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Abstrakt

Många skolor har problem med att införa ny teknik och tyvärr fastnar skolor ofta i en serie av 

påbörjade införanden där de testar olika lösningar som aldrig leder till fullständigt införande. Syftet 

med denna fallstudie är att undersöka hur lyckat införande av IT i skolor ser ut samt utvärdera 

Norrhammarskolans införande av persondatorer till sina elever mellan årskurs 6 till 9 mot detta. 

Fallstudien är kvalitativ med intervjuer samt en enkät av intressenter på nivåer som berörde 

införandet och frågorna är framtagna ur en analysmodell som visar hur införande av IT i skolor kan 

se ut. Denna inkluderar hantering av förändring, införandeprocessen och dess fem faser samt 

principer på vad lyckat införande av IT i skolan kan innebära.

Undersökningen av Norrhammarskolans införande visade problem som saknaden av en lokal grupp

på  skolan  som  då  heller  inte  hanterade  förändringsarbetet.  Konkret  införandeplan  och  lokalt

ledningsstöd  fanns  dessutom  inte  samt  att  det  fanns  behov  av  bättre  resursplanering  innan

införandet och bättre tillförsel av detta. Mycket som räddade dem var kompetent personal som tog

ett stort ansvar, något som skapade nyckelpersoner som nu Norrhammarskolan är beroende av. Trots

ett  skakigt  införande  gynnar  införandet barn  och  föräldrar  inom  Skellefteå  kommun  samt

principerna för lyckat införande av IT i skolor uppnås till stor del.

Nyckelord: Lyckat IT-införande i skolor, Införandeprocess, Förändringshantering, Införande 
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1. Inledning

Inledningskapitlet  ämnar  att  visa  problemområdet  av  införandet  av  IT  i  skolan.  Efter  detta

förklaras syftet med arbetet och vem den är skriven för följt av en konkret problemformulering,

avgränsningar samt målgrupp.

1.1 Problemområde

Informationsteknik, IT , är ett redskap och den vanligaste av dessa är persondatorer (Floden 2013).

Introduktionen av olika  former  av  teknik  i  skolan  har  enligt  Zhao och Frank (2003) inte  varit

framgångsrikt och under 1900-talet lades det ned mycket pengar för att förbättra skolan med hjälp

av teknik men dessa införanden hade aldrig tillräckligt stort intryck.

Enligt Zorfass (2001) händer det tyvärr ofta att skolor fastnar i en serie av påbörjade införanden där

de testar olika lösningar som aldrig leder till fullständigt införande, det vill säga att lösningen aldrig

används  fullt  ut  som den var  tänkt.  Ett  lärare  Zorfass  (2001)  intervjuat  i  sitt  arbete  hade  sagt

följande:

This year it’s critical thinking, last year it was cooperative learning. I’ve stopped listening to the  

superintendent’s annual back-to-school message (Zorfass 2001, s. 89).

Citatet visar på den negativa synen många lärare har på att införa något nytt i skolan. 

När en organisation bestämmer sig för att införa något är det oftast eftersom de vill lösa ett problem

eller skapa nya möjligheter. Oavsett bör det finns ett mål man önskar uppnå med införandet. Efter

införandet kommer det ske någon slags förändring, vilket kan antingen leva upp till målen som

sattes upp i början av införandet eller så har det resulterat i något helt annat. För att synliggöra de

faktiska  resultaten  från  förändringen  menar  LO-TCO  Biståndsnämnd  (LO-TCO 2006) att  man

behöver  utvärdera  den.  Utvärdering  är  ett  redskap  i  lärande,  både  det  egna  lärandet  samt

organisationens,  och  kan  användas  för  att  bekräfta  ett  lyckat  arbete.  Det  är  alltså  ett  sätt  att

kvalitetssäkra  verksamheten  och  kompetensutveckla  både  organisationen  i  sig  samt  dess

medlemmar (LO-TCO 2006). 

Syfte med utvärderingar varierar beroende på vem som formulerar utvärderingen (Karlsson 1999).

Exempelvis kan syftet formuleras på en överordnad organisationsnivå, av exempelvis en politiker

eller  ledning.  Den  kan  även  formuleras  av  själva  verksamheten  av  exempelvis  personal,  i

forskningssamhället  eller  av en bredare publik i  samhället.  Enligt Karlsson (1999) finns det tre

huvudfrågor  en  utvärdering  vill  belysa,  eller  besvara,  och  dessa  prioriteras  olika  beroende  på
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formulering.  De tre  huvudfrågorna handlar  om att  kontrollera  att  målen som beslutas  uppnåtts,

stimulera  utveckling  av  den  granskade  verksamheten  eller  för  att  utveckla  mer  teoretisk  och

vetenskapligt beprövad kunskap. 

I  dagsläget  är  det  svårt  att  utföra  studier  på  högre  nivåer  utan  IT.  Det  flesta  inlämningar  och

uppgifter skall lämnas in och hittas på skolans hemsida samt vara skrivna på en surfplatta eller en

persondator,  oftast  enbart  kallat  dator.  Det  finns  ofta  tillgång  till  datorer  på  skolbibliotek  och

liknande men inte nog för alla studenter, exempelvis hade Skellefteå Campus 750 elever år 2014

(Lindberg 2014) och campusbiblioteket har 26 datorer att erbjuda (Campus Skellefteå 2014). På en

lägre studienivå, som högstadieskolor, finns dock inte samma krav för datorer. I högstadieskolor

läggs mycket vikt på att  alla elever ska ha tillgång till  datorer på skolan då det inte anses lika

självklart att det ska finnas en dator i hemmet. Detta är något som kommer ändras nu i Skellefteå

kommun då beslut tagits att alla elever i årskurs 6 skall få låna en privat persondator (Skellefteå

Kommun 2016). Norrhammarskolan är en av skolorna som redan påbörjat ett införande av IT i

skolan genom att låna ut bärbara persondatorer till eleverna som de ska vara ansvariga för under

hela  deras  tid  på  grundskolan.  Med  detta  menas  att  alla  eleverna  på  skolan  ska  ha  en  privat

lånedator  som  de  kan  använda  efter  eget  behov  på  skolan  eller  i  hemmet.  Detta  kallas  1:1-

satsningen, en dator till en elev.

1.2 Syfte 

Syftet med denna C-uppsats är att utvärdera hur införandet av IT på Norrhammarskolan går till

genom att jämföra deras införande av en 1:1-satsningen med teori på hur bra införande av IT bör se

ut. Den avser även att visa vad lyckat införande av IT i skolan bör resultera i och om detta var fallet

på Norrhammarskolan. Genom att utvärdera införandet bör problem inom införandeprocessen bli

synbara vilket kan vara användbart vid framtida införanden. Därför avser denna C-uppsats att visa

hur  införande  av  IT i  skolan  bör  se  ut  och  använda  detta  för  att  utvärdera hur  införandet  på

Norrhammarskolan såg ut. Specifikt kommer denna C-uppsats svara på följande frågor:

– Vad säger teori inom ämnet att ett lyckat införande av IT i skolan är?

– Vad säger teori inom ämnet om hur lyckat införande av IT i skolan uppnås?

– Hur såg införandet av privata datorer till  elever på Norrhammarskolan ut?

– Vilka förbättringsområden i införandeprocessen hos Norrhammarskolan finns det?
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1.3 Målgrupp

Denna C-uppsats är ämnad för beslutsfattare inom kommuner samt ledning på skolor som ämnar

att införa ny IT då den kommer innehålla teori inom ämnet med inriktning på att förenkla införandet

av IT i skolan.  Då den är utformad som en fallstudie av Norrhammarskolan är den även riktad mot

skolans ledning. 

