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 Abstrakt 
I styrdokumenten för mellanstadiet betonas vikten av att träna elevers 

förmågor i olika ämnen, vilket skiljer sig från traditionell undervisning där 

utantill-kunskaper ansågs viktiga. Forskning gör gällande att IKT-verktyg är 

en viktig komponent i undervisningen för att utveckla dessa förmågor, något 

som skolans styrdokument styrker. För att integrera IKT i undervisningen är 

skolledares synsätt avgörande. Denna studies syfte var att analysera, beskriva 

och diskutera skolledares uppfattningar om vilken roll de spelar i 

integreringen av IKT i undervisningen på mellanstadiet. Studien var kvalitativ 

och utgick från fem stycken intervjuer med verksamma skolledare på 

mellanstadiet. Resultatet gav att samtliga skolledare ansåg sig ha en viktig roll 

med avseende på integration av IKT, vilket medförde att de agerade förebilder 

för lärarkåren genom aktivt användande av digitala verktyg. Några av 

skolledarna valde att själva komma med förslag på hur pedagogerna kunde 

arbeta praktiskt med IKT, medan andra inriktade sig på att skapa goda 

förutsättningar för att pedagogerna skulle kunna utveckla sina kunskaper. 

Studien bekräftade senare års forskning som menar att skolledare har 

förhållandevis goda kunskaper och mycket praktisk erfarenhet inom IKT, till 

skillnad mot tidigare forskning som påstod motsatsen.  

 

Nyckelord: IKT, integration, kvalitativ, mellanstadiet, skolledare  
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 Inledning  
Det är en utmaning att undervisa i dagens skola, skriver Richardson (2010). 

Elevers verklighet, med avseende på hur de lär och kommunicerar, skiljer sig 

väsentligt från de flesta lärares. Världen runt omkring förändras snabbt, men 

skolsystemet väldigt långsamt. Skolelever använder sig av en uppsjö av olika 

tekniska hjälpmedel och nätverkande på sin fritid medan få lärare besitter 

kunskapen att utnyttja den fulla potentialen hos dessa digitala verktyg. 

Richardson utmanar rådande skoldiskurs med frågor som: 

 
What needs to change about our curriculum when our students have the ability to 

reach audiences far beyond our classroom walls? […] How do we need to rethink 

our ideas of literacy when we must prepare our students to become not only 

readers and writers, but editors and collaborators and publishers as well? (s. 6). 

 

IKT, det vill säga informations- och kommunikationsteknologi, i 

skolundervisningen har fördelen att den ger tillgång till ett överflöd av 

informationskällor samtidigt som den återger informationen ur ett flertal olika 

perspektiv. Detta, i kombination med att via simuleringar kunna påvisa 

komplexa processer gör att IKT bidrar till autentiskt lärande (Smeets, 2005). 

Att använda sig av digitala redskap integrerat i undervisningen kan vara både 

stimulerande och utmanade för elever och lärare. Rollen som kunskapsbärare 

förskjuts delvis mot eleven, som ofta känner sig mer bekant med de digitala 

redskapen och därför snabbare kan förstå uppgifter än vad läraren kan. Gamla 

invanda mönster ifrågasätts, och läraren kan tvingas släppa på en del av den 

kontroll som har blivit till en vana. Eleven å sin sida ställs inför utmaningen att 

sovra i ett informationsmaterial som inte längre är anpassat varken till 

åldersgruppen eller den aktuella skoluppgiften (Edman Stålbrandt, 2008). 

Detta sökande efter relevant information, som elever ställs inför, illustreras 

med orden: ”With the continued emergence of new technologies, learning will 

be less about knowledge residing in the head and more about learning the 

pathways to knowledge” (Frechette, 2002, s. xvii). Det är denna verklighet som 

lärare möter i dagens skola, och det är inte längre tillräckligt att använda IKT 

som ett ytterligare hjälpmedel i traditionell undervisning, eller att ta till det 

som belöning i slutet av lektionen. Nej, lärarens uppgift blir att ändra sin 

undervisning så att IKT blir en naturlig del av lärprocessen (Schiller, 2003). 

 

Allt eftersom skolors investeringar i digitala verktyg ökar, tvingas skolledare 

hantera utmaningen att integrera IKT i undervisningen på ett meningsfullt sätt 

(Stuart, Mills & Remus, 2009). Därmed uppstår också en ny viktig roll för 

skolledare att skapa en skolkultur som uppmuntrar lärare till att utforska 

dessa nya tekniker (Schiller, 2003): 

 
As leaders of school development, including integrated use of ICT, principals need 

to understand the capacities of the new technologies, to have a personal proficiency 
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in their use, and be able to promote a school culture which encourages exploration 

of new techniques in teaching, learning and management (s. 172). 

 

Skolledare ställs inför nya utmaningar i dagens skola. Ett intresse väcks av att 

undersöka hur de själva ser på sin roll. Därför är problemet, som detta arbete 

inriktar sig på, att beskriva skolledares uppfattningar om vilken roll de spelar i 

integreringen av IKT i skolundervisningen. 

 

Definitioner 

Förkortningen IKT är en mer heltäckande definition av det som ofta kallas IT, 

och det skrivs ut Informations- och kommunikationsteknik. I begreppet IKT 

inkluderas även telekommunikationens roll (Nationalencyklopedin, 1992). 

 

Formuleringen skolledare, i det här arbetet, syftar på den person som har 

ledande befattning på en skola och ansvarar för den verksamhet som omfattar 

utformningen av lokala skolplaner, ledning av lärare samt kvalitetsansvar. I de 

flesta fall handlar det om skolans rektor, och på Skolverkets hemsida används 

de två begreppen rektor och skolledare synonymt (Skolverket, 2011b).  
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      Bakgrund 
Bakgrunden inleds med en beskrivning av några utvecklingssatsningar inom 

skolans IKT samt de perspektiv på lärande som kommer att hänvisas till i 

arbetet. Sedan presenteras vad forskare och politiker anser att IKT-

undervisningen i grundskolan bör omfatta, vilket jämförs med hur det ser ut i 

det praktiska arbetet i skolor. Vidare nämns några viktiga faktorer som bör 

vägas in vid integrering av IKT i undervisningen och bakgrunden avslutas 

med att belysa skolledarens roll enligt forskningen. 

 

Utvecklingssatsningar inom IKT i skolvärlden 

Nedan följer en kort historik av några större satsningar inom IKT som 

förekommit sedan 1990-talet inom skolvärlden, varav de viktigaste är ITiS, 

LearnIT och PIM. En del av dessa utbildningar nämns längre fram i arbetet. 

 

Kunskaps- och kompetensutvecklingsstiftelsen (KK-stiftelsen) bildades i början 

av 1990-talet på riksdagens initiativ och hade som uppdrag att stärka Sveriges 

konkurrenskraft. Ett av målen med verksamheten var att främja IT-

användningen, vilket bland annat tog sig uttryck genom forskning inom 

tillämpad IT samt i satsningar som IT i lärarutbildningen, ITiS och LearnIT. KK-

stiftelsen är fortfarande verksam som ett samverkansprojekt mellan näringsliv, 

högskola och offentlig sektor (KK-stiftelsen, 2013). ITiS är en förkortning för IT 

i skolan, vilket var ett nationellt program som Skolverket drev på uppdrag av 

regeringen under åren 1999-2002 (Chaib & Tebelius, 2003). Ett annat 

omfattande IKT-projekt är PIM, en förkortning för Praktisk IT- och 

mediakompetens. Skolverket har drivit PIM på uppdrag av regeringen i syfte att 

fortbilda personal inom förskola, skola och vuxenutbildning under åren 2005 

och 2014 (Skolverket, 2013). Ytterligare ett projekt inom IT i skolan är 

utmaningen 1 till 1, vilket syftar på en dator till varje elev och riktar sig till 

samtliga kommuner i landet. Bakom projektet står DIU (Datorn i 

Utbildningen), Skolverket, Specialpedagogiska myndigheten och Universitets- 

och högskolerådet. Genom en gemensam karta på DIU’s hemsida kan man se 

vilka kommuner i landet som har lyckats med föresatsen att erbjuda sina 

elever en egen dator (DIU, 2013). 

 

Perspektiv på lärande  

Det sociokulturella perspektivet, som nämns nedan, är unikt på så sätt att det 

lägger stort fokus på socialt samspel (Jaldemark, Lindberg & Olofsson, 2005). 

Fördelen med detta sociala samspel är att det inte begränsar enskilda personer 

till de egna förmågorna, utan genom interaktion med andra och utnyttjande av 

kulturella redskap, artefakter, ger tillgång till tidigare konstruerad kunskap 

(Säljö, 2000). ”Människor lever på kunskaper och insikter som de lånat från 

andra” (Säljö s. 67). Det innebär att vi inte behöver veta hur en dator är 
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konstruerad för att kunna använda den, det räcker med att någon annan har 

utvecklat den och gett oss tillgång till den. I takt med att mänsklighetens 

artefakter förfinas, kommer även människans intellektuella förmåga hela tiden 

att utvecklas och förändras, vilket Säljö uttrycker så här: ”eftersom människan 

agerar med hjälp av redskap i praktisk verksamhet, flyttas hela tiden gränsen 

för hennes intellektuella och fysiska förmåga” (s. 71). Med IKT kan elever 

genom denna typ av förfinade redskap tränas i att bli delaktiga i det fortsatta 

byggandet av den samlade mänskliga kunskapen. De är inte bara passiva 

användare utan tillför ständigt nya synsätt vilket bidrar till utvecklingen. Säljö 

(2000) hävdar att:  

 
Detta är också en av de mer omvälvande aspekterna av teknikens inflytande enligt 

min mening; från att ha varit reproduktion (i stor utsträckning till och med 

utantillinlärning av texter), blir lärande något annat med ett mer skapande inslag (s. 

247). 

