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Summary 
Today, IT is a natural and integral part of society, while several reports and 

studies indicates that IT not have reached full impact in the school and that 

use often is in the form of a replacement for another tool rather than as a 

means to improve teaching and pedagogy. To demonstrate intent, policy 

documents, such as school law and curriculum, has been revised and a 

committee has been appointed to, among other goals as well, digitize the 

school. Today's education system is decentralized, allowing each community 

to decide what investments they want to do in IT. 

 

The purpose of this study is to describe the way the school's local 

interpretations of national decisions regarding the use of IT in schools (for 

example in the curriculum), may affect how and to what extent teachers 

integrate IT in the educational work. The following questions were 

formulated: 

 What is the school management local interpretation of national 

decisions on IT in schools? 

 Does this interpretation affect teachers' views on IT in the educational 

work? 

 How and to what extent do teachers use IT in their teaching? 

The study followed a qualitative method with a deductive approach. A total 

of eight personal interviews were conducted at two local high schools. These 

schools had a so-called 1:1- investment, which means that one computer per 

student and teacher is assigned. The results from the interviews were then 

analyzed in relation to the theoretical framework. Where the findings for 

instance include that the school management's vision of the use of IT was not 

fully rooted among teachers, and therefore not in accordance with the theory. 

 

The discussion shows both similarities and differences between this study's 

findings and previous research. The big difference is that the use of IT in this 

study proves to be higher than the previous set and the computer is used not 

only as a replacement to a previous tool. The questions in this study were 

answered in the conclusion and thus may the aim of this study be seen as 

fulfilled. School management believe that IT should be a natural part of the 

school, partly evidenced by the 1:1 initiative that gives the teachers the right 

conditions to work digitized if they want to. The teachers believe that IT 

supports their pedagogical and didactic teaching methods and regularly uses 

IT and digital learning resources when they teach.  



   

Sammanfattning 
IT är idag en naturlig och integrerad del av samhället, samtidigt påvisar flera 

rapporter och undersökningar att IT inte fått fullt genomslag i skolan och att 

användning ofta är i form av en ersättare till ett annat verktyg snarare än ett 

medel för att utveckla undervisningen och pedagogiken. För att påvisa 

intentionen har styrdokumenten, såsom skollag och läroplan, reviderats och 

regeringen tillsatt en Digitaliseringskommission vars identifierade delmål är 

att digitalisera skolan. Dagens skolsystem är decentraliserat, vilket gör att 

varje kommun beslutar vilka satsningar de vill göra på IT.  

 

Syftet med studien är att beskriva på vilket sätt skolans lokala tolkningar av 

de nationella besluten gällande IT-användning i skolan (i exempelvis 

läroplanen), eventuellt påverkar hur och i vilken utsträckning lärare integrerar 

IT i det pedagogiska arbetet.  Följande frågeställningar formulerades: 

 Hur lyder skolledningens lokala tolkning av de nationella besluten 

kring IT i skolan?  

 Påverkar dessa tolkningar lärarnas syn på IT i det pedagogiska 

arbetet? 

 Hur och i vilken utsträckning använder lärarna IT i sin undervisning? 

 

Undersökningen har följt en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. Totalt 

genomfördes åtta stycken personliga intervjuer med informanter på två 

kommunala gymnasieskolor. Dessa skolor har så kallad 1:1-satsning, vilket 

innebär en dator per elev och lärare. Resultatet från intervjuerna analyserades 

sedan i förhållande till den teoretiska referensramen. Där framkom det bland 

annat att skolledningens vision gällande användandet av IT inte var helt 

förankrad bland lärarna och därmed inte i enlighet med teorin.  

 

Diskussionen visar på både likheter och skillnader mellan denna studies 

resultat och tidigare forskning. Den stora skillnaden är att IT-användningen i 

denna undersökning visar sig vara högre än vad tidigare anger och datorn 

användes inte av de intervjuade lärarna som endast en ersättare till tidigare 

verktyg. I slutsatsen besvaras studiens frågeställningar och på så vis kan 

studiens syfte ses som uppfyllt. Skolledningen anser att IT ska vara en 

naturlig del av skolan, vilket bland annat visar sig genom 1:1-satsningen som 

ger lärarna rätt förutsättningar att arbeta digitaliserat. Lärarna anser att IT 

stödjer deras pedagogiska och didaktiska undervisningsmetoder och använder 

sig regelbundet av IT och digitala lärresurser.  



   

Förord 
Detta examensarbete skrivs som det sista momentet på programmet 
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Jag vill börja med att rikta ett tack till de som valt att delta i denna 

undersökning, och därmed gjort den möjlig! Sedan vill jag tacka Sandra 
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handledare under hela skrivprocessen. 

 

Trevlig läsning! 

 

 

Tove Svensson   Ljungby, Maj 2013 

 

 



   

Innehållsförteckning 

1 Introduktion _______________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund ........................................................................................ 1 

1.2 Tidigare forskning ........................................................................... 2 
1.3 Problemformulering ........................................................................ 4 

1.4 Syfte och frågeställning................................................................... 5 
1.5 Avgränsning ................................................................................... 6 

1.6 Målgrupp ........................................................................................ 6 
1.7 Begreppsförklaring ......................................................................... 6 

2 Metod ___________________________________________________ 7 
2.1 Kunskapande .................................................................................. 7 

2.2 Vetenskaplig ansats ......................................................................... 7 
2.2.1 Kvantitativ respektive kvalitativ ............................................... 7 

2.2.2 Deduktiv respektive induktiv ................................................... 8 
2.3 Datainsamling ................................................................................. 9 

2.3.1 Primärdata ............................................................................... 9 
2.3.2 Sekundärdata ........................................................................... 9 

2.4 Urval............................................................................................. 10 
2.5 Genomförande .............................................................................. 11 

2.5.1 Utformning av intervjuguide .................................................. 11 
2.5.2 Genomförande av intervju ...................................................... 12 

2.5.3 Dokumentering av intervju ..................................................... 12 
2.6 Analys .......................................................................................... 13 

3 Teoretisk referensram ______________________________________ 14 
3.1 Didaktik ........................................................................................ 14 

3.1.1 Skolsystemet i Sverige ........................................................... 14 
3.1.2 Skolans två ramsystem ........................................................... 15 

3.1.3 Skolans organisation .............................................................. 16 
3.2 Styrdokument................................................................................ 17 

3.2.1 Läroplan ................................................................................ 17 
3.3 Implementeringsproblematik ......................................................... 18 

3.4  Leading Change ............................................................................ 19 
3.5 Technology Acceptance Model (TAM) ......................................... 20 

3.6 SAMR-modellen ........................................................................... 20 

4 Empiri __________________________________________________ 23 

4.1 Skola A ......................................................................................... 23 
4.1.1 Skolledningens tolkning av IT i skolan................................... 24 

4.1.2 Lärarnas syn på IT i det pedagogiska arbetet .......................... 25 
4.1.3 Hur IT integreras i undervisningen av lärarna ......................... 27 

4.2 Skola B ......................................................................................... 29 



   

4.2.1 Skolledningens tolkning av IT i skolan................................... 30 

4.2.2 Lärarnas syn på IT i det pedagogiska arbetet .......................... 31 
4.2.3 Hur IT integreras i undervisningen av lärarna ......................... 33 

5 Analys __________________________________________________ 35 
5.1 Skolledningens tolkning av IT i skolan .......................................... 35 

5.2 Lärarnas syn på IT i det pedagogiska arbetet ................................. 37 
5.3 Hur IT integreras i undervisningen av lärarna ................................ 40 

6 Diskussion _______________________________________________ 43 
6.1 Resultatdiskussion ........................................................................ 43 

6.1.1 Skolledningens tolkning av IT i skolan................................... 43 
6.1.2 Lärarnas syn på IT i det pedagogiska arbetet .......................... 44 

6.1.3 Hur IT integreras i undervisningen av lärarna ......................... 45 
6.2 Metoddiskussion ........................................................................... 46 

6.2.2 Tillförlitlighet och giltighet .................................................... 47 
6.2.3 Generaliserbarhet ................................................................... 47 

7 Avslutning _______________________________________________ 48 
7.1 Slutsats ......................................................................................... 48 

7.2 Förslag till fortsatt forskning ......................................................... 49 

Källförteckning _______________________________________________ 50 

Bilaga 1. Intervjuguide, lärare____________________________________ 53 

Bilaga 2. Intervjuguide, skolledning/rektor _________________________ 54 
 

 Figurförteckning 
Figur 1. Skolans ramsystem ........................................................................ 15 

Figur 2. Technology Acceptance Model (TAM) .......................................... 20 
Figur 3. SAMR-modellen ............................................................................ 21 

 

 
 



  1  

 

1 Introduktion  

I detta inledande kapitel kommer läsaren få en första inblick i vad 

uppsatsarbetet kommer handla om, nämligen lärares användning av IT/IKT i 

skolan. Utformningen börjar med en bred karaktär genom en 

bakgrundsbeskrivning för att sedan smalna av till det mer specifika området 

för detta examensarbete.  

1.1 Bakgrund 

Samhället blir alltmer digitaliserat och IT är idag en naturlig och integrerad 

del av vårt samhälle. En stor del av befolkningen använder regelbundet IT 

och internet och Sverige anses vara en relativt framstående IT-nation 

(Regeringen, 2011). Alla medborgare behöver på livslång basis utveckla sina 

personliga kompetenser och färdigheter, därför antog Europaparlamentet år 

2006 åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande (Europeiska 

gemenskaperna, 2007). En av dessa är digital kompetens. Med digital 

kompetens menas användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, 

på fritiden och för kommunikation på ett både säkert och kritiskt sätt. 

Grundläggande IKT-färdigheter innebär användning av datorer för att 

inhämta, bedöma, lagra, producera, redovisa samt utbyta information. 

Färdigheterna utmärks också av förmågan att kunna kommunicera och delta i 

sociala nätverk på internet, dessutom bör medborgaren känna till hur tekniken 

kan stödja kreativitet och innovation (Europeiska gemenskaperna, 2007). 

 

Regeringen har en ambition av att Sverige ska vara ledande i användandet av 

IT för att nå olika politiska mål och på bästa sätt använda digitaliseringens 

möjligheter (Regeringen, 2011). Det gäller exempelvis användning av IT i 

skolan; ”It är ett av skolans lärverktyg, som behövs för att nå skolans mål.” 

(Regeringen, 2011, s. 8). Genom att formulera politiska mål kan 

förutsättningar skapas för ökad digitalisering, men alla har, såväl 

medborgare, företag, kommuner och landsting, ett gemensamt ansvar för att 

förvalta och realisera detta mål (Regeringen, 2011). För att uppnå det 

politiska målet har regeringen tillsatt en Digitaliseringskommission (Videla, 

2013). Kommissionens ordförande, Jan Gulliksen, anger att IT i skolan är ett 

av de identifierade problemområdena som gruppen kommer arbeta med 

(Lindström, 2013a). Sedan 1991 drivs skolan i kommunernas 

huvudmannaskap, från att tidigare ha varit statlig (Arfwedson & Arfwedson, 

2002). Kompetensutveckling och satsningar inom IT- frågor har sedan dess 
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legat på kommunernas ansvar, vilket lett till att det satsats olika mycket i de 

olika kommunerna (Hylén, 2011, återgiven av Hallberg & Jonsson, 2012). 

Kommunerna har ett ekonomiskt och administrativt totalansvar för sina 

skolor och den enskilda skolans möjligheter och villkor regleras därmed av 

hur kommunerna styr resurser och prioriteringar (Arfwedson & Arfwedson, 

2002).  

 

Enligt Skolinspektionens rapport (2011) saknas det tydliga nationella 

strategier för IT-användning, vilket gör att lärarnas individuella kompetenser 

och attityder blir styrande för i vilken grad IT integreras i deras undervisning. 

Genom revidering av läroplanerna och omformuleringar i skollagen och läro- 

och kursplanerna är förhoppningen att användningen och integreringen av IT 

i skolan ska öka (Skolinspektionen, 2011). Lärarförbundets ordförande Eva-

Lis Sirén kräver en nationell IT-strategi för att kommuner och skolor ska få 

något konkret direktiv att förhålla sig till (Lindqvist, 2012). Att vissa 

kommuner inför 1:1-satsningar (en dator per elev) anser Sirén beror på att 

kommunerna har personer, så kallade eldsjälar, som är särskilt intresserade av 

att digitalisera skolan. För att samtliga kommuner och skolor i Sverige ska gå 

åt samma håll i fråga om IT i skolan, anser Sirén att utbildningsministern bör 

vara den drivande faktorn (Lindqvist, 2012). Angående kravet på en nationell 

IT-strategi anser Bertil Östberg, utbildningsministerns statssekreterare, att 

problemet inte beror på bristen på styrdokument (Lindström, 2012b). Att IT 

har inkluderats i den uppdaterade skollagen och läroplanerna anses vara 

tillräckligt, hur det förvaltas ligger sedan på huvudmännens, det vill säga 

kommunernas, ansvar. 

1.2 Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning om användning av IKT i skolan; forskning i 

form av både examensarbeten skrivna av studenter samt undersökningar 

utförda av myndigheter som exempelvis Skolverket och Skolinspektionen.  

 

1998 initierades ett nationellt IT-projekt i Sverige som kallades för ITiS, IT i 

skolan (Chaib & Tilebius, 2004). Projektet avslutades 2002 och hade som 

syfte att bland annat med hjälp av IT utveckla skolans arbetssätt. Författarna 

har bedömt ITiS-projektet i sin utvärderingsrapport och anser att satsningen 

ledde till en ökad medvetenhet inom skolvärlden kring vad IT kan användas 

till och vilka pedagogiska fördelar det kan ha. Däremot ansågs det finnas en 
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avsaknad i utbildning gällande hur tekniken kan tillämpas av lärarna i deras 

undervisning.  

 

I sitt examensarbete skriver Hallberg och Jonsson (2012) att de kunde se att 

samtliga lärare, totalt sex stycken, som de intervjuade ansåg att IT var en 

viktig del av deras undervisning. Genom sin undersökning ansåg författarna 

att de kunde se att nya arbetssätt i undervisningen utvecklats med hjälp av IT-

verktygen. Med stöd från tidigare forskning samt den egna undersökningen 

drog författarna slutsatsen att det inte länge handlar om huruvida IT ska 

användas i undervisningen eller inte, utan snarare hur den kan användas för 

att främja inlärning.  

 

E-learning Nordic 2006: Effekterna av IT i undervisningen (Ramböll 

Management, 2006) är en omfattande studie som genomförts i de nordiska 

länderna Finland, Norge, Sverige och Danmark med fokus på att undersöka 

IT:s påverkan på undervisningen. Totalt ingick 8000 personer i studien, 

fördelat på elever, lärare och föräldrar i grund- och gymnasieskola. På både 

lokal och regional nivå har omfattande investeringar gjorts på IT, men 

rapporten antyder att målformuleringar ofta har saknats och effekthämtning 

av resultaten av IT-satsningarna uteblivit. Enligt studien behöver skolans 

huvudmän och ledning bli mer professionella i det organisatoriska införandet 

av IT om dess fulla potential ska kunna förverkligas. Undersökningen kunde 

visa på att undervisningen och inlärningsprocesserna påverkats i positiv 

riktning av IT, men att undervisningen som sådan inte per automatik 

revolutionerats eller förändrats avsevärt i och med införandet av IT. Att 

själva undervisningsmetoderna inte förändrats kunde bland annat bero på att 

lärarna endast använde IT för att stötta ämnesinnehållet. Vilket visade sig i 

form av att istället för att införa nya inlärnings- och undervisningsmetoder 

där eleverna med hjälp av IT mer aktivt utvecklar nya kunskaper, användes 

IT som ett stöd för den traditionella undervisningen där eleverna forsätter att 

vara relativt passiva konsumenter av information (Ramböll Management, 

2006).  

 

Det faktiska användandet och integreringen av IT i undervisningen har enligt 

studien E-learning Nordic 2006: Effekterna av IT i undervisningen (Ramböll 

Management, 2006) ett nära samband med vilka förutsättningar de olika 

skolorna har, bland annat vad gäller dess IT-infrastruktur och tillgång till 

utrustning. Däremot har utformandet av lokala IT-strategier inte visat sig ge 
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en direkt förutsättning för att lärarnas användning av IT ökar (Ramböll 

Management, 2006).  Å andra sidan anser Condie et al. (2007, återberättad av 

Myndigheten för skolutveckling, 2007a) att en strategi för IT-användningen 

kopplad till det pedagogiska arbetet i skolan är en viktig faktor för att uppnå 

effektiv användning av IT. 

