarna, individuella och gemensamma 
kalendrar, chatrum och arbetsytor med möjlighet för diskussion. Den andra delen 
innehöll en server med plats för videos som rörde fortbildning och föreläsningar av 
forskare samt olika multimediademonstrationer av undervisning som andra lärare i 
ECOT hade lagt upp. Gemenskapen fanns tillgänglig via Internet. 

De såg att lärarna använde gemenskapen på olika sätt.  Författarna kallade ett fåtal av 
lärarna för kunskapsstewards. De är medlemmar som organiserar, uppdaterar och 
delar med sig av sin kunskap dagligen. Det som driver dem är en nyfikenhet och en 
vilja att dela med sig av sin kunskap. Deras anseende blir bättre ju längre 
gemenskapen finns och deras inlägg kan få en högre status än andra medlemmars 
(Brazelton och Gorry, 2003). Deras roll kan liknas vid rollen professionella som 
Preece (2000) tog upp. Brazelton och Gorry (2003) väljer att även inkludera rollen 
moderatorer i begreppet kunskapsstewards. För att gemenskapen ska fortsätta att 
utvecklas har de funnit att kontakt ansikte-mot-ansikte är viktigt, speciellt för de 
medlemmar som håller på att bli kunskapsstewards. Det är även lättare att samarbeta 
på distans om man har träffats ansikte-mot-ansikte tidigare. Sociala resurser är 
viktiga för kunskapsnätverk och den primära sociala resursen är kontakt ansikte-mot-
ansikte.  

Nästa roll som de fann bland medlemmarna var konsumenter vilket motsvarade lärare 
som tog till sig den kunskap som fanns inom gemenskapen och som var skapad av 
kunskapsstewards. De medlemmar som tar den rollen kan även ses som generatorer 
då de använder sig av andras idéer och kunskaper och skapar ny och värdefull 
kunskap för gemenskapen. Om inte användarna hittar det de söker kan det bidra till 
att deras aktivitet inom gemenskapen blir begränsad och att de inte kan anses vara 
konsumenter. Brazelton och Gorry (2003) märkte att konsumenterna till stor del 
använde e-post och chatrum för att dela med sig av sina erfarenheter vilket gör att det 
är svårt för andra att komma åt den kunskapen. Att samla och kategorisera kunskapen 
är vitalt för att få nya användare att bli engagerade i gemenskapen.  
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Den tredje och sista rollen som upptäcktes var den passiva rollen. Den motsvarade 
medlemmar som inte bidrog till något och möjligen inte använde sig av kunskapen 
som fanns tillgänglig inom gemenskapen. Brazelton och Gorry (2003) kunde genom 
loggar från systemet se att de var inloggade men att de sällan lämnade något spår. De 
kan liknas vid rollen lurkers som Preece (2000) tog upp. I slutet av sin artikel lyfter 
Brazelton och Gorry (2003) fram några synpunkter kring gemenskaper där det saknas 
en stark tillhörighet till någon organisation. De menar att man ska vänta med frågor 
kring ansvar, förpliktelser och belöningar. Istället ska man skapa de rätta 
förhållandena för uppkomsten av en gemenskap som har kunskapdelning som syfte. 
Det kan göras genom att föra in kollaborativa verktyg i nätgemenskapen, organisera 
fysiska möten bland potentiella medlemmar, uppmuntra de potentiella medlemmarna 
att bli kunskapsstewards och att skapa möjligheter för andra att höra talas om 
gemenskapen (Brazelton och Gorry, 2003).  

2.3.4.2  NQSF 
Carr och Chambers (2006) presenterar i sin artikel ”Cultural and organizational issues 
facing online learning communities of teachers” ett antal punkter som leder till ökat 
deltagande hos lärare i virtuella gemenskaper. De lyfter fram att virtuella 
gemenskaper kan vara en del av lärares fortbildning genom att kunna ta kontakt med 
andra lärare och aktivt reflektera kring deras yrkesutövning. Tidsbrist och att få 
möjligheter att utväxla erfarenheter i den fysiska världen ökar behovet av virtuella 
gemenskaper där sådana problem kan övervinnas. Lärares fortbildning kan ske med 
hjälp av praktikgemenskaper där medlemmarna kommunicerar med varandra med 
hjälp av IKT. I sin artikel har de valt att ta upp en australiensk praktikgemenskap, 
”National Quality of Schooling (NQSF) Pilot Project” som var ett stöd för skolor i 
deras förbättringsarbete.  
 
Praktikgemenskapen användes relativt lite av dess medlemmar och författarna till 
studien valde fokusera sin studie på att kategorisera de barriärer som fanns kring 
lärarnas användning av praktikgemenskapen. Det skulle ge en förklaring till det låga 
deltagandet bland lärarna.  De valde att dela upp barriärerna i två delar; 
organisatoriska och personliga. I studien identifierades tre personliga barriärer;  

 att det fanns motstånd till att dela egna reflektioner med andra. 
 att lärarna föredrog kommunikation ansikte-mot-ansikte  
 att det fanns en uppfattning att det som skrivs ner var mer varaktigt än det 

som sades.  
De organisatoriska barriärer som fanns bland lärarna i praktikgemenskapen var: 

 Tidsbrist. 
 att skolorna inte högt värderade delning av erfarenheter bland lärare. 
 att gemenskaper på Internet inte var en naturlig del av lärares vardag. 
 att lärarna hade dålig tillgång till den teknik som krävdes.  

 
Utifrån barriärerna föreslår Carr och Chambers (2006) ett antal åtgärder för att öka 
deltagandet i praktikgemenskaper på Internet bland lärare. Figur 2 återger deras 
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tankar kring hur varje barriär ska övervinnas. Det måste skapas en reflekterande 
kultur bland lärarna och lärarna ska även omfattas av en Internetkultur där de känner 
sig bekväma med tekniken och kommunikation med hjälp av teknik (Charr och 
Chambers, 2006).   
 

 

F igur 1.2 - Bild över hur deltagande i praktikgemenskaper på Internet ska öka bland lärare  
(Carr och Chambers, 2006, s. 280) 
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3. M etodbeskrivning 
Beskriver de metoder jag har valt att använda i min undersökning och hur jag har använt 
dem. Jag belyser olika problem med att välja metoderna och analyserar vad de har inneburit 
för genomförandet och resultatet. 

För att kunna besvara frågeställningarna har jag använt mig av både kvalitativa och 
kvantitativa metoder i form av intervjuer, enkät och observation och analys av sajten.  
Intervjuerna har skett under de inledande delarna av examensarbetet och legat till 
grund för utformningen av enkäten. Utifrån enkätens och intervjuernas svar har jag 
sedan genomfört en observation av vad som pågår på sajten. I analysen av resultaten 
har samtliga data jämförts och jag har kommit fram till ett resultat. Genom att 
använda mig av mer än en datainsamlingsmetod och jämföra data som inkommit 
skapar jag en form av triangulering. Det ger upphov till en undersökning som syftar 
till att vara så fullständig och balanserad som möjligt (Bell, 2000).  Nedan beskriver 
jag de metoder jag har använt mig av och hur jag har genomfört min undersökning. 

3.1 Intervjuer 
Jag har genomfört sju intervjuer med lärare på både grundskolor och gymnasier i 
Stockholms län. Fördelen med intervjuer är deras flexibilitet och möjlighet att ge 
följdfrågor och på så vis fördjupa svaren (Bell, 2000). Intervjuerna har genomförts på 
den skola som läraren arbetar på och har tagit mellan 40 och 50 minuter. Syftet med 
intervjuerna har varit att samla information kring lärarnas användande av lektion.se 
knutet till frågeställningarna. Jag har även velat använda svaren som en indikation på 
vilka frågor och områden som är intressanta att ta upp och fördjupa i enkäten. 
Frågorna som har ställts under intervjuerna har dels skrivits på förhand och dels 
uppkommit under intervjun. På så sätt har intervjuerna varit semi-strukturerade. Det 
ger enligt Bell (2000) respondenterna en viss frihet att nämna det som är viktigt för 
respondenterna samt en säkerhet för intervjuaren att alla områden täcks in av 
intervjun.  

Frågorna som jag använde som mall för samtliga intervjuerna har skrivits utifrån 
frågeställningarna för examensarbetet och återfinns som bilaga 1. Jag har även 
försökt ställa frågorna i samma ordning vid samtliga intervjuer och även använt 
samma formulering för att lättare kunna analysera svaren samt undvika att olika 
frågor tolkas olika beroende på när de har ställts (Ejvegård, 1993). Intervjuerna har 
spelats in med en mp3-spelare och anteckningar har tagits under intervjuerna. Kort 
efter intervjutillfällena har intervjuerna analyserats utifrån frågeställningarna. Jag har 
även lyssnat igenom intervjuerna ytterligare en gång efter analysen för att se till att 
jag inte har missat något väsentligt.  

3.1.1 Rekrytering av respondenter 
Rekryteringen av lärare har dels skett genom kontakter som jag har haft på olika 
gymnasieskolor i Stockholms län, dels genom sajten lektion.se med hjälp av e-post. 
Lärarna som har sökts upp med hjälp av lektion.se har antingen angivit en e-
postadress på sajten eller skola och namn vilket har gett mig en möjlighet att söka 



17 
 

reda på deras e-postadresser via skolorna. I mitten av examensarbetet lanserades en 
funktion som gör det möjligt att kontakta andra medlemmar på sajten. Användare 
som inte har angivit något namn eller skola kan då kontaktas via 
meddelandefunktionen. Jag har försökt få kontakt med medlemmar via 
meddelandefunktionen utan att lyckas. Respondenterna är anonyma i denna rapport 
eftersom det var ett önskemål från ett antal respondenter. Det har även inneburit att 
det har varit lättare att rekrytera lärare till intervjuerna.   

3.1.2 Skevhet 
När man genomför intervjuer finns det alltid en risk för skevhet i resultaten. Främst 
beror det på att jag som intervjuare är människa och kan påverka mina respondenter 
på olika sätt, även omedvetet. Genom en medvetenhet kring problemet och en viss 
kontroll på sig själv kan man minska risken för skevhet (Bell, 2000). Under 
intervjuerna har jag försökt att inte ställa ledande frågor och jag har även under 
analysen av intervjuerna varit medveten om att problemet finns. Trots att jag har 
lyssnat igenom mina intervjuer ett flertal gånger kan eventuella feltolkningar ha 
uppstått. Genom att transkribera samtliga intervjuer kunde jag ha undvikit eventuella 
feltolkningar men på grund av tidsbrist har det inte varit möjligt i detta 
examensarbete. 

3.2 Enkät 
Enkäten bestod av 23 frågor och återges som bilaga 2. Att använda sig av enkät är bra 
om man vill samla in information kring det man undersöker på ett sätt som både är 
snabbt och relativt billigt. Det gäller dock att respondenterna tolkar frågorna på 
någorlunda samma sätt som konstruktören och att enkäten inte innehåller några 
onödiga frågor. I min enkät har jag använt mig av olika typer av frågor bl.a. 
alternativfrågor och rangordningsfrågor (Bell, 2000). Enkäten består av tre olika 
delar. Den första delen handlar om respondenternas bakgrund där frågorna handlar 
om bl.a. deras ålder, skolform de undervisar i samt datorvana. Den andra delen 
handlar om hur de använder sig av lektion.se där många av frågorna är kopplade till 
de svar som inkom i intervjuerna.  I den sista delen av enkäten ställs frågor kring 
vilka förbättringar och förändringar som respondenterna vill se hos lektion.se.    