 

Med utgångspunkten att tonvikten på IKT-användandet i undervisningen 

ligger vid socialt samspel människor emellan, faller det sig naturligt att utgå 

från det sociokulturella perspektivet i det här arbetet. I vissa fall ställs det mot 

begreppet behaviorism (eller traditionell undervisning) där fokus snarare läggs 

vid att lära in vissa fastställda begrepp. Denna typ av undervisning betonar 

inlärning genom förstärkning, det vill säga att exponera en elev för ett visst 

begrepp tills det har lärts in och i samband med det ge bekräftelse. Skinner 

(1968) uttrycker lärarens roll i skolundervisningen på följande vis: ”Han ger, 

och eleven tar emot” (s. 12). Det är då inte fråga om något samspel mellan 

individer för att bygga ny kunskap, utan istället fokus på att lära ut redan 

kända fakta. 

 

IKT - en viktig tillväxtfaktor 

Att investera i IKT-utrustning till skolor är kostsamt och i sig ingen garant för 

att ge ett bra resultat (Hall & Higgins, 2005).  Många länder väljer ändå att göra 

det, vilket kan ses som ett uttryck för deras strävan mot fortsatt utveckling och 

tillväxt. I en studie om varför vissa länder utvecklas mer effektivt än andra 

visar Kozma (2005) att IKT är en viktig faktor för att främja ett lands 

ekonomiska och sociala tillväxt, och uttrycker det på följande vis: 

 
As ICTs – including laptops wirelessly connected to the Internet, personal digital 

assistants, low-cost video cameras, and cell phones – become more accessible and 

embedded in society they offer the potential to restructure organizations, promote 

collaboration, increase democratic participations of citizens, improve the 

transparency and responsiveness of governmental agencies, make education and 

health care more widely available, foster cultural creativity, and enhance the social 

integration of individuals with different abilities and groups of different 

background (2005, s. 118). 

 

Kozma har vidare undersökt vilken typ av IKT-undervisning som ger resultat i 

linje med samhällets behov. Enligt studien är det lärande av komplexa koncept 
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och procedurer som leder till optimalt resultat. Istället för utantill-kunskaper 

är det förmågorna som bör tränas i undervisningen, och han nämner som 

exempel informationshantering, kommunikation, teamwork, entreprenörskap, 

global insikt och medborgerligt engagemang. Ett liknande resonemang för 

Smeets (2005) i en studie som pekar på att all ändamålsenlig undervisning bör 

vara av sociokulturell karaktär med rika kontexter, autentiska uppgifter, aktivt 

och självständigt arbete samt samarbetsträning. Även läroplanen (Skolverket, 

2011a) skickar tydliga signaler om ett liknande synsätt. Ett exempel som 

tydliggör det nämns under Övergripande mål och riktlinjer: ”Skolan ska ansvara 

för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik 

som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” 

(Skolverket, s. 14). Detta är ytterligare exempel som stödjer det sociokulturella 

perspektivet på lärande. Alltså står det klart att forskare och politiker är 

överens om under vilka former IKT-undervisning ska bedrivas, och vad den 

ska sträva mot. 

 

IKT i undervisningen 

Ovanstående ger en bild av hur det vore önskvärt att IKT-undervisningen 

borde utformas för att motsvara arbetsmarknadens behov. Därför är 

forskningens resultat vad gäller den faktiska situationen i skolorna något 

förvånande. Det visar sig att den typ av sociokulturellt lärande som förordas 

av forskare och politiker inte i någon större utsträckning anammas när det 

gäller IKT. Tondeur, van Braak och Martin (2007) har granskat hur väl 

läroplanens riktlinjer gällande IKT-undervisning efterföljs i klassrummen. De 

kunde observera att lärare ofta fokuserar det tekniska handhavandet av 

datorer snarare än att integrera datorer i lärprocessen av olika ämnen, fast det i 

själva verket borde vara tvärtom. ”The essence is learning with ICT, not the 

use of ICT” (s. 966). Visserligen är lärare överlag positiva till att träna olika 

förmågor med hjälp av IKT, men undersökningen visar att detta inte efterlevs i 

den praktiska undervisningen. Smeets (2005) fann i sin studie att elever ofta 

arbetar ensamma (eller möjligen två och två) vid datorn och att 

arbetsuppgifterna vanligen är det som i studien kallas ”kompetensbaserade” 

(skill-based), det vill säga drill- och övningsuppgifter. Detta är snarare 

uppgifter av behavioristisk karaktär, där eleverna blir passiva mottagare av 

kunskap (Jaldemark et al., 2005) istället för skapande individer i ett samspel, 

vilket står i stark kontrast till vad forskningen förordar. Dessutom uttrycker 

Smeets att närheten till datorer är viktigare än det faktiska datorantalet per 

elev, vilket innebär att undervisning där elever måste gå iväg till en särskild 

datorsal för att få tillgång till IKT, är mindre ändamålsenlig än om eleverna har 

tillgång till ett mindre antal datorer utplacerade i varje hemklassrum. 

Sammantaget menar Smeets att denna typ av IKT-användande endast stödjer 

traditionell undervisning istället för att vara en språngbräda mot ett mer 

sociokulturellt lärande. Detta tydliggörs av formuleringen: 

 
In conclusion, most teachers do not make use of the potential of ICT to contribute to 

the power of learning environments. Thus, the computers are mainly used to 

complement rather than changing existing pedagogical practice (2005, s. 353). 
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Ett liknande resultat fann Hall och Higgins (2005) i sin studie av hur 

interaktiva whiteboards (IWB) används i skolan. Undervisning med IWB ger 

möjlighet att stimulera många olika sinnen såsom syn, hörsel och känsel, och 

kan därmed stödja elevers olika lärstilar.  Dessutom pekar Hall och Higgins på 

de stora möjligheter till kollaborativt lärande som IWB för med sig. Men det 

visade sig att teknikens alla möjligheter inte i första hand togs till vara för att 

lyfta undervisningen till en ny, högre nivå, utan snarare användes till att stödja 

den sorts undervisning man redan bedrev. Ämnet utvecklas vidare i en studie 

av Tondeur, van Braak, Valcke och Hermans (2008b) där de granskar hur 

lärares personliga lärperspektiv påverkar användandet av datorer i 

klassrummet. De menar att detta är en tyngre faktor i sammanhanget än 

exempelvis kön och ålder, som är mer vanligt att rikta undersökningar mot.  

 
In this study, empirical evidence was found supporting the hypothesis that teacher 

beliefs about the practice of teaching are significant determinant in explaining why 

teachers adopt computers in the classroom (s. 1506). 

 

Det innebär alltså att pedagogens syn på lärande är mer avgörande för hur 

IKT-undervisningen ser ut, än läroplanens riktlinjer.  

 

Avgörande faktorer för IKT-integration 

För att undvika att enskilda lärare utformar undervisningen efter sin egen 

inställning, utan hänsyn till styrdokumentens riktlinjer, behövs tydliga mål. 

Det glapp som existerar mellan läroplanen och skolundervisningen är något 

som Tondeur, van Braak, Valcke, och van Keer (2008a) har undersökt närmare. 

De har funnit att den mest avgörande faktorn för att skolor ska integrera IKT i 

undervisningen i enlighet med läroplanens mål, är att den enskilda skolan har 

en tydlig skolplan med explicita mål och bedömningskriterier med avseende 

på IKT. Denna plan bör ha tagits fram i dialog mellan skolledare, IKT-

koordinator och lärare för att verkligen efterlevas:  

 

The study underpins the importance of a shared and school-wide vision about 

ICT integration that reflects the opinions and beliefs of the principal, the ICT 

coordinator, and the teachers (s. 222).  

 

Vidare är tillgången till support avgörande. Tondeur et al. poängterar att det 

då inte enbart är frågan om teknisk support, utan även mer lärmålsinriktad 

support, som med fördel kan ombesörjas av en särskild IKT-koordinator:  

 
It seems therefore to be recommended to distinguish between technicians providing 

schools and teachers with technical support, next to ICT coordinators that focus 

primarily in educational support in view of ICT integration into the curriculum” (s. 

221).  

 

http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0360131508000377
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0360131508000377
http://www.sciencedirect.com.proxybib.miun.se/science/article/pii/S0360131508000377
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Vikten av tillgänglig support är något som bekräftas i en studie av Pelgrum 

(2001) där det framgår att support i lärarens direkta närhet är ett effektivt sätt 

att höja lärarkårens IKT-kompetens.  

 

Skolledarens roll 

Vid undersökandet av IKT-integreringen i skolor vill Vanderline och van 

Braak (2010) undvika för mycket fokus på den enskilda läraren i 

sammanhanget. De försöker istället hitta vägar att kartlägga den allmänna 

skolkontexten, eftersom forskning gör gällande att det är det som avgör hur 

väl IKT-integreringen fungerar. För att skolors medvetenhet om sin aktuella 

IKT-situation ska öka, och till hjälp för skolor att utveckla sig vidare i rätt 

riktning, har Vanderline och van Braak tagit fram ett ramverk med relevanta 

kriterier att utgå ifrån. Här återfinns flera av de faktorer som nämnts ovan, 

exempelvis skolplanens tydlighet, pedagogers medverkan i utformningen av 

densamma, och tillgänglig support såväl vad gäller teknisk som pedagogisk 

IKT.  

 

Men är skolledare medvetna om de här viktiga faktorerna? Enligt 

undersökningen av Tondeur et al. (2008a) visade det sig att endast 22 % av 

skolorna hade utvecklat en lokal skolplan med avseende på IKT, och av dem 

var det endast 17 % som hade inkluderat pedagogiska riktlinjer. Det finns 

alltså ett stort antal skolor där tydliga riktlinjer på lokal nivå saknas. Och hur 

står det till med tillgänglig support för lärarna? När Pelgrum (2001) lät lärare 

lista vilka faktorer som de ansåg utgöra hinder i integrationen av IKT i 

undervisningen kom ”brist på teknisk support” först på tionde plats på listan. 

Detta kan tyckas som ett acceptabelt resultat. Men näst längst upp på listan 

över hinder låg ”lärares brist på kompetens” och det är något som, enligt 

samma studie, effektivt kan avhjälpas genom just support. Därför finns, även 

ur lärarnas egen synvinkel, mycket att vinna på att lägga mer tonvikt vid 

support av IKT.  