1.4 Avgränsning

Det  finns  många  olika  typer  av  skolor  men  denna  C-uppsats  kommer  avgränsas  till  svenska

grundskolor, specifikt  i detta arbete blir  det en undersökning på Norrhammarskolan i  Skellefteå

Kommun.  Den kommer  även vara  avgränsad mot  införande  i  undervisningssyfte,  det  vill  säga

införandet av IT till exempelvis expeditionen kommer inte ingå i detta arbete. 
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2 Metod

Metodkapitlet ämnar att beskriva C-uppsatsens vetenskapliga angreppssättet för att sedan förklara

vald forskningsstrategi. Efter detta tas det upp hur data har samlats in samt val av analysmetod och

hur reliabilitet och validitet ska uppnås. Källkritik samt etiska övervägande förklaras sedan för att

avslutas med teoretiska utgångspunkter samt val av organisation.

2.1 Vetenskapligt angreppssätt

Det finns två inriktningar man ofta talar om när det gäller akademiska rapporter,  kvalitativ och

kvantitativ. Lätt översiktligt kan man säga att skillnaden mellan kvalitativ forskning och kvantitativ

forskning är hur man genererar, bearbetar och analyserar informationen som forskningen resulterat

i.  Kvantitativt  inriktad  forskning  är  den  typen  av  forskning  där  det  finns  mätningar  vid

datainsamling samt metoder angående statistiska bearbetningar och analyser (Patel & Davidsson

2011).  Kvalitativt  inriktad  forskning  är  fokuserad  på  mjuk  insamlingsdata  som  exempelvis

djupintervjuer, fältstudier, interventionsstudier och deltagande observation (Wallén 1996). Denna C-

uppsats kommer huvudsakligen använda en kvalitativ inriktning där data till största del kommer

samlas in genom intervjuer. C-uppsatsen kommer även kompletteras av en mindre enkät och C-

uppsatsen är därför inte helt kvalitativ då enkäter oftast tillhör en kvantitativ inriktning. 

2.2 Forskningsstrategi

Detta arbete utförs som en fallstudie, med detta menas en undersökning på en eller några specifikt

avgränsade grupper,  exempelvis en individ eller  en organisation (Patel  & Davidsson 2011).  En

fallstudie kan man göra genom en kombination av intervjuer, observationer och enkäter och man

bör försöka söka information av olika karaktär för att få en så bred som möjlig bild av fallet (Patel

& Davidsson 2011). Enligt Merriam (2002) är fallstudie en intensiv beskrivning och analys av ett

fenomen eller social enhet som en individ, grupp, institution eller företag.

Denna C-uppsats kommer lägga mest vikt vid intervjuer samt en enkät. Detta eftersom att arbeten

med fallstudier söker ett helhetsperspektiv med så täckande information som möjligt, något som ger

bra data för analysering av processer eller förändringar. Enligt McMillan och Weyers (2010) är det

idealt om fallstudier genomförs utan förberedelser så registrering av deltagarna är ett ostrukturerat

tankeflöde utan avbrott. Därefter ska informationen analyseras och arbetet struktureras. 

Denna C-uppsats kommer vara uppbyggd på teori från litteratur inom ämnet som kommer ligga till

grund för fallstudien av Norrhammarskolan i Skellefteå Kommun där arbetet ämnar att undersöka
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hur deras införande av bärbara persondatorer till alla skolans elever, årskurs 6 till 9, gick till. För att

ta reda på hur införandet gick kommer intervjuer utföras med lärare samt ledning inom skolan,

utöver detta kommer även en enkät som tar upp hur bra införandet tillför i lärandet skickas till alla

lärare på Norrhammarskolan. En intervju med en individ på kommunal nivå som var involverad i

införandet kommer även att ske via e-post.

2.3 Datainsamling 

Det finns två former av datainsamling, antingen kan datainsamlingen vara primär eller sekundär.

Primär  datainsamling  är  information  som  författaren  själv  samlar  in  medan  sekundär  data  är

information som redan existerar (Metoddoktorn 2016). Den sekundära datainsamlingen handlar i

detta arbete om insamling av information från litteratur och akademiska artiklar för att skapa en

sammanställning  som  beskriver  hur  införande  av  IT  på  skolan  kan  se  ut.  Den  primära

datainsamlingen kommer att bestå av intervjuer som hålls med två lärare på Norrhammarskolan

samt två rektorer på skolan och en IT-ansvarig. Den kommer även bestå av en intervju med någon

på kommunalnivå som var involverad i införandet samt en enkät som skickas till  alla relevanta

lärare på Norrhammarskolan gällande hur införandet tillför i lärandet.

Intervju och enkät  är  tekniker  för  att  samla in  information i  frågeform. Intervjuer  sker  oftast  i

person, det vill säga att intervjuaren och den som blir intervjuad träffas för att genomföra intervjun,

men kan även ske via exempelvis telefon. Enkäter förknippas ofta med formulär som skickas per e-

post, men man kan ta med enkät i pappersform och ge formuläret i pappersform (Patel & Davidsson

2011).  

Enligt Patton (1990) finns det fyra typer av intervjuer med olika styrkor och svagheter. Dessa är

informell  samtalsintervju,  intervjuguide  tillvägagångssätt,  stängda  bestämda-svar samt

standardiserad open-endend intervjuer som denna C-uppsats kommer använda sig av, där frågor är

förutbestämda och formulerade så alla intervjuobjekt får samma frågor i samma formulering.

Scheuren (2004) förklarar enkäter som en metod att samla information från ett urval av individer.

Detta urval är ofta bara en del av alla individer som studeras. Scheuren (2004) menar även att de har

olika syften och storleken på urvalet av individer är beroende på syftet. Scheuren (2004) avslutar

med att förklara att resultatet bör framställas i anonyma sammanfattningar som med en tabell eller

ett diagram.

I  denna C-uppsats kommer intervjuer  vara personliga och på plats  då det  är  lättare  att  läsa av

individer när man befinner sig i samma rum som dem. På detta sätt går det även att tillföra frågor
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som uppstår under intervjuns gång, för att skapa så tydlig bild som möjligt av situationen. Intervjun

med individ från kommun kommer dock ske via e-post, likaså enkäterna som kommer skickas till

alla relevanta lärare på Norrhammarskolan. Enkäten kommer sedan framställas i form av en tabell

och vara helt anonym.

2.4 Analysmetod

När  man  utför  vetenskapliga  analyser  finns  det  olika  sätt  att  gå  tillväga  och  de  vanligaste  är

deduktion,  induktion och abduktion.  Deduktion betyder  att  den utgår  ifrån viss teori  och sedan

analyseras  den mot  empirin  man samlat  in.  Induktion betyder  att  en forskare  först  studerar  ett

forskningsobjekt,  utan  förankring  i  tidigare  teori,  och  utifrån  den  insamlade  informationen

formuleras teori (Patel & Davidson 2011). Slutligen menar Patel och Davidson (2011) att det även

finns abduktion som är en blandning av induktion och deduktion.  Att denna C-uppsats kommer

involvera analys av teori inom området för att skapa en analysmodell som sedan ska användas som

analysunderlag mot empirin betyder att den är deduktiv. Detta för det stämmer bäst överens mot

frågeformuleringarna som denna C-uppsats innehar. 