Innan enkäten skickades ut till respondenter har jag genomfört ett pilottest av enkäten 
där två personer har fått svara på enkäten. I pilottestet påpekades otydliga 
formuleringar av frågor och det gavs andra synpunkter kring enkäten. Enkäten har 
publicerats på sajten lektion.se under en månads tid genom att jag har länkat till den i 
ett foruminlägg som jag har hållit aktivt under perioden vilket innebär att den syns på 
den sidan man får upp när man loggar in. Jag har även skickat meddelanden direkt till 
medlemmar genom sajtens meddelandefunktion. Totalt har 223 medlemmar besvarat 
enkäten. Huruvida resultatet är representativt för den population som jag undersöker 
är svårt att svara på eftersom jag inte har tillgång till några data över alla medlemmar 
som jag kan jämföra mitt urval med.   
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När man använder sig av enkäter brukar man ta upp hur stort bortfall enkäten har 
haft. Enligt Ejvegård (1993) finns det två typer av bortfall. Det ena är att enkäten inte 
besvaras, vilket kallas enkätbortfallet. Det andra är det interna bortfallet, dvs. att vissa 
frågor i enkäten inte besvaras. För att kunna behandla de insamlade enkätsvaren 
statistiskt krävs det att svarsfrekvensen är minst 80 procent. Även om 
svarsfrekvensen är lägre än 80 procent betyder det inte att enkätens resultat går att 
använda utan det kan komma med viktiga upplysningar ändå. Dock menar Ejvegård 
(1993) att en bortfallsanalys alltid bör göras, oavsett svarsfrekvens. Anledningen till 
det är att det kan ge en vägledning hur man kan bedöma svarsfrekvensen och 
identifiera eventuella felaktigheter i förfarandet med enkäten (Ejvegård 1993). 

När det gäller enkätbortfallet i min undersökning kan det analyseras genom hur 
många meddelanden som har skickats ut till medlemmar på sajten och antal visningar 
av foruminlägg. Via meddelandefunktionen på sajten har 138 medlemmar fått 
meddelande om att besvara enkäten och två veckor senare en påminnelse om att 
besvara enkäten. När enkäten avslutades hade 953 visningar skett av foruminlägget. 
Det ger att totalt 1091 personer har tagit del av enkäten. Beräknar man 
svarsfrekvensen utifrån de siffrorna blir den 20 % och därför kan svaren inte 
säkerställas statistiskt. Svarsfrekvensen kan dock vara högre eftersom medlemmar 
som har fått meddelande kan ha missat att de har fått ett meddelande och ska därför 
inte ska räknas som ett bortfall.  Liknande osäkerhet finns kring antal visningar av 
foruminlägget. Därmed är svårt att fastställa svarsfrekvensen för denna enkät men 
den är som lägst 20 %. Det interna bortfallet har varit relativt lågt, det högsta 
procentuella bortfallet uppgår till 9 %.  

3.3 Observation 
Syftet med att observera vad som sker på lektion.se har varit att kartlägga sådant som 
intervjuerna och enkäten inte har kunnat informera om och att säkerställa det som har 
framkommit hittills i undersökningen. Bell (2000) anser att observation är bra att 
använda när man vill upptäcka om det som framkommit i intervjuer stämmer överens 
med verkligheten. Det förekommer två olika typer av observationer, den icke-
deltagande och deltagande. I detta examensarbete har jag använt mig av icke-
deltagande observation när jag har studerat hur lektion.se används av medlemmarna. 
Observationen har varit strukturerad eftersom jag har i förväg bestämt vad jag ska 
titta på. Att använda sig av strukturerade observationer är att föredra när man inte har 
mycket erfarenhet från observationer och inte är van vid att genomföra ostrukturerade 
observationer. Inför en strukturerad observation är det viktigt att man bestämmer sig 
för vad det är man ska observera (Bell, 2000).  

Genom att observationen av sajten har skett efter att intervjuerna och enkäten har 
varit gjorda har det hjälpt mig när jag ska välja vad jag ska titta på. I observationen 
har jag valt att endast observera aktiviteterna i lektionsdatabasen och forumet. Det 
beror på att de är, enligt gjorda intervjuer och enkätsvar, de funktioner som främst 
används av lärarna. Jag har observerat aktiviteterna hos funktionerna under två två-
veckors perioder. Mitt syfte med observationen har varit att samla kvantitativ data 
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kring användningen av funktionerna för att komplettera de kvalitativa data som 
intervjuer och enkät har gett mig. I mina observationer har jag valt att räkna antalet 
lektionsidéer i varje skolform som har laddats upp på sajten under de två perioderna. 
Jag har dagligen noterat vilka inlägg som har skett på forumet och vilka lektionsidéer 
som har lagts upp i lektionsdatabasen. Men jag har även tittat på aktiviteter som har 
skett utanför de två perioderna när det har krävts för de data jag har velat samla in.   

3.4 Reliabilitet och validitet  
Det är viktigt att granska de metoder man har valt för insamling av data utifrån hur 
tillförlitlig och giltig data de genererar. Tillförlitligheten eller reliabiliteten som det 
även kallas mäts genom att studera i hur stor utsträckning ett tillvägagångssätt ger 
samma resultat när man upprepar det igen under lika omständigheter. Ett exempel på 
låg tillförlitlighet i intervjuer är när samma fråga ställs två gånger under intervjun 
men ger olika svar.  

Till en intervju är det viktigt att man kontrollerar reliabiliteten redan när man skriver 
frågorna samt under själva intervjun. (Bell, 2000). Risken med att jag ensam 
genomför intervjuerna är att jag kan anteckna svaren fel eller tolka anteckningarna 
felaktigt i efterhand. Det påverkar reliabiliteten negativt och för att minska den risken 
har jag valt att spela in intervjuerna. På så sätt kan jag gå tillbaka till dem efteråt och 
lyssna på svaren flera gånger.  

Hög validitet (även kallad giltighet) i data innebär att den mäter det man vill att den 
ska mäta. Det är svårt att mäta validitet men Bell (2000) menar att man kan granska 
sina frågor kritiskt för att öka validiteten. Validiteten hos min enkät har jag att försökt 
säkerställa genom att genomföra pilottest där eventuella otydliga formuleringar av 
frågor har framkommit. Validiteten kan även påverkas av att jag använder mig av 
mina egna kontakter för att få lärare att ställa upp på en intervju. Det kan ge ett urval 
som inte representerar hela gruppen. Jag anser att det är svårt för mig att komma bort 
från det problemet då det allmänt är svårt att rekrytera intervjupersoner.   
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4. Resultat  
I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit vid intervjuer, enkät och analys av 
sajten. Det ligger sedan som grund för slutsatserna i detta examensarbete. 

4.1 Intervjuer 
Som jag tidigare har nämnt har jag genomfört sju intervjuer i stockholmsregionen. 
Jag har valt att dela upp resultatet från dem i ett antal kategorier; respondenternas 
bakgrund, allmänt om lektion.se, lektionsdatabasen, forumet och övriga funktioner.   

4.1.1 Respondenternas bakgrund 
Tre av de intervjuade lärarna arbetar på gymnasieskola och fyra arbetar i 
grundskolan.  Fyra av dem är kvinnor och tre är män. Deras ålder varierar från 30 år 
till 45 år. Samtliga lärare har använt sajten men det skiljer en del i vilka funktioner 
som de har använt. Fyra av dem har endast använt lektionsdatabasen medan de tre 
övriga har använt både lektionsdatabasen och forumet. Ingen av lärarna har använt 
sig av de övriga funktionerna på sajten. Lektionsdatabasen och forumet har använts 
på olika sätt av lärarna. När det gäller lektionsdatabasen har samtliga lärare laddat ner 
lektionsupplägg och fyra av dem har även laddat upp ett eller flera lektionsupplägg. 
Av de tre lärare som har använt forumet har samtliga läst inlägg i de diskussioner 
som pågår och två av dem har även bidragit med inlägg.  
 
Hur lång tid de har använt lektion.se varierar från endast några månader till tre år. En 
av lärarna har arbetat ett år som lärare medan de övriga lärarna har arbetat 4-12 år. 
Samtliga lärare anser sig ha medelgoda till mycket goda kunskaper i IT. Tre av 
lärarna använder sig av en skolportal i sin kommunikation med elever och andra 
lärare på skolorna. Tre av lärarna har deltagit i ITiS. 

4.1.2 Allmänt om lektion.se 
Uppfattningen av lektion.se varierar bland de lärare jag har intervjuat. De definierar 
lektion.se utifrån det sätt de använder sajten. De fyra lärarna som inte har deltagit i 
forumet ser sajten som en lektionsdatabas där lärare utbyter lektionsidéer.  De tre 
lärare som har varit aktiva på både lektionsdatabasen och forumet menar att sajten 
också är en plats där lärare kan ta del av andra lärares erfarenheter samt ger en 
möjlighet till att reflektera kring sina egna och andra lärares tankar. Samtliga av de 
intervjuade lärarna ser sajten som en sajt för lärare och att det främst är lärare som 
använder sig av den. Ett fåtal av lärarna är dock medvetna om att både elever och 
föräldrar är inloggade på sajten och använder den regelbundet. Det är ingen av de 
intervjuade lärarna som anser att det är något negativt om andra grupper av 
människor än lärare använde den. Möjligheten till att vara anonym på sajten är inget 
som någon av lärarna anser är negativt. Flertalet av dem menar att det är nödvändigt 
för vissa lärare att vara anonyma för att kunna de ska kunna använda sajten och fritt 
diskutera sina erfarenheter. 

Samtliga lärare säger att de använder lektion.se för att hitta idéer kring hur de kan 
genomföra en lektion. En lärare menar att lektion.se är en källa för inspiration och att 
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lektionsdatabasen sparar tid för henne i hennes dagliga arbete. Hon behöver inte 
skapa egna uppgifter eftersom hon kan hitta passande uppgifter på lektion.se. En 
annan lärare säger att lektionsdatabasen förenklar hennes arbete. De lärare som har 
använt forumet menar att de använder forumet för att det är kul att diskutera och vill 
delta i intressanta diskussioner.  
 
Lektion.se fyller för samtliga lärare ett behov att få idéer till lektioner. För flertalet av 
de intervjuade lärarna diskuteras lektioner främst vid informella möten i skolan. Det 
finns ingen diskussion kring det lärarna gör under sina lektioner. I flertalet av de 
intervjuades skolor tar de sociala frågorna tar mer plats än frågor kring 
undervisningen. En lärare nämner att det finns ett behov hos honom att ha kontakt 
med andra lärare utanför skolan och utbyta erfarenheter vilket underlättas av 
lektion.se. För en annan lärare ger lektion.se honom en form av säkerhet att han gör 
som andra lärare gör inom ämnet. Lektion.se är för en annan lärare en resurs som kan 
ta vid när läromedlen inte räcker till och det ger även en möjlighet att jämföra 
bedömning mellan skolor. Samtliga lärare har en positiv inställning till sajten och 
anser att det är bra att den finns. 
 
Sex av lärarna har hört talas om lektion.se av en kollega eller vän och en av lärarna 
sökte själv upp sajten. En av lärarna har läst om sajten i media. Fyra av lärarna har 
inte haft någon kontakt med andra medlemmar medan två av lärarna har haft kontakt 
med andra medlemmar och då främst via e-post. De två lärare som har haft kontakt 
via e-post, har angett sin e-postadress på sajten och på så sätt blivit kontaktade av 
andra medlemmar. Främst har kontakten varit knuten till lektionsidéer som laddats 
upp av de två lärarna.  En av dem har också blivit kontaktad i samband med ett inlägg 
som han har skrivit i forumet.  
 
Under intervjuerna har det framkommit förslag på förbättringar av sajten. De förslag 
som lärarna har gett är följande; 

‐ att möta behovet av att diskutera likvärdig bedömning genom att det kan få en 
egen del av sajten eftersom det återkommer i alla ämnen över alla åldrar.  