 
Hur kan man då arbeta för att komma till rätta med dessa problem?  Tondeur 

et al. (2008a) föreslår att man bör prioritera utbildning av skolledare, eftersom 

forskning visar att, rätt riktad, ger det direkt utdelning (Dawson & Rakes, 

2003). Ju mer skolledare utbildas, desto mer IKT-integration i undervisningen 

kan observeras. Även Schiller (2003) menar att utbildning av skolledare är en 

avgörande fråga. I hans undersökning framkommer att skolledare är medvetna 

om IKT’ns viktiga roll i undervisningen, men att de anser sig behöva mer 

fortbildning för att kunna utgöra det nödvändiga stöd som lärarna behöver för 

att anpassa undervisningen till att integrera IKT i lärprocessen. Schiller menar 

att:  

 
…most principals are aware of the importance of ICT in education and are 

attempting to do something about facilitating its use in their school. However, to 

fulfill this role, considerable ongoing, professional development opportunities need 

to be provided for principals (s. 182). 
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Men när Stuart et al. (2009), sex år senare började undersöka huruvida 

skolledares IKT-utbildning gynnade en strävan mot IKT-integration i skolor, 

gav studien ett helt annat resultat. Det visade sig att huvuddelen av 

skolledarna hade förhållandevis höga nivåer av IKT-kunskap, samt mycket 

praktisk erfarenhet av IKT. Detta står i kontrast mot tidigare forsknings 

resultat (Schiller, 2003), vilket Stuart et al. (2009) menar kan bero på att tiden 

har bidragit till att skolledare har fått fördjupade kunskaper inom IKT. 

Därmed borde den punkt ha uppnåtts när skolledare genom utbildning har 

fått tillräcklig insikt om vikten av en tydlig skolplan med avseende på IKT och 

behovet av tillgänglig support i lärarnas direkta närhet.  Dawson och Rakes 

(2003) drar ett direkt samband mellan utbildning av skolledare och ökad 

integration av IKT i undervisningen på respektive skolor. Men är det verkligen 

så enkelt? Mot detta påstående ställs forskningen av Stuart et al. Den visar att 

IKT-kompetens hos skolledare visserligen är avgörande för att en effektiv 

integration i undervisningen ska komma till stånd, men att den dessvärre inte 

per automatik leder till att skolledaren agerar som den innovativa förkämpe 

för IKT-integration som behövs. Förutom kunskaperna i sig, krävs att 

skolledaren engagerar sig genom praktisk tillämpning av sina kunskaper. Om 

så är fallet ökar skolledarens kompetens kontinuerligt, samtidigt som hon eller 

han fungerar som förebild för pedagogerna i verksamheten. Tråkigt nog tyder 

resultatet i studien av Stuart et alt. på att skolledare inte har tillräckligt av detta 

engagemang och att många IKT-projekt i skolorna står och faller med det. 

Därför kan man sammantaget säga att skolledares utbildning är avgörande, 

men inte tillräcklig. Förutom det krävs att de är entusiastiska, kreativa och 

främjar nytänkande, för att få med sig lärarkåren på tåget. 
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 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att analysera, beskriva och diskutera skolledares 

uppfattningar om vilken roll de spelar i integreringen av IKT i undervisningen 

på mellanstadiet. 
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 Metod 

Perspektiv 

Hermeneutik kan härledas till grekiskans ord för att tolka, och ursprungligen 

omfattade denna tradition enbart texttolkning. Hermeneutiken är en gren 

under filosofin fenomenologi (Sohlberg & Sohlberg, 2009), och numera 

används den som ett angreppssätt att försöka tolka omvärlden genom att 

identifiera och ordna företeelser och deras egenskaper (Kihlström, 2007b). I det 

här arbetet syftar hermeneutik på den tolkningsprocess som innebär att växla 

mellan att betrakta helheten och beståndsdelarna, i en rörelse som hela tiden 

för med sig en djupare förståelse. Processen kan ses som en spiral, en 

hermeneutisk cirkel, och det är just analysen av de enskilda delarna som 

möjliggör att tolkningen av helheten blir mer och mer reflekterad (Repstad, 

2007). Eftersom den personliga tolkningen får så stort utrymme i 

hermeneutiken måste forskarens uppfattningar ständigt prövas kritiskt för att 

undvika att fokus enbart läggs på det som stöder befintliga fördomar (Holme 

& Solvang, 1997), vilket uttrycks ”forskaren måste vara klart medveten om hur 

han eller hon själv fungerar och sedan ta hänsyn till detta (s. 94).  Syftet med 

det här arbetet är att analysera tankarna hos en grupp personer runt ett visst 

ämne. En sådan undersökning bygger på ett tolkande förhållningssätt, när en 

mängd tankar från olika personer sammanställs och granskas från 

undersökarens perspektiv. Därför är det hermeneutiska angreppssättet 

lämpligt att använda i den här studien.  

 

Kvalitativa studier, som har använts i det här arbetet, faller in under den 

hermeneutiska traditionen. Kvalitativa undersökningar medger att fördomar 

kan ingå i tolkningsprocessen, och gör inget anspråk på att vara helt objektiva 

(Holme & Solvang, 1997). Vad de däremot syftar till är att skapa en närhet och 

förståelse mellan forskare och undersökta personer, genom att forskaren 

försöker sätta sig in i den undersöktas situation, vilket Holme och Solvang 

uttrycker så här:  

 
Själva forskningsprocessen och framväxten av resultaten sker i ständig växelverkan 

mellan teori och empiri, emellan forskare och undersökningspersoner. I detta 

växelspel kommer både normativa och kognitiva element i ens uppfattningar att 

spela in (s. 98).  

 

I den här undersökningen har växelspelet inneburit ett alternerande mellan 

litteraturläsning och forskning runt ämnet (teorin) och intervjuer av 

respondenter runt deras syn på detsamma (empirin). Allt eftersom arbetet har 

framskridit har kunskapen breddats och fördjupats.    

 

En kvalitativ studie med en fenomenologisk ansats strävar efter att beskriva ett 

ämne ur den intervjuades synvinkel. Personen som leder intervjun bör vara 
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öppen för det nya och oväntade och inte försöka stoppa in resultatet i ett 

färdigt tolkningsschema (Kvale & Brinkmann, 2009). En svaghet med den 

kvalitativa intervjun är att olika personer som utför en intervju, beroende på 

deras skiftande känslighet, kan få olika uttalande av respondent. Men det finns 

också ett antal fördelar, till exempel att intervjun kan vara berikande även för 

personen som blir intervjuad genom att tillföra nya insikter. En intressant 

aspekt som Kvale och Brinkmann tar upp är att det inom en kvalitativ 

forskningsintervju förekommer en asymmetrisk maktbalans till intervjuarens 

fördel. Olika skäl till detta är att personen som genomför intervjun vanligtvis 

har mer sakkunskap runt ämnet än respondenten, att det är intervjuaren som 

leder samtalet och bestämmer vilka frågor som ska tas upp, och inte minst, att 

det är också hen som har makten att tolka materialet i efterhand.  

 

Datainsamlingsmetod 

I den här studien ansågs intervjuer, av kvalitativ art, vara det vara den mest 

lämpade metoden med tanke på syftet; att få en bild av det som utmärker 

tankarna hos skolledare runt IKT-användande. För att komma till insikt om 

något grundläggande i en viss miljö passar den kvalitativa metoden bäst anser 

Repstad (2007), och förklarar det som att ”kvalitativa angreppssätt beskriver 

på ett nyanserat sätt ”det som finns” och bryr sig mindre om hur ofta det 

finns” (s. 22). Intervjun är rätt redskap om syftet med en undersökning är att 

samla detaljerad information från en mindre grupp, istället för att samla ytlig 

information från ett större antal människor (Denscombe, 1998). Den 

intervjuform som valdes kallas halvstrukturerad intervju. Detta kan förstås som 

något mitt emellan ett färdigt frågeformulär där olika svarsalternativ kryssas 

för och ett vanligt samtal runt ett visst tema, där det första kan betecknas som 

slutet, medan det senare har karaktären av att vara öppet. Angående den 

halvstrukturerade intervjun säger Kvale (1997): 

 
Den omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor. Men på samma gång 

finns möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd 

om så krävs för att följa upp svaren och berättelserna från den intervjuade (s. 117). 

 

Den halvstrukturerade intervjun följer en färdig intervjuguide med fokus på 

vissa ämnen, och söker i första hand kvalitativ kunskap, inte kvantitativa data 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuaren låter respondenten utveckla sina 

synpunkter och ge utförliga, öppna svar (Denscombe, 1998). Skälet till att den 

kvalitativa halvstrukturerade intervjun valdes till just den här studien var för 

att försöka få en djupare förståelse för respondenternas syn på sin roll. 

 

Datainsamlingsinstrument 

Frågorna i intervjun (se bilaga 2) var formulerade så öppet som möjligt för att 

undvika att svaren styrdes i någon bestämd riktning. ”Det är respondentens 

uppfattningar och föreställningar som är av intresse och din egen förförståelse 

får du alltså försöka bortse från så långt som möjligt” (Kihlström, 2007a, s. 48). 
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Intervjun bestod av vissa huvudfrågor som kompletterades med följdfrågor i 

den mån det ansågs behövas, för att få utförligare svar.  

 

Intervjuerna avgränsades i antal till fem stycken, vilket kan anses vara rimligt 

med utgångspunkt i arbetes storlek och den tidsram som var fastställd av 

universitetet. En av nackdelarna med att använda intervju som metod är just 

att de tar mycket tid i anspråk, menar Bell (2005). Hon anser att mindre antal 

intervjuer kan motiveras i mindre undersökningar om man tydliggör 

grunderna för urvalet och är medveten om de begränsningar som det ringa 

antalet medför. 

 

Urvalsmetod 

Bland de tillfrågade fanns skolledare från både friskolor och kommunala 

skolor, hemmahörande i två olika kommuner, för att eftersträva så stor bredd 

på underlaget som möjligt. Dessutom valdes personer av bägge könen. 