2.5 Reliabilitet och validitet

Det finns två viktiga punkter gällande vetenskapliga rapporter, dessa är reliabilitet och validitet. En

enkel  förklaring  är  att  god validitet  betyder  att  man  faktiskt  undersöker  det  som var  tänkt  att

undersökas, det vill säga mätinstrumentets förmåga att mäta det som ska mätas (Patel & Davidsson

2011; Olsson och Sörensen 2011). God reliabilitet betyder enligt Patel & Davidsson (2011) att man

gör undersökningen på ett sätt som är tillförlitligt. Olsson och Sörensen (2011) menar att reliabilitet

är graden av överensstämmelse mellan olika mätningar som använder samma mätinstrument, alltså

att det ska bli samma resultat varje gång man mäter. Det är viktigt att komma ihåg att man inte bara

kan fokusera på det ena eller det andra då de står i relation till varandra. Hög reliabilitet ger inte

nödvändigtvis hög validitet men låg reliabilitet kommer att ge låg validitet. Det är så att fullständig

reliabilitet  är  förutsättningen  för  fullständig  validitet,  med  andra  ord  måste  mätningen  vara

tillförlitlig för att man ska kunna veta vad man mäter (Patel & Davidsson 2011).

Detta är något som är aktuellt vid alla sorters undersökningar och inte minst i detta kandidatarbete.

Eftersom denna C-uppsats kommer försöka rikta sin undersökning mot förklarande kunskap, det vill

säga finna orsaker till varför saker är som de är, kommer undersökningen luta mer mot en kvalitativ

inriktning. Den kommer använda intervjuer utformade från en analysmodell för att verkligen förstå

hur individerna känner. Därför kommer det vara viktigt att upptäcka, tolka händelser och verkligen

6



förstå dess innebörd. Detta är alltså validiteten denna C-uppsats kommer sträva mot. När det gäller

reliabiliteten måste situationen som undersöks fångas upp men som man kan se är reliabilitet och

validitet  väldigt  sammanflätade  när  det  gäller  kvalitativ  forskning och därför  skriver  Patel  och

Davidsson (2011) att man sällan använder begreppet reliabilitet i denna inriktning. När det gäller

trovärdigheten kommer detta arbete använda källor enligt Harvards referenssystem för att tydligt

visa vad och vem som refereras.

2.6 Källkritik

Enligt McMillan och Weyers (2010) behöver man vara försiktig när använder sig av fakta då inte

allt nödvändigtvis är sant. De menar på att man bör söka sig så gott det går till primärkällor, det vill

säga källor där idéer läggs fram för första gången istället för sekundära som exempelvis kanske

enbart  citerar  eller  utvecklar  den fakta  du är ute  efter.  Enligt  Alexandersson (2012) finns  även

tredjepartskälla  som  är  när  arbetet  refererar  till  en  sekundärkälla. Fortsättningsvis  menar

Alexandersson  (2012)  att  det finns  fyra  kategorier  när  man  ska  granska  en  källa,  äkthet,  tid,

beroende och tendens. Under litteratursökning kommer primärkällor samt äkthet, tid, beroende och

tendens ligga till grunden av val av litteratur.

2.7 Etiska överväganden

När  det  gäller  forskning är  det  viktigt  att  inte  glömma forskningsetiska  överväganden.  När  en

forskare utför en undersökning bör hen värdera om det förväntade kunskapstillskottet kommer vara

större än riskerna av negativa konsekvenser som kan uppstå för deltagarna i undersökningen. Det

har  därför  utformats  fyra  huvudkrav,  så  kallade  forskningsetiska  principer.  Dessa  är

informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  samt  nyttjandekravet

(Vetenskapsrådet 2002; McMillan och Weyers 2010).

Informationskravet  betyder  att  forskaren  ska  informera  deltagarna  i  undersökningen  om  deras

uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller. Det ska även tas upp att medverkan är frivillig och

kan avbrytas när som helst. Alla inslag i undersökningen som skulle kunna göra deltagarna osäkra

på  viljan att  medverka ska  tas  upp.  I  detta  fall  har  deltagarna blivit  informerade om syftet  av

undersökningen samt att det är en C-uppsats (Vetenskapsrådet 2002; McMillan och Weyers 2010).

Samtyckeskravet Det ska alltid finnas samtycke och ibland bör även samtycke komma från personen

i fråga samt en vårdnadshavare. Detta kommer tas upp i alla intervjuer för att säkerställa villigheten

hos deltagarna (Vetenskapsrådet 2002; McMillan och Weyers 2010).
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Konfidentialitetskravet betyder  att  personuppgifter  ska  behandlas  med  största  möjliga

konfidentialitet för att oberörda inte ska kunna ta del av dem. Då personuppgifter i detta fall inte är

viktigt  kommer  de  intervjuade  kallas  intervjuobjekt,  IO,  samt  en  identifierande  siffra

(Vetenskapsrådet 2002; McMillan och Weyers 2010).

Nyttjandekravet finns för att fastställa att alla uppgifter om enskilda personer enbart får användas i

syfte av forskning. Alla uppgifter som samlats in i detta arbete kommer därför enbart användas i

syfte av detta arbete (Vetenskapsrådet 2002; McMillan och Weyers 2010).

2.8 Val av organisation 

Arbetet kommer vara en fallstudie gällande införandet av 1:1-satsningen på Norrhammarskolan.

Norrhammarskolan är en F-9 grundskola i Skellefteå kommun men detta arbete kommer fokusera

på  årskurs  6-9,  den  delen  av  skolan  som  påverkas  av  1:1-satsningen.  Norrhammarskolan  har

profilerna ishockey och boll i skola, undervisning som är fokuserade på sport, vilket betyder att

elever från hela kommunen kommer till skolan (Skellefteå Kommun 2015a). Rektor på skolan är

Göran  Lundmark  och  biträde  rektor  är  Johan  Rönnberg.  1:1  satsningen  var  ett  vallöfte  från

kommunernas håll, det skulle innebära att från årskurs 6 skulle alla elever kunna nyttja en egen

dator till skolarbetet både hemma och på skolan. Detta för att bland annat Europaparlamentet och

Europeiska rådet menar att digital kompetens är en nyckelkompetens. Skollagen kapitel 10 paragraf

10 (SFS 2010:800), som säger att elever ska ha tillgång till det lärverktyg som behövs för tidsenlig

utbildning är även en av anledningarna till denna satsning (Skellefteå Kommun 2015b).  Manzoor

(2012) menar att persondatorer, nya telefoner och TV är exempel av IT. Därför är detta införande av

privata bärbara persondatorer till elever på Norrhammarskolan ett införande av IT i skolan.
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3. Teori

Teorikapitlet  ämnar  att  koppla  problemområdet  till  litteraturen  genom  att  visa  vad  som  sägs

gällande införande av IT i skolan. Det inleds med en begreppsförklaring för att sedan förklara vilka

teoretiska utgångspunkter som denna C-uppsats har. Kapitlet avslutas med en analysmodell som

sammanställer de viktiga delarna från teori och sedan används för att analysera insamlad empiri. 

3.1 Begreppsförklaring

Uppsatsen ämnar att tillföra teori om hur IT kan införas i skolan. När det gäller införande av IT kan

man använda sig av ett  arbetssätt  i  process-form som då involverar människor med olika roller

(Ljungberg  &  Larsson  2012).  För  att  kunna  mäta  hur  den  införda  lösningen  används  brukar

begreppet  fidelitet  användas  och  denna  information,  bland  annat,  bör  sedan  gå  via

kommunikationsloopar  till  de  högsta  uppsatta  ledare  som ansvarar  för  införandet  (Smith  et  al.

2014). Efter att införandet utvärderas används förbättringscykler  för att fastställa att exempelvis rätt

utbildning ges (Smith et al. 2014). När ett införande sker kommer det troligtvis bli förändringar i

infrastrukturen och införande-drivers kommer troligtvis  behöva förändras för att  stödja den nya

lösningen (Smith et al. 2014). Nedan följer förklaringar på de viktiga begrepp denna text inkluderat,

många av  dessa  bygger  på  begreppsförklaringar  av  ECTA-center  som strävar  mot  att  förbättra

system, utövning samt utfall (Early Childhood Technical Assistance-center [ECTAcenter] 2014). Att

ECTA-centers  begreppsförklaringar  används  flitigt  är  eftersom Smith  et  al.  (2014) hänvisar  till

dessa.