 

Skolinspektionen anger i sin rapport (2011) att IT idag ofta används som en 

ersättare till ett annat verktyg, istället för som ett hjälpmedel att utveckla 

undervisningen. En samlad problembild som de återger i sin rapport är 

behovet av att undersöka hur IT kan integreras i utbildningen för pedagogisk 

utveckling. I en senare rapport har Skolinspektionen (2012) i sin granskning 

dessutom kommit fram till att lärarna inte kompetentutvecklats i tillräckligt 

stor utsträckning i sin användning av IT i undervisningen. Enligt 

Skolinspektionen (2012) används ofta IT-utrustningen endast för att 

effektivisera planering, administration och organisation av skolarbetet istället 

för att använda det som ett stöd i det pedagogiska arbetet för att gynna 

elevernas lärande. Rapporten fastslår att avsaknad av en övergripande IT-

strategi gör att det är den enskilde lärarens intresse i frågan som styr hur 

denne nyttjar IT i sin undervisning.  

 

Vilka de praktiska effekterna av IT-satsningar har inneburit, saknas det enligt 

en rapport skriven av Myndigheten för skolutveckling (2007a), numera 

Skolverket, tillräckliga underlag för. Trots åtskilliga satsningar konstaterade 

Skolinspektionen (2012) att IT inte används tillräckligt i skolans 

undervisning och att de positiva, bland annat inlärningsmässiga, effekterna av 

IT-satsningarna inte uppenbarar sig i direkt relation till den mängd pengar 

och resurser som investerats. 

1.3 Problemformulering 

Vid genomgång av rapporter och tidigare forskning står det ganska snart klart 

att det finns en enad syn om att IT är ett verktyg som bör ses som en naturlig 

och integrerad del av skolan. Samtidigt som det enligt många, både forskare 

och granskande myndigheter, inte används i tillräcklig utsträckning samt att 

belägg saknas för dess verkliga positiva effekter vad gäller exempelvis 

elevernas inlärning. Det finns olika förklaringar och teorier på vad detta beror 

på; skolans IT-infrastruktur är bristfällig, bristande IT-kompetens bland 

lärarna, avsaknad av IT-strategi, otillräcklig pedagogisk tillämpning av IT-

verktygen med mera.  
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Tekniken finns ständigt runt omkring oss och den ger uttryck och möjligheter 

till mycket, ändå är det lätt efter att ha läst in sig på forskningen inom 

området att få en känsla av att dess fulla potential inte utnyttjas inom 

skolvärlden. Patrik Svensson skriver följande i sin bok Språkutbildning i en 

digital värld: ”Det handlar inte om att okritiskt famna den nya tekniken utan 

om att tillåta oss att experimentera bortom det alltför vanliga paketerandet 

och levererandet av information.” (Svensson, 2008, s. 65).  

  

Nationella beslut tas av politikerna att skolan bör satsa på IT och 

kommunerna, huvudmännen, har sedan i uppdrag att implementera dessa 

beslut på lokal nivå i sina respektive skolor. Jag tycker att det saknas 

forskning om hur, i vilket utsträckning samt på vilket sätt, besluten från 

nationell nivå angående användning av IT i skolan förvaltas på utförandenivå, 

det vill säga av lärarna. Hur kommer det sig att IT-användandet av lärarna 

inte fått fullt genomslag? Blir lärarna, från exempelvis skolledningens sida, 

inspirerade till att söka alternativa lösningar och tillämpningar med hjälp av 

IKT, där datorn inte bara används som ett verktyg för ordbehandling eller 

informationssökning? På vilken nivå enligt SAMR (Substitution, 

Augmentation, Modification, Redefinition)-modellen befinner sig lärarna i 

sin IT-integrering? Hur lärarna ser på sin egen roll som ambassadörer för att 

introducera och använda IKT i undervisningen?  

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att beskriva på vilket sätt skolans lokala tolkningar av 

de nationella besluten gällande IT-användning i skolan (i exempelvis 

läroplanen), eventuellt påverkar hur och i vilken utsträckning lärare integrerar 

IT i det pedagogiska arbetet.   

 

De frågeställningar som kommer vara vägledande i studien: 

 Hur lyder skolledningens lokala tolkning av de nationella besluten 

kring IT i skolan?  

 Påverkar dessa tolkningar lärarnas syn på IT i det pedagogiska 

arbetet? 

 Hur och i vilken utsträckning använder lärarna IT i sin undervisning? 
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1.5 Avgränsning 

I detta examensarbete har jag valt att inte behandla eller undersöka vilka 

potentiella inlärningsmässiga effekter IKT-integrering i undervisningen kan 

ge. Området, användning av IKT i skolan, kommer studeras utifrån ett par 

utvalda intervjufall, totalt åtta stycken, på två kommunala gymnasieskolor. 

Resultatet kommer därmed inte ha möjlighet att ge en generell bild av hur det 

undersökta området ser ut, utan kommer vara baserat på information från 

dessa informanters verklighet. Mitt fokusområde har varit att undersöka grad 

av IT-integrering samt vad som styr detta, jag har inte värderat påverkan från 

faktorer såsom ålder eller kön.  

1.6 Målgrupp 

Detta examensarbete kan vara av intresse för den inomvetenskapliga 

målgruppen såsom forskare inom Informatik och IKT eller andra studenter 

som har ett intresse av forskning kring IT i skolan. En annan målgrupp kan 

vara den utomvetenskapliga i form av skolorna eller kommunerna var 

undersökningen har gjorts, för att eventuellt få en förståelse för hur 

situationen ser ut. Förhoppningsvis kan även andra kommuner och skolor 

sedan dra lärdom av resultatet. 

1.7 Begreppsförklaring  

IT/IKT – Informationsteknik/Informations- och kommunikationsteknik. 

Utgörs av den fysiska hårdvaran såsom dator och tangentbord samt mjukvara 

såsom program och applikationer. Exempel på produkter: interaktiva 

skrivtavlor, läsplattor, projektor, mobiltelefon och digitalkamera 

(Skolinspektionen, 2011).   

 

I rapporten kommer båda begreppen användas, med samma innebörd.  

 

Digitala lärresurser – IT-baserade läromedel där kommunikation sker 

multimodalt, vilket innebär en kombination av text, bild och ljud 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007b).  

 

1:1 – Innebär att varje elev och lärare tilldelas varsin dator. Kan även 

benämnas en-till-en eller ett-till-ett.  

 

I rapporten kan samtliga benämningar förekomma. 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer undersökningens vetenskapliga tillvägagångssätt att 

redovisas. Metodteori tas upp, vilka metoder som tillämpats samt diskussion 

kring dessa val och ickeval. 

2.1 Kunskapande 

Enligt Goldkuhl (2011) handlar kunskapande om en strävan av att uppnå 

kunskap om ett visst fenomen, när det förekommer en skillnad mellan ens 

egna förväntningar och hur situationen verkligen ser ut. När varseblivningen 

av situationen avviker från förväntningarna uppstår ett problem och 

undersökningen blir ett sätt att försöka lösa detta problem (Goldkuhl, 2011). 

Enligt Jacobsen (2002) är den gemensamma nämnaren för alla empiriska 

undersökningar att skaffa sig ny kunskap. Ny kunskap kan vara av två slag: 

helt ny i form av att det inte var något som vi visste om sedan tidigare eller i 

form av att vidareutveckla redan befintlig kunskap. Förutom att vara av olika 

slag kan ny kunskap vara av olika typ som ämnar definiera dess avsikt. De 

två huvudtyperna är beskrivande och förklarande kunskap. Den beskrivande 

kunskapen illustrerar hur ett fenomen ser ut och den förklarande kunskapen 

illustrerar varför ett visst fenomen uppstår. Jacobsen (2002) menar däremot 

att de flesta undersökning innehåller en kombination av dessa två huvudtyper.  

 

Mitt intresse av att undersöka det område som denna rapport handlar om, 

uppkom ur ett gap mellan hur verkligheten visade sig vara och hur jag trodde 

och tyckte att den borde vara. Den kunskap som jag ämnar skapa är främst i 

form av vidareutveckling av befintlig kunskap och i huvudsak avser denna 

undersökning att vara beskrivande i sin utformning.   

2.2 Vetenskaplig ansats 

2.2.1 Kvantitativ respektive kvalitativ 

Generellt anser Davidson och Patel (2011) att skillnaderna mellan en 

kvantitativ och kvalitativ inriktad forskning föreligger i hur forskaren väljer 

att generera, bearbeta samt analysera insamlad information. Trots att 

inriktningarna i teorin förhåller sig som varandras motsatser, präglas ofta det 

praktiska forskningsarbetet av en kombination av dessa två. Enligt Davidson 

och Patel (2011) kan forskning som utgörs av mätningar vid datainsamlingen 

samt statistiska bearbetnings- och analysmetoder bedömas som kvantitativa. 
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När forskaren genom datainsamlingen fokuserar på data av mer ”mjuka” 

värden, likt intervjuer och observationer, och tillämpar tolkande analyser 

antas en kvalitativ ansats (Davidson & Patel, 2011). I denna undersökning har 

en kvalitativ ansats antagits, eftersom jag genom att genomföra intervjuer 

med utvalda informanter ville få en djupare inblick i hur deras situation såg 

ut, snarare än statistisk data gällande samma sak. Bell (2000) tar upp att 

kritiker till den kvalitativa metoden anger svårigheten att generalisera 

resultatet som en risk, eftersom det i regel bara är en händelse eller företeelse 

som undersöks. 

2.2.2 Deduktiv respektive induktiv 

För att få grepp om verkligheten finns det enligt Jacobsen (2002) två olika 

strategier eller tillvägagångssätt som forskaren kan anta. Den första kallas för 

deduktiv och innebär principiellt ”från teori till empiri”. Enligt detta 

tillvägagångssätt börjar forskaren med att skapa sig en uppfattning av hur 

världen ser ut genom att beskåda tidigare teorier. Därefter samlar denne 

genom undersökningen in empiri, gör jämförelser med den ursprungliga 

uppfattningen och ser om de stämde överens med verkligheten eller inte. En 

nackdel som kan lyftas fram med den deduktiva ansatsen är att viktig 

information kanske aldrig samlas in, eftersom forskarens personliga 

skygglappar gör att den inte bedöms som relevant (Jacobsen, 2002). 

 

När en forskare samlar in information utan några förkonstruerade 

förväntningar, antas en induktiv ansats som innebär ”från empiri till teori” 

(Jacobsen, 2002). Här samlar alltså forskaren först in all relevant information 

och efter systematisering av all data formuleras teorier. Kritiker till detta 

angreppssätt anser dock att det som människa inte är möjligt att utföra en 

undersökning helt utan förutfattade meningar, och att detta till viss del ändå 

kommer styra vad forskaren bedömer som relevant vid datainsamlingen 

(Jacobsen, 2002). 

 

I denna undersökning har jag haft en deduktiv ansats, då jag först läste in mig 

på forskning inom området och utifrån detta samt tillgängliga modeller 

bildade mig en uppfattning av den rådande situationen. Jag bedömde detta 

angreppssätt som lämpligast för att ta sig an denna typ av undersökning och 

för att på så vis fokusera informationsinhämtningen.  
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2.3 Datainsamling  

2.3.1 Primärdata 

Primärdata utgörs av information som samlas in av forskaren för första 

gången och direkt från berörda personer. Informationen kommer från den 

primära informationskällan och är anpassad för den specifika underökningens 

syfte. Enkäter, intervjuer eller observationer är exempel på metoder som 

genererar primärdata (Jacobsen, 2002).  

 

Enkäter 

Ett frågeformulär med mer eller mindre standardiserade, fasta, svarsalternativ 

skickas eller kommuniceras ut till respondenterna. Denna metod för 

insamling av data är vanligt förekommande inom kvantitativ forskning 

(Jacobsen, 2002).   

 

Intervjuer 

Intervjun karaktäriseras av ett mellanmänskligt samtal som är mer eller 

mindre strukturerat och som kretsar kring ett specifikt tema. Med intervjun 

vill intervjuaren få kvalitativa beskrivningar av den intervjuades verklighet 

och sedan utifrån dennes utsaga göra tolkningar (Kvale, 1997).  

 

Observationer 

Vid observation betraktar forskaren vad människor gör i olika situationer 

genom att befinna sig på plats och notera vad som händer (Jacobsen, 2002). 

Observationer kan vara lämpliga om forskaren exempelvis vill få välgrundad 

kunskap om människors beteende och samspel med sin omgivning (Kvale, 

1997). 

2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata utgörs av information som inte hämtats av forskaren direkt från 

ursprungskällan. Denna information har samlats in av andra, som ofta haft ett 

annat ändamål med insamlingen än det som forskaren nu ämnar undersöka. 

Sekundärdata kan både vara kvantitativ och kvalitativ, kvantitativ i form av 

exempelvis årsredogörelser och kvalitativa i form av existerande berättelser 

(Jacobsen, 2002).  

 

I min undersökning har jag använt mig av både primär- och sekundärdata. 

Primärdata i form av personliga intervjuer samt sekundärdata i form av 
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litteraturgenomgång för att hitta lämpliga modeller/teorier och 

rapportgenomgång för att ta del av tidigare forskning. Enligt Jacobsen (2002) 

är det fördelaktigt att använda båda typerna, eftersom de kan fungera som 

både kontrollerande och styrkande i förhållande till den information som 

samlats in. Jag bedömer att observationer hade kunnat vara en lämplig 

datainsamlingsmetod för denna typ av undersökning, men på grund av den 

begränsade tiden valdes detta alternativ bort.  

2.4 Urval 

Brister i resurser i form av tid och pengar gör att forskaren i de flesta 

undersökningar inte har möjlighet att studera allt som alla gör, och tvingas 

därmed till att göra ett aktivt urval (Jacobsen, 2002). Enligt Bell (2000) bör 

urvalet vara tillräckligt stort för att det ska kunna gå att dra hållbara slutsatser 

från det. Dessutom behöver forskaren kunna redogöra för, samt försvara sin 

urvalsmetod.  

 

Inför valet av informanter hade jag bestämt mig för att jag ville intervjua 

totalt sex stycken lärare samt två stycken rektorer, jämnt fördelat på två 

kommunala gymnasieskolor. Jag ville genomföra intervjuer på två olika 

gymnasieskolor för att eventuellt kunna se likheter eller skillnader i IT-

användningen. Skolor med 1:1-satsning valdes för att de undersökta lärarna 

skulle ha möjlighet att integrera IT i sin undervisning, det vill säga rätt 

förutsättningar utrusningsmässigt. Jag började med att välja ut skola genom 

att titta på Datorn i Utbildningens karta (2010) över 1:1-satsningar i Sverige. 

Kartan anger vilka kommuner eller skolor som har 1:1, vad det rör sig om för 

utrustning samt när det infördes. Uppgifterna är inskickade av privatpersoner 

och utgörs därmed av användargenererat material. 

 

När potentiella skolor identifierats, som i rapporten kommer benämnas som 

skola A och B, kontaktades rektorn på respektive skola. Urval av lärare lät 

jag rektorn göra, utan några angivna kriterier. Inga kriterier angavs då jag 

ville belysa grad av IT-integrering i relation till styrdokumenten och inte 

försöka hitta förklaringar i relation till faktorer såsom ålder eller kön. Den 

urvalsprincip som närmast stämmer in på tillvägagångssättet är det så kallade 

bekvämlighetsurvalet. Jacobsen (2002) beskriver bekvämlighetsurval som ett 

angreppssätt för att välja ut enheter som innebär att de personer som är lättast 

att få tag på, väljs. Denna urvalsprincip är dock behäftad med en del 

svagheter. Som exempel ger Jacobsen (2002) om man skulle välja att 
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undersöka vad biobesökarna tycker om filmutbudet, kommer man bara nå ut 

till dem som faktiskt besöker biografen vid tillfället och inte alla de som, av 

okänd anledning, blir hemma. Eftersom rektorerna valde informanter, är 

sannolikheten stor att de som valde att ställa upp även var de som ansåg att de 

hade mest att tillföra med hänsyn till studiens undersökningsområde. Jag 

motiverar valet med att jag på förhand inte hade några krav på vilka kriterier 

som lärarna skulle uppfylla och ansåg därför att det var lämpligast att 

rektorerna valde ut informanter baserat på exempelvis när det passade deras 

schema. Risken för att urvalet i grunden är något vinklat, är en felfaktor som 

måste beaktas i analys-, diskussion- och slutsatsfasen. 