Faktorer som kan bidra till att lyckas samla in rikligt med information, anser 

Holme och Solvang (1996) vara: en stor bredd i urvalet av respondenter, att 

personer som väljs kan antas ha stor kunskap om ämnet samt att de är positiva 

till att delta. Denna form av urval, när det inte aktivt eftersträvas att få ett 

representativt urval av en särskild grupp, utan snarare söks efter vissa 

kvaliteter hos personerna, är det som kallas subjektivt urval.  

 
Termen används vid situationer då forskaren redan har viss kännedom om de 

människor eller företeelser som ska undersökas, och forskaren medvetet väljer vissa 

av dem eftersom det anses troligt att just dessa ger värdefullast data (s. 23, 

Denscombe, 1998).  

 

Det finns ett bestämt syfte med att välja just dessa personer, och gruppen 

representerar inte ett tvärsnitt av en viss kategori, utan syftar istället till att ge 

en bredd åt resultatet (Denscombe, 1998). De personer som kontaktades var i 

första hand personer som jag inte kände sedan tidigare, eftersom detta anses 

bidra till en större likformighet i utförandet och därmed högre reliabilitet. 

Repstad (2007) menar att det finns en fara med att vara personligen bekant 

med personerna som intervjuas och att informationen som samlas in därmed 

riskerar att bli skev.  

 

Lista över respondenterna: 

 

Skolledare A: Kvinna, 61 år. Utbildning: förskolelärarutbildning, 

ledarskapsutbildningar, pedagogiska utbildningar, rektorsutbildning och 

mastersutbildning. 13 års erfarenhet inom yrket. IKT-utbildning: ITIS och PIM. 

Är för närvarande verksam på två kommunala skolor, men i det här arbetet 

fokuseras endast ena i det här arbetet. Den har cirka 110 stycken elever i 

årskurserna förskoleklass till sexan. 

 

Skolledare B: Kvinna, 62 år. Utbildning: Lärare, adjunkt (svenska, historia, 

religion), pedagogisk ämneslärarutbildning och rektorsutbildning. 33 års 
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erfarenhet som skolledare. Ingen utbildning inom IKT. Är verksam på en 

friskola med 330 stycken elever i årskurs fyra till nio. 

 

Skolledare C: Kvinna, 39 år. Utbildning: Grundskolelärare för årskurs ett till 

sju.  Två månaders erfarenhet inom yrket. IKT-utbildning: PIM samt ytterligare 

fem olika utbildningar varav tre i kommunal regi och två i privat regi. Är 

verksam på en friskola med cirka 120 stycken elever i årskurserna 

förskoleklass till sexan. 

 

Skolledare D: Man, 38 år. Utbildning: Sjöofficer inom försvaret. Åtta års 

erfarenhet inom yrket. Går en rektorsutbildning vid sidan av arbetet. IKT-

utbildning: PIM, datakörkortet ECDL, stridsledarutbildningar med fokus på 

IKT samt andra försvarsutbildningar med IKT-inriktning. Är verksam på en 

kommunal skola med cirka 300 stycken elever i årskurserna förskoleklass till 

femman.  

 

Skolledare E: Kvinna, 49 år. Utbildning: Förskolelärarutbildning, 

specialpedagogutbildning och går rektorsutbildning vid sidan av arbetet.  

Drygt ett års erfarenhet inom yrket. IKT-utbildning: PIM samt 

Specialpedagogiska skolmyndighetens IKT-utbildning i åtta moduler. Är 

verksam på en kommunal skola med cirka 370 stycken elever från 

förskoleklass till sexan.  

 

Genomförandet 

Proceduren för den empiriska studien började med att elva skolledare 

kontaktades om undersökningen via mejl (se bilaga 1). Information om 

respondenter inhämtades från sidor om skolpersonal utlagda på internet. De 

personer som valdes till studien hade alla gemensamt att de var rektorer på 

mellanstadieskolor i relativ närhet. Av dessa elva som kontaktades var det fem 

personer som efter telefonsamtal tackade ja till deltagande, fyra som tackade 

nej och två som inte var möjliga att komma i kontakt med. I förväg fick de veta 

vad intervjun skulle handla om, varför de ansågs vara viktiga respondenter 

samt vad som skulle hända med informationen som samlades in. Dessutom 

informerades de om att intervjun skulle spelas in genom en ljudupptagning, 

samt att deras anonymitet kunde garanteras. Tid bokades med respondenterna 

på deras respektive skola och de informerades samtidigt om att intervjun 

maximalt skulle ta 45 minuter av deras tid i anspråk. Denscombe (1998) menar 

att det inte är sannolikt att personer med fulltecknat schema är nöjda med ett 

svävande svar angående längden på en intervju, och därför fick de tydlig 

information på den punkten. Intervjuerna genomfördes genom en 

ljudupptagning med mobiltelefon. Visserligen kan en del personer känna sig 

störda över att spelas in (Denscombe), men fördelarna med en ljudupptagning 

ansågs i det här fallet ändå överväga. Intervjuaren undviker onödig 

uppmärksamhet på att föra anteckningar och dessutom kan alla detaljer i 

samtalet fångas.  Denscombe på pekar dock det faktum att all ickeverbal 
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kommunikation uteblir i en ljudupptagning, och att den därför lämpligen 

kompletteras med anteckningar.  

 

Innan intervjuerna påbörjades, samt för att undvika oklarheter senare, 

introducerades respondenterna till vissa begrepp som skulle komma att tas 

upp i frågorna. Dessutom påpekades ytterligare en gång att deras identitet 

skulle komma att avidentifieras, samt att de hade rätt att avbryta intervjun om 

något inte kändes bra. Allt detta för att deltagarna skulle känna sig så 

avslappnade som möjligt innan intervjun påbörjades. Intervjuerna började 

med några enkla frågor angående respondentens ålder och utbildning samt lite 

data om skolan. Denscombe (1998) menar att det finns anledning att inleda 

med någon lätt fråga för att den intervjuade ska finna sig tillrätta. Sedan följde 

intervjun med stöd av de i förväg genomtänkta frågorna. När sedan alla frågor 

behandlats avslutades intervjuerna med att respondenten fick göra ett tillägg 

om det var någon ytterligare information som kändes relevant. Några av 

respondenterna fortsatte samtalet efter att ljudupptagningen avbrutits och det 

signalerats att intervjun var över. Dock har inget material använts i denna 

undersökning utöver det som togs upp på ljud. Direkt efter intervjun gjordes 

en utskrift av det som tagits upp, för att om möjligt bibehålla den känsla som 

hade skapats under intervjun. Utskriften var en sammanfattning av svaren och 

inte en exakt transkribering, och tjänade som underlag för fortsatt skrivande. 

Intervjuerna genomfördes under en period av tre veckor, vid tillfällen då båda 

parter hade möjlighet att avsätta tid.  

 

Analys av empirin 

En kvalitativ studie genererar ofta ett omfattade material, vilket måste 

sammanfattas för att bli överskådligt (Nylén, 2005). Samtidigt bör det tas i 

beaktande när analysen av empirin genomförs, att det är läsarens enda 

förbindelse med den kunskap som forskaren vill berätta om, och Nylén 

poängterar att ”presentationen av empirin blir därför avgörande för 

forskningens uppfattade trovärdighet” (s. 13). Att beskrivningarna är fylliga 

och detaljerade, samt att så mycket som möjligt av undersökningsmaterialet 

finns inkluderat, är därför av nödvändighet, enligt Nylén. Någonstans mitt 

emellan de här ståndpunkterna har ambitionen varit att landa med analysen 

av det här arbetet; en överskådlig sammanfattning men med nödvändiga 

illustrerande detaljer. De delar av intervjusvaren som berörde syftet för 

studien, eller som ansågs relevanta med avseende på tidigare forskning, valdes 

ut för att illustrera resultatet. Dessutom beaktades på vilket vis intervjusvaren 

relaterade till det sociokulturella perspektivet. Dessa bitar kan förstås som 

beståndsdelarna i den hermeneutiska tolkningsprocessen som reflekterar 

helheten och därmed bidrar till en djupare förståelse. När sedan delarna 

kategoriserades under ett antal rubriker var det med avsikten att få helheten 

att framträda tydligare. Eftersom intervjufrågorna hade konstruerats för att 

undersöka syftet samt ge en inblick i hur skolledarnas arbete förhöll sig till 

forskningens resultat, var det mesta som framkom under intervjuerna av 

intresse och har inkluderats i resultatdelen.  
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Forskningsetik 

Genom forskning kan mänsklighetens intressen främjas. Därmed kan enskilda 

personer liknas vid redskap som ger ökad förståelse, vilken gagnar kollektivet. 

Samtidigt har den enskilda individen rättigheter som måste respekteras 

(Holme & Solvang, 1996). Eftersom det ibland kan vara svårt att veta var 

gränsen går för vad som kan upplevas som integritetskränkande, har 

Vetenskapsrådet tagit fram riktlinjer som bör följas när man arbetar med 

vetenskapliga undersökningar: ”Forskningsetik är en del av och har sin grund 

i den etik som finns i det samhälle och i den civilisation av vilken 

forskarsamhället är en del” (Björkdahl Ordell, 2007, s. 22-23). Enligt Björkdahl 

Ordell är det ett ansvar som studenter har, att tänka igenom vilka 

konsekvenser en studie kan få för den enskilda individen. Här följer en 

sammanfattning av de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet har tagit fram 

(Kihlström, 2007b): 

 

Informationskravet: Detta innebär att deltagarna i ett forskningsprojekt ska vara 

informerade om syftet med detsamma. För att säkerställa informationskravet i 

den aktuella undersökningen informerades deltagarna om syftet med 

densamma redan i brevet som skickades ut i förväg. Sedan påpekades syftet 

igen innan intervjuerna påbörjades. 

Samtyckeskravet: Deltagarna får själva avgöra om de vill medverka i 

undersökningen. Deltagandet i denna studie var frivilligt, och därav följde att 

fyra av de tillfrågade tackade nej av olika skäl. 