‐ att forskare som deltar på sajten för att minska glappet mellan forskare och 
lärare.  

‐ att lärare kan tipsa varandra om färdigt material som bra läroböcker, annat 
externt material och internetkällor. 

‐ att det finns en introduktionstext för nybörjare som beskriver alla funktioner 
på sajten. Introduktionstexten kan skickas via den nya meddelandefunktionen 
så att man sedan har den där i framtiden. 

‐ att man skapar en möjlighet för föräldrar att komma i kontakt med lärare och 
fråga dem olika frågor. Det ska dock inte vara samma gränssnitt som lärarnas 
eftersom det fortfarande ska vara en lärarsajt. Men det ska kunna möjliggöra 
en kontakt mellan lärare och förälder.  



22 
 

‐ att fritidsledarna ska poängteras mer än nu och varje profession kanske kan få 
en egen modifierad sida där det som berör dem presenteras. Finns till viss del 
idag men kunde delas upp mer. 

‐ att det publiceras uppsatser eller sammanställs uppsatser som berör 
pedagogikområdet. 

‐ att man kan läsa om färska och intressanta nyheter inom pedagogikområdet. 

4.1.3 L ektionsdatabasen 
I intervjuerna har det framkommit skillnader i synen på lektionsdatabasen. De av 
lärarna som endast har laddat ner andras idéer ser den som en tipsbank som de kan 
använda i sin undervisning. De lärare som har delat med sig av sina lektionsidéer 
menar att lektionsdatabasen också är en plats där lärare delar med sig av idéer. De 
intervjuade lärarna använder lektionsdatabasen främst vid förberedelser och planering 
av lektioner. En lärare har även använt den även för att hitta extrauppgifter och 
examinationsuppgifter, medan en annan lärare har använt den för att hitta 
problemuppgifter och andra större uppgifter. En annan lärare använde 
lektionsdatabasen efter att han hade letat efter inspiration i läroböcker och material 
lokalt på skolan. Utifrån det han har funnit i läroböcker, material lokalt på skolan och 
i lektionsdatabasen har han planerat sina lektioner.  

Hur ofta databasen används varierar bland de intervjuade lärarna. Tre av dem 
använder den minst en gång per vecka medan två andra använder databasen mer 
sällan. Övriga lärare anser att det är behovet som styr hur ofta de använder databasen. 
En lärare nämner att lektionerna ger något att diskutera med andra lärare och är ett 
sätt att knyta kontakter med andra lärare utanför skolan. 
 
Som jag har nämnt i avsnitt 4.1.1 har fyra lärare delat med sig av lektionsidéer och tre 
har inte gjort det. Jag har frågat de tre lärarna som inte har delat med sig av 
lektionsidéer varför de inte har valt att göra det och har fått följande svar; 

 att de endast fokuserar på det de själva gör och inte är intresserade av att dela 
med sig till andra lärare. 

 att de inte har tid att dela med sig av sina idéer. 
 att de är lata. 
 att deras idéer inte är tillräckligt bra för att dela med sig av. 
 att de är en i mängden av alla lärare på sajten och det känns på så vis 

opersonligt att dela med sig. 
 att det handlar om deras egna personligheter. 
 att de har låg självsäkerhet som lärare. 
 att det krävs en ansträngning av dem eftersom mycket av deras material inte 

är inlagt på dator. Det innebär att de är tvungna att scanna eller skriva ner det i 
ett Word-dokument. 

 att de har dåliga teknikkunskaper.  
 att första gången de ska dela med sig finns en tröskel de ska ta sig över. 
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De fyra lärarna som har delat med sig av lektionsidéer motiverar det på följande sätt; 
 att någon annan medlem bad honom att dela med sig av en specifik idé. 
 att han ville kompensera för det han hade tagit. 
 att det ger en egotripp. 
 att det är möjligheten att feedback från andra  
 att man kan se att någon annan använder det man själv har gjort. 
 att hon, genom att lägga upp hennes egna material som kanske inte är perfekt, 

visar andra lärare att det man lägger upp inte behöver vara perfekt. 
 att hon vågar utmana sig själv och rädslan att hennes material inte duger. 

 
Samtliga av de intervjuade lärarna har en positiv inställning till kunskapsdelning och 
en lärare nämner att det är onödigt att uppfinna hjulet två gånger. Två av lärarna tror 
att mindre erfarna lärare har ett större behov av kunskapsdelning än lärare som 
arbetat länge. Det beror på, enligt dem båda, att de mer erfarna lärarna har skapat sina 
rutiner och har färdiga idéer som de går efter i undervisningen.  
 
Under intervjuerna har det framkommit både problem med lektionsdatabasen och 
förslag på förbättringar av den. Det lärarna har angivit är följande; 

 att lektionsidéerna har för låg kvalité. 
 att det är för dåligt utbud för gymnasieskolan. 
 att det ska vara enklare att lägga till lektionsidéer. 
 att sökfunktionen bör förbättras. I dagsläget är det svårt att hitta ”rätt” 

lektionsupplägg. Det är även svårt att hitta till sökfunktionen från 
inloggningssidan. 

 att de lektionsidéer som kommer från UR och andra annonsörer kunde vara 
mer intressanta och lite roligare än vad de är idag.  

 att ratingfunktionen förbättras och på så sätt spara tid för lärarna. Jämfört med 
”tummen upp” som används idag skulle det ge en bättre en känsla för hur bra 
en lektionsidé är.  

 att möjliggöra för publicering av andra medier på lektionsdatabasen. Ett 
exempel är filmsekvenser där filmerna kan laddas över till elevers ipod eller 
visas med projektor i klassrummet. 

 att lärarna ger återkoppling till hur det har gått när de har använt sig av en 
lektion. Att lärarna uppmuntras till att kommentera hur det gick.  

 att man får mer detaljerad information om varje lektionsidé när man får upp 
dem i sökverktyget. Det behovet kommer att bli större ju fler lektionsidéer 
som kommer in. 

4.1.4 Forumet 
Fem av lärarna har inte använt forumet medan tre av lärarna har använt det. De tre 
lärare som har använt forumet ser det som en plats där de kan ta del av andras 
erfarenheter och även dela med sig av sina egna. De menar också att forumet 
uppfyller ett behov att diskutera frågor som berör skolans verksamhet vilket inte finns 
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på deras lokala skolor. En av lärarna har valt att inte delta i någon diskussion, utan 
går in på forumet då och då för att ”lyssna” på vad andra diskuterar och känner av 
vad andra tycker i frågor som berör skolan. Hon är ny som lärare och känner att hon 
inte har tillräckligt med erfarenhet för att bidra med något i diskussionerna. Hon kan 
tänka sig att medverka i diskussioner om ”rätt” ämne dyker upp.  
 
En annan av lärarna går dagligen in på forumet för att bolla idéer, hjälpa andra och få 
tänka till kring olika frågor. Han är aktiv i diskussionerna och tycker att det är kul att 
diskutera. Enligt honom handlar nästan alla diskussioner på forumet om läraryrket 
och skolan. Några söker hjälp med hur man undervisar i något ämne genom forumet, 
andra vill veta vad lärare tycker om mössa inomhus och vissa vill vet hur man 
hanterar stökiga klasser. En annan av lärarna nämner att diskussionerna är 
prestigelösa och handlar ofta om problem som vissa lärare har. Enligt henne är en del 
av diskussionerna på forumet diskussioner som inte pågår ute på skolorna. Hon tror 
att det beror på att det handlar om saker ingen lärare vågar prata om med sina 
kollegor. 
 
Under intervjuerna har en lärare nämnt att han önskar att diskussionerna på forumet 
kunde delas upp på geografisk tillhörighet. På så sätt skulle det bli lättare för honom 
att följa diskussioner som berör endast hans närområde.  

4.1.5 Övriga funktioner 
De övriga funktionerna utgörs av länksamlingen, leverantörsarkivet och jobbarkivet. 
Lärarna har inte använt sig av de övriga funktionerna. Två av lärarna har av 
nyfikenhet kollat upp vad länksamlingen och leverantörsarkivet innehåller. Samtliga 
lärare menar att de inte har använt de övriga funktionerna eftersom det inte har varit 
aktuellt för dem. En lärare nämner att jobbarkivet inte har varit aktuellt för henne 
eftersom hon inte vill byta jobb, men skulle hon vilja det skulle hon säkert använda 
sig av den funktionen.  

 
4.2 Enkät   
Syftet med enkäten var att bekräfta de tendenser som uppkommit i intervjuerna för en 
större grupp av medlemmar. I och med att intervjuerna har legat som utgångspunkt 
för enkäten har frågorna i enkäten speglat de svar jag har fått in i intervjuerna. Det 
har gett mig en möjlighet att fördjupa mig inom olika områden men även se att de 
svar som framkommit i intervjuerna är gemensamma för fler lärare.  

4.2.1 Respondenternas bakgrund 
223 medlemmar svarade på enkäten. I den inledande delen av enkäten bad jag 
respondenterna svara på ett antal frågor som berörde deras bakgrund. Det visade sig 
att ungefär fyra femtedelar av de svarande var kvinnor och en femtedel var män. 
Medelåldern blev 38 år där den yngsta respondenten var 19 år och den äldsta 
respondenten var 66 år. Fördelningen över vilka skolformer respondenterna 
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undervisade i återges i figur 4.1 nedan. Kategorin ”Annat” omfattade bl.a. skolledare, 
pensionerade lärare, lärare från högskola och elever.  

 

F igur 4.1 - Fördelningen av respondenter över de olika skolformerna 

Respondenterna hade, i genomsnitt, undervisat som lärare i 10 år. Kortast tid som 
någon av respondenterna hade undervisat som lärare var 0 år och som längst i 43 år. 
När de angav vilka ämnen de hade undervisat i var följande svarsalternativ vanligast; 
Svenska, SO, NO, Matematik, Bild, Engelska samt alla ämnen. I genomsnitt hade 
lärarna varit medlemmar på lektion.se i 1,8 år.  

När respondenterna skulle bedöma sina datorkunskaper i intervallet 1-5 där 1 stod för 
nybörjare och 5 för expert valde 98 % av dem något av alternativen 3, 4 eller 5. Jag 
undersökte även om de hade medverkat i någon IT-satsning och ungefär 50 % av dem 
hade gjort det. Fördelningen över vilka IT-satsningar de hade medverkat i återges i 
figur 4.2 nedan. 
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F igur 4.2 - Fördelningen av IT-satsningar bland de respondenter som hade medverkat i någon IT-satsning 

4.2.2 Användning av lektion.se 
Figur 4.3 återger hur användandet av de olika funktionerna på lektion.se ser ut 
procentuellt. Resultatet visar att det främst är lektionsdatabasen och forumet som 
används, vilket även intervjuerna visade. Drygt 20 % av respondenterna aldrig har 
använt forumet och 0,9 % av respondenterna aldrig har använt lektionsdatabasen. 
Lektionsdatabasen är något som nästintill alla använder relativt ofta. Forumet 
använder en del medlemmar ofta medan andra medlemmar aldrig har använt det. De 
övriga funktionerna används inte lika stor utsträckning som lektionsdatabasen och 
forumet.  

 

F igur 4.3 – Användningen av funktionerna på lektion.se 

En fråga i enkäten handlade om varför lärarna använder lektion.se och resultatet 
redovisas i figur 4.4 nedan. Nästintill alla respondenter använder sajten för att få idéer 
till undervisningen men många har även syftet att hitta material utöver läroböckerna 
och att ta del av andras erfarenheter. De är även intresserade av att se vad andra lärare 
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gör på sina skolor och använder sajten som ett sätt att öka kvalitén på undervisningen. 
De vill även genom sajten se vad andra lärare gör på sina skolor. Det är en betydligt 
lägre andel av respondenterna som använder sig av lektion.se för att dela med sig av 
erfarenheter och idéer jämfört med de som använder lektion.se för att ta del av andras 
erfarenheter och idéer.  