2.5 Genomförande 

2.5.1 Utformning av intervjuguide 

Bell (2000) nämner ett par huvudregler för hur frågorna bör utformas vid 

både kvalitativa och kvantitativa undersökningar: de ska inte vara ledande, 

inte innehålla outtalade förutsättningar, inte vara värderande och dessutom 

bör en fråga ställas i taget. 

 

Frågorna i intervjuguiden kan enligt Davidson och Patel (2011) klassificeras 

enligt olika grad av standardisering och strukturering. Med standardisering 

menas hur frågorna är utformade och dess inbördes ordning. Grad av 

strukturering anger i vilken utsträckning informanten kan tolka frågorna 

beroende på dennes inställning och tidigare erfarenheter. Vid en intervju med 

hög grad av standardisering ställer intervjuaren samma frågor i exakt samma 

ordningsföljd till varje intervjuperson. Denna utformning är enligt Davidson 

och Patel (2011) lämplig om man vid analys vill kunna jämföra och 

generalisera. Grad av strukturering anger, som tidigare nämnt, vilket 

svarsutrymme frågan ger informanten. Lämnar frågan litet utrymme till olika 

typer av svar, exempelvis endast ”ja” eller ”nej”, är struktureringsgraden hög. 

Är svarsutrymmet däremot fritt, visar det på en fråga med låg grad av 

strukturering (Davidson & Patel, 2011).  

 

Intervjuguiderna som legat till grund för denna undersökning, se bilaga 1 och 

2, innehåller en hög grad av standardisering och en relativt låg grad av 

strukturering. Detta eftersom frågorna ställdes i en fast ordningsföljd, medan 

frågan i sig gav en informanten möjlighet att ge olika typer av svar. Vid 

intervjun har dock vissa frågor med hög grad av standardisering ställts, då 
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”ja” eller ”nej” har varit de enda svarsalternativen. Bells (2000) huvudregler 

för frågeutformning har varit vägledande vid utformning av intervjuguiderna. 

2.5.2 Genomförande av intervju 

Vid genomförandet av en intervju bör man enligt Davidson och Patel (2011) 

förklara syftet med studien och dess förutsättningar, exempelvis om 

anonymitet eller konfidentialitet erbjuds. Detta bör enligt författarna göras i 

två steg; först vid den inledande kontakten med informanterna och sedan igen 

vid själva intervjutillfället (Davidson & Patel, 2011). I presentationsmailet 

förklarades förutsättningarna för studien, såsom dess övergripande syfte, att 

informanterna skulle ges fingerade namn och att intervjun skulle komma att 

spelas in men att endast jag skulle hantera det inspelade materialet. Samma 

information gavs vid intervjutillfället och samtliga informanter var 

införstådda med förutsättningarna.  

 

Jacobsen (2002) beskriver att sammanhanget som informationen samlas in i 

kan påverka resultatet, denna företeelse benämns kontexteffekten. Samtliga 

intervjuer genomfördes personligen på respektive skola, på en av informanten 

hänvisad plats, antingen kontor eller grupprum. Intervjuerna genomfördes på 

en, för informanten, bekant miljö och därmed bedömer jag inte att kontexten i 

vilken intervjun ägde rum ska ha bidragit till att informanten gett felaktiga 

eller förvrängda svar. Vid de flesta intervjuer fanns det inga störande 

moment, vid ett par förekom det störningar i form av personer tittade in för 

att hämta något, men det är inget som jag bedömer ska ha påverkat 

informantens svar i den bemärkelsen att det skulle påverka resultatet. Vid 

intervjuerna försökte jag vara begränsad i mitt kroppsspråk och vara relativt 

neutral för att undvika att genom den så kallade intervjuareffekten, som 

Jacobsen (2002) nämner, påverka informanternas svar.  

2.5.3 Dokumentering av intervju 

För att kunna återge informationen från intervjuerna på ett så korrekt och 

verklighetstroget sätt som möjligt spelades intervjuerna in, för säkerhets skull 

fördes anteckningar samtidigt. Jacobsen (2002) uppger att vid bandinspelning 

av intervjuer får man den mest kompletta formen av registrering av rådata, 

vilket han anger som idealet när det gäller kvalitativa metoder. Det inspelade 

materialet transkriberades sedan, vilket innebär att intervjuerna överförs från 

tal till skrift (Jacobsen, 2002). För att säkerställa att intervjuerna var korrekt 

återgivna skickades det färdigtranskriberade materialet ut till respektive 
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informant för att ge dem möjlighet att återkomma om något blivit 

missförstått. 

2.6 Analys  

Enligt Bell (2000) måste all information tolkas och det räcker inte med enbart 

beskrivningar av en företeelse, därför bör ställning tidigt i undersökningen tas 

till hur materialet från intervjuerna ska analyseras. Som en metod för analys 

kan undersökaren söka efter följande i svarsmaterialet: likheter, skillnader, 

grupperingar samt mönster (Bell, 2000). Enligt Kvale (1997) är det 

bakomliggande teoretiska förutsättningar som ligger till grund för hur 

intervjuerna analyseras. Analys kan ha två utgångspunkter; som en del av 

skapande av teori eller som en tillämpning alternativt prövning av existerande 

teorier. Forskarens egna teoretiska ämnessyn influerar hur denne analyserar 

intervjuerna. Jacobsen (2002) anger att analysprocessen av kvalitativa data 

består av tre steg: beskrivning, systematisering och kategorisering samt 

kombination. I det inledande steget görs noggranna och detaljrika 

beskrivningar av intervjun. Eftersom dessa beskrivningar i regel blir mycket 

omfattande och svåröverskådliga, är målet att i nästa steg systematisera 

materialet för att bättre kunna beskriva vad som inhämtats. I 

kombinationssteget börjar man tolka data och i viss mån generalisera och 

hitta dolda samband. 

 

Tillvägagångssättet i detta arbete har flera likheter med den analysprocess 

som Jacobsen (2002) beskriver. Jag började med att sammanställa det 

insamlade materialet till detaljrika stycken, för att i ett senare skede finna 

gemensamma nämnare mellan respondenternas svar och generera en mer 

överskådlig empiriredovisning. I analyskapitlet försökte jag leta efter likheter 

och skillnader i respondenternas svar och på så vis kombinera data. Som 

utgångspunkt för denna undersökning var att pröva och tillämpa det 

insamlade materialet mot befintliga teorier, därför försökte jag se hur den 

insamlade informationen kunde beskrivas eller förklaras med hjälp av den 

teoretiska referensramen. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs de teorier som använts för att förstå omvärlden, samt 

de teorier som kommer ligga till grund för analys av det insamlade 

materialet. De teorier som tas upp är sådana som först ska försöka skapa en 

förståelse för skolsystemet i Sverige, vilka yttre påverkande faktorer som 

finns samt redovisning av ett styrdokument som skolan lyder under. Därefter 

återges en teori som behandlar vad det är för faktorer som påverkar hur 

politiska beslut utförs i praktiken och därpå ett urval från en teori om vad 

som krävs för ett framgångsrikt förändringsarbete. Sedan presenteras 

Technology Acceptance Model (TAM) som ämnar beskriva vad det är som 

styr faktiskt användande av informationsteknologi och slutligen SAMR-

modellen, som beskriver olika nivåer av IT-integrering i undervisningen.  

3.1 Didaktik  

Didaktik är en vetenskap som behandlar alla de faktorer som påverkar och 

formar undervisningen och därmed villkoren i skolvardagen för lärare och 

elever (Arfwedson & Arfwedson, 2002).  

3.1.1 Skolsystemet i Sverige 

Skolan är en öppen instutition som ständigt är omgiven av allmänhetens 

åsikter, ståndpunkter och förslag. I läroplanerna anges målen som talar om 

hur det bör vara i skolan (Arfwedson & Arfwedson, 2002). Villkoren på 

”genomförandenivå”, där lärare och elever befinner sig, är annorlunda än på 

den politiska och administrativa nivån där beslut tas om skolans organisation 

och innehåll. I sin bok Didaktik för lärare beskriver Arfwedson och 

Arfwedson (2002) skolan som samhällsinstutition och det svenska 

skolsystemets utmärkande drag och formella organisation. Skolans 

överbyggnad påverkar genom läroplaner och ekonomisk styrning 

undervisningen samt arbetet i skolan i övrigt. Från att ha haft ett centralstyrt 

skolsystem där staten ansvarade för hela skolans verksamhet, har 

kommunerna sedan början av 1990-talet övertagit ansvaret för sina skolor i 

ett numera decentraliserat skolsystem. Kommunerna har ansvar för skolans 

ekonomi samt lokala inriktning och målsättningar, men är samtidigt skyldiga 

att följa de bindande riktlinjer och styrdokument som regeringen fastställer.  
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3.1.2 Skolans två ramsystem 

Arfwedson och Arfwedson (2002) har skapat en modell (se figur 1) över de 

faktorer, agenter och maktcentra som kan anses påverka skolans utformning, 

innehåll och undervisningsvillkor. Dessa intressenter kan delas in i det yttre 

och det inre ramsystemet.  

 

Figur 1. Skolans ramsystem 

  

Yttre ramsystemet 

I skolans yttre ramsystem (blå streckad linje i figuren) återfinns de 

intressenter och den del av skolorganisationen som enligt Arfwedson och 

Arfwedson (2002) befinner sig utanför själva undervisningen. Även fast 

dessa intressenter inte befinner sig fysiskt på de enskilda skolorna, blir 

effekterna av dessa intressenternas agerande märkbara i skolan. Detta 

inflytande är av olika karaktär, såsom juridisk, ekonomisk och ideologisk. 

Nedan följer en sammanfattning av några av dessa påverkande intressenter.  
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Skolan är en samhällsinstutition med uppgift att bilda den blivande 

arbetskraften (1). Samhälleliga ideologier och ställningstagande påverkar 

didaktiken i form av val av innehåll och arbetsmetoder i skolan (2). Skolans 

antagna traditioner gällande synen på kunskaper, relationen mellan skola och 

samhälle med mera, är enligt författarna motståndskraftiga och bidrar till att 

förändringar är svåra att genomföra i skolvärlden (3). Skolans värld är starkt 

byråkratiserad och dessa nedärvda traditioner och värderingar påverkar 

styrningen i skolan (7). Förändringar i samhället och världen, exempelvis av 

ekonomisk art, är ytterligare faktorer som påverkar skolans värld (8). Staten 

har en central och påverkande roll på skolan vad gäller utformandet av styr- 

och kontrollmedel såsom skollag och läroplan (10). Kommunerna har ett 

totalansvar för sina skolor vad gäller att styra prioriteringar och resurser. 

Denna styrning får en direkt inverkan på den enskilda skolans möjligheter 

och villkor (11).  

 

Inre ramsystemet 

I det inre ramsystemet (grön streckad linje i figuren) återfinns de faktorer 

som direkt och dagligen påverkar skolarbetet för både lärare och elever. 

Nedan följer en sammanställning av dessa påverkande faktorer och 

intressenter.  

 

Elever och lärare har särskilda förväntningar och inställningar på skolan, 

vilket gör att det skapas en unik situation på varje skola (12). Den 

socioekonomiska och kulturella miljön bidrar till att forma vilka 

förväntningar som en individ konstruerar (13). Varje skolas lärarkår präglas 

av ett särskilt sätt att tänka och handla, detta kallar författarna för skolkod. 

Denna skolkod är gemensamma tankar om sådant som har med skolans 

arbete att göra, såsom utbildningspolitiken, vad kunskap är samt hur 

undervisning ska och bör bedrivas (14). I genomförandefältet, även kallat 

skolverkligheten, är var lärarna och eleverna befinner sig (15). 

 

3.1.3 Skolans organisation 

Till skillnad från de flesta företag och organisationer, präglas skolan av en 

horisontellt organiserad arbetsplats (Arfwedson & Arfwedson, 2002). 

Organisationer med vertikal och hierarkisk karaktär utgörs av olika 

avdelningar och nivåer och i toppen finns en ledning med högre 

befogenheter. I skolvärlden har skolledningen en överordnad funktion, men 
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lärarna arbetar i större utsträckning parallellt med sina kollegor och fattar 

självständigt sina undervisningsbeslut. Enligt författarna präglas ofta en 

sådan organisation av informella ledare och att det snarare skapas grupper 

som balanserar samspelet mellan personalen. Arfwedson och Arfwedson 

(2002) nämner att skolledaren, rektorn, är något klämd mellan två kulturer 

vad gäller att tillgodose krav; uppifrån i form av lojalitet till skolstyrelse och 

myndigheter samt solidaritet nedifrån till skolans lärare och elever.  

3.2 Styrdokument 

Skolan regleras av olika styrdokument och regler. Till dessa styrdokument 

hör skollagen, diverse förordningar och föreskrifter, läroplaner med mera. I 

detta teorikapitel kommer läroplanen för gymnasieskolan, SKOLFS 

2011:144, redovisas för.  

3.2.1 Läroplan 

Informationen som presenteras under detta delkapitel kommer från 

Skolverkets dokument Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011 (2011). Inledande i dokumentet presenteras 

skolans värdegrund och uppgifter samt de övergripande mål och riktlinjer 

som finns för skolan. Till skolans utveckling hör följande: 

 

”Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella 

ansvar skapar förutsättningar för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Skolans 

verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Detta 

kräver att verksamheten ständigt prövas och att resultaten följs upp och 

utvärderas samt att olika metoder prövas, utvecklas och utvärderas.” 

(Skolverket, 2011, s. 9) 

 

Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska enligt skollagen samordnas och 

ledas av en rektor. I förhållande till de nationella målen ska rektorn ansvara 

för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen. Som chef för 

lärare och övrig personal har rektorn bland annat ansvar för att: 

 

•”utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god 

kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, 

datorer och andra tekniska hjälpmedel, 
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• lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som 

krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter, 

• stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i 

utbildningen” (Skolverket, 2011, s.16-17) 

 

3.2.2.1 Gymnasiegemensamma ämnen 

Nedan presenteras utdrag ur kursplanen i några av de gymnasiegemensamma 

ämnena för att exemplifiera vad det står om IT och informationssökning: 

 

Engelska 

”Eleverna ska ges möjlighet att interagera i tal och skrift samt producera 

talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och 

med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av 

omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra 

till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och 

tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och 

upplevelser.” (Skolverket, 2011, s. 53) 

 

Historia 

”Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att 

eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av 

källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och 

åskådliggör historiska förändringsprocesser. Genom undervisningen ska 

eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av 

varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av 

modern informationsteknik.” (Skolverket, 2011, s. 66) 

 

Matematik 

”I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin 

förmåga att använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg 

som kan förekomma inom karaktärsämnena.” (Skolverket, 2011, s. 90) 

3.3 Implementeringsproblematik 

Många beslut som tas i politiken utförs inte i praktiken, denna paradox 

benämns implementeringsproblematiken (Sannerstedt, 2008, återberättad av 

Svensson, 2012). I skolan är det de så kallade närbyråkraterna, lärarna, som 

styr innehållet i verksamheten/undervisningen och eftersom de arbetar med 
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individer, behöver situationsspecifika beslut tas ibland. Detta kan leda till att 

politiska beslut, tagna av personer med beslutsfattarroll, inte alltid efterföljs i 

skolan av de som innehar verkställarrollen. Tre villkor behöver enligt 

Sannerstedt (2008, återberättad av Svensson, 2012) uppfyllas för att 

tillämparen ska utföra beslutet som tagits: förstå beslutet, kunna genomföra 

det samt ha viljan att genomföra det.  

 

Förstå beslutet 

Verkställaren behöver förstå meningen med beslutet och ha kunskap om vad 

det kommer innebära att börja arbeta enligt det. För att kunna förstå beslutet 

får det inte bestå av otvetydiga beslut som inte ligger i linje med övriga, 

viktiga, arbetsuppgifter.  