Konfidentialitetskravet garanterar att alla uppgifter om personen som deltar 

behandlas strikt konfidentiellt och förvaras säkert. Garantin om konfidentiell 

behandling av materialet meddelades i förväg och påpekades igen i samband 

med intervjun. 

Nyttjandekravet syftar på att insamlade data endast används för 

forskningsändamålet. Även att insamlat material endast skulle nyttjas i den 

specifika undersökningen meddelades i förväg, och upprepades sedan 

ytterligare en gång i samband med intervjun.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet, är ett mått på om en undersökning leder fram 

till samma resultat vid flera olika genomföranden. Exempelvis kan det visas 

genom att två personer som utför en likadan intervju får likadana resultat hos 

en och samma respondent. Om detta inträffar, innebär det att undersökningen 

har hög reliabilitet (Bell, 2005). Holme och Solvang (1996) menar att själva idén 

med kvalitativa studier inte lämnar så mycket utrymme åt frågan om 

reliabilitet, eftersom det handlar om att gå på djupet runt en persons 

upplevelse av ett ämne snarare än att komma fram till ett specifikt svar. Kvale  

(1997) kontrar dock med att momentet att föra över en muntlig intervju till text 

innebär en hög grad av personlig tolkning, vilket kan medföra att reliabiliteten 

äventyras. För att minska felaktigheter i tolkningsprocessen i den här 

undersökningen gjordes avskriften omedelbart efter avslutade intervjuer, när 
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minnet av det levande samtalet fortfarande var färskt. Detta för att undvika 

felaktiga efterkonstruktioner.  

 

Validitet anger om det som valts att undersökas ger svar på den fråga som 

ställs. Detta är viktigt om avsikten är att dra några slutsatser av det som har 

undersökts (Bell, 2005). Därför bör frågorna som ska ställas till respondenten 

noga tänkas igenom i förväg. Genom att intervjuer bidrar till ett nära samspel 

mellan två parter finns det möjlighet att styra samtalet i den riktning som 

undersökaren önskar, och detta ger bra chanser att säkerställa validiteten 

(Holme & Solvang, 1996). Att just den halvstrukturerade intervjuformen 

valdes till den här studien, medgav tillfälle att följa upp eventuella intressanta 

stickspår med kompletterande frågor samt att uppmuntra till mer uttömmande 

svar gällande de punkter som ansågs viktiga för resultatet. På så vis kunde 

intervjun ge svar på det som undersöktes och validiteten säkerställas. 

 

Metoddiskussion 

Det visade sig att det innebär ett visst besvär att få till stånd fem stycken 

intervjuer med skolledare. Det är en yrkesgrupp som har mycket uppbokade 

scheman, och som dessutom måste vara beredda på viss flexibilitet om akuta 

situationer i verksamheten uppstår. Därför krävdes åtskilliga telefonsamtal 

innan alla mötena var bokade, och sedan uppstod vissa justeringar från 

skolledarnas sida på grund av omständigheter i deras arbete. ”Vid alla 

intervju- och enkätundersökningar blir det ett större eller mindre bortfall” 

Holme & Solvang, 1996, s. 199).  Därför rekommenderas att kontakta minst det 

dubbla antalet personer som avses intervjuas med tanke på det bortfall som 

kan uppstå.  

 

En effekt som uppstod i undersökningen och som blev allt mer tydlig under 

genomförandet, var att de personer som valde att delta i intervjuer också 

visade sig vara sådana som redan hade ett stort eller relativt stort intresse för 

IKT i undervisningen. Trots att ambitionen var att nå ett så brett spektrum av 

skolledare som möjligt blir därför redovisade resultat ur den aspekten ensidiga 

och ger ingen tydlig bild från någon pedagog som är mer negativt inställd till 

digitala verktyg. Det hade varit intressant att kunna ställa åsikter lite mer mot 

varandra, men det gavs inte mycket utrymme till detta. Av det skälet kan 

validiteten i den studien ifrågasättas. Denscombe (1998) menar att ”De 

insamlade data är i viss mån unika på grund av den specifika kontexten och de 

specifika individer som deltar. Detta har en ogynnsam effekt på 

tillförlitligheten” (s. 162-163). Problemet var i det här fallet svårt att undvika 

eftersom en person som känner sig osäker och oerfaren inom ett område av 

naturliga skäl inte gärna vill utsätta sig för en granskning, och därför kanske 

tackar nej till att medverka i en intervju.  
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 Resultat  
Här presenteras resultaten från genomförda intervjuer. Resonemanget som 

förs utgår både från studiens huvudsakliga syfte, alltså skolledarens syn på sin 

egen roll, och de faktorer som enligt forskningen är viktiga för skolledares 

medverkan i integrationen av IKT i undervisningen på mellanstadiet. Detta ger 

en bild både av skoledarnas intentioner och hur de relaterar till avgörande 

framgångfaktorer.  

 

Skolledares utbildning och erfarenhet inom IKT 

De intervjuade skolledarna har varierande grad av utbildning inom IKT och de 

befinner sig inom ett ganska vitt spektrum. Skolledare B å ena sidan berättar 

att hon inte har någon utbildning alls inom IKT men poängterar att hon ändå 

kan se de enorma fördelar som IKT för med sig: 

 
Jag har begränsade kunskaper, men att jag är väldigt nyfiken på det där och ser 

alltså vilka fördelar det har, att man är insatt i det. Sedan är det inte jag som 

behöver vara insatt i det, men däremot att jag kan stötta och stödja (Skolledare B). 

 

Å andra sidan nämner skolledare C både PIM och fem andra utbildningar som 

samtliga har haft visst fokus på integrering av IKT i undervisningen. Hon 

anser sig också ha bra kunskaper om de senaste verktygen inom skol-IKT. ”Jag 

tror att jag har det senaste inom utbildningarna, när det gäller IKT” (Skolledare 

C). Hon nämner iPads, interaktiva tavlor och classmate PCs (en dator med 

touchknappar designad för skolbruk). Skolledare D har fått flera av sina IKT-

utbildningar under en period som verksam inom försvarsmakten. Hans 

kunskaper bygger också mycket på ett eget intresse vilket för med sig att han 

håller sig uppdaterad genom bloggar och sociala medier. ”Jag tror nog att jag 

har omfattande kunskaper beroende på att jag försöker förkovra mig i ämnet” 

(Skolledare D). Detta sammantaget innebär att urvalet har givit personer med 

mycket varierande utbildningsnivå.  

 

Vad gäller deras praktiska erfarenhet av IKT säger samtliga skolledare att de 

använder det i sin dagliga verksamhet. Dels nämns kommunikativa 

tillämpningar såsom elektronisk post, skolportaler för kommunikation med 

föräldrar, samt pedagogiska planeringar på gemensamma plattformar i 

kommunikation med lärare. Dessutom nämns administrativa funktioner som 

kalendarium, scheman, fakturasystem, personalsystem, folkbokföring och 

ordbehandling. Skolledare E uttrycker sig så här: ”Jag gillar teknik, och det är 

väl en fördel i det här. I de flesta apparater är jag ganska kunnig. Krånglar 

kopieringsapparaten, och så här, då brukar jag kunna fixa det” (Skolledare E). 

Flera av skolledarna använder sig medvetet av IKT under informationsmöten 

med personalen både med avsikt att agera som förebild, och för att de tycker 

att det finns många funktionella presentationsverktyg. Skolledare B nämner 
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fördelen med ”smart-phones” när hon är på resa eftersom de medför att hon 

kan sitta på tåget och jobba. ”Även när inte jag är på plats, jag kanske är ute 

och reser och flänger och far, så är jag ju uppkopplad hela tiden” (Skolledare 

B). Skolledare C berättar att på deras skola sprider de information till elever 

och föräldrar genom dataskärmar som finns uppsatta i skolans lokaler.  

 
Vi har TV-skärmar lite här och var där det snurrar information hela tiden från en 

webbaserad sida som jag styr härifrån, liksom. Vad det är för mat idag, vad klockan 

är, och så lite information om dagen (Skolledare C). 

 

Skolledare A har stor hjälp av IKT i sin dagliga verksamhet eftersom hon 

skiftar mellan arbetsplatser på två olika skolor och ser till att ha det viktigaste i 

sin dator som hon sedan tar med sig mellan de två kontoren. ”Eftersom jag har 

två arbetsplatser så har jag ju nästan allting på min dator. Datorn blir ju mitt 

skrivbord” (Skolledare A). Skolledare B poängterar fördelarna med den 

gemensamma plattformen. Det är ett ställe där alla pedagoger kan vara aktiva 

och bygga på med ny information. 

 

Undersökningen visar att skolledarna använder sig av en mängd olika verktyg 

i sitt dagliga arbete, vilket kan ses som att de besitter goda kunskaper i 

handhavandet av IKT. Däremot bör det inte automatiskt tolkas som att de har 

kunskaper om IKT i den pedagogiska verksamheten.   

 

Skolplanen 

Ingen av de skolledare som jag intervjuade har nämnt IKT separat i sina lokala 

skolplaner. En skolledare meddelar att det inte finns någon utarbetad skolplan 

överhuvudtaget ännu, och de övriga säger att IKT står nämnt som del i andra 

ämnen. Till exempel att olika IKT-verktyg ska användas för redovisning. Ingen 

skolplan har särskilda bedömningskriterier för IKT, och endast en av skolorna 

har skrivit in syften för IKT. I samtliga fall är skolplanen utarbetad i samarbete 

med skolledare och lärare, och i något fall har även även kurator och skolsyster 

varit delaktiga i utformningen.  

 

Det finns andra varianter på IKT-planer som tas upp av några lärare. 

Skolledare B berättar om en policy som finns på deras skola. 

 
Sedan har vi en specifik policy hur vi ska, hur eleverna ska nyttja IT-tekniken här 

på skolan.[…] Vi har sagt, i överenskommelse med eleverna hur man ska använda 

mobiltelefonerna, som idag är minidatorer, kallar jag det. De har ju tillåtelse att 

använda dem på lektionstid också, för undervisningssyfte, alltså. Där har vi också 

liksom en plan eller en policy för hur de ska handskas med det.[…] De får ju 

använda dem som miniräknare eller gå ut och leta fakta och så där. (Skolledare B).  