3.1.1 Informationsteknik

Floden (2013) berättar att när det gäller information så förklaras även ofta begreppen kunskap och

data då dessa tre begrepp bygger på varandra och är lätta att blanda ihop. Information kan man se

som ett  steg  efter  data  och  ett  steg  innan  kunskap.  Data  är  enbart  råfakta  som siffror  medan

information är data som är användbart för någon. Information kan sen tolkas och förstås av läsaren

vilket i sin tur förhoppningsvis leder till kunskap. Information är därför aggregerad, organiserad,

sorterad och analyserad data. IT är ett redskap och den vanligaste av dessa är persondatorer (Floden

2013).  Enligt  Manzoor  (2012)  är  IT en  teknik  som sammanfogar  dataanvändning  med  snabba

kommunikationslänkar som bär data, ljud och video. Brynjolfsson och Hitt (2000) menar att IT är

både datorer men även relaterad digital kommunikations teknik och att de har kraften att reducera

kostnader gällande koordination, kommunikation och informationsbearbetning.
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3.1.2 Infrastruktur 

Infrastrukturen, som Smith et al (2014) tar upp, refereras till ECTA-center. ECTA-center förklarar

att det är organisationsstrukturer, exempelvis administration, politik, rutiner, ekonomi och dylikt

som  behövs  för  driften  av  verksamheten  (ECTAcenter  2014).  Vidare  förklaring  av  vad

organisationsstrukturer  är  menar  Elsaid et  al.  (2013) att  det  är  sättet  en organisation arrangerar

personer  och  yrken  så  arbetet  fungerar  bra  och  mål  kan  mötas.  De  menar  fortsättningsvis  att

beroende på storlek av organisation är detta olika viktigt,  i  små organisationer är det näst  intill

oviktigt och i större organisationer extremt viktigt.

3.1.3 Införande-drivers

Införande-drivers menar Smith et al. (2014) är, som ECTA-center (2014) förklarar, ett ramverk för

att  organisera  kapacitet  och  infrastruktur  som påverkar  ett  framgångsrikt  genomförande  av  en

lösning.  Exempel  på drivers  är  kapacitet  att  främja kompetens  genom professionell  utveckling,

ledarskap och organisations stöd såsom riktlinjer och rutiner, finansiering, management, datasystem

och dylikt (ECTAcenter 2014).

3.1.4 Införandeprocess

Med process menas en kedja aktiviteter som använder information och resurser för att skapa värde

för någon slags kund (Ljungberg & Larsson 2012). Enligt ECTA-center är införande en process

genom  vilken  en  viss  uppsättning  aktiviter  är  utformade  för  att  föra  in  en  ny  lösning  i  en

verksamhet. Dessa aktiviterer sker i faser som överlappar varandra och som ibland återkommer

(ECTAcenter  2014).  Smith  et  al.  (2014)  menar  att  införandeprocessen  är  den  process  som är

nödvändig för att brett kunna använda nya lösningar. 

3.1.5 Fidelitet

En term som ofta nämns i kommande teoridel är fidelitet från engelskans fidelity. Horner et al.

(2007) beskrev interventions-fidelitet som att interventionen var utförd på det planerade sättet. Bain

(2010) beskrev fidelitet gällande praxis som integriteten med vilken pedagogiska tillvägagångssätt

associerade med en reform som införs i klassrum. Om exempelvis en reform efterfrågar en viss

metod, eller tillvägagångssätt,  så fastställs fideliteten genom att observera hur utsträckningen av

lösningen blev införd. Mihali (2004) beskriver införandefidelitet som ett sätt att mäta hur införandet

av något gick gentemot hur det originellt var tänkt i designen. Enligt ECTA-center, som Smith et al.
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(2014) använder, är fidelitet graden av hur procedurer, innovationer och metoder införs på avsedda

sätt  utifrån utvecklarens tankar och hur dessa uppnår förväntade resultat  eller  fördelar.  Fidelitet

innebär därav strikt och fortsatt trohet mot innovation eller sättet att arbeta (ECTAcenter 2014). 

3.1.6 Roller inom införandeprocessen

Smith et al. (2014) tar i sin teori upp vissa roller som är viktiga och därför följer nedan en förklaring

av dem.

Ledningsteam, vilket Smith et al. (2014) kallar State Leadership Team, eller SLT. Detta betonar att

det ska finnas tvärsektoriell representation från alla typer av verksamheter som påverkas av den

planerade  förändringen.  Ledningsteamet  är  en  grupp  individer  på  högre  nivåer  som  hanterar

förändringen genom aktivt ledarskap samt internt stöd som är nödvändigt för att leda innovationen

eller arbetssättet genom alla steg i införandeprocessen (ECTAcenter 2014).

Intressentgrupp,  är en grupp intressenter, som enligt Jansson och Ljung (2011) förklarar som en

organisation  eller  person  som  berörs  av  förändringen.  Det  är  dock  inte  alla  som  berörs  av

förändringen som är viktiga, utan Jansson och Ljung (2011) menar att man behöver identifiera de

viktiga intressenter. Enligt ECTA-center är det personer som har investerat pengar, tid eller energi i

något.  Exempel på detta är föräldrar, leverantörer, teknikassistans-leverantörer och administratörer

(ECTAcenter 2014).

Införandegrupp, något ECTA-center förklarar kallas även lokala ledningsgrupper. Dessa ska utföra

aktivt ledarskap på lägre nivå för att hantera införandet och stödja personer som använder den nya

lösningen. Dessa ska kontinuerligt kommunicera med ledningsteamet gällande frågor, framgångar

och resurser som behövs för att stödja ett framgångsrikt införande (ECTAcenter 2014).

3.1.7 Återkopplingsloopar och förbättringscykler.  

Smith et al. (2014) tar upp Återkopplingsloopar , menande kommunikationsprocesser som används

för  att  inskaffa  input,  analysera  data  och  lösa  problem  under  införandeprocessen.  De  används

mellan ledningsteamet, införandegruppen och införandeplatserna. Förbättringscykler är det ramverk

som  används  av  grupper  för  att  förstå  de  utmaningar  som  finns,  finna  lösningar  och  öka

sannolikheten för att den nya lösningen införs med fidelitet och hållbarhet (ECTAcenter 2014).

3.2 Teoretiska utgångspunkter

Till största delen kommer detta arbete grunda sig på teori från Smith et al. (2014) som har utformat
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en införandeprocess av ny innovation och praxsis till skolor. Smith et al. (2014) har utformat en

införandeprocess  för  att  höja  resultatet  av  införande  med  hjälp  av  en  process  som säkerställer

effektivitet vid införandet i skolan. Denna teori valdes eftersom målgruppen till detta arbete är inom

skolan, så en stark koppling mot skolan bör finnas. Förutom Smith et al. (2014) har även Bertram et

al. (2015) en liknande syn på införandeprocessen som används som komplettering till förklaringen

av införandeprocessen av Smith et al. (2014). Då införande resulterar i förändring kommer även

viktiga  faktorer  inom  hantering  av  förändring  förklaras  enligt  Cummings  och  Worley  (2008).

Slutligen bör införandeprocessen leda till lyckat införande av IT i skolan och därför har teori från

Kvavik et al. (2004) som tar upp hur IT i skolan ska tillföra till lärandet lagts till.