 

Kan genomföra beslutet 

Förutom att förstå beslutet, behöver verkställarna ges rätt förutsättningar för 

att kunna genomföra och implementera beslutet i sitt arbete. Det kan 

exempelvis handla om resurser i form av tid och pengar som möjliggör för 

måluppfyllelse. 

 

Vilja att genomföra beslutet 

Förutom förståelse och tillräckliga resurser, behöver verkställaren ha en egen 

vilja av att genomföra en förändring. Bakomliggande anledningar kan vara 

orsak till varför verkställaren väljer att inte genomföra beslutet, exempelvis 

att det politiska beslutet avseende att utveckla verksamheten anses vara 

felaktigt.  

3.4  Leading Change 

Kotter har i sin bok Leading Change (1996) skapat en åttastegsmodell för 

lyckat förändringsarbete. Ett av stegen är att utveckla en vision och en 

strategi för förändringsarbetet. En vision har enligt författaren tre viktiga mål: 

klargöra generella riktlinjer i förändringen, motivera anställda att handla i rätt 

riktning samt hjälpa att samordna vad olika individer behöver göra. Visionen 

bör styra strategin (som anger hur visionen ska uppnås) och planen (som 

anger specifika steg för att uppnå strategin) så att dessa är sammanhängande. 

Ytterligare ett steg i Kotters (1996) modell är att kommunicera den nya 

visionen och här menar författaren att ledningen ofta brister i 

kommunikationen. En vision har som störst kraft när majoriteten av 
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organisationen förstår dess mål och riktning. När den breda massan förstår 

den riktigt kan motivation skapas som i sin tur kan initiera en förändring.  

3.5 Technology Acceptance Model (TAM) 

Davis (1989) har utvecklat en modell (se figur 2), Technology Acceptance 

Model (TAM), som visar sambandet mellan hur lätt informationstekniken är 

att använda och uppfattad användbarhet och i vilken utsträckning den faktiskt 

används. TAM är en accepterad modell för att förklara grad av användande 

av informationsteknologi. 

 

Figur 2. Technology Acceptance Model (TAM) 

 

Uppfattad användbarhet innebär i vilket utsträckning användaren anser att 

nyttjande av tekniken kommer hjälpa dem att utföra sina uppgifter, 

exempelvis arbetsuppgifter, bättre. Förutom att användaren behöver uppleva 

en känsla av användbarhet, behöver tekniken vara lätt för användaren att 

hantera, vilket ger ett mått på hur pass användarvänlig den är. Tekniken 

kommer inte att användas om användaren uppfattar att applikationen är 

svårare att använda än uppfattad användbarhet (Davis, 1989). En individs 

intention att använda informationssystemet är en kombination av upplevd 

användbarhet samt användarvänlighet (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989). 

Intentionen att vilja använda systemet, med härledning av tillräckligt positiva 

uppfattningar av systemet, leder till verkligt användande. 

3.6 SAMR-modellen 

Dr. Ruben Puentedura, PhD., har utvecklat den så kallade SAMR-modellen 

(se figur 3) för att beskriva olika grad av IT-integration i undervisningen 

(2009). Modellen består av följande nivåer: Substitution (ersätta), 
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Augmentation (förbättra), Modification (förändra) samt Redefinition 

(omdefiniera). De två lägsta stegen, substitution och augmentation, utgör 

grundnivån och handlar mer om färdighetsträning med fokus på tekniken som 

hjälpverktyg. Medan i de två högsta nivåerna flyttas fokus från tekniken till 

istället hur tillämpning av tekniken kan stödja och utveckla lärprocessen.  

 

 
Figur 3. SAMR-modellen 

  

Substitution - Ersätta 

Denna nivå utgörs av den lägsta tekniktillämpningen, där IT används som ett 

substitut för tidigare verktyg. Exempelvis ersätts penna och papper med 

digitala verktyg såsom skärm och tangentbord. Ett annat exempel är att 

läraren delar med sig av referenslitteratur genom att göra en länklista. Här 

utförs samma aktivteter som tidigare fast nu digitalt med hjälp av ett annat 

medium.  

 

Augmentation - Förbättra 

På denna nivå ersätter tekniken fortfarande ett tidigare verktyg, likt exemplet 

ovan, men ytterligare funktioner som inte fanns tidigare används dessutom. 

Exempelvis används rättstavningsprogrammet i ordbehandlaren, en funktion 

som inte var möjlig i det analoga användandet av papper och penna.  
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Modification - Förändra 

På denna nivå av SAMR-modellen integreras tekniken i undervisningen på 

ett sätt som gör att uppgiften i fråga förändras signifikant. Istället för att 

endast framställa och lämna in uppgiften för läraren att se och bedöma, tar 

man tillvara på de möjligheter som de digitala verktygen ger. Det handlar om 

att kunna dela uppgiften med en större publik, både inom och utanför 

klassrummet, genom att exempelvis publicera den på bloggar, diverse sociala 

nätverk mer mera. Det som tidigare publicerades och distribuerades 

individuellt blir mer socialt när det kan delas med en större mängd 

människor.  

 

Redefinition - Omdefiniera 

På denna nivå, den högsta graden av IT-integration, skapas nya uppgifter och 

arbetssätt som inte var möjliga tidigare men som nu möjliggjorts med hjälp 

av tekniken. Undervisningen sker på ett nytt sätt, tillgång till samverkan och 

kommunikation utförs på sätt som inte var möjliga innan. Exempelvis kan 

elevernas roll bli att själva vara lärare, genom att via Skype lära någon som 

befinner sig på en annan plats, vad de lärt sig.  



  23  

 

4 Empiri  

I detta kapitel kommer det insamlade materialet från intervjuerna att 

presenteras. Skolorna kommer att presenteras var för sig och 

huvudstrukturen följer undersökningens vägledande frågeställningar.  

4.1 Skola A 

Skola A är en kommunal skola i södra Sverige som sedan januari 2012 har 

1:1-dator, det vill säga att både lärare och elev har tillgång till varsin dator. 

Lärarna fick tillgång till sina datorer ett halvår innan eleverna. Datorerna som 

de har är av märket Mac. Förutom de personliga datorerna finns det en 

datorsal med 24 stycken PC-datorer och klassrummen är utrustade med 

SMART Boards (en interaktiv tryckkänslig skrivtavla). Det finns dessutom 

ett begränsat antal smartphones samt en uppsättning iPads som är inköpta 

särskilt för elever med dyslexi. Skola A har en gemensam skolplattform som 

heter SchoolSoft.  

 

Samtliga lärare på skola A ska vara certifierade enligt Skolverkets PIM nivå 

3. PIM står för praktisk IT- och mediekompetens och nivå 1 utgörs av 

dokumenthantering, nivå 2 av att kunna göra ett bildspel/en PowerPoint och 

nivå 3 att göra en slags informationsfilm eller sekvens.  

 

På skola A intervjuades totalt fyra stycken personer; tre lärare samt rektorn. 

Nedan följer en kort presentation av informanterna, de har tilldelats fingerade 

namn:  

 

Sara har arbetat som lärare i ungefär tre år och undervisar i ämnena Historia, 

Religion och Samhällskunskap. 

 

Anna har arbetat som lärare i 23 år och undervisar i Handelsämnen, 

Näthandel och Information och kommunikation 

 

Lars har arbetat som lärare i 10 år och undervisar i Engelska och blandade 

datorämnen, just nu är det Mulitmedia, Digitalt skapande och 

Medieproduktion. 

 

Maria är rektor på skola A och har arbetat som det i tre läsår.  



  24  

 

4.1.1 Skolledningens tolkning av IT i skolan 

Skolan och politiska beslut 

Maria som är rektor på Skola A förklarar lite kring hur organisationen ser ut 

och berättar att skolan har en politisk ledning, där chefen för 

verksamhetsområdet Bildning och arbete ansvarar ovanför rektorn och är den 

som har den direkta kontakten med politikerna. Maria uppfattar det som att 

det finns ett ganska stort friutrymme för skolorna att göra egna lokala 

tolkningar av de politiska besluten och riktlinjerna. Maria anser inte att det 

direkt går att utläsa ur styrdokumenten hur IT ska användas i skolan, men 

tolkar in att det ska vara en naturlig del i skolans vardag och ett verktyg att 

jobba med. Samtidigt tycker hon att skolan ska ta tillvara på det 

handlingsutrymme som finns gällande hur skolan vill besluta att göra i 

frågan. Maria säger att det var ett tydligt politiskt direktiv som initierade IT-

introduktionen på skola A, men menar att beslutet samtidigt gick i linje med 

det önskemål som skolan hade i frågan om IT i skolan. Hon anser att det var 

ett betydelsefullt politiskt beslut att införa en-till-en som indikerade att 

kommunen ville driva på skolutvecklingen. 

 

Skolans syfte med IT 

Skola A tog fram en IT-strategi som de kallar för Digital Kompetens i 

samband med att de började med 1:1. IT-strategin är utkommunicerad till 

lärarna och sedan finns den tillgänglig på lärplattformen SchoolSoft. På 

frågan om hur IT-strategin är förankrad i skolans övriga strategier och mål 

svarar Maria att det med planen uttrycks att IKT ska vara ett hjälpmedel för 

eleverna att nå ökad måluppfyllelse. Skolans syfte med IT-användningen i 

undervisningen är enligt Maria att öka elevernas motivation och 

måluppfyllelse. Maria säger att IT-strategiplanen anger en viss typ av plan för 

hur IT ska integreras i undervisningen, men säger också att det sedan beror på 

kurs och lärare. Det lämnas ett visst handlingsutrymme, men det finns ett 

tydligt mål att det ska utvecklas av varje lärare. Maria upplever lärarnas 

attityd gentemot IT och dess användning i undervisningssyfte som skiftande, 

men anser att de allra flesta är positiva och att alla använder det mer eller 

mindre. Samtidigt säger hon att det finns några som har svårare att ta datorn 

eller tekniken till nästa steg och sätta in det i ett pedagogiskt sammanhang, 

och behöver därför mer input för hur de ska jobba med verktyget i 

klassrummet. På frågan om det är upp till varje lärare att ta det i sin takt och 

besluta hur mycket de vill integrera datorn/IT svarar Maria att varje lärare 

aktivt måste arbeta med att använda IT i sin undervisning utifrån ens 



  25  

 

personliga förutsättningar som lärare. Samtidigt svarar hon att tanken med 

en-till-en är att det ska vara ett verktyg i undervisningen och inte bara 

användas som en ersättare för papper och penna, det vill säga som en 

skrivmaskin. Syftet är att arbetssättet och arbetsmetoderna ska utvecklas.  

4.1.2 Lärarnas syn på IT i det pedagogiska arbetet 

Tankar kring IT i styrdokumenten 

Samtliga av lärarna på skola B har tagit del av de nationella styrdokumenten, 

såsom läroplan, kursplan och skollag, men de känner sig olika bra insatta i 

dem. Sara tycker att det i de nationella styrdokumenten står relativt tydligt att 

IT ska användas i skolan och vikten av att använda det, men att det sedan inte 

är styrdokumentens syfte att tala om hur lärarna ska utföra det i praktiken. 

Anna tycker att styrdokumenten anger att man gärna ska använda IT och att 

datorn ska finnas med i undervisningen och användas i alla kurser. Hon 

tycker å andra sidan att det saknas riktlinjer för vad det är man bör använda 

och anser inte att det ur styrdokumenten framgår hur IT ska integreras eller 

användas i undervisningen. Därmed menar Anna att det finns ett utrymme för 

de lärare som inte är lika benägna att använda sig av IT, att göra tolkningar 

som gör att de kan nöja sig med att endast använda sig av mail och anse att IT 

då används. Lars är av liknande uppfattning som Anna och han skulle önska 

att det fanns en tydligare kravspecificering att lärarna skulle använda sig av 

IT i undervisningen. Lars tolkning av IT i styrdokumenten är att det handlar 

om att förbereda ungdomarna för högre studier och yrkeslivet. Han menar att 

användandet av digitala verktyg är viktigt för att nå ut till ungdomarna som är 

vara vid att hitta information på det sättet. 

 

Tankar kring skolans syfte med IT  

Bland de intervjuade lärarna råder det delade meningar kring hur 1:1-beslutet 

togs. Lars menar att införandet av en-till-en var ett politiskt beslut som 

fattades på förvaltningsnivå och att efterfrågan egentligen inte kom från 

skolnivå. Medan Anna uppger att det var en grupp på skola A som ville 

införa 1:1 och därmed påverkade skolledning och högsta ledning. Det finns 

en IT-strategi på skola A, säger Sara, men hon har inte aktivt tagit del av 

dokumentet. Samtidigt anger hon att hon personligen inte behöver en IT-

strategi för att integrera IT i sin undervisning. Däremot tror inte Sara att 

skolan först hade en strategi när 1:1 infördes, utan att det snarare handlade 

om en konkurrenssituation och datorerna införskaffades för att skolan skulle 

vara attraktiv för sökande studenter. Anna menar på att det beror på hur man 
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ser på det, om de har en strategi eller inte. Att de har 1:1 menar hon är en 

slags strategi och vägledning i sig. Lars är lite osäker på huruvida det finns en 

strategi på skola A eller inte, men menar liksom Anna att 1:1-satsningen 

indikerar på en form av strategi. Dock anser han att det behöver skapas en 

samsyn bland lärarna kring hur IT ska användas på skolan och menar att 

användning idag i vissa fall inte sker i enlighet med styrdokumenten eller 

ursprungstanken med 1:1.  

 

Tankar kring IT, användbarhet och användarvänlighet 

Sara är postivit inställd till att använda IKT som hjälpmedel i skolan och 

anger att den gemensamma skolplattformen SchoolSoft gör att informationen 

kan nå ut mycket fortare till eleverna och att tillgängligheten blir bättre. Hon 

uppmanar samtidigt till försiktighet vad gäller att förlita sig för mycket på att 

IT kommer lösa alla underliggande problem, och för att bli alltför ”IT-frälst”. 

Anna vill använda IT så mycket som möjligt och tycker att IT ska användas 

på ett sätt så att man kan gå över de ämnesmässiga gränserna och skapa en 

röd, enhetlig, linje över gymnasieutbildningen. Detta menar hon är mycket 

lättare nu när de kan dela dokument med varandra, på exempelvis 

skolplattformen, utan att egentligen behöva befinna sig geografiskt nära 

varandra.  

 

Lars uppger att datorn är ytterligare ett verktyg och att det gäller att använda 

alla verktyg som man har till sitt förfogande men anser samtidigt, likt Sara, 

att det inte är en lösning i sig. Lars tycker att lagom är bäst och att en-till-en 

skulle kunna vara som vilken ny teori om inlärning som helst som man tror 

per automatik kommer innebära att man får en högre måluppfyllelse och att 

eleverna kommer göra mycket bättre resultat. Både Sara och Lars anser att 

det passar olika elever olika bra att arbeta med datorerna. Lars menar 

dessutom att användningen av datorn/IT i skolan ställer krav på lärarna i det 

avseendet att datorerna ska användas för att öka inlärningen och anser att 

man efter beslutet att införa 1:1 på skola A varit sämre på att följa upp om 

lärarkåren fått den utbildning de behöver. Han anser att det köps in produkter 

som sedan inte används, bland annat på grund av bristande utbildning i hur de 

fungerar.  

 

Samtliga av lärarna anser att IT stödjer deras pedagogiska och didaktiska 

undervisningsmetoder. Anna menar att hon med datorns hjälp bättre får ut 

alla mål och att måluppfyllelsen blir bättre, sedan hon kan hjälpa alla elever 
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mer individualiserat. Genom att använda IT uppger Lars att några av de 

kursmål som finns i Engelskan uppnås, som handlar om att kommunicera 

utifrån olika syften och sammanhang.  

 

Att IT är relevant för att understödja ämnesinnehållet i deras undervisning, 

uppger samtliga av lärarna på skola A. Sara menar dock att användandet inte 

får gå till överdrift, då lärarens kunskap fortfarande måste vara den viktigaste 

och krävs för att lära eleverna att sovra information och ställa kritiska 

frågeställningar. Anna motiverar det framför allt i den bemärkelsen att 

undervisningen blir mycket roligare med teknikens hjälp och att eleverna kan 

skapa mer. Med hjälp av datorn/IT menar Lars att informationssökningen blir 

mycket enklare och bredare för eleverna.   