 

Skolledare D berättar att på hans skola förekommer en ”e-strategi”, utarbetad i 

samarbete med någon lärare och även andra rektorer, även om den inte finns 

nedtecknad ännu. Tanken är att den ska vara gemensam för flera skolor i 

kommunen och bland annat ta upp tillgång och utbildning.”Det säger ju all 
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forskning, att man måste ha en strategi för det där. Och har man inte den, då 

blir det ingenting” (Skolledare D).  

 

Att dessa skolledare uppger att IKT finns nämnt i den lokala skolplanen, men 

däremot inte med separata syften och bedömningskriterier, kan ses som att de 

främst betraktar IKT som ett verktyg i undervisningen, snarare än en 

ytterligare faktor som ska bedömas aktivt. 

  

Support 

Det varierar mycket i vilken omfattning skoledarna anser sig ha tillgång till 

support. De två friskolorna anser att den tekniska supporten är 

tillfredsställande, medan de saknar någon form av pedagogisk support och är 

hänvisade till lärarnas förmåga och resurs att hjälpa varandra.  

 

På de kommunala skolorna är det överlag dåligt ställt med support. Skolledare 

A försöker att lösa bristen på pedagogisk support genom att utbilda lärarna, 

och hon låter personalen delta i pedagogiska caféer skolor emellan där man får 

tillfälle att lära av varandra. ”Vi brukar ibland kunna ordna pedagogiska 

caféer mellan skolorna, för att utbyta erfarenheter” (Skolledare A). Med viss 

frustration talar skolledare D om bristen på central pedagogisk support:  

 
Det är jättedåligt om man tittar på kommunens tankar. Det har satsats mycket på 

specialpedagoger, kuratorer och psykologer, men var hamnar vi på mötena när vi 

sitter och pratar om elever? Jo, kompensatoriska hjälpmedel, ofta en iPad. Men vem 

kan den? Är det någon i den centrala elevhälsan som kan den? Nej, utan det kan ju 

vi bäst. Varför satsar vi inte centralt på en riktig IKT-pedagog som kan rätt saker 

och som kan åka runt och föreläsa och ge inspiration? Där har vi en brist 

(Skolledare D). 

 

Flera skolledare menar att det är de själva som har den största IKT-kunskapen 

och skulle kunna fungera som support, men att tiden inte tillåter det. 

Skolledare E berättar att de har en IT-grupp på hennes skola med 

representanter från de olika stadierna och där även personen som ansvarar för 

support ingår. Det fungerar som ett forum för att dela med sig till varandra av 

förslag på material via nätet och andra idéer. Som exempel nämner hon: ”Vi 

har talat om Net21, som är det som tar över efter PIM” (Skolledare E). Men det 

har visat sig att sedan hon själv drog sig ur gruppen har den haltat lite. 

 

Undersökningen speglar att bristen på tillgänglig support är påtaglig, och att 

det finns en frustration hos flera av skolledarna över detta. Ofta är 

pedagogerna hänvisade till att försöka ta hjälp av varandra, även det 

förekommer försök hos skolledare att komma tillrätta med det stora behovet 

av support genom utbildning.  

 



  

 

20 

 

Vilken roll spelar jag som skolledare? 

När det gäller i vilken grad den egna rollen avgör i fråga om integration av 

IKT i undervisningen är samtaliga skolledare överens, och anser att de själva 

spelar en viktig roll. Nedan följer en redovisning av hur de beskriver sina 

roller med avseende på IKT. Skolledare A uttrycker det så här: 

 
Min roll är ju att driva på, att mana på, att se till att det finns resurser. Sen har ju jag 

på den här skolan duktiga lärare som har goda kunskaper så jag behöver kanske 

inte se till att de får mer fortbildning just nu, utan de är ganska bra på det här ändå. 

Men det ju jag som måste se till att resurserna finns (Skolledare A). 

 

Skolledare B menar att det inte är hennes uppgift att vara bäst på IKT, utan att 

stödja och skapa förutsättningar för personalen att vara bra: 

 
Rollen som jag har, den tror jag är otroligt viktig, för om inte jag brinner för såna 

här frågor och prioriterar dem så tror inte jag att det blir så mycket. Jo, det klart att 

det blir en del. Men, jag tror att man som ledare har en viktig roll genom att 

implementera och vara förebild och driva frågor. För tror inte jag på en sån här 

fråga, då kommer den inte i framkanten (Skolledare B). 

 

Skolledare C ger följade beskrivning av sin roll: ”Dels kan jag, jag vet vad som 

är bra och dåligt, och dels har jag också mandat att bestämma lite grann.” 

(Skolledare C), medan skolledare D uttrycker det så här om sin roll:  

 
Jag tror så här och det säger ju många forskare också, den är nog jättestor. Alltså, 

den är nog den största grejen, om man vill få förändring. Där kan nog jag ha en 

jättestor betydelse. Sen tror jag så här, som med allting annat, man måste få vila 

också. Inte jag då, men pedagoger, hela organisationen måste få vila ibland. Man 

måste få, liksom, ta en förändring och så måste man vara nöjd i den förändringen 

och fira lite och sedan gå vidare (Skolledare D). 

 

Han kan se en problematik med att samtidigt som kunden (eleverna) finns på 

skolan mellan sex och sex ska verksamheten producera och utvecklas, i 

kombination med att skolan har en av Sveriges lägsta resurstilldelningar. ”Då 

får man vara lite mer kreativ” (Skolledare D). Han menar också att det kan 

finnas anledning att vara generös mot personalen ifråga om resor och 

konferenser som är kopplade till IKT-utveckling eftersom man då har 

möjlighet att begära ett engagemang i utbyte.  

 

Skolledare E anser att hennes inställning spelar stor roll, men tycker att det är 

viktigt att allt IKT-arbete inte står och faller med henne, utan vill se ett 

engagemang från pedagogernas sida. ”Det här jätteviktigt, för annars kan det 

bli så då att jag startar upp jättemycket grupper, och är ledande i alla grupper, 

och så försvinner jag. Då försvinner grupperna” (Skolledare E). 

 

Undersökningen visar tydligt att de tillfrågade skolledarna uppfattar sin roll 

som viktig i fråga om integrering av IKT i undervisningen. Däremot kan man 

se skillnader i hur de tolkar den rollen. Någon talar om att vara drivande och 
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få fram resurser, någon annan om att prioritera frågan och en tredje om att 

åstadkomma en förändring och hur man kan få personalen engagerad.  

 

Att agera förebild 

Överlag är skolledarna som jag har intervjuat positiva till IKT i skolan och de 

vill gärna fungera som förebilder för sin personal. Skolledare C berättar att hon 

har arbetat mycket med IKT i tidigare tjänster, och har mycket erfarenhet. Hon 

vet vad som fungerar och hur man kan använda sig av olika redskap i 

praktiken. Därför brukar hon hålla i lektioner själv där hon agerar lärare och 

lärarna får vara elever. På så vis vill hon väcka intresse för nya idéer om IKT i 

pedagogiken. Vidare använder hon sig gärna av lite mer avancerad 

presentationsteknik när hon håller i möten på skolan, och hon har märkt att 

några lärare har kommenterat det. Hon vet att det ligger mycket utbildning 

och arbete bakom att lära sig nya verktyg, men hon inser också vinningen med 

det. Inte bara för att man sparar mycket tid utan också för att det skapar lust: 

 
Eleverna tycker att det är lustfyllt med IT. Alltså, det säger ju sig självt, att lägger 

du fram en iPad och säger: ”Nu vill jag att ni skriver en saga och så här har vi en 

början”, till exempel. Och gör du samma sak med lärarna så tycker de att det är lika 

roligt. Så enkelt är det ju (Skolledare C).  

 

Skolledare B anser att rollen som förebild är viktig för verksamheten: ”En 

rektorsroll är viktig på många sätt.[…] Kommer man inte i tid till mötena kan 

man inte begära att lärarna kommer i tid och då kan man inte begära att 

eleverna kommer i tid” (Skolledare B). Även skolledare D försöker visa 

exempel på hur lärare kan använda sig av olika verktyg i mötet med 

pedagogerna. Han berättar att ett visst motstånd kan infinna sig hos några av 

dem och hävdar att man inte får gå för fort fram med att införa nya idéer: 

 
Man kan tycka dels: Vad jobbigt – att jag också ska behöva, och: Det här är ju 

faktiskt inte vad jag vill! eller att: Jaha, kommer den där och försöker liksom sticka 

ut och vara mer än någon annan. […] Och det är ju en broms alltså, i den här 

utvecklingen (Skolledare D). 

 

Detta är något som flera av skolledarna återkommer till, att det kan finnas ett 

motstånd hos pedagogerna när det blir aktuellt med nya IKT-verktyg. 

Skolledare E uttrycker tveksamheten så här: 

 
Du ska ju våga göra det här som pedagog. Du ska ju våga släppa boken och känna 

dig trygg i att du är en bra pedagog och har en förmåga att lära ut. Och jag kan se 

många lärare i olika åldrar och med olika lång erfarenhet som är rädda för det 

(Skolledare E).  

 

Å andra sidan nämner skolledare B entusiastiskt hur hennes specialpedagog 

kom med förslag på webbsidor där man kan hitta nya bra verktyg och hur 

övrig personal genast visade intresse. Det uppstod därmed ett interaktivt 

samspel pedagogerna emellan, medan skolledaren själv inte deltog aktivt. ”Det 
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är så bra när det kommer från en […] specialpedagog, och så kommer det 

lärare och supportar det här. Och då känner jag ”Wow!” Man får det där 

interaktiva samspelet pedagogerna emellan” (Skolledare B). Hennes roll kan, i 

detta sammanhang, ses som den ledare som främjar nytänkande i lärarkåren. 

Dessa exempel visar att skolledarna möts av olika grad av intresse från 

pedagogernas håll och att det blir något de måste relatera till när de 

introducerar nya IKT-verktyg.  