 
F igur 4.4 - Varför respondenterna använder sig av lektion.se 

Att lärarna har olika syn på lektion.se och definierar sajten på olika sätt är något som 
har framkommit i intervjuerna och även visar sig i enkäten. Nästintill 80 % av de som 
har svarat ja på frågan om de har delat med sig av ett lektionsupplägg på sajten svarar 
att de använder lektion.se för att dela med sig av sina idéer. Väljer man ut de som har 
svarat nej på frågan om de har delat med sig av ett lektionsupplägg är det bara 13 % 
som anger att de använder sajten för att dela med sig av sina idéer. Samma tendens 
återfinns om man jämför de två grupperna med svarsalternativet som handlar om att 
dela med sig av erfarenheter. 
 
Figur 4.5  nedan återger fördelningen av hur respondenterna svarade på frågan kring 
vilka funktioner som de ansåg var viktigast på lektion.se. Nästintill alla ansåg att 
lektionsdatabasen var viktigast och ungefär hälften av medlemmarna ansåg att 
forumet var viktigast. Bland de övriga funktionerna var länkarna och nyhetsbreven de 
funktioner som ansågs vara viktigast.  De funktioner som anses vara viktiga hänger 
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samman med vilka funktioner som används mest och den definition som lärarna har 
av lektion.se. 

 
F igur 4.5 – Hur viktiga de olika funktionerna på lektion.se anses vara bland lärarna 

Under intervjuerna har det framkommit att anonymiteten inte ansågs som något dåligt 
utan ibland var nödvändigt för vissa lärare. En fråga i enkäten bad medlemmarna ta 
ställning till om de ansåg att anonymitet var viktigt på sajten. Nästintill alla 
respondenter, 93 %, instämde eller menade att det inte spelade någon roll för deras 
del. Övriga respondenter ansåg att det var mindre viktigt. En annan fråga tog upp hur 
respondenterna hade kommit i kontakt med lektion.se. Resultatet visade att 36 % av 
dem hade blivit tipsade av en annan kollega och 26 % hittade lektion.se genom att 
själv söka upp sajten. Endast 9 % hade hittat lektion.se med hjälp av media. Det 
betyder att vetskapen om sajten främst sprids mellan lärare och lärare och att det är de 
medlemmar som använder sajten idag som är de som lockar andra medlemmar till 
sajten.  
 
Enkäten innehöll en fråga som berörde medlemmarnas kontakt med varandra inom 
och utanför sajten.  78 % av respondenterna hade inte haft kontakt med någon annan 
medlem på sajten. Bland de som haft kontakt med någon annan medlem var det 
vanligast sättet att använda e-post eller den meddelandefunktion som introducerades 
under hösten 2007. Endast 4 % av respondenterna hade träffat någon från sajten i den 
fysiska världen. På en fråga som berörde vilka funktioner som efterfrågades bland 
medlemmarna svarade 17,7 % av respondenterna att de var intresserade av någon 
form av organiserade möten i den fysiska världen. Det är en liten del av 
respondenterna som är intresserade av att ha en kontakt med andra medlemmar i den 
fysiska världen och det är få av dem som idag har haft det med andra medlemmar.  

4.2.3 K unskapsdelning  
Två frågor handlade om delning av lektionsidéer och där visade det sig att nästan alla 
respondenter har laddat ner någon annans lektionsidé medan 34 % har delat med sig 
av sin lektionsidé. Figur 4.6 nedan återger denna fördelning. Detta bekräftar den 
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tendens som har funnits i intervjuerna; det är vanligare att man laddar ner någon 
annans lektionsidé än delar med sig av sina egna idéer.  

 
F igur 4.6 – Fördelningen över vilka som deltar och inte deltar i kunskapsdelning av lektionsidéer 

Enkäten innehöll två följdfrågor till frågorna som handlade om varför de hade delat 
med sig respektive inte delat med sig av sina lektionsidéer. De anledningar som gavs 
till varför lärarna har delat med sig av sina lektionsupplägg varierar. Några gör det för 
att de är stolta över något de har gjort och vill att andra ska få ta del av det. Det finns 
även en vilja bland respondenterna att få veta vad andra lärare tycker om deras idéer 
och att deras idéer kan skapa nytta för någon annan. En del av dem motiverar det med 
att de ska ge tillbaks för vad de har tagit och andra att de tycker det är roligt att dela 
med sig och ser positivt på kunskapsdelning. Några av respondenterna motiveras av 
att det saknas idéer inom vissa områden och upplägg ute på skolorna. En del av 
respondenterna som har mycket erfarenhet vill delge det till andra, mer oerfarna 
lärare. En lärare har laddat upp lektionsidéer för att kunna komma åt det överallt och 
ser sajten som en möjlighet till att lagra viktiga dokument. En annan respondent ville 
testa och se hur man gjorde för att ladda upp idéer på sajten.  
 
I enkäten har det framkommit att den främsta anledningen till att respondenterna inte 
delar med sig av sina idéer är tidsbrist.  Andra anledningar är att det inte har fallit 
dem in att dela med sig eller att det finns en del tekniska problem och frågor som 
måste lösas för att de ska dela med sig. Många nämner att de inte har tillräckligt bra 
idéer eller att de är alltför självkritiska för att lägga ut sina idéer. En lärare uppfattar 
det som omständigt att dela med sig eftersom det kräver att man måste skriva ner sina 
idéer i digital form.  En lärare menar att upphovsrätten är en anledning till att inte 
dela med sig.  
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För att få en bild av när lärarna diskuterar sina lektionsidéer lokalt på sina egna skolor 
innehöll enkäten en fråga kring detta. Figur 4.7 återger hur respondenterna svarade 
kring när de diskuterade lektionsidéer på deras skolor. 

 
F igur 4.7 – När respondenterna diskuterar sina lektionsidéer  

Att diskutera lektionsidéer är något som man främst diskuterar informellt på 
skolorna.  Intressant att notera är att det är sällan lärarna diskuterar lektionsidéer med 
andra skolor.  

4.2.4 F ramtida användning av lektion.se 
Figur 4.8 nedan återger hur respondenterna ställer sig till hur omfattningen av deras 
användande av lektion.se kommer att förändras de kommande fem åren. Större delen 
anser att det kommer att öka. Endast 6 % anser att det kommer att minska. Tendensen 
är att lärarna anser sig bli mer delaktiga i de aktiviteter som pågår på lektion.se vilket 
kan innebära ett ökat kunskapsdelande mellan lärare på forumet, lektionsdatabasen 
och övriga funktioner.  
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F igur 4.8 – Hur användningen av lektion.se kommer att förändras. 

Enkäten innehöll en fråga som där respondenterna fick välja bland olika förslag på 
förändringar hos sajten. Förslagen hade utarbetats efter att litteraturstudier och 
intervjuer var gjorda. Figur 4.9 nedan visar fördelningen över svaren på frågan om 
vilka funktioner de önskade skulle finnas på lektion.se.  Det förslag som gav flest 
svar var möjligheten att tipsa och diskutera läromedel och andra resurser. Därefter var 
det förslagen att ha ett interaktivt lärarrum och att ha ökade möjligheter att ha kontakt 
med andra lärare via sajten som var de mest efterfrågade. Det förslag som var minst 
populärt var att ha organiserade möten i den fysiska världen. Jag ska även nämna att 
de funktioner som infördes under examensarbetets gång gav ökade möjligheter till 
kontakt med andra lärare via sajten. Därför kan det förslaget anses vara infört. 
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F igur 4.9 – Vilka funktioner som efterfrågades av lärarna uppdelat på skolform 

4.2.5 Positiva och negativa uppfattningar om lektion.se 
I slutet av enkäten fanns två frågor som handlade om vilka positiva och negativa 
uppfattningar som respondenterna hade om sajten. Många positiva svar handlade om 
den s.k. gräsrotskänslan som de ansåg fanns på sajten. Att det är en sajt för lärare som 
byggs av lärare är något som anses vara positivt. Möjligheten till att få idéer var 
ytterligare en positiv synpunkt som många nämnde.  Att kunna få tag på material som 
är aktuellt anses också vara värdefullt för respondenterna. Några nämnde mängden 
material som något positivt och även möjligheten till att diskutera med andra 
pedagoger lyftes fram som en bra sak. Många lärare sparar tid genom att använda sig 
av lektionsdatabasen och sajten anses vara lättillgänglig och uppdaterad. Vissa av 
respondenterna menar att nyexaminerade har stor användning av sajten, både när det 
gäller tillgången till lektionsidéer och möjligheten att diskutera frågor som rör skolan. 
På forumet finns enligt några respondenter en positiv anda vilket bidrar till ett bra 
diskussionsklimat.  Några av respondenterna arbetar på mindre skolor och anser att 
lektion.se ger dem möjlighet till kontakt med andra lärare utanför skolorna. Det 
faktum att sajten är gratis är något som anses vara positivt och många av 
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respondenterna uppskattar det engagemang som finns bland de aktiva lärarna på 
sajten. 
 
De negativa kommentarerna handlade främst om tekniska problem och svårigheter 
med att hitta ”rätta” lektionsidéer med sökfunktionen. En del klagade på de 
uppladdade lektionsidéerna med hänsyn på innehåll och språk. Några menade att det 
var negativt att få användare kände till de övriga funktionerna på sajten.  För vissa 
respondenter var det svårt att vara anonym på forumet och dela med sig av 
lektionsidéer i lektionsdatabasen. För att ladda upp en lektion krävs att man anger 
namn och skola vilket innebär att det är omöjligt att vara helt anonym. Utbudet i 
lektionsdatabasen ansåg några respondenter var för dåligt inom vissa ämnen. Det 
faktum att det krävs en dator för att komma åt sajten var något som några 
respondenter menade kunde innebära problem på en skola med få datorer per lärare.  
Vissa av respondenterna menade att forumet ibland kunde innehålla nedtryckande 
åsikter om andra medlemmar på sajten. Någon ansåg också att forumet var ett 
personligt klotterplank med många provocerande åsikter. En annan negativ synpunkt 
var att aktiviteten var låg bland medlemmarna på sajten. En respondent menade att 
det var för få förskollärare som använde sajten. 
 
4.3 Observation av sajten lektion.se 
Enligt enkäten anser respondenterna att de viktigaste funktionerna på sajten är 
lektionsdatabasen och forumet. I enkäten och intervjuerna är det även de funktioner 
som har uppgetts vara de som används mest. Därför har jag valt att fokusera på dem i 
min observation. 

4.3.1 L ektionsdatabasen 
Lektionsdatabasen innehåller tre olika kategorier; ”Förskolan/Fritid”, ”Grundskolan” 
och ”Gymnasiet”.  Under två två-veckors perioder har jag studerat hur många 
lektionsidéer som har laddats upp i respektive kategori. Den ena perioden omfattade 
två veckor innan höstlovet dvs. vecka 42-43 och den andra tvåveckorsperioden 
påbörjades tre veckor efter höstlovet dvs. vecka 48-49. I figur 4.10 redovisas antalet 
lektionsidéer som har laddats upp under de två perioderna och totalt antal 
lektionsidéer som har laddats upp i slutet av andra perioden. 