 

Samtliga av lärarna uppger att de tycker att skolan har tillräcklig tillgång till 

IT. Sara och Anna tycker att den digitala utrustning som de har till sitt 

förfogande är lätt att använda och Anna tycker att de fått mycket hjälp på 

skolan när nya produkter eller program införskaffats. Lars upplevde en kort 

inkörningsperiod när han skulle lära sig Mac från att tidigare ha använt PC.  

4.1.3 Hur IT integreras i undervisningen av lärarna  

Sara uppger att hon använder sig av IT och digitala lärresurser när hon 

undervisar, men att det är så naturligt inbäddat att hon sällan reflekterar över 

det. I vilken utsträckning hon använder IT varierar med vilken klass hon 

undervisar eftersom det passar olika klasser olika bra. Ett exempel på hur hon 

integrerar IT i undervisningen med de elever som hon träffar dagligen är att 

hon använder projektorn och visar ett Youtube-klipp och sedan diskuterar de 

det i klassen, sedan pratar hon en stund om ett visst ämne och sedan visar hon 

ett nytt klipp. Dessutom använder hon sig av den digitala boken På Väg som 

kommer från Digilär samt Keynotes-presentationer (Macs motsvarighet till 

Officepaketets PowerPoint). Sara har ett par elever som läser på ett 

distanslikande sätt och för dessa elever blir det webbaserad undervisning då 

hon spelar in föreläsningar och lägger upp presentationer på skolplattformen 

SchoolSoft. Sara anser att hon nog inte är den bästa på att använda IT i 

skolan och uppger att med de elever som hon träffar varje dag blir det ganska 

ofta, som hon själv kallar det, vanlig hederlig katederundervisning. 

 

Anna uppger att hon använder sig av IT och digitala lärresurser hela tiden när 

hon undervisar. Den IT som Anna väljer att använda sig av i undervisningen 
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är i huvudsak datorn. På lärplattformen SchoolSoft delar de dokument med 

varandra och Anna uppger att det är väldigt fördelaktigt att eleverna kan 

arbeta i samma dokument och att hon som lärare kan lämna feedback i det 

pågående arbetet. Anna berättar om vilka hemsidor de brukar använda sig av 

på internet och ger följande som exempel: Youtube, Khan Academy och 

förlaget Gleerups har en mattesida som är ett slags bibliotek av videoklipp. 

För att följa riktlinjerna säger Anna att hon även måste använda sig av 

läroboken, men menar att det finns mycket för eleverna att googla på av det 

som står i boken för att bredda sina kunskaper. Anna uppskattar att det tar 

längre tid att förbereda inför en lektion där eleverna ska lösa ett specifikt 

problem genom att söka information med hjälp av datorn, än en vanlig 

traditionell lektion som bygger på kursboken. Detta med anledning att hon 

måste hitta lämpliga länkar och lotsa dem rätt för att de inte ska hamna på fel 

sidor. De använder inte datorn hela tiden på lektionerna, utan det hålls 

vanliga föreläsningar också och det finns tillfällen när datorn endast används 

för att skriva arbeten på. 

 

I Engelskan använder sig Lars av IT för alternativa sätt att testa kursmålen 

på. Istället för en vanlig traditionell redovisning inför storklass, som Lars 

upplever att många elever tycker är obehagligt, får eleverna istället använda 

iMovie (ett videoredigeringsprogram) för att redovisa och presentera sitt 

resultat. Lars använder denna typ av redovisning som ett komplement till de 

traditionella sätten att testa elevernas kunskaper på. Det blir också en slags 

rättssäkerhet, menar Lars, för då kan han vid bedömningen gå tillbaka och 

titta på det inspelade materialet, vilket inte är möjligt då de endast redovisar i 

realtid. Vad Lars också tycker är bra med denna typ av redovisning är att om 

det inte blir bra så kan eleven radera och börja om, och de får på så vis in det 

repetitiva som är viktigt vid inlärning av ett språk. Som litteratur i Engelskan 

finns vissa av böckerna som digitala resurser, som eleverna också använder. 

Datorerna används också för att låta eleverna skriva sina anteckningar på. 

 

Tillsammans med Anna har Lars provat att använda datorspel i 

undervisningen, där en klass har fått arbeta med Minecraft EDU i ämnena 

Engelska och Entreprenörskap. Minecraft EDU är en utbildningsversion 

gjord för skola som just nu befinner sig på betanivå och Skola A är under en 

test- och utvärderingsfas. Minecraft är ett slags byggprogram där eleverna 

bygger saker med hjälp av block. I Engelskan testas elevernas förmåga att 
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kommunicera via datorn och i Entreprenörskap kommer exempelvis 

problemlösning in.  

 

Samtliga av lärarna uppgav att det är deras eget intresse som styr och 

påverkar deras användning av IKT i undervisningen. När Sara integrerar IT i 

sin undervisning är det för att både ersätta ett äldre arbetssätt och för att 

möjliggöra en annans slags undervisning. Annas syfte med integrering av IT i 

undervisningen är huvudsakligen att möjliggöra för en annorlunda slags 

undervisning för att eleverna ska tycka att det är roligare. Lars syfte med 

integrering av IT i undervisningen är lite av att både ersätta ett äldre 

arbetssätt och att möjliggöra en annorlunda slags undervisning. 

4.2 Skola B 

Skola B är en kommunal gymnasieskola som befinner sig i södra Sverige och 

har sedan 2010 en-till-en. I dagsläget finns det en blandning av märken på 

datorerna, då en del gymnasieprogram har Mac medan andra har PC. I takt 

med att eleverna slutar ska Mac fasas ut och alla elever ha PC. På 

gymnasieskolan finns det en begränsad uppsättning iPads och mini-iPads, det 

finns projektorer i samtliga klassrum och SMART Boards i en del klassrum. 

Skola B har en gemensam skolplattform som kallas Skolportalen.  

 

På skola B intervjuades totalt fyra stycken personer; tre lärare samt rektorn. 

Nedan följer en kort presentation av informanterna, de har tilldelats fingerade 

namn:  

 

Katarina: har arbetat som lärare sedan 2003 och undervisar i alla 

förekommande ämnen på Vård- och omsorgsprogrammet.  

 

Sofia: har arbetat som lärare i snart 12 år och undervisar just nu i Engelska, 

Latin, Retorik och Människans språk.  

 

Anders: har arbetat som lärare i ungefär 20 år och undervisar just nu i 

ämnena Svenska, Religion och Historia. 

 

Per: är rektor på skola B och har arbetat som det sedan augusti 2011.  
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4.2.1 Skolledningens tolkning av IT i skolan 

Skolan och politiska beslut 

Skolan får en rambudget som den ska förhålla sig till, men innanför den säger 

Per att skolan har en ganska stor frihet att ta beslut. Samtidigt påverkar 

styrdokumenten som regeringen utformar ganska mycket de beslut som 

skolan tar kring hur pengarna ska fördelas på olika funktioner. Skola B är en 

av fem enheter som ingår i en organisation som kan liknas vid en slags 

koncernmodell. Varje enhet har en rektor som tillsammans bildar en 

ledningsgrupp under gymnasiechefen. Gymnasiechefen ingår i barn- och 

utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Skolledningen försöker läsa ut vad 

styrdokumenten menar när det kommer till IT i skolan genom att undersöka 

vilken tillgång eleverna behöver till tekniska hjälpmedel för att man ska 

kunna uppnå intentionen i styrdokumenten. Per uppger att han är mer 

intresserad av datorns funktionalitet, snarare än hög datortäthet. Han ser 

datorns funktion som ett medel för att, med hjälp av fungerande internet, nå 

den globala världen. Det menar Per att man inte kan göra genom en lärobok, 

utan att något behövs för att nå ut och då är datorn mellansteget.  

 

Även om Per inte tycker att det framgår ur styrdokumenten hur IT ska 

integreras i undervisningen, tycker han ändå att det har formulerats bra. Det 

står att de ska användas, men inte står inget om hur ofta IT ska användas i 

undervisningen och lärarna är därmed ganska fria att lägga upp sin 

undervisning.  

 

Skolans syfte med IT 

Idag finns det ingen utformad IT-strategi på skola B, samtidigt uppger Per att 

de vill ha en så fort som möjligt för att visa intentionen. Skolans syfte med IT 

är att förbereda eleverna och följa tiden genom att dra nytta av den värld vi 

lever i nu. Per säger att 1:1-initiativet smögs in från skolan. En del 

gymnasieprogram ansåg att de behövde en dator och då blev det en 

rättvisefråga och det togs ett beslut att 1:1 skulle införas på samtliga program. 

Per upplever dock att det gjordes på ett lite konstigt sätt och inte med 

tillräcklig tanke på pedagogerna, då det finns de lärare som inte är bekväma 

med tekniken. Nu ska samtliga lärare på skola B läsa upp till PIM steg 3, 

vilket enligt Per motsvarar normal datoranvändning och tillräcklig för att 

lärarna ska hitta tryggheten. Per anser att trygghet är ett ledord när det 

kommer till lärares användning av IT i skolan. Per anser inte att 1:1 är 

motiverat som användningen av datorerna ser ut på vissa håll på skola B idag. 
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Lärarna kan olika mycket och att i vissa lärsituationer bejakas inte datorn 

medan den används mycket i andra. Idag kontrolleras det inte i vilken 

utsträckning lärarna använder datorn, för man är rädd för att polarisera och 

ställa de som använder datorn mot de som inte tycker om att använda datorn. 

Det finns ingen egentlig plan på hur IT ska integreras i undervisningen, 

däremot det hålls lite IKT-utbildningar där verktyg och redskap presenteras 

och lärarna lär av varandra.  

 

Per anser att de flesta lärarna har en positiv attityd till IT och han upplever att 

de är väldigt flexibla, trots att de utsätts för många hinder under sin vardag. 

Han tar skolans instabila nätverk som exempel och menar att lärarna ofta 

behöver ha en plan B om tekniken krånglar. 

4.2.2 Lärarnas syn på IT i det pedagogiska arbetet 

Tankar kring IT i styrdokumenten 

Samtliga av lärarna har tagit del av de nationella styrdokumenten. Katarina 

tycker att det tydligt framgår i styrdokumenten att IT ska användas i skolan 

och tycker att det är viktigt att alla lärare verkligen gör det. Sofia säger att 

hon inte exakt kan återge vad det står i styrdokumenten om användning av IT 

i undervisningen, men erinrar sig att det står att det ska användas. Anders 

tolkning av användning av IT i undervisningen ur de nationella 

styrdokumenten är att det är en väldigt viktig del. Hur det konkret anges att 

IT ska integreras i undervisningen tycker han varierar i de olika ämnena.  

 

Tankar kring skolans syfte med IT  

Katarina säger att det finns en IT-strategi på skola B i form av att man vill få 

en lägstanivå på lärarnas kompetens genom att införa en gemensam grund att 

alla ska ha gått PIM nivå 3. Sedan finns det en IT-grupp som Katarina ingår i 

med uppgift att inspirera de andra lärarna och komma fram till gemensamma 

strategier. Sofia tror att en IT-strategi håller på att utvecklas just nu 

allteftersom lärarna ska bli PIM-certifierade, men hon anser att man nog 

började lite i fel ände: att datorerna först köptes in och sedan började man 

fundera över vad man skulle göra med dem. Hon tycker att det borde finnas 

en mer tydlig strategi om var skolan är på väg, men att en del saker är lite i 

uppstartningsfasen ännu. Anders säger att finns en uttalad strategi att lärarnas 

kompetens ska utvecklas, att skolan ska ha 1:1-konceptet samt att IT ska 

användas som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla undervisningen och 

göra den bättre. 
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Tankar kring IT, användbarhet och användarvänlighet 

Katarina tycker att det är viktigt att använda IKT i skolan eftersom det hör till 

den tid vi lever i. För att få eleverna motiverade anser Katarina att man som 

lärare behöver vara uppdaterad på området och kunna använda IT på ett 

pedagogiskt sätt i skolan. Sofias spontana tanke med användning av IT i 

skolan är att det är roligt, men säger även att det kan vara frustrerande när 

tekniken inte riktigt hänger med och när nätet buffrar/laddar, vilket gör att 

hon som lärare behöver ha både en plan B och plan C. Anders är positivt 

inställd till användning av IT i skolan och anser att det finns en stor potential 

med internet.  

 

Samtliga av lärarna tycker att IT stödjer deras pedagogiska och didaktiska 

undervisningsmetoder. Katarina menar att det får eleverna att bli mer 

intresserade och motiverade eftersom de med hjälp av IT får ytterligare ett 

sätt som de kan lära sig saker genom. Katarina tycker framför allt att IT är 

relevant för att stödja ämnesinnehållet i hennes undervisning vad gäller att ta 

del av den senaste, uppdaterade forskningen då hon undervisar i vårdämnen. 

Sofia tycker att det inom hennes ämne finns mycket uppdaterat material 

såsom nyhetsflöden, filmer och musik som stödjer och förgyller 

ämnesinnehållet i hennes undervisning. Anders tycker att IT i högsta grad är 

relevant för att stödja ämnesunderhållet i hans undervisning. 

 

Katarina tycker att skolan har tillräcklig med tillgång till IT och det som hon 

upplever att hon saknar, tar hon med sig hemifrån. Sofia tycker oftast att 

tillgången till IT är tillräckligt och menar att hon har rätt förutsättningar när 

hon är i ett klassrum med projektor samt när nätverket och hennes dator 

fungerar. Däremot blir Sofia frustrerad när tekniken inte lever upp till 

standard och stöttar henne tillräckligt, vilket hon menar är en förutsättning 

om de förväntas använda tekniken i undervisningen. Anders anser att 

tekniken på skola B inte alltid är tillräcklig och syftar framför allt på 

internetuppkopplingen. Han menar om man har satsat på det sättet som 

skolan gör, måste tekniken fungera, annars sätter det käppar i hjulet.  

 

De tre intervjuade lärarna tycker att IT-utrustningen som de har till sitt 

förfogande är lätt att använda. Katarina känner att hon vet hur hon ska 

integrera IT i undervisningen, men tror att det beror på hennes eget intresse 

eftersom hon får sätta sig in i den nya tekniken och hur hon skulle kunna 
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tillämpa den i undervisningen, utanför ordinarie arbetstid. Sofia känner att 

hon vet hur hon ska integrera IT i undervisningen och försöker ständigt hålla 

sig uppdaterad och leta efter alternativa användningsområden. Anders känner 

att han delvis vet hur han kan integrera IT i undervisningen, men menar att 

han kan bli bättre på det och att det är en utvecklingsprocess. 

4.2.3 Hur IT integreras i undervisningen av lärarna  

Samtliga av lärarna använder sig av IT och digitala lärresurser när de 

undervisar, fast i olika utsträckning. Katarina säger att hon använder IT och 

digitala lärresurser i allt, vilket hon motiverar med att strategin på 

omvårdnadsprogrammet är att få eleverna att lära in, istället för att de som 

lärare ska lära ut. För att göra detta menar hon att de måste göra det på ett 

sätt som passar eleverna, och de flesta eleverna väljer ett IKT-relaterat 

tillvägagångssätt för att lösa ett presenterat problem. En del vill kanske söka 

information på nätet, en annan vill redogöra med rollspel, en annan vill 

fotografera och en fjärde vill göra en film. Katarina håller aldrig traditionella 

lektioner där hon står längst framme vid tavlan och undervisar. De IT-verktyg 

som Katarina vanligtvis använder sig av i undervisningen är datorerna, 

SMART Boarden, mobiltelefoner samt videokamera. Katarina använder inga 

webbaserade böcker, men genom att använda länkar, filmer och Youtube-

klipp försöker hon göra lektionerna så interaktiva som möjligt. Om det går 

någon politisk debatt under lektionstid, och om det är ett relevant ämne, 

brukar de titta på programmet och sedan gemensamt i klassen diskutera vad 

de sett och sedan kommentera i kommentarsfältet. Eleverna har i princip 

alltid datorerna med sig på Katarinas lektioner, men ibland använder eleverna 

datorerna endast som ett skrivverktyg. Katarina betonar dock att det är viktigt 

att det inte bara blir ett skrivverktyg, utan att den används med alla de 

funktioner som finns. 