 

Av undersökningen framgår att några av skolledarna själva väljer både att 

använda sig av avancerad IKT i sina möten med personalen, och att engagera 

sig i introduktionen av nya verktyg för att inspirera lärarna att börja använda 

dem i verksamheten. Dessa skolledare tillhör den kategori som kan sägas 

fungera som förkämpar för integrering av IKT i undervisningen.  

 

Att lyfta undervisningen till en högre nivå 

Skolledare C förespråkar IKT i undervisningen och ser egentligen inget annat 

möjligt arbetssätt. Att som elev ha hjälp av datorer anser hon vara ett stort stöd 

som både förenklar och gör lärandet mer lustfyllt: 

 
Man kan inte räkna det som en lärare som man har bredvid sig som elev. Men 

ibland kan det nästan bli så. De har lite hjälp av en vuxen på något sätt, fast det är 

en dator. Som hjälper till kanske med att stava, eller träna att bygga meningar 

(Skolledare C). 

 

Exemplet kan ses som ett sätt att illustrera hur artefakter blir viktiga verktyg 

för lärande, enligt det sociokulturella synsättet. Genom iPaden ges elever 

tillgång till stavningshjälp, utan att egentligen ha någon kunskap om hur 

iPaden är konstruerad.  

 

En fördel med IKT som skolledare B ser, är att hon som rektor har möjlighet att 

lägga ut gemensamt material på en plattform som all personal har tillgång till. 

Det medför att även de som har varit frånvarande på ett möte snabbt kan få 

tillgång till den information som har tagits upp.  

 
En bas för vår verksamhet är ju att man ska vara aktiv på våran gemensamma 

plattform, för där lägger vi ju in allting som handlar om, allt från pedagogiska 

planeringar till konkreta kalendarier. Allt, så att säga, ligger ju där (Skolledare B). 

 

 Ett annat exempel som hon nämner är att personalen på hennes skola har 

börjat arbeta med något som kallas ”flippade klassrum”. Hon beskriver det 

som att pedagogen spelar in en lektion i förväg, vilken sedan visas som film för 

eleverna under lektionen. Läraren själv kan därmed röra sig runt i 

klassrummet under tiden och hjälpa de elever som behöver stöd. Dessutom 

finns möjligheten att spela upp lektionen i förväg för de elever som vill ha mer 

tid för att lära. 
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Så att elever då som har kanske, som behöver mer tid för att lära sig saker och ting, 

har alltså möjligheten att själva då se sin lektion i en mobil. Eller att man kör upp 

den via den här kanonen man har i klassrummen och så kan läraren under tiden 

hjälpa eleverna på ett mycket mera aktivt sätt  (Skolledare B). 

 

Skolledare E berättar hur hennes pedagoger har fått en visning av hur man kan 

arbeta med mentometerknappar kopplat till projektorn och hur det kan 

användas: ”Till exempel: hur många i klassen tycker att vi ska ha en utflykt på 

fredag? och så kan man trycka då och så syns det staplar ” (Skolledare E). 

 

Intervjuerna i undersökningen ger illustrationer av vinningar med IKT, inte 

bara som hjälpmedel till rådande undervisning, utan också genom helt nya 

undervisningsmetoder. Individuella iPads, mentometerknappar och ”flippade 

klassrum” är olika varianter på detta. De är exempel från praktiken där man 

genom IKT har lyft undervisningen till en ny, högre nivå, och där det 

sociokulturella lärandet har fått en framträdande roll..  

 

Skolan och framtiden 

Skolledare B har förslag på hur skolan ska kunna arbeta aktivt för att ligga i 

framkant i IKT-frågor, men även på andra områden. Hon anser att det vore bra 

att främja samarbetet mellan forskarvärlden och skolan genom att inrätta 

speciella tjänster för pedagoger som samtidigt har en del av sin tjänst inom 

forskning på universitet. Dessa pedagoger skulle få i uppgift att hålla övriga 

lärarkåren uppdaterad inom aktuella forskningsområden. På så vis ges skolan 

direkt tillgång till de senaste rönen inom forskningen, något som kan vara 

svårt med nuvarande system. ”Jag tycker att det hör som ihop allting. Modern 

teknik och pedagogisk utveckling” (Skolledare B).   

 

Även skolledare D har tankar om framtiden och då med anledning av att det 

inte finns någon gemensam IKT-plan inom kommunen, till skillnad från 

exempelvis likabehandlingsplan och systematisk arbetsmiljö. Han nämner som 

exempel hur Afrika och Indien håller på att arbeta sig uppåt genom att ta hjälp 

av IKT och undrar var svenska elever kommer att hamna i slutänden: 

 
Om det är en rektor som tycker att det är jobbigt, och inte kan så mycket, då går 

frågan inte alls framåt. […] Vi sitter och kanske tycker att, nämen, jag vill inte jobba 

med IT i klassrummet. Jag menar, vart ska de här eleverna ut och verka? Vilka är 

deras konkurrenter? Ja, det är ju en världsmarknad (Skolledare D).   

 

Dessa kommentarer uttrycker att några skolledare har en bild av att eleverna 

på deras skolor är på väg mot en framtid som är i ständig utveckling. De anser 

att skolan har ett ansvar att försöka hålla sig ajour med vad som händer både i 

omvärlden och inom forskningen, i en föresats att låta eleverna inte bara följa 

utvecklingen, utan att också vara med och leda den.  
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 Diskussion 
I följande avsnitt kommer empirin i studien att ställas mot syftet. Dessutom 

diskuteras resultatet av undersökningen i jämförelse med vad forskningen på 

området visar. Likheter och skillnader kommer att beaktas och analyseras. 

Slutligen analyseras några IKT-verktyg som skolledarna nämner från sin 

verksamhet, och arbetet knyts ihop genom förslag på framtida forskning. 

 

Syftet med det här arbetet är att analysera, beskriva och diskutera skolledares 

uppfattningar om vilken roll de spelar i integreringen av IKT i undervisningen 

på mellanstadiet. Av resultatet från empirin framgår att samtliga skolledare 

anser den egna rollen viktig, men att de har lite olika sätt att uttrycka varför. 

Någon anser att det är i rollen som en drivande kraft hon är viktig, någon att 

det är genom att skapa förutsättningar för personalen att vara bra, och en 

tredje genom att få personalen engagerad. Alla fem väljer de att själva använda 

sig av IKT aktivt i sina arbeten, med en medvetenhet om att de är förebilder för 

pedagogerna i verksamheten. Dessutom är det flera som aktivt introducerar 

nya verktyg för personalen, för att medverka till att de införs i undervisningen.  

 

I den här undersökningen har det förekommit skolledare med mycket 

varierande utbildningsnivå vad gäller IKT. Någon har ingen utbildning alls, 

medan ytterligare någon ligger i den absoluta framkanten eftersom hon i 

tidigare tjänster har arbetat just inriktat mot IKT. Och däremellan finns de 

övriga. Är skolledarnas utbildningsnivå något som påverkar deras syn på sin 

egen roll i IKT-integrationen? Skolledaren som inte har någon utbildning alls 

försvarar detta med att det inte är viktigt att hon är duktigast, utan att hennes 

roll snarare är att stödja personalen så att de kan vara duktiga. De som har 

mycket utbildning använder det aktivt genom att inspirera, men även till att 

utbilda personalen på den egna skolan. Oavsett utbildningsnivå anser 

skolledarna att de spelar en viktig roll i IKT-integrationen, även om det sedan 

tar sig olika uttryck i praktiken. En ytterligare faktor som är giltig för alla 

skolledarna är deras förkärlek för att själva använda sig av IKT-verktyg, vilket 

pekar på att samtliga har stor praktisk erfarenhet av IKT. Skolledares 

utbildningsnivå är något som man ofta återkommer till inom forskningen. 

Schiller fann 2003 att skolledare ansåg sig behöva mer utbildning inom IKT, 

och Dawson och Rakes (2003) menade att det finns goda skäl att utbilda 

skolledare inom IKT-frågor eftersom det kommer att ge direkt utdelning i 

verksamheten. Några år senare visade en ny studie (Stuart et al, 2009) att 

skolledare både har mycket praktisk erfarenhet av, och relativt hög kompetens 

inom IKT, vilket kan ses som intressant med tanke på ovan nämnda empiri 

från undersökningen. Slutsatsen kan dras att dagens IKT-samhälle har hunnit 

ikapp de flesta skolledare och att det är svårt att förbli trovärdig om man inte 

anammar de hjälpmedel som finns. 
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I forskningen kring integreringen av IKT i undervisningen på mellanstadiet är 

det några faktorer som framstår som viktigare än andra; att det finns en tydlig 

skolplan med explicita mål och bedömningskriterier som har tagits fram i 

samråd mellan skolledare, pedagoger och IKT-koordinatorer (Tondeur et al., 

2008a) samt att det finns tillgänglig support i personalens omedelbara närhet 

både vad gäller teknisk och pedagogisk support (Pelgrum, 2001; Tondeur et 

al.). Dessutom visar forskningen att skolledaren har en viktig roll genom att 

agera förebild genom eget praktiskt användande av IKT i samspelet med 

pedagogerna, och genom att vara en entusiastisk förkämpe (Stuart et al. 2009). 

I vilken grad dessa faktorer tillämpas i verksamheten hos de skolledare som 

intervjuats kommer att analyseras nedan.  

 

Empirin i den här undersökningen visar att i den mån IKT förekommer i 

skolplanerna så gör den det integrerat i andra ämnen och inte explicit med 

enskilda mål och bedömningskriterier. I något fall saknades skolplan helt.  Det 

överensstämmer med den forskning som Tondeur et al. (2008a) genomfört, 

vilken visar att bara runt en femtedel av alla skolor har en explicit skolplan för 

IKT. Ännu färre har särskilda mål och kriterier för bedömning i skolplanerna, 

vilket innebär att en avgörande faktor för integrering av IKT inte beaktas av 

skolledare. Något som till viss del motsäger denna ståndpunkt är annan 

forskning på området av Tondeur et al. (2007). Där är de är kritiska till att 

lärare ofta använder sig av IKT separat i undervisningen istället för som 

verktyg för att stödja moment i övriga ämnen. Smeets (2005) är inne på samma 

linje när han avfärdar nyttan med separata datasalar som eleverna bara har 

tillgång till ibland. Han anser att närheten till datorer är avgörande för att IKT 

ska vara ett verktyg i den vanliga lärprocessen, och inte något eget ämne. 