Kategori Antal lektionsidéer som laddats 
upp under första perioden  

Antal lektionsidéer som 
laddats upp under andra 
perioden 

Totalt antal 
lektionsidéer i slutet 
av andra perioden 

Förskolan/Fritid 0 0 94 
Grundskolan 88 129 6397 
Gymnasiet 16 19 674 
F igur 4.10 - Antal uppladdade lektionsidéer per kategori under de två perioderna samt totalt antal lektionsidéer 

Kategorin ”Förskolan/Fritid” skiljer sig från de övriga två kategorierna eftersom det 
inte har laddats upp någon lektionsidé under perioderna.  För ”Grundskolan” har 
antalet lektionsidéer ökat med 1,5 % under första perioden och 2,0 % under andra 
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perioden. Antalet lektionsidéer i kategorin ”Gymnasiet” har ökat med 2,6 % under 
första perioden och 2,9 % under andra perioden.  

Jag har även samlat data för att se om det finns en tendens bland medlemmarna att 
lägga upp fler än en lektion åt gången. Under de två perioder som jag har observerat 
aktiviteterna på lektionsdatabasen har jag antecknat vilka medlemmar som har 
bidragit med lektionsidéer och hur många lektioner som har laddats upp under 
perioderna.  Jag vill dock påpeka att jag inte har haft möjligheten avgöra om det finns 
en sådan tendens bland de medlemmar som laddar upp lektionsidéer i kategorin 
”Förskolan/Fritid”. Det beror på att det inte har lagts upp några lektionsidéer under de 
två perioderna som jag har observerat lektionsdatabasen. För ”Grundskolan” visade 
det sig att under första perioden blev antalet lektioner per medlem 1,52 och under den 
andra perioden blev det 1,63. Motsvarande siffror för ”Gymnasiet” är 1,45 respektive 
1,9. Maximalt antal lektionsidéer per medlem under de båda perioderna samt 
kategorierna var 12 stycken. Utifrån detta kan man säga att det finns en tendens bland 
medlemmarna att lägga upp mer än en lektion åt gången.  

För att få en bild över hur stor andel av medlemmarna som har delat med sig av 
lektionsidéer har jag räknat hur många medlemmar som har laddat upp en lektionsidé 
sedan sajten startades. Totalt antal unika medlemmar som har delat med sig av en 
lektionsidé var vid slutet av den andra perioden 1071 stycken. Medlemsantalet på 
sajten vid samma tidpunkt var 117 880 stycken. Det ger att andelen medlemmar som 
delar med sig av lektionsidéer är 0,91 % av totala antalet.  

För respektive kategori har jag även observerat fördelningen över vilka 
ämnesområden som lektionsidéerna berör. För varje lektionsidé som medlemmarna 
laddar upp får de välja en kategori av ett antal fördefinierade kategorier som de anser 
att lektionsidén tillhör. Kategorin ”Förskolan/Fritids” har sex olika kategorier som 
lektionerna kan tillhöra; Matematik, NO/SO, Skapande, Språk, TEMA och Övrigt. 
”Grundskolan” har fem olika kategorier vilka är Ma/NO, SV/SO, PRA/EST, Spec. 
Ped. och Övrigt. För ”Gymnasiet” kan man välja mellan sex olika kategorier; 
NV/MA, SV/SPRÅK, HUM/SAM, Dator/Media, Övrigt och Prog. Spec. Figur 4.11, 
4.12 och 4.13 visar den procentuella fördelningen av lektionsidéer över de olika 
kategorierna för ”Förskolan/Fritids”, ”Grundskolan” och ”Gymnasiet”. 

Kategori: Språk Skapande Matematik TEMA NO/SO Övrigt 
”Förskolan/Fritid”:  23 % 21 % 21 % 17 % 12 % 7,2 % 

F igur 4.11 – Andelen lektioner per kategori för ”Förskolan/Fritid ”då observationen genomfördes. 

Kategori: SV/SO MA/NO Övrigt PRA/EST Spec. Ped. 
”Grundskolan”:  44 % 28 % 13 % 8 % 6,6 % 

F igur 4.12 – Andelen lektioner per kategori för ”Grundskolan” då observationen genomfördes. 

Kategori: SV/SPRÅK HUM/SAM NV/MA Övrigt Prog. Spec. Dator/Media 
”Gymnasiet”:  47 % 18 % 16 % 9,1 % 6,0 % 3,6 % 

F igur 4.13 – Andelen lektioner per kategori för ”Gymnasiet” då observationen genomfördes. 
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4.3.2  Forumet 
Forumet består av 20 olika kategorier som diskussionerna sorteras in under. 
Kategorierna relaterar antingen till ett visst ämnesområde som svenska eller SO eller 
till den roll man har i skolvärlden som specialpedagog eller fritidspedagog. Förutom 
dem finns även en kategori ”Lektioner” som innehåller där varje lektion som har lagts 
upp på lektion.se kan diskuteras.  

Varje kategori består av ett antal trådar som innehåller inlägg från medlemmar på 
lektion.se. Den kategori som vid tidpunkten för analysen hade flest trådar och inlägg 
var ”Lektioner” (7405 st. trådar, 9450 st. inlägg). Det beror främst på att alla 
lektioner som läggs in i lektionsdatabasen automatiskt skapar en tråd och även ett 
inlägg i forumet under kategorin ”Lektioner”. Figur 4.14 nedan visar kategorierna i 
forumet och antal inlägg samt trådar som varje kategori hade vid tidpunkten för 
analysen. 

K ategori: Antal trådar: Antal inlägg: Antal inlägg/tråd: 
Allmän diskussion 776 6113 7,9 
Ma/No 230 1128 4,9 
Sv/So 353 2031 5,8 
Språklärare 244 1454 6,0 
Pra/Est 101 493 4,9 
Förskollärare/lärare i lägre åldrar 124 689 5,6 
Forum för Specialpedagoger 28 157 5,6 
Forum för Gymnasielärare 90 553 6,1 
Forum för Fritidspedagoger 12 68 5,7 
Forum för Skolledare och annan skolpersonal 6 42 7,0 
Forum för lärarstudenter 38 299 7,9 
Forum för SYV 0 0 0 
Forum för Skolbibliotekarier 2 5 2,5 
Brevvänner Projektkontakter Studiebesök 16 55 3,4 
Forum för svenska lärare i utlandet 9 21 2,3 
Forum för SVA/SFI-lärare 35 177 5,1 
Forum för IT-pedagogik 19 79 4,2 
Forum för pedagoger i särskolan 3 25 8,3 
Vuxenutbildning 3 6 2 
Lektioner 7405 9450 1,3 

F igur 4.14 – Förteckning över de olika kategorierna i forumet 

För att få en bild av vad lärarna pratar om i forumet har jag analyserat ett urval av 
kategorierna. De kategorier som jag har valt ut är ”Allmän diskussion”, ”Ma/NO”, 
”Sv/SO”, ”Språklärare”, ”Förskollärare/Lärare i lägre åldrar”, ”Forum för 
Specialpedagoger” och ”Forum för Gymnasielärare”. Anledningen till att jag har valt 
ut just dessa kategorier är att de har högt antal trådar samt många inlägg. I varje 
kategori har jag valt ut de mest populära diskussionerna och sammanställt vad det är 
som lockar till diskussion bland medlemmarna.   
 
I figur 4.15 nedan återges de populäraste trådarna i kategorin ”Allmän diskussion”. I 
denna kategori diskuteras frågor som berör hela skolväsendet, oavsett skolform och 
ämne. Lärarna diskuterar hur de ska hantera situationer som sker i klassrummet som 
stökiga elever och om man ska tillåta mössor inomhus. De pratar även kring 
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samspelet mellan lärare och problem som nyutexaminerade lärare kan ställas inför. 
Betyg och bedömning samt friskolor är exempel på andra frågor som diskuteras i 
”Allmän diskussion”. Trådarna i denna kategori berör också användningen av 
lektion.se som möjligheten att vara anonym och medlemmarnas aktivitet.  

Med avseende på både antal inlägg och visningar är diskussionen kring stökiga elever 
den diskussion som har lockat högst aktivitet bland medlemmarna. Den tråden 
urskiljer sig från andra främst i och med att det är drygt fyra gånger fler lärare som 
har läst den tråden än den tråd som har näst flest visningar. Det är en fråga som berör 
många medlemmar. Bland diskussionerna finns i vissa fall en tendens att 
diskussionerna endast pågår mellan två medlemmar. Detta händer främst bland de 
trådar som har många inlägg men få visningar.  

T rådens rubrik Antal inlägg Antal 
visningar 

Lärarförbundet/Lärarnas Riksförbund 32 699 
Högläsningsböcker 33 2422 
Dr Cai 36 730 
Betyg i lägre klasser 40 890 
Har någon arbetat på en spökande skolan någon gång? 65 1652 
Stökiga klasser 137 17868 
Tro och vetenskap i undervisningen 44 760 
Arbetsbelastning lärare 64 3153 
Friskola 111 3897 
HJÄLP! Ny lärare behöver hjälp med ordning och struktur på bordet och i 
huvet 

31 2011 

Hur många är egentligen sugna på att jobba med något annat? 45 2344 
Lärarutbildning in i Bolongamodellen 34 840 
Skolavslutning på kvällstid 30 1314 
Lärarfacken 55 1859 
Behörig och obehörig – igen 45 1768 
Första tiden som lärare – ge råd och tips 49 3887 
Tabbar 49 2943 
Viva la Björklund (stoppa religiösa friskolor) 68 1436 
Lärare som aldrig ler 39 2948 
Kan någon tro på detta? 54 3228 
Att bita sina kollegor i svansen 42 2752 
Läxor över helgen 30 895 
Timplanelös skola 36 1083 
Morgonsamlig på 1:a advent 32 2260 
Bryt med flumpedagogiken 52 2223 
Keps (mössa) inomhus 87 3148 
Pausfåglar och slapp-snack 68 3080 
Kvalitén måste höjas på lektion.se 27 3426 

F igur 4.15 – De populäraste4 trådarna i forumet ”Allmän diskussion” 

Nästa kategori som jag har valt att studera närmare är ”Ma/No”. Jag presenterar det i 
figur 4.16 nedan. De populäraste trådarna i denna kategori handlar främst om 
matematik och hur man som lärare kan förklara något fenomen samt planera sina 
lektioner. Det bör dock nämnas att även NO finns med i diskussionerna men är inte 

                                                           
4 Trådar som har gett fler än 30 svar eller har haft fler än 3000 visningar. 
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bland de som lockar flest läsare och till flest inlägg. Diskussionerna här skiljer sig 
från de i ”Allmän diskussion” då de är knutna till ämnet och handlar mindre om den 
sociala miljön i klassrummet. Den tendensen återkommer för kategorierna ”Sv/So” 
och ”Språklärare”.  Figur 4.17 visar de utvalda trådarna för ”Sv/So”. Utifrån den 
sammanställningen kan man dra slutsatsen att SO är mindre representerat än Svenska 
bland de populäraste trådarna.  

De populäraste trådarna för ”Språklärare” visas i figur 4.18. Denna kategori 
innehåller många mindre diskussioner. Många olika språk är representerade men 
störst intresse har spanskan. En av trådarna har lockat till över 220 inlägg och handlar 
om att konstruera ett prov i spanska. Diskussionen pågick främst mellan ett fåtal 
medlemmar och resulterade i att ett prov sammanställdes och lades ut i 
lektionsdatabasen. I diskussionen återgav lärarna även hur det gick när de 
genomförde provet och ändringar som borde göras i provet.  