3.3 Införandeprocessen av IT i skolan

Ett problem gällande införanden i skolan är enligt Zorfass (2001) att skolan har ett sätt att fastna i

en serie av påbörjande införanden som aldrig blir fullständiga. För att undvika att fastna går det

använda en införandeprocess. Enligt Smith et al. (2014) finns det fem faser vid införandeprocessen,

utforskning,  installation,  inledande införande,  fullständigt införande samt  expansion, dessa faser

involverar alla några steg och aktiviteter. Denna process är framtagen för införandet av innovation

eller  nya  vanor  mot  specifikt  utbildnings-syften.  Smith  et  al.  (2014)  menar  att  förändring  av

policies, riktlinjer, utgivning av information samt träning är inte nog för en hållbar förändring utan

de menar att man behöver använda dessa fem faser. Varje fas har tillhörande steg och aktiviteter,

trots att det kan verka som om detta är sekvensbaserat kan många av dessa steg och faser utföras

samtidigt och de är möjligt att gå tillbaka till föregående faser. Smith et al. (2014) menar också att

införande-drivers,  exempelvis  tekniskt- och  adaptiv  ledarskap,  organisatoriska  stöd  och

personalutvecklings  mekanismer  måste  anpassas  samt  stödja  denna  nya  lösning.  De  faser  och

aktiviteter som Smith et al. (2014) tar upp går även till viss del att finna i en studie av Bertram et al.

(2015) som dock menar att de sista två faserna enbart är en. Bertram et al. (2015) kan ses som en

komplettering till Smith et al.(2014).

3.3.1 Fas 1 : Utforskning

Enligt  Bertram et al. (2015) finns det fyra aktiviteter inom denna fas: Undersök behov, undersök

lösningskomponenter,  överväg  införande-drivers  samt  undersök  hur  lösningarna  passar

verksamheten. Målet för utforsknings-fasen är enligt både Bertram et al. (2015) samt Smith et al.

(2014) att identifiera ett behov till förändring, bestämma vilken typ av innovation eller metoder som

möter dessa behov samt att besluta om införandeprocesen ska gå vidare. Både denna fas och alla
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andra faser kommer enligt Smith et al. (2014) guidas av ett ledningsteam. Mer genomgående menar

Smith et al. (2014) att det ingår fem steg i denna fas som visas i tabellen nedan (Tabell 1).

Tabell 1, Steg till fas 1

 Källa: Författaren, baserad på steg från Smith et al. (2014) 

Steg Övergripande förklaring

1.1 Fastställ ett ledningsteam som ska guida genom införandet.

1.2 Ledningsteamet  sammankallar  en  intressentgrupp,  bedömer behov  och  analyserar

stödsystem som påverkas.

1,3 Intressenter undersöker om införandet går genomföra samt passningen mellan potentiella

lösningar och verksamheten.

1.4 Intressenter beslutar om en lösning samt om processen ska fortsätta.

1.5 Säkra stöd från högre ledning.

Ovan finns en tabell som visar stegen i fas fem och övergripande förklaring av dem, utifrån dessa

steg menar författarna att det finns vissa resultat, dessa är presenterade nedan.

Från denna fas beräknar Smith et al. (2014) att det finns sex resultat:

– Ett ledningsteam som övervakar initiativet.

– En intressentgrupp har undersökt behovet av förändring och hur lösningen passar.

– En lösning valdes som behandlar behovet.

– Stödsystem och nuvarande situation analyserades för att bestämma nödvändiga förändringar

i infrastruktur och utbildning, teknisk assistans och coachning.

– Beslut fattades att gå vidare med införandet eller inte 

– Nödvändig ledning har bestämt sig för att stödja införandet av lösningen under en längre tid.

Smith et  al.  (2014) menar att  följs  stegen som är presenterade i  tabell  1 bör dessa sex resultat

uppstå. När alla dessa resultat visats och stegen blivit utförda menar författarna på att införandet bör

gå vidare till nästa fas, installation.

3.3.2 Fas 2 : Installation

Målet med installationsfasen är att bygga systemkapaciteten som kommer att stödja införandet. Att

bygga systemkapaciteten kräver även att verksamheten granskar och stärker systemkomponenterna,

också kallade införande-drivers, som är nödvändiga för att säkerställa framgång. I denna fas är det

även  viktigt  att  utveckla  en  skriftlig  plan  för  införandet  som  behandlar  expansionen  samt

13



hållbarheten. Största delen av denna fas utförs av ledningsteamet som bland annat väljer platser där

det  inledande införandet  ska genomföras samt skapar  införandegrupper  för dessa platser.  Dessa

införandegrupper  ser  över  införandet,  bygger  kommunikations-  och  feedbackloopar,  förbereder

utbildare/coacher samt utformar en plan för införandet av lösningen (Smith et al. 2014; Bertram et

al. 2015).

Enligt  Bertram et al. (2015) finns det fyra aktiviteter även inom denna fas och dessa är; förvärva

resurser, förbered organisationen, förbered införande-drivers samt förbered personal. Precis som i

föregående fas tar Smith et al. (2014) upp detsamma som Bertram et al. (2015) men utvecklar det

och går in mer på djupet. De kommer då fram till sju steg i installations-fasen som sammanställs i

tabellen nedan (Tabell 2)

Tabell 2, Steg till fas 2

 Källa  Författaren, baserad på steg från Smith et al. (2014) 

Steg Övergripande förklaring

2.1 Ledningsteamet slutför medlemskap samt ansvar.

2.2 Ledningsteamet utvecklar en plan för hur gruppbeslutsprocessen ska se ut.

2.3 Ledningsteamet fastställer införandeplatser och införandegrupper.

2.4 Ledningsteamet utvecklar systemstöd samt infrastruktursförändringar.

2.5 Ledningsteamet förbättrar datasystem, utvärderar samt följer upp  förändringarna.

2.6 Ledningsteamet bygger utbildning och teknisk assistans kapacitet samt påbörjar träning på

användandet av lösningen.

2.7 Ledningsteamet slutför en skriftlig plan.
Ovan finns en tabell som visar stegen i fas fem och övergripande förklaring av dem, utifrån dessa

steg menar författarna att det finns vissa resultat, dessa är presenterade nedan.

Resultat från fas 2:Installation

Från denna fas beräknar Smith et al. (2014) att det finns fyra resultat:

– Ett ledningsteam har åtagit sig att styra införandet.

– Med  input  från  intressenter  har  koncist  beskrivande  material  tillgängliggjorts  för  att

säkerställa regelbunden kommunikation samt stöd för den nya lösningen.

– Systemkapacitet,  inklusive  kommunikationsstrukturer,  utbildning  och  teknikassistans,

datasystem  och  infrastrukturförändringar  har  förstärkts  för  att  stödja  och  expandera

införandet.
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– Den skriftliga införandeplanen är i drift av ledningsteamet och  intressenter kan ta del av

den.

Smith et al. (2014) menar att om stegen som är presenterade i tabell 2 följs bör dessa fyra resultat

uppstå. När alla dessa resultat visats och stegen blivit utförda menar författarna på att införandet bör

gå vidare till nästa fas, inledande införande.

3.3.3 Fas 3 : Inledande införande

Bertram et  al.  (2015) kallar  denna  fas  för  the  awkward stage  och menar  att  man  måste  börja

någonstans för att sedan kunna bli bättre. Stöd från ledningen är extremt viktigt i denna fas då det

sker mycket förändringar.  Bertram et al. (2015) har identifierat fyra aktiviteter som ingår i denna

fas;  justera  införande-drivers,  hantera  förändringen,  distribuera  datasystem  samt  initiera

förbättringscykler.  Smith et al. (2014) menar dock att målet med inledande införandefasen är att

använda lösningen på de utvalda platser som blivit valda i tidigare faser. Införandegrupperna på

plats ska här styra införandeprocessen. Med detta menar  Smith et  al.  (2014)  att de ska granska

uppgifter, fatta beslut och ge feedback om framgångar och utmaningar till ledningsteamet. Mellan

ledningsteamet och införandegrupperna används återkoppling och förbättringscykler  för att snabbt

lösa problem och avgöra om justeringar behövs gällande aktiviteter, utgångslägen eller systemstöd.