Enligt detta synsätt borde det vara mer intressant att formulera IKT-målen i 

skolplanen i anslutning till andra ämnen istället för separat. Och det är precis 

det som skolledarna i den här undersökningen har valt att göra. Vad gäller 

pedagogers medverkan i upprättandet av skolplanen visade resultatet i 

empirin ett stort deltagande, men det nämndes inte i något fall att 

supportpersonal deltog i utformningen av skolplanen. Beträffande support i 

pedagogers omedelbara närhet så upplevdes den otillfredsställande av 

merparten av skolledarna, även om de två friskolorna ansåg den tekniska 

supporten tillräcklig. Av resultatet framgår alltså att skolorna inte ligger i linje 

med vad forskningen förordar för att uppnå en god integration. Ett skäl till 

detta skulle kunna vara att supportpersonalen inte ges tillräckligt med 

utrymme. Inte i sin roll att stödja personalen med omedelbar hjälp, och inte 

heller i medverkandet av utformningen av skolplanen. Att ge såväl teknisk 

som pedagogisk support större tyngd i verksamheten skulle kunna vara ett 

effektivt sätt att höja den generella nivån av IKT-integrering i undervisningen 

på de skolor som undersökts, med utgångspunkt i den ledande forskningen på 

området. En positiv bieffekt som skulle kunna uppnås är att lärarnas 

kunskapsnivå höjs avsevärt i samband med utbyggd support (Pelgrum, 2001).  

 

Vid betraktandet av i vilken mån skolledarna agerar förebilder genom eget 

praktiskt användande av IKT, samt hur de väljer att stödja och entusiasmera 
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personalen, så visar däremot empirin att samtliga skolledare har ett sådant 

arbetssätt. De pratar engagerat om hur de själva eller deras personal använder 

IKT för att uppnå nya kvaliteter med undervisningen. Detta motsäger den 

nedslående forskning som tagits fram på området, vilken snarare visar att den 

typen av engagemang ofta saknas hos skolledare, vilket i sin tur leder till att 

många IKT-projekt havererar (Stuart et al. 2009). Ett skäl till att resultatet i den 

här undersökningen visar på det motsatta skulle kunna vara att det är just 

engagerade skolledare som har valt att tacka ja till att delta i studien. Å andra 

sidan bör det beaktas att av de elva utvalda i studien som tillfrågades, var det 

fem stycken som tackade ja. Om ett antagande görs att alla de som av olika 

skäl inte deltog skulle ha en mer negativ inställning till IKT i undervisningen, 

blir resultatet ändå att nästan hälften av alla tillfrågade är positiva. Att de är 

det, kan ses som en indikator på att de påverkar integrationen av IKT i 

undervisningen på ett positivt sätt på de skolor där de arbetar. 

 

Skolledarnas roll kan också betraktas ur avseendet vilket perspektiv de väljer 

att lyfta fram när de talar om IKT, eftersom forskningen är tydlig med att 

poängtera vikten av ett sociokulturellt förhållningssätt i undervisningen. 

Intervjusvaren säger visserligen inte så mycket om den faktiska 

undervisningens utformning, men kan ändå ge en fingervisning om vilket 

synsätt skolledarna har gällande undervisning. Några exempel som har tagits 

upp under resultatdelen är hur pedagoger arbetar med mentometerknappar, 

”flippade klassrum” och iPads som stöd i individuellt arbete. Enligt Kozma 

(2005) är det inte bara viktigt att IKT förekommer i undervisningen, utan också 

att den används i syftet att träna elevernas förmågor genom komplexa koncept 

och procedurer. Som exempel nämner han informationshantering, 

kommunikation och medborgerligt engagemang. Enbart genom exponeringen 

av ovan nämnda IKT-hjälpmedel får elever en god inblick i vilken typ av 

verktyg de kan mötas av i framtiden och lär sig också att använda dem 

adekvat. Dessutom finns det fog för att påstå att användandet av 

mentometerknappar är en komplex procedur som bidrar till elevers kunskap 

om informationshantering (hur olika data kan samlas in och sammanställas i 

diagram), kommunikation (hur statistik kan presenteras överskådligt) och 

medborgerligt engagemang (genom att träna sig i att förstå relationen mellan 

undersökning och diagram får eleven större förståelse för vad som ligger 

bakom diagram som de möter i medier). Även ”flippade klassrum” ger eleven 

stor erfarenhet av hur användandet av information och kommunikation kan 

effektiviseras, vilket även gäller stöd av individuella iPads i klassrummet. 

Därför kan slutsatsen dras att de skolledare som nämnt dessa aktiviteter i 

skolundervisningen är medvetna om vikten av att träna just förmågorna, vilket 

korresponderar mot det sociokulturella perspektivet som lyfts fram i 

läroplanen. Detta, i kombination med rollen av engagerade ledare som strävar 

efter att agera förebilder i verksamheten, bör medverka till att IKT-

integrationen i dessa skolor både ökar och har ett för verksamheten relevant 

innehåll. 
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Förslag på vidare forskning 

Är då integreringen bra eller dålig på de skolor som besökts? I vilken mån IKT 

verkligen är integrerat i undervisningen på skolorna i fråga kommer att låtas 

vara osagt i det här arbetet. Eftersom denna undersökning helt och hållet 

bygger på skolledarnas egna beskrivningar, och några oberoende 

undersökningar av verksamheten inte har ägt rum, blir sådana utsagor endast 

spekulationer. Men frågan i vilken mån IKT verkligen förekommer integrerat i 

skolverksamheten relaterat till hur det står nämnt i skolplanen är naturligtvis 

intressant. Forskningen säger att det är en avgörande faktor för integrationen 

att IKT står uttryckt med explicita mål och bedömningskriterier i den lokala 

skolplanen (Tondeur et al. 2008a). Det vore spännande att beakta den skillnad 

som eventuellt förekommer mellan skolor som har detta nämnt i sin skolplan 

och skolor som saknar det. Därför föreslås att kommande studier inriktar sig 

på att undersöka detta ämne närmare.  
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Hej! 

Jag heter Eva Eliasson och jag är en student som läser sista terminen på 

lärarprogrammet på Mittuniversitetet i Härnösand, med inriktning mot 

tidigare år. Jag håller på att skriva mitt examensarbete med syftet att 

undersöka skolledares uppfattningar om vilken roll de spelar i integreringen 

av IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen på 

mellanstadiet. Därför undrar jag om du har möjlighet att delta i en intervju 

som tillsammans med ytterligare 4-5st intervjuer kommer att ligga till grund 

för mitt arbete. Som rektor på en skola med mellanstadium passar du in som 

respondent i min undersökning. Frågorna kommer att handla vilken roll du 

anser dig ha i integrationen av IKT i undervisningen, samt hur det kommer till 

uttryck i verksamheten. 

 
Om du tackar ja, vill jag informera om att det som kommer fram under 

intervjun kommer att användas i enlighet med de forskningsetiska regler som 

Vetenskapsrådet rekommenderar. Allt material kommer att hanteras enbart till 

min forskning och vara konfidentiellt. Jag spelar in intervjun genom en 

ljudupptagning, men som respondent har du möjlighet att avbryta intervjun 

när som helst. Du kommer att vara anonym och i de fall namn används i 

rapporten kommer de att vara fingerade. Jag uppger endast ålder, kön och 

yrkeserfarenhet. Undersökningen kommer att avrapporteras som det 

examensarbete som ingår i lärarutbildningen. 

 
Jag planerar att genomföra intervjuerna under vecka 38 och 40 och de beräknas 

ta 30-45 minuter av din tid i anspråk. Jag är väldigt tacksam om du har 

möjlighet att delta och jag försöker i så fall anpassa mig i mesta möjlig mån 

efter de tider som passar dig bäst.  

 
Jag kommer att kontakta dig via telefon i början av vecka 38 för att höra om du 

har möjlighet att delta. 

 
Jag nås på telefonnummer: xxx eller via mail: xxx 

(Min handledare på Mittuniversitet är Jimmy Jaldemark, xxx) 

 

 
Med vänlig hälsning, Eva Eliasson 

 

mailto:evel9300@student.miun.se


  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor 
Syftet med det här arbetet är att analysera, beskriva och diskutera skolledares 

uppfattningar om vilken roll de spelar i integreringen av IKT i undervisningen 

på mellanstadiet. IKT är i princip som IT, med den skillnaden att det 

omfattar telefoni också. 

 

Inledning:  

Ålder? 

Grundutbildning? 

Utbildning inom IKT? 

Hur lång erfarenhet har du inom yrket? 

Har du någon utbildning som fokuserat på just integrering av IKT i 

undervisningen? 

 

1.  Hur skulle du beskriva dina kunskaper om IKT? 

 

2.  Hur ser din praktiska erfarenhet av IKT ut? 

 

3.  Kan du ge några exempel på hur du använder IKT i skolarbetet? 

 

4.  Enligt din uppfattning, vilken roll spelar du i integrationen av IKT i 

undervisningen på mellanstadiet på din skola? 

Varför är din roll viktig? 

Varför är din roll inte viktigt? 

Hur märker lärarna det? 

(Se till att ämnet utvecklas lite.) 

 

5. Vad kan det handla om när du samtalar med personalen på mellanstadiet 

om IKT?  

 

6.  Finns IKT nämnt i er skolplan?  

I vilken omfattning finns det med? 

Vilka personalkategorier har varit delaktiga i utformningen av skolplanen? 

Finns det specifika syften och bedömningskriterier nämnda angående IKT i 

skolplanen? 

I vilken omfattning finns de med? 

 

7.  I vilken omfattning finns det tillgång till teknisk support för IKT på skolan? 

 

8.  I vilken omfattning finns det tillgång till hjälp av IKT-pedagoger, med 

kunskap om läroplanens innehåll, på skolan? 

 



  

 

 

 

 

 

 