 

Exempel på hur det typiskt kan se ut när Sofia undervisar är att hon som 

introduktion inleder med att visa ett videoklipp eller låter eleverna lyssna på 

någonting. Sedan brukar hon ha presentationer i Prezi (ett webbaserat 

presentationsprogram) där hon kan lägga till ljud och film. Eftersom Sofia 

undervisar i språk tycker hon att det finns mycket bra sidor på internet för att 

få eleverna att öva sig i språk och arbeta med mer ”mekaniska” uppgifter. 

Hon använder sig av ett par sidor regelbundet på nätet där man kan hitta olika 

svårighetsnivåer, vilket Sofia tycker är väldigt användbart och som därmed 

innebär att hon kan individualisera undervisningen. Sofia använder sig mest 
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av datorn som verktyg i undervisningen, och använder sig inte av några 

digitala böcker. Sofia baserar sin undervisning på att eleverna ska ha datorn 

med sig och uppger att på majoriteten av hennes lektioner används datorn på 

något sätt. Vid genomgångar använder eleverna datorn som ett 

anteckningsmedel. Eleverna använder datorn ganska mycket för formellt 

skrivande, exempelvis om de gör vetenskapliga arbeten, däremot upplever 

Sofia att processen till den slutgiltiga versionen har ändrats sedan tiden då de 

bara skrev med papper och penna. Nu är det lättare för henne som lärare att 

skriva kommentarer i en text och sedan skicka tillbaka dessa till eleven som 

gör korrigeringar, det är en enklare form av kommunikation. För att 

kommunicera med eleverna, dela material och chatta använder Sofia sig av 

Skolportalen, i vilken det finns flera funktioner som hon kan använda sig av. 

Därför ser hon inget behov av att ha en separat blogg eller likande för att 

lägga upp texter eller låta eleverna kommentera, det kan de göra via portalen 

istället.  

 

Anders brukar använda sig av en PowerPoint- eller Prezipresentation när han 

undervisar, i den lägger han in länkar och Youtube-klipp. Anders upplever att 

det finns en mängd bra filmer på Youtube. Eleverna brukar ha med sig 

datorerna på Anders lektioner, så har han publicerat presentationen på 

Skolportalen och så kan eleverna ha dessa och göra anteckningar på.  

 

Katarinas syfte med att integrera IT i undervisningen är att genom att låta 

eleverna välja mellan olika verktyg att arbeta med, göra det lustfullt för 

eleverna. Sedan anger hon att det är hennes ansvar som lärare att införa IT i 

undervisningen. Sofias syfte med integrering av IT i undervisningen är inte 

nödvändigtvis att ersätta ett äldre arbetssätt, utan hon menar på att de 

kompletterar varandra och att de i mångt och mycket gör som de gjorde 

tidigare, fast bättre. Anders uppger att det uttalade syftet med att integrera IT 

i undervisningen är att utveckla pedagogiken och att göra något nytt, snarare 

än att göra samma sak som tidigare fast på ett annat sätt. Idag upplever 

Anders att han genom att använda olika presentationsprogram och Youtube 

kanske egentligen inte gör någonting nytt med hjälp av tekniken. Han anser 

dock att även om han inte är så bra på att idag förnya pedagogiken med hjälp 

av IT, så har han en vilja av att göra det framöver.  

 

Katarina anser i huvudsak att det är politiska beslut som påverkar hennes 

användning av IT i undervisningen, eftersom det står så i styrdokumenten. 
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Sofia uppger att det är en blandning av eget intresse och politiska beslut som 

påverkar hennes användning av IT i undervisningen. Hon menar på att det är 

någon som bestämt att hon ska göra det, men att hur hon väljer att göra det är 

upp till henne, förutsatt att hon uppfyller de uppsatta kraven. Samtidigt 

upplever hon att hon har ett personligt tekniskt intresse och att hon därmed 

inte är rädd för den eller rädd för att misslyckas ibland vad gäller att integrera 

IT i undervisningen. För Anders är det hans eget intresse som styr hans 

användning av IT i undervisningen.  

 

5 Analys 

I detta kapitel kommer analysen att äga rum och huvudstrukturen kommer 

liksom empirikapitlet följa undersökningens frågeställningar. Analys av det 

insamlade materialet kommer göras i relation till den teoretiska 

referensramen.  

5.1 Skolledningens tolkning av IT i skolan 

Genom läroplaner och ekonomisk styrning påverkar skolans överbyggnad 

arbetet i skolan och undervisningen (Arfwedson & Arfwedson, 2002). Beslut 

om skolans organisation och innehåll tas på politisk och administrativ nivå 

för implementering på genomförandenivå där lärare och elever befinner sig. 

Som utgångspunkt för denna undersökning har varit hur besluten kring IT i 

styrdokumenten tagits emot på skolledningsnivå och slutligen förvaltats på 

gemenomförandenivå, det vill säga av lärarna. Som ett utdrag ur läroplanen 

(2011) sägs följande om hur IT ska användas i det gymnasiegemensamma 

ämnet Historia: Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 

presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, 

såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.” 

(s. 66). Maria, rektor på skola A, tolkade att styrdokumenten menar att IT ska 

vara en naturlig del av skolans vardag och att det är ett verktyg som man ska 

arbeta med. Samtidigt tyckte hon inte att det framgår hur IT ska användas, 

men att det där är fördelaktigt för skolan att kunna utnyttja det 

handlingsutrymme som de har gällande hur de vill göra i frågan när det 

kommer till att göra egna lokala tolkningar av de politiska besluten. Per, 

rektor på skola B, säger att skolan inom angiven rambudget har ganska stor 

frihet men att styrdokumenten är styrande i fråga om hur tid och resurser ska 

placeras. När det kommer till tolkning av användning av IT i skolan anger 

Per att skolledningen i första hand försökt undersöka vilken tillgång eleverna 
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behöver till tekniska hjälpmedel för att man ska kunna uppnå intentionen i 

styrdokumenten. 

 

I läroplanen (2011) anges bland annat att skolan ska utvecklas kvalitativt och 

att nya metoder ska prövas så att den svarar mot de nationella målen, 

dessutom ska eleverna få tillgång till tekniska hjälpmedel för att få en 

tidsenlig utbildning. Detta arbete ska ledas och samordnas av en rektor 

(Skolverket, 2011). Båda skolorna som medverkade i undersökningen har 

1:1-satsning, det vill säga en dator per lärare och elev. På skola A var det 

enligt Maria ett politiskt beslut som föranledde IT-introduktionen, men att 

beslutet samtidigt låg i linje med skolans önskan om att bli mer digitaliserad. 

På skola B infördes 1:1 från början endast på ett par gymnasieprogram, vilket 

ledde till en rättvisefråga och slutligen ett beslut att generellt införa 1:1 på 

skolan. Arfwedson och Arfwedson (2002) beskriver hur skolledarens roll kan 

vara något klämd, då denne ska lyssna till krav både uppifrån myndigheter 

och nedifrån skolnivå. Maria upplever det som att samtliga lärare på skola A 

förstår vikten av att arbeta med datorn och IT, men att de har kommit olika 

långt i arbetet med att implementera det i sin undervisning och att några inte 

riktigt vet hur det ska tillämpa den ur ett pedagogiskt perspektiv. Även om 

det tar olika lång tid för lärarna att integrera IT, så uppger Maria att alla 

lärare, utifrån sina personliga förutsättningar, måste arbeta aktivt med att 

använda IT i undervisningen. På skola B sker det idag ingen uppföljning av i 

vilken utsträckning lärarna använder datorn i undervisningen, men Per är 

medveten om att den används olika frekvent av olika lärare. Samtidigt är man 

rädd för att polarisera lärarna om man ställer för stora krav på de som inte 

använder IT i samma utsträckning som de andra.  

 

Arfwedson och Arfwedson (2002) anger att skolan som organisation är 

relativt horisontell i sin utformning, men att skolledningen samtidigt utgör en 

överordnad funktion. Både skola A och B har krav på att lärarna ska PIM-

certifieras enligt nivå 3, för att lärarna ska uppnå en gemensam kunskapsbas 

och trygghet i att använda IT. Införandet av 1:1 rör sig om ett slags 

förändringsarbete och en omställning för lärarna att de ska uppnå en viss nivå 

av teknikkompetens och sedan ställs det krav på att de ska använda datorn/IT 

med en pedagogisk tillämpning i undervisningen. Kotter (1996) tar i sin bok 

Leading Change upp en åttastegsmodell som berör viktiga faktorer för ett 

lyckat förändringsarbete. Två av dessa är att skapa en vision och strategi och 

att kommunicera ut syftet och målet med förändringen till den breda massan. 
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På skola A finns det en lokal IT-strategi som utkommunicerats och som finns 

tillgänglig på lärplattformen. Enligt Maria uttrycker strategin att IKT ska vara 

ett hjälpmedel och har som syfte att nå ökad måluppfyllelse bland eleverna. 

Maria säger att IT-strategiplanen anger en viss typ av plan för hur IT ska 

integreras i undervisningen men säger också att det sedan beror på kurs och 

lärare. Skola B har i nuläget ingen IT-strategi och det finns ingen plan för hur 

IT ska integreras i undervisningen, men skolans syfte med IT är enligt Per att 

förbereda eleverna och samtidigt dra nytta av den värld vi lever i.  

5.2 Lärarnas syn på IT i det pedagogiska arbetet 

Arfwedson och Arfwedson (2002) har skapat en modell (se figur 1 på sida 

15) över de faktorer, agenter och maktcentra som kan anses påverka skolans 

utformning, innehåll och undervisningsvillkor. Till det yttre ramsystemet hör 

de intressenter som påverkar skolan, såsom samhälleliga förändringar i form 

av ny teknik, diverse krav från staten samt nya vetenskapliga rön (Arfwedson 

& Arfwedson, 2002). Sara och Lars, från skola A, uppmanade till försiktighet 

gällande att förlita sig alltför mycket på tekniken och menade på att det skulle 

kunna vara som vilken ny teori om inlärning som helst och att man inte skulle 

bli alltför ”IT-frälst” och tro att IT per automatik kommer lösa alla 

underliggande skolproblem. Trots att dessa lärare var något skeptiska till de 

förväntningar samhället i stort tycks ha på IT, integrerar de IT i sin 

undervisning och ser flera pedagogiska fördelar med att göra det.  

 

Villkoren på genomförandenivå, där lärare och elever befinner sig, är 

annorlunda än på den politiska och administrativa nivån där beslut tas om 

skolans organisation och innehåll (Arfwedson & Arfwedson, 2002). 

Verkställarna, lärarna, behöver ständigt ta situationsspecifika beslut, vilket 

kan innebära att politiska beslut inte alltid efterföljs fullt ut (Sannerstedt, 

2008, återberättad av Svensson, 2012). Implementeringsproblematik är 

benämningen på en företeelse som belyser hur många av de beslut som tas i 

politiken inte utförs på genomförandenivå. För att utföra beslutet som tagits 

behöver enligt Sannerstedt (2008, återberättad av Svensson, 2012) följande 

villkor uppfyllas: individen behöver förstå beslutet, ha möjlighet att 

genomföra beslutet samt ha vilja att genomföra beslutet. Samtliga av lärarna 

på båda skolorna har tagit del av de nationella styrdokumenten, men de har 

lite olika uppfattningar om hur tydligt de tycker att det framgår att IT ska 

användas samt i vilken utsträckning de anser att det bör anges i 

styrdokumenten. Lärarna är införstådda i att IT enligt styrdokumenten ska 
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användas i skolan och kan därmed i enlighet med Sannerstedt (2008, 

återberättad av Svensson, 2012) anses ha förstått de politiska beslutet som 

formuleras i läroplanen. Till att förstå beslutet hör också att verkställarna på 

utförandenivå behöver ha kunskap om vad det kommer innebära att börja 

arbeta enligt beslutet. En del av lärarna, på båda skolorna, är däremot lite mer 

osäkra till de beslut som tagits på lokal nivå. Det råder delade meningar på 

skola A kring hur beslut om 1:1-satsningen initierades, då Anna menar att det 

kom från skolnivå och Lars att det kom uppifrån utan en direkt önskan från 

skolnivå och Sara upplever att 1:1 infördes utan att det från början fanns en 

uttänkt strategi. Skola A har en formell IT-strategi, men de intervjuade 

lärarna verkar inte ha tagit del av dokumentet och ser brister i 

kommunikationen om vad skolans strategi med IT i undervisningen är och 

uppmanar kring en gemensam syn från skolans sida gällande hur de konkret 

ska förhålla sig till datorn och IT.  

 

Ett steg i Kotters (1996) modell är att kommunicera den nya visionen och här 

menar författaren att ledningen ofta brister i kommunikationen. En vision har 

störst kraft när majoriteten av organisationen förstår dess mål och riktning. 

När den breda massan förstår den riktigt kan motivation skapas som kan 

initiera en förändring (Kotter, 1996).  Lärarna på skola A anser att eftersom 

styrdokumenten lämnar en del upp till tolkning, så är det upp till varje enskild 

lärare att på utförandenivå förvalta IT-integreringen som de anser att det 

passar dem och deras undervisning. På skola B finns ingen formell IT-

strategi. Att utveckla en vision och en strategi för förändringsarbetet är 

ytterligare ett steg i Kotters (1996) åttastegsmodell, en vision har enligt 

författaren tre vikiga mål: klargöra generella riktlinjer i förändringen, 

motivera anställda att handla i rätt riktning samt hjälpa att samordna vad som 

olika individer behöver göra. Sara på skola B upplever att beslutet om 1:1 

togs lite bakvänt; att de först införskaffade datorerna och sedan började 

fundera över vad de praktiskt skulle göra med dem. Gemensamt för de 

intervjuade lärarna på skola B är att de anser att skolan har en strategi i form 

av att lärarna ska uppnå en lägstanivå vad gäller IT-kompetensen. Anders 

uppger även att skolans uttalade strategi är att IT ska användas som ett 

pedagogiskt verktyg för att utveckla och göra undervisningen bättre.  

 

Det andra villkoret som Sannerstedt (2008, återgiven av Svensson, 2012) 

nämner är möjligheten att kunna genomföra beslutet, beroende på rätt 

förutsättningar vad gäller resurser i form av exempelvis tid och pengar. De 
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flesta lärare ansåg att de hade tillräcklig tillgång till IT-utrustning, med 

avvikelse från två lärare på skola B, Sofia och Anders, som ibland upplevde 

att nätverkets kapacitet inte alltid var tillräckligt bra. Däremot verkade inte 

det hindra dem från att vilja integrera IT i undervisningen, utan bara att det 

ibland försvårade det praktiska utförandet. En del lärare framhöll dock att det 

tog tid, som de ofta fick avsätta utanför arbetstid, att sätta sig in i hur 

tekniken fungerade och hur de skulle kunna tillämpa den. Uppskattningsvis 

tog det längre tid att förbereda en lektion som skulle involvera 

teknik/IT/datorn. Det nämns i läroplanen (2011) att det hör till rektorn och 

huvudmännens ansvar att personalen ges möjlighet till kompetensutveckling 

för att kunna utföra sina uppgifter. Lars på skola A tyckte inte att lärarna 

kompetensutvecklats tillräckligt i användandet av de olika IT-verktygen, 

exempelvis SMART Boarden, och att bristande användning kan vara ett 

resultat av att personalen inte vet hur de ska användas.   

 

Att vilja genomföra beslutet är det tredje villkoret som Sannerstedt (2008, 

återgiven av Svensson, 2012) tar upp för faktiskt utförande av ett politiskt 

beslut i praktiken. Bakomliggande anledningar kan vara orsak till varför 

verkställaren väljer att inte genomföra beslutet, till exempel att det politiska 

beslutet för att utveckla verksamheten anses vara felaktigt (Sannerstedt, 2008, 

återgiven av Svensson, 2012). Även om lärarna i vissa fall uppgav att de inte 

ansåg att resurserna var tillräckliga, vilket skulle kunna anses som ett 

ickeuppfyllande av det andra villkoret, överstyrde det egna intresset av att 

vilja använda IT i undervisningen. Dessutom var samtliga lärare på båda 

skolorna positiva till IT och de flesta uppgav att de använde det regelbundet i 

sin undervisning.  