T rådens namn Antal inlägg Antal visningar 
Bråk i tvåan? HJÄLP 31 1258 
Divisionsalgoritm 15 365 
Mattebok år 1-3!! Matematikboken eller Mattemosaik??? 18 1106 
Matteläromedel 15 1247 
8 – (-3)=11 Mening? 19 1197 
Varför klarar färre och färre matematiken? 39 1957 
Vad sysslar de med i grundskolan? 25 1614 
Linné i undervisningen 8 1045 
Mattebok – tipsa mig! 18 1117 
Multiplikationstabellen 28 1786 
Mål för godkänd i olika stadier 10 1043 
Lite frågor angående matematik 23 830 
Kreativ matematikundervisning 14 1050 
Konsten att sätta betyg 43 1020 
Utematte 19 2913 
Matte utan bok årskurs 1 11 1574 
Soduko 11 1178 

F igur 4.16 - De populäraste5 trådarna i forumet ”Ma/NO” 

T rådens namn Antal inlägg Antal visningar 
Klassuppsättningar av läseböcker 11 1131 
Litteraturlänkar 14 1299 
Olympiska spelen 9 1319 
Skrivövningar för år 1 16 1241 
Högläsning jul 16 2203 
Ny som svensklärare 9 1149 
Högläsning 18 1146 
Svenska som andraspråk 66 3727 
De eller dem? 27 1668 
Sv – planering och prov 22 803 
Film som kan användas till filmanalys 18 1093 
Att vägra undervisa i ett ämne – kan man det? 37 1305 
Bedomningsmatris igen  63 2077 
"Ett öga rött" - hjääääälp! 16 1433 
Astrid Lindgren 14 1182 

                                                           
5 Trådar som antingen har fler än 20 inlägg eller fler än 1000 visningar.   
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Litteraturhistoria 1900-tal 22 474 
Språkets in- och utveckling 21 889 
Roligheter i svenska språket 64 3231 
Grammatik? 24 1096 
Sex- och samlevnad 35 1191 

F igur 4.17 - De populäraste6 trådarna i forumet ”Sv/SO” 

T rådens namn Antal inlägg Antal visningar 
Engelska lekar 22 1720 
Franskalärare efterlyses… 28 712 
Diagnos/Slutprov i spanska åk 9 221 4566 
Nystarta med en sjua i moderna språk 48 1317 
Olika (nya?) sätt att gå igenom en lärobokstext 17 1559 
Läromedel i spanska 31 577 
Spanska diagnoser åk 7-9 24 677 
Bra start i spanska 19 1128 
Oerfaren lärare behöver tips och råd! 28 1880 
Sökes: spel i språk 17 1581 
Språkval engelska 8 1117 
Ordlabyrinter – tips!! 7 1167 

F igur 4.18 - De populäraste trådarna7 i forumet ”Språklärare” 

Kategorierna ”Förskollärare/Lärare i lägre åldrar”, ”Forum för specialpedagoger” och 
”Forum för Gymnasielärare” vänder sig till olika typer av lärare som är aktiva i 
skolvärlden. De populäraste trådarna i respektive kategori visas i figur 4.19, 4.20 och 
4.21 nedan. Diskussionerna återspeglar de frågor som respektive typ av lärare ställs 
inför. I ”Forum för Gymnasielärare” diskuteras frågor som gymnasielärare ställs 
inför. Det är t.ex. frågor kring närvaro på gymnasiet och hur undervisningen ser ut på 
gymnasier som är friskolor. Detta forum återspeglar de frågor som gymnasielärare 
ställs inför. ”Förskollärare/Lärare i lägre åldrar” innehåller diskussioner som berör 
förskolans verksamhet. Samma tendens återfinns hos kategorin ”Forum för 
Specialpedagoger”.  

T rådens namn Antal inlägg Antal visningar 
Lika lön för lika utbildning? 35 1785 
Tips på julkalender att ha i klassrummet 11 1113 
Hur behandlar era lärarkollegor er? Eller hur är stämningen på er skola? 23 1427 
Grundskollärare??? 21 753 
Knäpp fråga om planering? 53 3465 
Skapande för de minsta? 16 1266 
Bilder att färglägga 6 1332 
”Boken om mig själv” 7 1056 

F igur 4.19 - De populäraste8 trådarna i forumet ”Förskollärare/Lärare i lägre åldrar” 

T rådens namn Antal inlägg Antal visningar 
Autistiska elever 10 578 
Stödundervisning 14 694 
Skolvägran 16 700 
Resurspersonalens roll i undervisningen? 17 342 
Specialpedagogprogrammet 9 636 

                                                           
6 Trådar som antingen har fler än 20 inlägg eller fler än 1000 visningar.   
7 Trådar som antingen har fler än 20 inlägg eller fler än 1000 visningar.   
8 Trådar som har fler än 20 inlägg eller fler än 1000 visningar. 
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Enkla lekar i klassrummet? 3 570 
Särskoleelver i grundskolan 6 592 
Länktips för specialpedagoger 14 2660 

F igur 4.20 - De populäraste9 trådarna i forumet ”Specialpedagoger”. 

T rådens namn Antal inlägg Antal visningar 
Närvaroplikt för gymnasieelever? 33 719 
Hjälp med planering!!! 8 1280 
Jensen gymnasium 65 3281 
Engelska och svenska på gymnasiet! 12 1319 
Haverat betygsystem 53 1707 
Fördomar 16 649 
Alla lärare tycket att deras ämne är viktigast 18 602 
Planeringar? 9 775 
Hur minska frånvaron på gymnasiet? 15 395 
Gruppstorlek kärnämne? 16 751 

F igur 4.21 - De populäraste10 trådarna i forumet ”Gymnasielärare”. 

Jag har även studerat vilka tider på dygnet som lärarna använder sig av lektion.se och 
har slumpvist valt ut åtta trådar från forumet. För respektive tråd har jag antecknat 
vilken tid som inläggen har gjorts. Därefter har jag sammanställt tiderna och 
redovisar det i figur 4.22. Lärarna använder forumet både på arbetstid och på fritiden. 
Ungefär hälften av dem använder det under arbetstid och hälften av dem efter 
arbetstid. En stor del av lärarna väljer att diskutera frågor som berör skolan och dess 
verksamhet även efter arbetstid. 

 
F igur 4.22 – Fördelningen av utvalda foruminlägg över dygnets timmar 

   

                                                           
9 Trådar som har fler än 10 inlägg eller fler än 500 visningar. 
10 Trådar som har fler än 15 inlägg eller fler än 750 visningar. 
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5. Analys av resultat 
I detta kapitel analyserar jag de resultat jag har kommit fram till i min undersökning och 
kopplar till den teori som har presenterats i kapitel 2.  

Examensarbetet fokuserar på hur lärare använder lektion.se och vilken roll sajten 
spelar för kunskapsdelning bland lärare. Jag har undersökt hur lärarna använder 
sajten som en resurs för att dela kunskap, vilka behov kunskapsdelningen fyller hos 
lärarna och vad som bidrar till samt motverkar kunskapsdelningen hos en yrkeskår 
som historiskt sett har varit sena med att ta till sig IT och dess möjligheter.  

5.1.1 Lärarnas definition av sajten  
De intervjuade lärarna använder attribut som t.ex. inspirationskälla, idébank och plats 
att rådfråga andra pedagoger för att beskriva sajten. För vissa av lärarna representerar 
sajten en virtuell praktikgemenskap där lärare från hela landet kan mötas. För dem 
uppfyller sajten alla villkor som Preece (2000) menar ska vara uppfyllda för att det 
ska vara en gemenskap på Internet. Det är även en plats där medlemmarna delar 
material och kunskap med varandra för att främja varje individs kunskapsutveckling 
vilket stämmer överens med vad litteraturen definierar som en virtuell 
praktikgemenskap. Men för några av de intervjuade lärarna är den istället en tipsbank 
där de kan hämta hem material. De ser inte sajten som en plats där det sker någon 
interaktion mellan medlemmarna utan bara som en databas. De har inte heller 
reflekterat kring att det finns andramedlemmar utan är endast fokuserade på 
lektionsidéerna.  

Den definition av sajten som de intervjuade lärarna använder beror på vilka 
funktioner som lärarna använder. Bland de lärare som har använt sig av forumet är 
sajten delvis en plats där det sker en kunskapsdelning av implicita kunskaper mellan 
lärare. Erfarenheter diskuteras mellan lärare och de delger deras implicita kunskaper. 
De lärare som endast har använt sig av lektionsdatabasen svarar ofta att det är en 
tipsbank. Lektionsdatabasen är för dem en plats där främst explicit kunskap som 
delges i form av instruktioner.  

5.2 Lärarnas kunskapsdelning med hjälp av lektion.se 
Funktionerna på sajten som stödjer kunskapsdelande bland lärare är främst 
lektionsdatabasen och forumet. Lärarna som deltagit i studierna använder 
lektionsdatabasen vid förberedelser och planering av lektioner. Det är även den 
funktion som lärarna i studierna använder sig mest av samt anser vara den viktigaste 
av funktionerna på sajten. Syftena med att använda lektionsdatabasen är att få idéer 
till undervisning och att få tillgång till material utöver läroböckerna. I 
lektionsdatabasen laddas det upp flest lektionsidéer som är knutna till något av 
ämnena svenska, språk, matematik, NO och SO. Grundskolan är den skolform som 
har flest lektionsidéer jämfört med utbudet för förskolan och gymnasiet. Under 
studien var gymnasiet den skolform som hade störst procentuell ökning i antalet 
lektionsidéer som laddades upp.  Under studien har det också framkommit att det 
finns en tendens hos lärarna att dela med sig av fler än en lektionsidé åt gången.  
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Enligt mina egna beräkningar har endast 1 % av medlemmarna delat med sig av 
någon lektionsidé vilket överensstämmer med OLCOS (2007) angivna siffror. Enligt 
OLCOS (2007) interagerar ca 10 % av medlemmarna med innehållet och 89 % tittar 
på. Jag har i mina studier inte kunnat fastställa om detta även gäller för lektion.se.  
Om resultaten från enkäten skulle vara statistiskt signifikanta skulle det innebära att 
ca 10 % av medlemmarna interagerar med innehållet och 89 % tittar på. Den 
viktigaste gruppen är de som interagerar med innehållet och befinner sig i smygande 
stadiet hos teorin kring sökande-smygande-bidragande. Denna kategori av 
medlemmar kan liknas vid Brazelton och Gorrys (2003) medlemstyp 
kunskapsstewards.  Det är de medlemmarna som sajten i så fall borde uppmuntra till 
att dela med sig av sina lektionsidéer.  
 
Forumet används främst för att diskutera frågor kring skolverksamheten. Det 
diskuteras både ämnesdidaktiska frågor och allmändidaktiska problem. Forumet 
används främst på kvällstid men även på dagtid. Det innebär att en del av lärarna 
diskuterar skolverksamheten även efter jobbet.  

5.3 Barriärer och motiv vid delning av kunskap 
Genom intervjuerna och enkäten har olika barriärer till att dela med sig av 
lektionsidéer identifierats. I studien uttrycker lärarna bl.a. att deras lektionsidéer inte 
är tillräckligt bra eller att de inte har tid att dela med sig av lektionsidéer. Några av 
lärarna i studien anser att de har arbetat för lite som lärare för att ha något att bidra 
med. Cress och Hesse (2004) nämner att varje individ gör det som är mest effektivt 
för dem själva. Det innebär ofta att de inte delar med sig av något, trots att det skulle 
vara till nytta för övriga medlemmar i gruppen om de gjorde det. Detta återspeglas i 
svaren genom att lärarna säger att det krävs merarbete att lägga upp ett bidrag och att 
de saknar tiden som krävs för att till att göra det. De är endast intresserade av att ta 
del av andra lärares idéer för att underlätta för deras eget arbete. Bland de lärare som 
inte har delat med sig av någon idé är det mer vanligt att de tycker att de inte delar 
med sig av någon idé eftersom det inte är till någon direkt nytta för dem själva.  