Återkopplingen kommer i denna fas användas för att revidera de skriftliga planerna vid behov och

under  denna  fas  är  lösningen  åtminstone  delvis  på  plats  på  de  platser  som valts.  Ledare  och

intressenter bör i denna fas hållas informerade om framsteg och viktiga förändringar som kan ske.

Smith et al. (2014) tar upp fyra steg i denna fas som finns förklarade i nedanstående tabell (Tabell

3).

Tabell 3, Steg till fas 3, 

Källa: Författaren, baserad på steg från  Smith et al. (2014) 

Steg Övergripande förklaring

3.1 Teknikassistansleverantören tränar och coachar personal på införandeplatserna.

3.2 Införandegrupperna stödjer användarna och övervakar användningen av den nya lösningen.

3.3 Ledningsteamet  och  införandegrupperna  använder  återkopplingsloopar  och

förbättringscykler för att justera organisationsstöd.

3.4 Ledningsteamet och införandegrupperna utvärderar fidelitet och resultat från lösningen.
Ovan finns en tabell som visar stegen i fas fem och övergripande förklaring av detta, utifrån dessa

steg menar författarna att det finns vissa resultat, dessa är presenterade nedan.
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Resultat från fas 3:Inledande införande 

Från denna fas beräknar Smith et al. (2014) att det finns sju resultat:

– Införandegrupper, med stöd av teknikassistansleverantörer,  ger tillsyn till  aktiviteterna på

plats.

– Nya lösningen tas i bruk och utbildning samt coachning försäkrar ökad fidelitet.

– Data används för att informera alla aspekter av införandet.

– Systemförändringar och organisatoriska stöd tillsattes för att stödja den nya lösningen.

– Utbildning och coachning anpassas och förstärks efter utvärderingsresultaten.

– Införandet av lösningen börjar visa förväntade resultat.

– Utvärdering av införandeplatser används som information för att hjälpa expansion och skala

upp till ett fullständigt införande .

Smith et al. (2014) menar att följs stegen som är presenterade i tabell 3 bör dessa sju resultat uppstå.

När alla dessa resultat visats och stegen blivit utförda menar författarna på att införandet bör gå

vidare till nästa fas, fullständigt införande.

3.3.4 Fas 4 : Fullständigt införande  

Detta är då den sista fasen enligt Bertram et al. (2015) och handlar enligt dem om att det nya sättet

ska bli integrerad i alla nivåer. Bertram et al. (2015) menar dock att detta tar väldigt lång tid att helt

uppnå  och  de  identifierar  tre  steg  i  denna  fas;  övervaka  och  hantera  införande-drivers,  uppnå

fidelitet, nå resultatmålen samt fortsätta förbättra fideliteten och resultatet. Enligt Smith et al. (2014)

är dock målen för ett fullständigt införande att försäkra att den nya lösningen används med hög

fidelitet och uppnår förväntade resultat på alla inledande platser, en utvärdering behöver alltså ske.

Alla utvecklingar och organisationsstrukturer ska vara fullt fungerande och arbeta tillsammans för

att stödja slutanvändarna med fokus på fidelitet och hållbarhet. Inledande aktiviteter ger nödvändig

utbildning och stöd till nya slutanvändare samt ledare så att de kan använda och upprätthålla den

nya  lösningen.  Utvärderingsverksamheten  fortsätter  att  övervaka  fidelitet  och  resultatet  av

användningen.  Detta  för  att  driftande,  det  vill  säga  minskad  fidelitet,  i  nya  lösningen  snabbt

identifieras  och  åtgärdas.  Förutom att  upprätthålla  hög  fidelitet  i  användandet  på  de  inledande

införandeplatserna skalar ledningsteamet upp och lägger fokus på hållbarhetsarbete som beskrivs i

införandeplanen. Smith et al. (2014) menar att det finns fem steg och inte fyra som Bertram et al.

(2015) tar upp. De tar dock upp liknande punkter men dessa finns identifierade i både denna och i

nästa fas. I denna fas menar Smith et al.  (2014) att  det finns fem steg som förklaras i tabellen
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(Tabell 4) nedan.

Tabell 4, Steg till fas 4

Källa: Författaren, baserad på steg från Smith et al. (2014) 

Steg Övergripande förklaring

4.1 Införandegrupperna på plats upprätthåller Utbildnings och teknikassistans stöd.

4.2 Införandegrupperna  och  ledningsteamet  ser  till  att  datasystem,  policies,  rutiner  och

finansiering är integrerade och fungerar korrekt.

4.3 Införandegrupperna använder regelbundet användningsbedömningar.

4.4 Införandegrupperna och ledningsteamet använder återkoppling och data för att upprätthålla

fideliteten.

4.5 Införandegrupperna och ledningsteamet säkerställer hållbara strukturer och metoder.
Ovan finns en tabell som visar stegen i fas fyra och övergripande förklaring av dem, utifrån dessa

steg menar författarna att det finns vissa resultat, dessa är presenterade nedan.

Resultat från fas 4:fullständig införing  

Från denna fas beräknar Smith et al. (2014) att det finns 4 resultat:

– Lösningen har framgångsrikt införts på alla inledande platser med fidelitet

– Resultaten mättes och visade önskvärda resultat. 

– Utbildning,  teknikassistans  och  coachning  visar  sig  effektiva  i  att  hjälpa  anställda  att

använda lösningen med fidelitet.

– Systemfrågor löstes och systemet ska nu ha kapacitet att stödja nya lösningen.

Smith et al.  (2014) menar att följs stegen som är presenterade i tabell 4 bör dessa fyra resultat

uppstå. När alla dessa resultat visats och stegen blivit utförda menar författarna att införandet bör gå

vidare till nästa fas, expansion.

3.3.5 Fas 5 : Expansion

Målet för expansionsfasen är att öka antalet platser som använder lösningen med fidelitet. Under

denna  fas  ger  ledningsteamet  planer  och  infrastruktur  för  en  expansion,  exempelvis  genom att

tillhandahålla lämpliga policies och finansiering, öka mängden lärare och coachar eller expandera

datasystem  för  att  stödja  det  ökade  antalet  platser  som  använder  lösningen.  Om  detta  är  ett

landsomfattande  införande  bör  även  nya  metoder  och  stödjande  organisationsstrukturer  bli
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institutionaliserade  över  hela  landet.  Med  varje  ny  plats  börjar  införandeprocessen  om  och

ledningsteamet  bör  planera  för  dessa  steg på  varje  ny plats.  Information  från införandet  på  de

tidigare platserna bör leda till att dessa faser kan gå snabbare. De tidigare platserna kan fungera som

mentorer till de nya platserna och ledningsteamet samt införandegrupperna fortsätter att fokusera på

hållbarhet av lösningen på alla platser. De fyra steg som Smith et al. (2014) tar upp finns i tabellen

nedan (Tabell 5)

Tabell 5, Steg till fas 5,

Källa: Författaren, baserad på steg från Smith et al. (2014) 

Steg Övergripande förklaring

5.1 De inledande införandegrupperna hjälper ledningsteamet med expansionen.

5.2 Ledningsteamet väljer nya platser och ger nödvändigt stöd.

5.3 De nya platserna börjar sin införandeprocess.

5.4 Ledningsteamet fastställer mekanismer för att upprätthålla fidelitet i användande.
Ovan finns en tabell som visar stegen i fas fem och övergripande förklaring av dem, utifrån dessa

steg menar författarna att det finns vissa resultat, dessa är presenterade nedan.