 

Technology Acceptance Model (TAM) visar hur sambandet mellan hur lätt 

informationstekniken är att använda och uppfattad användbarhet leder till 

faktiskt användande (Davis, 1989). Majoriteten av lärarna uppfattar tekniken 

som de har till sitt förfogande som enkel att använda och att de vet hur de ska 

integrera den i undervisningen. Förutom att vara användarvänlig uppger 

Davis (1989) att användaren behöver ha en uppfattning om att nyttjande av 

tekniken kommer hjälpa dem att utföra sina arbetsuppgifter bättre än tidigare, 

vilket indikerar på en viss nivå av användbarhet. Lärarna på båda skolorna 

anser att IT stödjer deras pedagogiska och didaktiska undervisningsmetoder 

och att det krävs för att stödja ämnesinnehållet i deras undervisning. Anna 

menar att hon med datorns hjälp bättre får ut alla mål och att måluppfyllelsen 



  40  

 

blir bättre, sedan hon kan hjälpa alla elever mer individualiserat. Genom att 

använda IT uppger Lars att några av de kursmål som finns i Engelskan 

uppnås, som handlar om att kommunicera utifrån olika syften och 

sammanhang. Katarina menar att det får eleverna att bli mer intresserade och 

motiverade eftersom de med hjälp av IT får ytterligare ett sätt som de kan 

lära sig saker genom.  Davis (1989) anger att om användaren upplever att det 

är svårare att använda tekniken än uppfattad användbarhet, kommer verkligt 

användande utebli. Vidare menar författaren att upplevd användbarhet i 

kombination med användarvänlighet ger en intention av att vilja använda 

systemet, som i sin tur leder till verkligt användande. Sammanfattningsvis 

ansåg majoriteten av de intervjuade lärarna att tekniken var användbar i 

undervisningssyfte och användarvänlig, de har även en intention att använda 

IT i form av ett personligt intresse. Vilket även stämmer överens med att 

samtliga lärare, i olika grad, uppgav att de integrerar IT i undervisningen.  

5.3 Hur IT integreras i undervisningen av lärarna 

Enligt Arfwedson och Arfwedson (2002) präglas varje lärarkår av ett särskilt 

sätt att tänka och handla, så kallad skolkod. Skolkoden utgörs exempelvis av 

ståndpunkter kring vad kunskap är och hur undervisning bör bedrivas. 

Dessutom nämner författarna att lärarna fattar sina undervisningsbeslut 

självständigt. Lärarna på skola A uppgav att deras syfte med IT-integreringen 

i huvudsak var att möjliggöra för en annorlunda slags undervisning, medan 

Lars på skola A lade till att det i flera fall även handlade om att ersätta ett 

äldre arbetssätt. Katarina på skola B anger att hennes syfte med att integrera 

IT i undervisningen är att göra det roligare för eleverna, medan Sofias uppgav 

att hennes syfte är att låta befintligt arbetssätt och IT komplettera varandra. 

Anders uppger att det uttalade syftet är att lärarna med hjälp av IT ska 

utveckla pedagogiken och göra något nytt, men uppger att han i dagsläget 

nog egentligen inte gör någonting nytt med hjälp av tekniken. 

 

SAMR-modellen kommer i detta avsnitt tillämpas för att belysa i vilken 

utsträckning, enligt modellens olika nivåer, som IT integreras av de 

intervjuade lärarna. Några av informanterna uppgav att det är olika lämpligt 

för olika klasser att arbeta mer eller mindre IT-baserat, därmed blir 

användningen situationsberoende. Kategoriseringen bygger på den 

information som kommit från intervjuerna, men kan ändå påvisa i vilken 

utsträckning som lärarna i dagsläget har förmåga samt intention att integrera 

IT.  
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Den lägsta tekniktillämpningen benämner Puentedura (2009) Substitution-

level, alternativt ersättningsnivån. På denna nivå ersätter exempelvis datorn 

papper och penna, vilket innebär att samma aktiviteter utförs fast med hjälp 

av ett annat medium (Puentedura, 2009). Ingen av de intervjuade lärarna 

uppger att de enbart använder datorn som en skrivmaskin och därmed som en 

ersättare till ett tidigare verktyg. De är samtliga övertygade om att det inte är 

för det ändamålet som datorn införskaffades på respektive skola. 

 

Nästa nivå är Augmentation-level/förbättringsnivån, där tekniken fortfarande 

ersätter ett tidigare arbetssätt och verktyg fast ytterligare funktioner såsom 

exempelvis ett rättstavningsprogram har tillförts. Denna funktion fanns inte 

med endast använda papper och penna (Puentedura, 2009). Uppskattningsvis 

befinner sig samtliga av de intervjuade lärarna på A-nivå, då de använder de 

funktioner som datorn/internet/digitala hjälpmedel ger och i vissa fall även 

tillämpar IT på ett sätt som kan ses som en förbättring. Lars testar exempelvis 

att låta sina elever spela in sina redovisningar i Engelskan för att sedan 

presentera filmen. Genom denna redovisningsform uppskattar Lars att 

eleverna kan ta om feltagningar och uppnår därmed den upprepning som är 

viktig när man ska lära sig ett språk. Denna möjlighet har inte eleverna om de 

redovisar i realtid. Eleverna kunde repetera tidigare också, men de kan nu 

göra det i sin egen takt hemma och komma fram till och redovisa ett resultat 

som de är nöjda med. De flesta av lärarna använder sig av någon 

presentationstjänst när de undervisar. Att göra PowerPoint-/Prezi-/Keynotes-

presentationer kan likställas med en föreläsning med hjälp av Overhead eller 

Whiteboardtavlan. Dock har en viss funktionalitet tillförts då Youtube-klipp 

och länkar kan integreras, vilket gör presentationen mer interaktiv och 

möjliggör därmed en förbättring i utförandet. Flera av lärarna uppger att de 

lägger upp information och kommunicerar med eleverna via skolornas 

lärplattform. Via plattformen kan de göra kommentarer i pågående arbeten 

och Sofia menar att det blir en mer dubbelsidig interaktion mellan eleverna 

och lärarna och samtidigt en dynamisk process innan den slutligliga 

uppgiften lämnas in.  

 

Den tredje nivån benämns Modification-level/förändringsnivån och här 

integreras tekniken i undervisningen på ett sätt som gör att uppgiften i fråga 

förändras signifikant (Puentedura, 2009). Exempelvis publiceras och delas 

uppgiften med en större publik, både innanför och utanför klassrummet, via 
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exempelvis sociala nätverk (Puentedura, 2009). Exempel på tillämpning som 

skulle kunna befinna sig på förändringsnivån är Lars och Annas användning 

av Minecraft i undervisningen. Den analoga motsvarigheten kan vara någon 

form av rollspel eller att bygga med fysiska material, men genom Minecraft 

integrerar de ämnena Engelska och Entreprenörskap på ett sätt som innebär 

en förändring i utförandet eftersom eleverna kan samarbeta i en virtuell värld 

utan att befinna sig fysiskt nära varandra. Katarina på skola B uppger att hon 

låter eleverna använda IT/digitala resurser i allt för att utföra och presentera 

sina uppgifter. Om det under lektionstid exempelvis pågår en relevant politisk 

debatt, brukar de titta på programmet och sedan hålla en klassgemensam 

diskussion och sedan publicera en kommentar i debattens kommentarsfält. 

Genom denna tillämpning kan eleverna delta i realtid och når dessutom ut i 

ett större sammanhang med verklighetsanknytning.  

 

Den högsta graden av IT-integration enligt SAMR-modellen är Redefinition-

level/omdefinieringsnivå. På denna nivå skapas nya uppgifter och arbetssätt 

som inte tidigare varit möjliga (Puentedura, 2009). Uppskattningsvis 

integrerar inte någon av lärarna IT på ett sådant sätt att nya uppgifter eller 

arbetssätt skapats som inte var möjliga tidigare.  
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6 Diskussion  

I denna del av rapporten sker en diskussion kring resultatet samt reflektion i 

förhållande till den identifierade kunskapsluckan och tidigare forskning inom 

området.  

6.1 Resultatdiskussion 

Den ursprungliga anledningen till att jag beslöt mig för att undersöka detta 

område var att jag insåg att det fanns ett gap mellan hur jag uppfattade att IT 

användes i skolan och hur flera rapporter och andra undersökningar visade att 

verkligheten såg ut. IT en naturlig del av dagens samhälle och det finns en 

politisk ambition av att skolan ska utnyttja dess fulla potential, men 

uppskattningsvis har IT ännu inte fått generellt genomslag och tillämpning i 

skolvärlden. Senast maj i år gick Digitaliseringskommissionen ut med att IT i 

skolan var ett av de identifierade problemområden som kommissionen skulle 

arbeta vidare med för att digitalisera Sverige.  

6.1.1 Skolledningens tolkning av IT i skolan 

Genom att formulera politiska mål och inkludera IT i styrdokumenten är 

förhoppningen att IT-integreringen i skolan ska öka (Skolinspektionen, 

2011). Tidigare forskning, som exempelvis rapporten E-learning Nordic 

2006 (Ramböll Management, 2006), visar att IT-integreringen är beroende av 

skolans IT-infrastruktur och tillgång till utrustning, medan artikeln skriven av 

Lindqvist (2012) visar att vilka tekniska förutsättningar skolorna ges i sin tur 

är beroende på vilket intresse respektive kommun och skola har i att investera 

i IT. Med anledning av detta anser Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén 

att det borde utformas en nationell IT-stategi som ska ange den nationella 

intentionen med IT i skolan och därmed ge lika förutsättningar för samtliga 

av Sveriges skolor, oberoende av kommunalpolitisk ledning (Lindqvist, 

2012). 

 
Rektorerna på både skola A och B uppger att de är relativt fria att göra lokala 

tolkningar av de politiska besluten, så länge de befinner sig inom de angivna 

ramarna. Ur styrdokumenten tolkar rektorerna att IT ska vara en naturlig del 

av undervisningen och båda ser att IT har en plats som verktyg vad gäller att 

nå uttalade skolmål. Båda skolorna har 1:1-satsning, vilket ger skolan och 

dess personal rätt förutsättningar utrustningsmässigt för att kunna arbeta IT-

baserat och i enlighet med styrdokumenten. Studien E-learning Nordic 2006 

(Ramböll Management, 2006) fastställde att det gjorts omfattande IT-
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investeringar, men att investeringarna ofta föregicks av bristande 

målformuleringar och sedan en avsaknad av uppföljning. Om IT:s fulla 

potential ska förverkligas menar författarna av denna studie att huvudmännen 

och ledningen behöver bli mer professionella i det organisatoriska införandet 

(Ramböll Management, 2006). I analysen togs vikten upp av att dels ha en 

medveten vision och strategi samt att kommunicera ut denna till den breda 

massan, det vill säga lärarna. Med detta menar jag att det är viktigt att från 

skolledningens sida kommunicera ut vad tanken med införskaffandet av 

datorn är och vad som förväntas av lärarna. På skola B infördes 1:1 till en 

början endast på ett par program och sedan det blev en fråga om rättvisa togs 

beslutet att samtliga program skulle få datorer. Per, rektor på skola B, uppger 

själv att han tycker att beslutet inte riktigt togs med tillräcklig hänsyn till 

lärarna och deras teknikkompetens. Idag saknar dessutom skolan en lokal IT-

strategi som talar om skolans vilja med IT. Skola A har en formellt 

dokumenterad och publicerad IT-strategi, men de intervjuade lärarna har inte 

tagit del av den och säger samtidigt att de önskar en samsyn från ledningens 

sida gällande hur samtliga lärare förväntas förhålla sig till datorerna och 

tekniken.  Det skulle kunna vara till fördel för de lärare som inte riktigt vet 

hur de ska integrera IT eller inte är övertygade att det skulle kunna vara 

användbart i undervisningssyfte. 

6.1.2 Lärarnas syn på IT i det pedagogiska arbetet 

Det finns olika åsikter kring om en IT-strategi behövs eller inte för att uppnå 

effektiv användning av IT. I studien E-learning Nordic 2006 anger de att en 

IT-strategi inte nödvändigtvis ger förutsättningar för ökat användande, medan 

Condie et al. (2007, återberättad av Myndigheten för skolutveckling, 2007) 

uppger att en strategi för IT-användningen kopplad till det pedagogiska 

arbetet är viktigt för att uppnå effektiv användning. Som tidigare nämnt 

efterfrågade några av informanterna en strategi i form av en gemensam syn 

av hur de förväntas nyttja datorerna och tekniken, men jag kan däremot inte 

se någon direkt skillnad i själva utförandet eller tillämpning av IT i 

förhållande till om skolan har en formell IT-strategi eller inte. På skola B 

verkar lärarna ha en relativt gemensam bild av vad de anser att skolans syfte 

med IT är och arbetar, som redan fastställt, regelbundet med datorn och IT i 

undervisningen.  

 

Hallberg och Jonsson (2012) skrev i sitt examensarbete att de intervjuade 

lärarna uppgav att IT var en viktig del av deras undervisning. Lärarna i denna 
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undersökning är av liknande uppfattning och samtliga angav att de 

regelbundet använder sig av IT. Som en följd av lärarnas möjlighet att 

påverka utformningen på sin undervisning menar Skolinspektionen (2012) att 

det är den enskilde lärarens intresse som styr hur denne väljer att använda IT 

i sin undervisning. Två av lärarna på skola B angav att det var politiska beslut 

som talade om att IT ska användas i skolan och detta beslut var därmed en 

påverkande faktor. Däremot angav de också, liksom som de övriga lärarna, 

att de hade ett personligt intresse av att integrera IT i sin undervisning.  

 

Chaib och Tilebius (2004) bedömde i sin utvärdering av ITiS-projektet att 

skolvärlden generellt var medveten om att IT hade läromässiga fördelar, 

förutsatt att användning skedde med en pedagogisk tillämpning. 

Utvärderingen fastställde dock att det ofta saknades teknisk utbildning av 

lärarna (Chaib & Tilebius, 2004). Både skola A och B har krav på att lärarna 

ska genomgå en PIM-utbildning upp till steg 3 och därmed uppnå en viss 

teknikkompetens och trygghet. Lars ansåg dock att lärarna inte 

komptensutvecklades tillräckligt i hur de på ett pedagogiskt sätt skulle 

tillämpa IT och andra lärare, exempelvis Katarina på skola B, nämnde att de 

fick sätta sig in i tekniken och dess funktioner under sin fritid. Idag verkar 

alltså frågan kring kompetensutveckling och att lära sig pedagogisk 

tillämpning av tekniken fortfarande vara aktuell. Detta verkade dock inte 

hindra de intervjuade lärarna från att använda och integrera IT i sin 

undervisning, men det lämnar ändå utrymme för frågor kring hur andra 

lärare, som saknar IT-intresse, eventuellt begränsas eller väljer att avstå på 

grund av bristande kompetens.  

6.1.3 Hur IT integreras i undervisningen av lärarna 

Skolinspektionen (2011) framhåller i sin rapport att datorn i många fall 

endast används som en ersättare till ett annat verktyg. Detta ser inte jag bland 

de intervjuade lärarna och samtliga verkar eniga gällande att datorn ska 

användas med en pedagogisk tillämpning och inte endast som en 

skrivmaskin. Hallberg och Jonsson (2012) kunde genom sin undersökning se 

att nya arbetssätt i undervisningen skapats med hjälp av IT-verktygen. Vad 

jag saknar bland tidigare forskning är konkreta exempel på hur IT-

användningen ser ut bland lärarna, vilka verktyg som används etcetera Med 

denna undersökning ville jag bland annat belysa hur och i vilken utsträckning 

lärarna tillämpar IT i sin undervisning. I analys enligt SAMR-modellen 

bedömer jag att samtliga lärare åtminstone befinner sig på förbättringsnivå 
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(A) och att några exempel på tillämpning som bör kunna klassificeras som 

förändringsnivå (M) också finns. 

 

Med tidigare forskning som utgångspunkt, förväntade jag mig en mer ojämn 

tillämpning av IT bland skolorna. Användningen av datorn och tillhörande 

funktioner är dock ganska homogen bland de intervjuade lärarna i denna 

undersökning. De använder ungefär liknande tekniska verktyg i sin 

undervisning och kombinerar dem på ett likande sätt.  

6.2 Metoddiskussion 

Varje vetenskaplig ansats har sina för- och nackdelar och vid val av 

undersökningens utformning är det fördelaktigt att vara medveten om dessa. 