Carr och Chambers (2006) identifierade i sin utvärdering av NQSF två olika typer av 
barriärer; organisatoriska och personliga. Dessa barriärer har jag även kunnat 
identifiera från studien av lektion.se. Organisatoriska barriärer som t.ex. tidsbrist eller 
tekniska problem har angetts som anledningar till att de inte har delat med sig av 
lektionsidéer. De har också uttryckt personliga barriärer som feghet, prestationsångest 
och en känsla att det de gör inte är tillräckligt bra för att kunna dela med sig av det. 
Bland de lärare som jag har intervjuat är det främst de personliga barriärerna som 
påverkar om de inte deltar i forumet.  De lärare som anser att deras idéer är till nytta 
för andra har också valt att delta i forumet och tvärtom. Jag undersökte närmare i 
enkäten den organisatoriska barriären att skolorna inte uppmuntrar till delning av 
erfarenheter. Det visade sig att bland de lärare som har deltagit i enkäten förekommer 
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det mer att lärarna diskuterar lektionsidéer under informella möten än under formella 
möten.    

De lärare som har delat med sig av sina lektionsidéer motiverar det främst utifrån 
motiven som Koper m.fl. (2004) tar upp, vilka är personligt behov och altruism. 
Exempel på personligt behov som motiv är att de har gjort det för att se hur det tas 
emot av andra lärare och att man kan få återkoppling på det man har delat med sig av. 
Att dela med sig för att det är kul att dela med sig eller för att andra ska kunna ta del 
av det och slippa göra samma sak är exempel på altruistiska motiv. Under 
intervjuerna har jag bett lärare som har delat med sig av lektionsidé motivera varför 
de har delat med sig av idéer och erfarenheter. Ingen av dem har angett anseende eller 
belöning som ett motiv till att dela med sig av kunskap. Bland de lärare som inte har 
delat med sig av en lektionsidé är det ingen av lärarna har svarat belöning eller 
anseende på frågan om vad som skulle göra att de delar med sig av idéer. Det är 
positivt för sajten att det främst är altruistiska motiv som styr kunskapsdelningen 
eftersom det innebär att mer kunskap delas än om andra motiv låg bakom 
kunskapsdelningen. Enligt Koper (2004) innebär det att materialet som läggs upp på 
sajten blir mer relevant än om egenintresse skulle vara motivet bakom 
kunskapsdelningen. I undersökningen har det dock framkommit kommentarer kring 
att kvalitén hos vissa lektionsupplägg är dåligt och att det ibland förekommer 
irrelevanta lektionsidéer och inlägg. Men enligt Koper (2004) kunde alltså ha varit ett 
ännu större problem om motivet till kunskapsdelning hade varit annorlunda.  

5.4 Anonymiteten hos medlemmar som en begränsning av 
kunskapsdelningen 
Enligt Cress och Hesse (2004) är de sociala faktorerna viktigast när man vill öka 
kunskapsdelningen. Anonyma medlemmar innebär en minskad möjlighet till att ha 
sociala ledtrådar. De anger inte samma uppgifter kring sig själva som andra 
medlemmar gör och kan i vissa fall vara svårare att ha någon kontakt med. De få 
sociala ledtrådarna som finns kring anonyma medlemmar blir ännu viktigare. I 
lektionsdatabasen är man tvungen att uppge namn, skola och ort men på forumet 
förekommer det anonyma medlemmar som endast anger ett användarnamn. I min 
undersökning har det framkommit att anonyma medlemmar inte är störande för de 
medlemmar som har valt att inte vara anonyma. I och med att det endast är en 
funktion på sajten tillåter anonyma medlemmar och att det inte finns något generellt 
misstycke mot detta bland lärarna verkar detta inte vara ett stort problem. Den 
kunskapsdelning som skulle kunna beröras av det är den som berör de implicita 
kunskaperna och där anser lärarna att det är viktigt att möjligheten till anonymitet bör 
finnas för att medlemmarna fritt ska kunna uttrycka sina åsikter.   
 
5.5 Förbättr ingar av sajten för att öka kunskapsdelningen 
Det som man kan konstatera från enkäten är att mer än hälften av lärarna anser att 
deras användande av lektion.se kommer att öka. Men ett ökat användande innebär 
inte att det automatiskt kommer att ske ett ökat kunskapsdelande. De barriärer och 



43 
 

motiv till kunskapsdelning som har identifierats bland lärarna påverkar lärarnas 
agerande på sajten. Litteraturen nämner en del kring hur man kan skapa en ökad 
kunskapsdelning inom praktikgemenskaper.  

Endast 1 % av medlemmarna har bidragit med en lektionsidé vilket innebär att många 
av medlemmarna på sajten inte själva bidrar till att öka kunskapsdelningen. Eftersom 
sajtens innehåll är beroende av medlemmarnas bidrag är det viktigt att så många som 
möjligt deltar i kunskapsdelningen. På sajten finns olika typer av medlemmar och 
enligt Preece (2000), Cress och Hesse (2004) samt Brazelton och Gorry (2003) är den 
största gruppen Lurkers. Deras aktivitet går inte att spåra och man vet att de tar del av 
det som pågår på sajten. Cress och Hesse (2004) anser inte att Lurkers bör uteslutas. 
Istället ska man underlätta för medlemmarna att vara aktiva och använda sig av 
direkta informationskanaler. Det innebär att barriärerna som jag har tagit upp ovan 
kring kunskapsdelningen ska försöka elimineras för att göra medlemmarna mer 
aktiva. I enkäten framkom det att många hade problem med att ladda upp 
lektionsidéer vilket påverkar möjligheten till att vara aktiv och dela med sig av 
lektionsidéer. Genom att förenkla för medlemmarna att ladda upp lektionsidéer kan 
den barriären minskas. Att använda sig av någon form belöning när man laddar upp 
lektionsidéer är inget man bör sträva efter eftersom det, enligt Koper m.fl.(2004) 
skulle öka egenintresset på sajten och öka mängden redundant material.  

Att underlätta för medlemmarna att vara aktiva innebär att skapa funktioner som 
lärarna är intresserade av att delta i vilket innebär att kunskapsdelningen ökar. En 
funktion som efterfrågades bland många av lärarna både i enkäten och vid 
intervjuerna var möjligheten att tipsa och diskutera läromedel och andra resurser. Det 
kan vara en funktion som kan introduceras på sajten. I dagsläget finns länkarkivet där 
medlemmarna kan tipsa varandra om länkar men i enkäten framkom det att få 
respondenter använde sig av funktionen. En förändring av dagens länkarkiv till att 
även omfatta läromedel och liknande kan göra att funktionen används mer. I studien 
har det också framkommit att lärarna efterfrågar kontakt med forskare och aktuell 
forskning. En möjlighet för interaktion mellan lärare och forskare kan vara ett sätt att 
öka aktiviteten bland medlemmarna. Sajten använder sig inte av några direkta 
informationskanaler i form av nyhetsbrev via e-post eller liknande. Varje månad 
publiceras ett nyhetsbrev och finns tillgängligt på lektion.se. Det sker ingen form av 
e-postutskick av nyhetsbrevet. Genom att skicka ut nyhetsbrevet till medlemmarna på 
lektion.se kan man öka andelen aktiva deltagare i gemenskapen. 

Cress och Hesse (2004) nämner att fler väljer att dela med sig av kunskap när 
kunskap anses vara viktig och att man valde ut det man delade med utifrån vilka 
behov de andra medlemmarna hade. I resultaten från intervjuer och enkäten har det 
framkommit att utbudet är för dåligt och att det i vissa fall inte motsvarar de behov 
som finns hos medlemmarna. Det finns även en uppfattning att det inom vissa ämnen 
finns mindre material än i andra ämnen och det har visat sig stämma vid 
observationerna av lektionsdatabasen. Ett sätt att öka utbudet skulle kunna vara att 
skapa en funktion där medlemmarna kan efterfråga vilka lektionsidéer som de vill ha 
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och att det på så vis skulle uppmuntra andra medlemmar att dela med sig av sina 
idéer. 

Brazelton och Gorry (2003) uppmanar också till att föra in kollaborativa verktyg i 
gemenskapen som ett sätt att upprätthålla och öka kunskapsdelningen. De menar 
också att man ska organisera fysiska möten bland potentiella medlemmar för att få 
medlemmarna att dela med sig av sina idéer. Att ha mötts ansikte-mot-ansikte har 
stor betydelse för samarbete över Internet. I enkäten framkom det att många lärare 
vill ha kontakt med andra lärare men då främst genom sajten. Det var få lärare som 
efterfrågade organiserade fysiska möten. Utifrån kan man säga att fysiska möten inte 
är rätt sätt att öka kunskapsdelningen. Men det kan även vara så att de som har 
efterfrågat fysiska möten är medlemmar som är aktiva idag eller på väg att bli aktiva. 
Det bör undersökas innan man förkastar fysiska möten som ett sätt att öka andelen 
aktiva medlemmar. Det sista som de nämnde var att skapa möjligheter för andra att 
höra talas om gemenskapen. Det finns ingen reklam kring sajten utan den sprids från 
person till person. Det har fungerat bra hittills men det som efterfrågas i enkäten är att 
det borde finnas någon form av marknadsföring. De som har hittat till sajten idag har 
främst gjort det via en kollega eller själva sökt upp sajten via sökverktyg. 

Carr och Chambers (2006) förespråkar att man bör skapa en reflekterande kultur 
bland lärarna för att öka deltagandet bland medlemmarna. Det innebär att lärarna ska 
ges tid för reflektion och att lärare som reflekterar över sin verksamhet ska 
uppskattas. Lärarna bör av varandra och ledande personer i skolan uppmanas att dela 
med sig av sina idéer till andra., men det krävs också att lärarna kan komma över de 
barriärer som finns kring uppladdning av idéer. Det innebär att lärare ska ha tillgång 
till en dator, vilket kommentarer från enkäten har visat att alla inte har, och att de ska 
veta hur man delar med sig. Även sökfunktionen och dess funktionalitet är något som 
lärarna har påpekat är svår att hantera. Bland lärarna ska det även uppmuntras till att 
använda internet som ett sätt att bygga relationer. Många av lärarna har i enkäten och 
under intervjuerna sagt att de gärna söker kontakt med andra lärare. I sådana fall kan 
anonymiteten på sajten vara ett problem.  
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6. Sammanfattning  
I kapitlet sammanfattar jag mina resultat och för en diskussion kring de slutsatser jag har 
kommit fram till. Jag tar även upp vad jag anser vore intressant att undersöka vidare. 

6.1 Slutsats 
Lärarna är en grupp som har deltagit i olika satsningar som har handlat om att föra in 
IKT i skolan och satsningarna har haft blandat resultat. Lektion.se är, enligt sajtens 
grundare, en virtuell gemenskap för lärare som är gjord av lärare med syfte att få 
lärare att dela med sig av sin kunskap i form av information. I dag, fem år efter att 
sajten startades, har den över 120 000 medlemmar och det pågår en daglig aktivitet på 
sajten. Det här examensarbetet har haft som syfte att undersöka vilken syn lärarna har 
på sajten, hur de använder gemenskapen för att dela information och vilka 
förbättringar som kan göras för att upprätthålla och i bästa fall öka 
informationsdelningen.  
 
I intervjuer och enkät har det framkommit att lärarnas definition av sajten varierar. En 
del av lärarna ser sajten som en databas där de kan ladda ner lektionsidéer och ta del 
av explicit kunskap. Andra lärare ser det som en praktikergemenskap där de delar 
med sig och tar del av andras idéer och fokuserar på implicit kunskap. Variationen i 
syn på lektion.se beror främst på vilka funktioner lärarna använder och om de har 
delat med sig av någon lektionsidé.  
 
För att dela med sig av sin kunskap använder lärarna i studien främst 
lektionsdatabasen och forumet. Övriga funktioner används mer sällan och av en 
begränsad del av lärarna i studien. Det är endast 1 % av medlemmarna på sajten som 
har delat med sig av sina idéer och många olika motiv till att dela med sig samt 
barriärer för att dela med sig har identifierats.  
 