Resultat från fas 5: Expansion

Från denna fas beräknar Smith et al. (2014) att det finns 4 resultat:

– Ledningsteamet utökar och stödjer alla nya platser

– Pågående  utbildning  och  teknikassistans,  coachning  och  tillsynsverksamhet  fastställer

utövningsfidaliteten.

– Löpande övervakning och specifik teknikassistans säkerställer ständiga förbättringar.

– Barn och familjer gynnas landsomfattande av införandet.

Genom att följa dessa steg så bör införandeprocessen ske utan större problem, men för att lägga vikt

på hur förändringen hanteras i organisationen finns nedan en förklaring av viktiga aktiviteter vid

förändring.

3.4 Kritiska aktiviteter vid förändring

När man inför något i en organisation eller verksamhet så kommer det ske förändringar på olika

nivåer. Enligt Smith et al. (2014) är det viktigt att hantera dessa förändringar, oavsett på vilken nivå

förändringen  bestämdes  på.  De menar  att  oavsett  storlek  är  alla  förändringar  dynamiskt  aktivt
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pågående processer, inte enskilda händelser. Enligt Cummings och Worley (2008) finns det fem

viktiga aktiviteter när det gäller att hantera förändringar i organisationer. Andra som tar upp samma

aktiviteter är exempelvis Susman et al. (2006).

Kritiska aktiviteter vid förändring 1:Motivera förändring

Susman et al.  (2006) kallar  detta steg att  generera brådska men tar upp samma aktiviteter som

Cummings och Worley (2008). Detta handlar om att förbereda för förändringen i företaget innan

den inträffar för att då kunna besegra eventuella motstånd som kan finnas. Organisationer har enligt

Cummings  och  Worley  (2008)  en  tendens  att  försöka  undvika  förändringar.  Genom att  skapa

motivering till förändringen innan införandet startar bör detta leda till att de anställda känner sig

mer säkra i vad förändringen ger och förhoppningsvis då inte bromsar förändringen.

Kritiska aktiviteter vid förändring 2: Skapa en vision

Denna aktivitet har både Cummings och Worley (2008) samt Susman et al. (2006) tagit upp, att

skapa  en  gemensam  vision.  En  vision  kommer  ge  hela  organisationen  en  riktning  och  ett

gemensamt  mål.  Visionen  bör  involvera  organisationens  kärnideologi,  det  vill  säga  vad

organisationen i grund och botten är, genom att beskriva de värderingar och syften som är viktigast i

organisationen.  Visionen  bör  även  innefatta  den  föreställda  framtiden,  det  vill  säga  vad

organisationen  strävar  efter  att  bli.  Dessa  två  delar  bör,  enligt  Cummings  och  Worley  (2008),

tillsammans skapa en vision som hjälper organisationens medlemmar att jobba mot samma mål. 

Kritiska aktiviteter vid förändring 3: Uppehåll stöd

Susman et al. (2006) kallar denna aktivitet för att utveckla politiskt stöd. Cummings och Worley

(2008) talar också om viktiga intressenter men inte nödvändigtvis politiska. Cummings och Worley

(2008) menar att man bör utse någon i organisationen som är en agent för förändringen. Detta är

ofta någon i  en ledande position som ska influera andra att  stödja förändringen. Man bör även

identifiera viktiga intressenter gällande förändringen och införskaffa deras stöd.

Kritiska aktiviteter vid förändring 4: Hantera förändringen

Att hantera en förändring menar Cummings och Worley (2008) att man bör planera de aktiviteter

och engagemang som förändringen innebär  samt strukturera hanteringen av förändringen. Även

Susman et al. (2006) talar om aktiviteten att hantera övergången på liknade vis.

Kritiska aktiviteter vid förändring 5: Bekräfta förändring

Denna  aktivitet  menar  Cummings  och  Worley  (2008)  innebär  att  man  förutser  de  nödvändiga

resurser förändringen behöver, skapar stödsystem till förändringsagenterna, utvecklar ny kompetens
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och färdigheter,  förstärker nya beteenden samt håller  kurs.  Denna aktivitet  kallar  Susman et al.

(2006) för att uppehålla drivkraft och lägger mer vikt vid att man i detta steg inte bör nöja sig.

Framgångar borde istället  delas lättuppnådda mål  bör skapas för att  skapa stöd och synlighet  i

organisationen.

Genom att hantera förändringen inom organisationen samt följa de steg som införandeprocessen bör

detta leda till ett lyckat införande av IT i skolan. Hur man kan fastställa detta finns förklarat nedan.

3.5 Lyckat införande av IT i skolan

Om införandeprocessen sköts ska detta resultera i en lyckat införande, vilket i sin tur betyder att den

införda informationstekniken ska tillföra till lärandet på skolan. När det gäller bra lärande finns det

olika principer som sägs vara viktiga i skolan. En sammanställning av teori angående bra lärande

användes av en ECAR, Educause Center for Applied Research studie som utfördes 2004 (Kvavik et

al. 2004). 

Denna  sammanställning  uppmärksammar,  utifrån  teori  Chickering  och  Gamson  (1987)  samt

Carmean och Haefner (2002),  fem aspekter angående införandet av IT i klassrummet. Dessa kan

ses som ett  sätt  att mäta om införandet av IT blev lyckad då den visar på hur IT bör tillföra i

studenters  lärandeerfarenheter.  Dessa  fem aspekter  är  baserade  på  olika  principer  gällande  bra

lärande i skolan. (Kvavik et al. 2004) 

Kommunikation: 

Används tekniken som infördes på ett sätt som främjar kommunikationen och samarbetet mellan

student och lärare samt mellan studenter?

Aktivt lärande:

Används tekniken som infördes på ett sätt som främjar aktivt lärande genom att introducera Real

World data eller problem med fokus på utforskning, träning och förstärkning?

Återkoppling:

Använder läraren informationstekniken som infördes för att ge mer återkoppling till studenterna och

känner studenterna att denna återkoppling tillför i deras lärande undervisningserfarenheter?

Uppgiftstid:

Betyder införandet av informationstekniken att tiden studenten spenderar på uppgifter blir kortare

eller längre?
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Studentkontroll:

Tillför  den  införda  informationstekniken till  studentens  känsla  av  kontroll  över  sina  framsteg  i

skolan?

Detta betyder alltså att lyckat införande av IT i skolan bör resultera i att det som infördes stödjer

dessa fem principer; kommunikation, aktivt lärande, återkoppling, studentkontroll och kortar ned

tiden  som  elever  spenderar  på  uppgifter  (Kvavik  et  al.  2004).  Följande  har  en  Analysmodell

utvecklats genom en sammanställning av ovannämnd teori.

3.6 Analysmodell 

En analysmodell är företrädesvis i grafisk form, men kan även vara i berättande form, och förklarar

de viktiga aspekten som studien anser att analysera. Den tar upp nyckelfaktorer och relationerna

mellan  dem.  Genom att  skapa  en  analysmodell  tvingas  författaren  att  välja  vilka  faktorer  och

relationer  som  är  meningsfulla  och  visar  då  på  vilken  information  som  bör  samlas  in  samt

analyseras (Miles & Huberman 1994).

Smith et al. (2012) samt Bertram et al. (2015) menar att följa en införandeprocess bör hjälpa en

skola att skapa ett lyckat införande av IT i skolan, men då införandet även inkluderar förändring i

själva verksamheten bör inte hantering av förändring glömmas. Analysmodellen (Figur 1) är därför

till stor del tagen från Bertram et al. (2015) där en liknande bild finns tillgänglig men som har

kompletterats med faserna framtagna av Smith et al. (2014). Analysmodellen (Figur 1) har sedan

kompletterats med övergripande förändringsaktiviteter (Cummings & Worley 2008)  som inte bör

försakas för att säkerställa att införandet blir lyckat. Vad som fastställer om införande av IT i skolan

blir lyckat är taget från Kvavik et al. (2004) som tar upp områden IT bör bidra till i skolan. 