En kvalitativ ansats valdes eftersom intervjuer som insamlingsmetod 

möjliggör för en mer djupgående insikt kring det studerade området, vilket 

även var avsikten med detta arbete då jag i huvudsak ämnade ta fram 

beskrivande kunskap utifrån de formulerade frågeställningarna. Bell (2000) 

nämner svårigheten att generalisera resultatet som en av den kvalitativa 

metodens begränsningar.  Främst på grund av tidsbrist valdes observation 

bort som ett tillvägagångssätt för att samla in primärdata. Kritik som kan 

rikas till detta beslut är svårigheten att med endast det insamlade materialet 

från intervjuer göra en detaljerad och helt säkerställd kategorisering av 

lärarna enligt SAMR-modellen. En kompletterande observation hade varit 

fördelaktig för att säkerställa korrekt klassificering. Vid jämförelse mot teorin 

vad gäller de övriga delarna behöver inte avsaknaden av kompletterande 

observationer vara av ondo, eftersom sekundärdata också används. Jacobsen 

(2002) skriver att sekundärdata kan fungera som kontrollerande i förhållande 

till det genom undersökningen insamlade materialet.  

 

I metodkapitlet, delkapitel 2.4, togs en risk med urvalsprincipen upp. 

Nämligen att ett bekvämlighetsurval ökar risken för deltagande av endast en 

viss typ av informanter. Vid sammanställning och analys av data syns ganska 

enhetliga svar bland respondenterna gällande vad som styr deras IT-

integrering och i vilken utsträckning de tillämpar IT. Tidigare forskning och 

rapporter påpekar på att IT på många skolor inte utnyttjas fullt ut av alla 

lärare. Denna undervisning visar däremot på relativt hög användning bland 

informanterna, där datorn inte endast används som en ersättare till ett tidigare 

verktyg. Samtidigt var avsikten med valet av en kvalitativ metod att få en 

djupare insikt i varje informants verklighet, vilket gör att den insamlade 
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informationen inte är felaktig men kanske inte representativ för den stora 

massan.  

6.2.2 Tillförlitlighet och giltighet 

Resultatet från en studie ska enligt Jacobsen (2002) både ha tillförlitlighet 

(reliabilitet) och giltighet (validitet). Med tillförlitlighet menas om forskaren 

bedömer att resultatet går att lita på, medan giltighet är en bedömning om 

forskaren verkligen mätt det som med undersökningen var avsett att mätas.  

 

Intervjuguiden är utformad med utgångspunkt från frågeställningarna och den 

teoretiska referensramen, vilket ger förutsättningar för säkerställning av att 

det som var avsikten med undersökningen har blivit mätt. Jag anser att 

validitet finns då frågeställningarna har besvarats och därmed har studiens 

syfte också uppfyllts. Resultatet har flera samstämmiga punkter med tidigare 

forskning och aktuella nyheter kring det undersökta området, vilket gör att 

undersökningens tillförlitlighet bedöms som hög.  

6.2.3 Generaliserbarhet 

Generalisering innebär enligt Davidson och Patel (2011) vid kvantitativa 

studier att erhållna resultat från studien kan appliceras på en större 

population. Generalisering är svårare vid kvalitativa studier, men möjligt om 

urvalet är tillräckligt stort (Davidson & Patel, 2011). Val av metod, kvalitativ 

och med ett begränsat urval, gör att denna undersökningens generaliserbarhet 

är limiterad. Genom att undersöka få enheter kan man enligt Jacobsen (2002) 

inte förvänta sig ett representativt urval, vilket han också säger å andra sidan 

oftast inte är målet med kvalitativa studier. Med kvalitativa metoder är det 

unika och speciella i fokus framför det typiska och generella. Davidson och 

Patel (2011) anser däremot att generalisering av kvalitativa studier kan vara 

möjligt i relation till situationer eller kontexter som är snarlika den som 

undersökningen genomfördes i. Därmed anser jag att generalisering av 

resultatet bör kunna göras på andra skolor med liknande förutsättningar som 

de undersökta skolorna.  
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7 Avslutning 
Rapportens avslutande kapitel inleds med en återknytning till studiens syfte 

och frågeställningar, därefter presenteras slutsatsen. Kapitlet avslutas med 

förslag till fortsatt forskning.  

 

Syftet med studien är att beskriva på vilket sätt skolans lokala tolkningar av 

de nationella besluten gällande IT-användning i skolan (i exempelvis 

läroplanen), eventuellt påverkar hur och i vilken utsträckning lärare integrerar 

IT i det pedagogiska arbetet. Följande frågeställningar har ställts för att rama 

in syftet: 

 Hur lyder skolledningens lokala tolkning av de nationella besluten 

kring IT i skolan?  

 Påverkar dessa tolkningar lärarnas syn på IT i det pedagogiska 

arbetet? 

 Hur och i vilken utsträckning använder lärare IT i sin undervisning?  

 

För att ta reda på detta har totalt åtta stycken intervjuer genomförts på två 

olika kommunala gymnasieskolor. Sammanställningen från dessa intervjuer 

analyserades sedan i förhållande till den valda teoretiska referensramen för 

att slutligen diskuteras med avseende till frågeställningarna.  

7.1 Slutsats 

Skolledningen på båda skolorna tolkar ur styrdokumenten att IT ska vara en 

naturlig del av undervisningen och skolans vardag och ett verktyg för att nå 

uttalade mål. Till följd av detta har skolorna infört 1:1, vilket skapar 

möjlighet för lärarna att arbeta mer digitaliserat. Att skolledningen tolkar IT 

som en viktig del yttrar sig dessutom i att lärarna ska uppnå en viss grad av 

teknikkompetens och förväntas arbeta aktivt med datorn och IT i 

undervisningen.  

 

Flera av lärarna på båda skolorna anser att det brister något i 

kommunikationen från skolledningen gällande skolans lokala IT-strategi och 

hur de förväntas förhålla sig till IT/tekniken. I huvudsak är det lärarnas eget 

intresse som påverkar deras IT-integrering, vilket gör att avsaknaden av en 

strategi eller gemensam samsyn inte är avgörande för de intervjuade lärarnas 

IT-integrering. Däremot skapar beslutet, som formellt tagits på 

skolledningsnivå, att införa 1:1 och annan tekniskt utrustning förutsättningar 
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för lärarna att kunna integrera IT. Samtliga av lärarna ser fördelar med att 

arbeta med IT i undervisningen och anser att det stödjer deras pedagogiska 

och didaktiska undervisningsmetoder. 

 

Samtliga av lärarna använder sig av IT i undervisningen och tillämpningen är 

relativt likartad. De flesta uppger att de använder IT regelbundet och en del 

menar att det är en så naturlig del av vardagen att de sällan reflekterar över 

sitt användande. IT-tillämpningen bedöms i de flesta fall befinna sig på 

SAMR-modellens förbättringsnivå (A), med undantag för viss tillämpning på 

förändringsnivå (M).  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att genom mer ingående, exempelvis med 

hjälp av kompletterande observationer samt mer fokuserad intervju kring 

området, kartlägga och förstå hur lärarna integrerar IT i sin undervisning och 

göra en mer tillförlitlig klassificering av lärarnas grad av IT-integrering enligt 

SAMR-modellen.  

 

De inlärningsmässiga effekterna hos eleverna som ett resultat av tillämpning 

av IT i skolan är en del av denna undersökningens avgränsning, men vidare 

skulle det vara intressant att undersöka elevernas aspekt av och syn på IT-

integreringen och i vilken utsträckning de anser att det påverkar dem.  

 

Ambitionen med denna undersökning var att ta med perspektiv från flera 

abstraktionsnivåer, från politiskt beslut ned till genomförandenivå. I 

undersökningen har personer på genomförandenivå intervjuats, det vill säga 

lärarna, samt rektorn som är på nivån mellan kommun och lärare. Som 

förslag till fortsatt forskning hade det varit intressant att dessutom inkludera 

kommunrepresentanter för att få med ytterligare en abstraktionsnivå.  

 



  50  

 

Källförteckning 

Arfwedson, G.B. & Arfwedson, G. (2002). Didaktik för lärare – en bok om 

lärares yrke i teori och praktik (Andra uppl.). Södertälje: Fingraf Tryckeri 

 

Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik (3:e uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Chaib, M. & Tilebius, U. (2004). ITiS-satsningen 1999-2002: 

Sammanfattning av den nationella utvärderingen. Jönköping: Högskolan för 

lärande och kommunikation, Halmstad: Högskolan i Halmstad.  

 

Datorn i Utbildningen (2010, 5 oktober). 1-1 satsningar i Sverige. Hämtad 

2013-04-13, från: 

https://maps.google.com/maps/ms?hl=sv&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msi

d=107479650625973645890.000491e35ff711ea39aa7&ll=63.704722,17.622

07&spn=15.720228,18.676758&z=5&source=embed  

 

Davidson, B & Patel, R. (2011). Forskningsmetodikens grunder - att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Davis, F. D. (1989), Perceived usefulness, perceived ease of use, and user 

acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3): 319–340. 

 

Davis F., Bagozzi R. & Warshaw P. (1989). User Acceptance of Computer 

Technology: A Comparison of Two Theoretical Models: Management 

Science Vol. 35 No. 8, s.982-1003. 

 

Europeiska gemenskaperna (2007). Nyckelkompetenser för livslångt lärande. 

Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 

 

Goldkuhl, G. (2011). Kunskapande. Forskningsgruppen VITS Institutionen 

för ekonomisk och industriell utveckling/Linköpings universitet Institutionen 

för Data- och Systemvetenskap (DSV) Stockholms universitet 

 

Hallberg, J. & Jonsson, J. (2012). Lärares användning och integrering av IT i 

undervisningen – En studie med sex verksamma lärare i grundskolans 

tidigare år. Examensarbete. Högskolan i Gävle: Avdelningen för kultur-, 

religions- och utbildningsvetenskap.  



  51  

 

 

Jacobsen, D-I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi 

och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Kotter, J.P., (1996). Leading Change. Boston, Massachusetts: Harvard 

Business Review Press  

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

AB 

 

Lindqvist I. (2012, 9 mars). Svenska skolan ligger långt efter. Computer 

Sweden. Hämtad 2013-03-13, från: 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.436850/svenska-skolan-ligger-langt-

efter  

 

Lindström, K. (2013a, 6 maj). It i skolan pekas ut som problemområde. 

Computer Sweden. Hämtad 2013-05-22, från: 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.505970/it-i-skolan-pekas-ut-som-

problemomrade  

 

Lindström, K. (2012b, 15 mars). Inget behov av en nationell skolstrategi. 

IDG. Hämtad 2013-03-13, från: http://www.idg.se/2.1085/1.437404/inget-

behov-av-en-nationell-skolstrategi  

 

Myndigheten för skolutveckling (2007a). Effektivt användande av IT i skolan 

- analys av internationell forskning. Östervåla: Elanders Tofters AB 

 

Myndigheten för skolutveckling (2007b). Digitala lärresurser – möjligheter 

och utmaningar för skolan. Östervåla: Elanders Tofters AB 

  

Puentedura, R.R (2009). As we may teach: Educational Technology, From 

Theory Into Practice. Hämtad 2013-02-18, från 

http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/000025.html  

 

Ramböll Management (2006). E-learning Nordic 2006: Effekterna av IT i 

undervisningen. Glostrup: SaloGruppen A/S  

 



  52  

 

Regeringen (2011). It i människans tjänst- en digital agenda för Sverige. 

Stockholm: åtta.45 

 

Skolinspektionen (2011). Litteraturöversikt för IT-användningen i skolan. 

Dnr 40-2010:5753. Hämtad 2013-02-10, från: 

http://www.skolinspektionen.se/documents/kvalitetsgranskning/it/litteraturov

ersikt-it.pdf  

 

Skolinspektionen (2012). Satsningarna på IT används inte i skolans 

undervisning. Dnr 40-2011:2928. Hämtad 2013-02-06, från 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/it/pm-it-

iundervisningen.pdf  

 

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola 2011, Gy11. Västerås: Edita 

 

Svensson, H. (2012). Den formativa bedömningens 

implementeringsproblematik – En kvalitativ undersökning av lärares vilja, 

förståelse och möjligheter till arbete med formativ bedömning. 

Examensarbete, Högskolan i Halmstad: Sektionen för lärarutbildning 

 

Svensson, P. (2008). Språkutbildning i en digital värld: Informationsteknik, 

kommunikation och lärande. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag 

 

Videla, E (2013, 1 mars). Här är regeringens it-experter. Computer Sweden. 

Hämtad 2013-05-22, från: 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.489388/har-ar-regeringens-it-experter  

 

 

 

 



  53  

 

Bilaga 1. Intervjuguide, lärare  
1. Vad heter du? 

2. I vilka ämne undervisar du? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

IT i styrdokument 

1. Har du tagit del av de nationella styrdokumenten (läroplan, kursplan 

och skollagen)?  

2.  Vad är din tolkning av de nationella styrdokumenten när det kommer 

till användning av IT i skolan? 

3. Anser du att det ur styrdokumenten framgår hur IT ska 

integreras/användas i undervisningen? 

4. Finns det någon IT-strategi på denna gymnasieskola?  

5. Är du insatt i denna strategi? 

 

Hur IT används i undervisningen 

6. Vad är dina tankar kring användning av IKT/IT i skolan? 

7. Använder du dig av IT/digitala lärresurser när du undervisar? 

8. På vilket sätt använder du IT/digitala lärresurser i din undervisning? 

(ge exempel på lärsituationer och hur det typiskt kan se ut) 

9. Vilka IT- verktyg/digitala lärresurser använder du dig vanligtvis av i 

din undervisning?] 

10. Vad har du för syfte med integrering av IT i undervisningen? 

a. Ersätta ett äldre arbetssätt? 

b. Att möjliggöra en annorlunda slags undervisning? 

c. Annat? 

11. Vad är det som styr/påverkar din användning av IKT i 

undervisningen? 

a. Eget intresse? 

b. Skolledningen? 

c. Politiska beslut? 

d. Annat/en kombination av samtliga? 

Tankar kring IT, användbarhet och användarvänlighet 

12. Anser du att IT stödjer dina pedagogiska och didaktiska 

undervisningsmetoder? (på vilket sätt, utveckla) 

13. Anser du att IT är relevant att använda för att understödja 

ämnesinnehållet i din undervisning? (på vilket sätt, utveckla) 

14. Anser du att du/skolan har tillräcklig tillgång till IT? 

15. Vad är din uppfattning om den IT/digitala utrustning som du har till 

ditt förfogande? 

a. Är den användarvänlig/lätt att använda?  

b. Känner du att du vet hur du ska integrera den i 

undervisningen? 
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Bilaga 2. Intervjuguide, skolledning/rektor 

1. Vad heter du? 

2. Hur länge har du arbetar som rektor på denna skola? 

Skolan och politiska beslut 

1. På vilket sätt styr politiska beslut de beslut som tas av skolledningen? 

2. Hur stort utrymme finns det för skolan att göra egna, lokala tolkningar 

av de politiska besluten/riktlinjerna? 

3. Hur tolkar skolledningen styrdokumenten (läroplan, kursplan och 

skollagen) när det kommer till nyttjande av IT i skolan? 

4. Anser du att det ur styrdokumenten (läroplan, kursplan samt 

skollagen) framgår hur IT ska integreras/användas i undervisningen? 

Skolans syfte med IT 

5. Har skolan någon utformad IT-strategi? 

6. Hur initierades IT-introduktionen?  

a. Politiska beslut? 

b. Initiativ från skolnivå? 

c. Annat? 

7. Hur är strategin förankrad i skolans övriga strategier och mål? 

8. Vad är skolans syfte med IT-användning i undervisningen? 

9. Finns det någon plan för hur IT ska integreras i undervisningen?  

10. Hur är IT-strategin kommunicerad ut till lärarna? 

11. Vilken attityd, anser du, att lärarna har till IT och dess användning i 

undervisningssyfte? 

Tillgång till utrustning 

12. Vilken tillång har skolans lärare och elever till teknisk 

utrustning/digitala resurser? (1:1 eller hur många datorer går det/elev 

och lärare?) 

13. Vad rör det sig om för utrustning? (dator, projektor, digitalkamera, 

SMART Boards med mera)
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