Lärarna har ett behov av att utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Några lärare 
i undersökningen menar att det inte sker naturligt på skolorna. Ofta är de fokuserade 
på de sociala problemen och de pedagogiska och ämnesrelaterade frågorna finns det 
inte tid för. Att träffa andra lärare som upplever samma sak eller har andra sätt att se 
på situationer är viktigt för lärarna i undersökningen och lektion.se underlättar en 
sådan kontakt. Det är ovanligt att de utvalda lärarna har kontakt med andra lärare från 
andra skolor vilket gör att några av lärarna saknar ett nätverk där de kan diskutera 
viktiga frågor. 
 
För att öka kunskapsdelningen bland medlemmarna på sajten krävs det att fler 
möjligheter till samarbete skapas och att funktionerna på sajten uppmuntrar till 
kunskapsdelning. En del av funktionerna på sajten uppmuntrar inte till någon 
kunskapsdelning bland lärarna. I undersökningen har det framkommit olika förslag på 
funktioner som uppmuntrar till kunskapsdelning. Lärarna efterfrågar bl.a. möjligheten 
att tipsa om läromedel och annat material och att ha kontakt med forskare inom 
pedagogik via lektion.se. Sajtens funktionalitet när det gäller uppladdning av 
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lektionsidéer bör förbättras för att på så sätt underlätta för kunskapsdelning. Det krävs 
också att det bland lärarna skapas en reflekterande kultur där kunskapsdelning ses 
som något naturligt och att de barriärer kring kunskapsdelning som finns lokalt på 
lärarnas skolor elimineras.  

6.2 Diskussion 

6.2.1 Resultat 
Resultaten jag har kommit fram till i mitt examensarbete berör främst lärare i den 
svenska skolan. Det bör dock poängteras att det även förekommer andra grupper av 
användare bland medlemmarna på sajten. I min undersökning har jag kommit i 
kontakt med både elever och föräldrar som använder sig av sajten för att få en inblick 
i lärarnas värld. Jag tror att det både är positivt och negativt. Det är positivt att lärarna 
eftersom deras arbete inte isoleras till att endast omfatta lärare men samtidigt är sajten 
till för lärare och grundarna till sajten ser den som ett interaktivt lärarrum. Innan man 
kan fortsätta arbetet med sajten bör man bestämma sig för om man väljer att betrakta 
föräldrar och elever som användare och anpassa sajten efter deras behov eller om det 
endast ska vara fokus på lärarna. Väljer man att endast fokusera på lärarna bör man 
föra en diskussion kring hur man hanterar andra typer av medlemmar. 

Den slutsats som jag anser vara mest intressant är den som berör hur medlemmarna 
definierar sajten. Vissa lärare ser det som en tipsbank och andra lärarena ser det som 
en gemenskap för kunskapsdelningen. Anledningarna till varför det är så varierar 
men det är viktigt att vara medveten om variationen av definitioner eftersom 
medlemmarnas syn på sajten visas i deras handlande. Eftersom sajten är beroende av 
lärare som delger sina idéer och erfarenheter är det viktigt att lärarna ser sajten som 
en gemenskap för kunskapsdelning. Lärare som endast tar material från sajten bidrar 
inte till kunskapsdelningen och bidrar på så sätt inte heller till att sajten utvecklas. 
Alltför många lärare med synen att det endast är en tipsbank kan innebära att sajten 
har svårt att utvecklas och att utbudet på sajten blir begränsat. 

Att lektion.se har lyckats locka över 100 000 medlemmar på fem år kan förklaras 
genom att sajten har lyckats möta de behov som finns hos dagens lärare och att det är 
lärarna som skapar innehållet. Historiskt sett har lärarna fått ta del av olika IT-
satsningar som kommunen eller staten har bestämt att de ska ta del av. Lektion.se är 
en sajt som bygger på deltagandeperspektivet och många av lärarna tycker om den 
s.k. gräsrotskänslan som finns på sajten. I framtiden tror jag att användandet av sajten 
kommer att öka ännu mer ifall de som administrerar sajten lyckas fånga de behov 
som lärare från alla skolformer har och lyckas få lärarna att dela med sig av sina 
idéer. För att lektion.se ska leva vidare krävs aktiva medlemmar och jag hoppas att 
denna rapport har belyst en del av de åtgärder som kan göras för att skapa fler aktiva 
lärare. 
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6.2.2 F ramtida arbete 
Under mitt arbete med examensarbetet har det tillkommit en del funktioner som 
påverkar kunskapsdelningen på sajten. Lärarna har fått möjlighet till att skicka 
meddelanden till varandra, skapa grupper och andra funktioner som bidrar till 
kunskapsdelningen. När dessa funktioner har använts ett tag vore det intressant att 
undersöka om det fortfarande är lektionsdatabasen och forumet som främst används 
eller om någon av de nya funktionerna används mer.  
 
Det hade också varit intressant att titta på de olika rollerna av medlemmar som finns i 
gemenskapen för att få en ökad förståelse för hur sajten används och även vad som 
styr att en medlem tar en viss roll. I detta examensarbete har jag fokuserat på att öka 
andelen aktiva medlemmar och inte undersökt närmare de medlemmar som är aktiva. 
Att intervjua och undersöka de aktiva medlemmarna utifrån deras handlingar och 
perspektiv hade kunnat bidra till en djupare förståelse för deras behov och hur man 
ska utveckla sajten för att behålla de aktiva medlemmarna. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
1. Bakgrund 

a. Vilka ämnen som undervisar du i? 
b. Hur många år har du arbetat som lärare? 
c. Hur länge har du arbetat på skolan? 
d. Varför valde du att bli lärare? 

2. Hur hittade du lektion.se? 
3. Är du medlem i andra communities?  (använder andra nätresurser) 
4. Hur använder du lektion.se? 

a. Vid förberedelser? 
b. Efter lektionen? 
c. Vid andra tillfällen? 

5. Vilka funktioner använder du mest? 
6. Hur ofta använder du dem? 
7. Varför använder du just dem? 
8. Vad lockade i början? 
9. Varför kommer du åter till sidan? 
10. Hur anser du att nya medlemmar introduceras på hemsidan? 
11. Vilka behov uppfylls av lektion.se? 
12. Hur definierar du lektion.se? 
13. Vilka förändringar vill du se hos sajten? 
14. Har du haft kontakt med någon medlem på sajten utanför sajten? 
15. Vilka personer tror du använder sig av lektion.se? 
16. Vad anser du om kunskapsdelning? 
17. Vad anser din skola om det? 
18. På vilket sätt ska kunskapsdelning ske enligt dig? 
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Bilaga 2 – Enkätens utseende 

Enkät k ring lektion.se 
 

 

* 1: Kön   Kvinna 

Man 
 
* 2: Hur gammal är du?  

  

 
 

 
3: V ilken skolform undervisar du i?  
  

Förskola 

Grundskola 

Gymnasieskola 

Annat:  

 

 
4: Hur många år har du arbetat som lärare?  

  

 
 

 
5: V ilka ämnen undervisar du i?  
  

 

 

 
6: Hur datorvan är du? (1=nybör jare, 5=expert)  
  

1 2 3 4 5  
 

 
7: Har du deltagit i någon I T-satsning? (ex. I T iS, PI M , Datorn i Skolan, F ronter , C lassfronter)  
  

Ja 

Nej 
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[Svara bara på denna fråga om du svarat 'Ja' på fråga '7 '] 
7a: Om Ja, vilken/vilka?  
  

 

 

 
8: V ilket år bör jade du använda lektion.se?  
  

 
 

 
9: Hur kom du i kontakt med lektion.se?  
  

Genom kollega 

Genom media (TV, tidning etc) 

Via en annan sajt 

Sökte reda på den själv 

Annat:  

 

 
10: I vilken utsträckning använder du föl jande funktioner på lektion.se?  
  

 

 Dagligen 
2-3 

ggr/vecka 
1 

gång/vecka 
En gång 
/månad 

Mer 
sällan Aldrig 

Lektionsdatabasen       
Forumet       
Jobbsökartjänsten       
Nyhetsbreven       
Intressanta 
annonser       
Länkarna       
Leverantörsarkivet       

 

 
11: Möjligheten att vara anonym på lektion.se anser jag är viktigt.  
  

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken eller 

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
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12: Varför använder du dig av lektion.se?  
  

För att få idéer till undervisningen 

För att dela med mig av mina idéer 

För att få tillgång till extra material utöver läroböcker 

För att se vad andra lärare gör på sina skolor 

För att diskutera intressanta frågor med andra lärare 

För att ta del av andra lärares erfarenheter 

För att dela med mig av mina erfarenheter 

För att jag som lärare inte hinner göra allt själv 

För att öka kvalitén på min undervisning 

Annat:  

 

 
13: Har du laddat upp lektionsidéer till lektionsdatabasen på lektion.se?  
  

Ja 

Nej 

 

 
[Svara bara på denna fråga om du svarat 'Ja' på fråga '13 '] 
13a: O m Ja, vad laddade du upp och varför gjorde du det?  
  

 

 

 
[Svara bara på denna fråga om du svarat 'Nej' på fråga '13 '] 
13b: O m Ne j . varför inte?  
  

 

 

 
14: Har du laddat ner någon annans lektionsidé från lektion.se?  
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Ja 

Nej 
 
[Svara bara på denna fråga om du svarat 'Ja' på fråga '14 '] 
14a: O m ja, hur använde du den lektionsidén i din undervisning?  
  

 

 

 
15: V id vilka tillfällen pratar du med andra lärare om dina eller andras lektionsupplägg?  
  

På arbetslagsmöten 

På personalmöten 

Under lunchraster 

I arbetsrummet utanför mötestid 

Vid kontakt med andra skolor 

Aldrig 

Annat:  

 

 
16: Har du haft kontakt med någon annan lärare på lektion.se?  
  

Ja, via mail 

Ja, via meddelandefunktionen på lektion.se 

Ja, via telefon 

Ja, via fysiskt möte 

Nej, inte alls 

Annat:  

 

 
17: V ilka funktioner skulle du vil ja att lektion.se hade?  
  

Möjlighet till kontakt via sajten med andra lärare (t.ex. chatt eller 
meddelandefunktion) 

Utökad bedömningsfunktion av lektionsidéer (t.ex. ranka idéerna på en skala 1-5) 

Större möjlighet till att lägga upp lektionsidéer av annat format än pdf och word 
(t.ex. PowerPoint, applets) 

Möjlighet att tipsa och diskutera läromedel och andra resurser (t.ex. internetsajter 
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och material från företag) 

Kontakt med forskare och professorer inom ämnen (t.ex. inom pedagogik och inom 
biologi) 

Skapa en mötesplats för lärare som liknar ett interaktivt lärarrum 

Organiserade möten mellan lärare på lektion.se i den fysiska världen (t.ex. 
konferens) 

Ge exempel på hur IT kan användas i undervisningen  

Annat:  
 
18: V ilka funktioner anser du är viktigast på lektion.se?  
  

Lektionsdatabasen 

Forumet 

Jobbsökartjänsten 

Nyhetsbreven 

Intressanta annonser 

Länkarna 

Leverantörsarkivet 

Annat:  

 

 
19: Hur tror du att din användning av lektion.se komme r att förändras inom 5 år?  
  

Ökat användande 

Oförändrat användande 

Minskat användande 

 

 
20: F inns det något på sajten idag som är svårt att hitta eller använda?  
  

 

 

 
21: V ilka förkunskaper anser du behövs för att kunna använda sig av lektion.se som lärare?  
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22: Vad anser du är positivt med lektion.se?  
  

 

 

 
23: Vad anser du är negativt med lektion.se?  
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