Figur 1: Analysmodell av införande av IT i skolan.

Källa: Författarens modifiering av Bertram et al. (2015) och Smith et al. (2014) inkluderande Cummings och Worley

(2008) och  Kvavik et al. (2004)
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Figur 1 visar en analysmodell som involverar 8 delar. Först de kritiska aktiviteterna vid förändring,

ett parallellt arbete som bör inkluderas samtidigt som införandet utförs, den kompletterar därför

införandeprocessen. Inom införandeprocessen finns fem faser och pilarna som går åt båda hållen

visar på att faserna inte nödvändigtvis alltid är i sekvens, då teori menar att organisationen ibland

behöver  gå  tillbaka  och  är  därför  en  iterativ  process.  Om man följer  dessa  faser  och  hanterar

förändringen bör detta leda till ett lyckat införande av IT i skolan som man kan mäta med hjälp av

olika perspektiv.

3.6.1 Kritiska aktiviteter vid förändring

Denna analysmodell använder sig av de fem viktiga aktiviteterna gällande hantering av förändringar

av Cummings och Worley (2008), som även finns att hitta i exempelvis teorier från Susman et al.

(2006).

Kritiska aktiviteter vid förändring 1: Motivera förändring

Kritiska aktiviteter vid förändring 2: Skapa en vision

Kritiska aktiviteter vid förändring 3: Uppehåll stöd

Kritiska aktiviteter vid förändring 4: Hantera förändringen

Kritiska aktiviteter vid förändring 5: Bekräfta förändring

Cummings och Worley (2008) menar  att  dessa fem aktiviteter  är  viktiga att  kontrollera  när  en

organisation går genom en förändring,  något ett  införande kommer resultera i.  Detta arbete bör

därför skötas parallellt med införandet och dess fem faser. En mer genomgående förklaring till de

kritiska aktiviteterna vid förändring kan läsas i kapitel 3.4.

3.6.2 Införandeprocessens fem faser

Enligt  Smith et  al.  (2014) finns  det  fem faser vid införandeprocessen,  utforskning,  installation,

inledande  införande,  fullständig  införande  samt  expansion.  Varje  fas  har  tillhörande  steg  samt

aktiviteter och trots att det kan verka som om detta är sekvensbaserat kan många av dessa steg

utföras samtidigt. Smith et al. (2014) menar även på att man kan behöva gå tillbaka till föregående

faser. De första fyra faserna stöds även av Bertram et al. (2015) och aktiviteter från den sista fasen

som Smith et al. (2014) tar upp finns till viss del i fasen fullständig installation enligt Bertram et al.

(2015) . 
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Faserna har steg som Smith et al. (2014) anser skolor bör ta, men de specificerar även resultat av

faserna som kan användas för att se om faserna utförs, om kanske med andra metoder än de Smith

et al. (2014) rekommenderar. Nedan följer sammanställning av vad faserna bör resultera i enligt

Smith et al (2014).

Fas 1: Utforskning

Från denna fas beräknar Smith et al. (2014) att det finns ett ledningsteam som övervakar initiativet

samt en intressentgrupp som har undersökt behovet av förändring och hur lösningen passar till

skolan. En lösning, som passar bäst, ska sedan ha valts som behandlar behovet och stödsystem samt

nuvarande situation analyseras för att bestämma nödvändiga förändringar i infrastruktur, utbildning,

teknikassistans  och  coachning.  Beslut  bör  tas  för  att  gå  vidare  med  införandet  eller  inte  och

nyckelpersoner  inom ledningen  har  bestämt sig för att  stödja införandet  av lösningen under  en

längre tid.

Fas 2: Installation

Från denna fas beräknar Smith et  al.  (2014) att  ett  ledningsteam har åtagit  sig ansvar gällande

styrande av införandet samt, med input från intressenter bör de tillgängliggöra koncist beskrivande

material. Detta för att säkerställa regelbunden kommunikation samt att stöd för den nya lösningen

ska finnas. Systemkapacitet,  inklusive kommunikationsstrukturer,  utbildning och teknikassistans,

datasystem och  infrastrukturförändringar har förstärkts för att stödja införandet och expansionen.

Slutligen  har  den  skriftliga  införandeplanen  tagits  i  drift  av  ledningsteamet  och  delats  ut  till

intressenter.

Fas 3: Inledande införande 

Från denna fas beräknar  Smith et  al.  (2014) att  införandegrupper,  med stöd av teknikassistans-

leverantörer, ger tillsyn till aktiviteterna på plats, att nya lösningen tas i bruk och utbildning samt

coachning försäkrar ökad fidelitet. Data används för att informera alla aspekter av införandet och att

systemförändringar och organisatoriska stöd tillsatts för att stödja den nya lösningen.  Utbildning

och  coachning  anpassas  och  förstärks  efter  utvärderingsresultaten  och  införandet  av  lösningen

börjar visa förväntade resultat.  Slutligen utförs  en utvärdering av de inledande införandeplatser

används som information för att hjälpa expansionen och skala upp till ett fullständig införande.

Fas 4: Fullständigt införande 

Från denna fas beräknar Smith et al. (2014) att lösningen framgångsrikt har införts på alla inledande

platser med fidelitet och att resultaten mättes och visade önskvärda resultat. Utbildning och teknisk
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assistans  samt  coachning  visar  sig  effektiva  i  att  hjälpa  anställda  att  använda  lösningen  med

fidelitet. Systemfrågor löstes och systemet ska nu ha kapacitet att stödja nya lösningen.

Fas 5: Expansion 

Från denna fas beräknar Smith et al. (2014) att ledningsteamet utökar och stödjer alla nya platser

samt att  pågående utbildning och teknisk assistans,  coachning och tillsynsverksamhet  fastställer

utövningsfidaliteten.  Löpande  övervakning  och  specifik  teknikassistans  säkerställer  ständiga

förbättringar och barn och familjer gynnas landsomfattande av införandet.

Efter dessa fem faser har avslutat och den nya lösningen har blivit införd i skolan bör man mäta hur

det  tillför  i  lärandet  för  att  kunna fastställa  om det  blev  ett  lyckat  införande.  (LO-TCO 2006)

Förklaring av detta följer medan.

3.6.3 Lyckat införande av IT i skolan

Enligt  en ECAR studie som utfördes  2004  (Kvavik et  al.  2004)  uppmärksammas fem aspekter

angående införandet av IT i klassrummet, dessa utifrån teorier inom lärande och teknik. De fem

aspekterna kan ses som ett sätt att mäta om införandet av IT blev lyckad då den visar på hur IT bör

tillföra i elevernas lärandeerfarenheter. Studien menar att ny teknik bör stödja:

• Kommunikation.

• Aktivt lärande.

• Återkoppling.

• Studentkontroll. 

• Kortar ned tiden som elever spenderar på uppgifter.  

Enligt detta kan man då se att ju fler aspekt den nya tekniken som infördes i skolan stödjer, desto

bättre används informationstekniken i skolan för att stödja lärande (Kvavik et al. 2004). 
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4. Empiri

Empirikapitlet  avser att  visa en sammanställning av insamlad empirisk data som erhållits  från

intervjuer och enkät.  Kapitlet börjar med en förklaring av personerna som intervjuas. Efter detta

följer en sammanställning av svaren från intervjufrågorna utvecklade från analysmodellen indelat i

de olika aktiviteterna och faserna för att sedan avlutas med en tabell som visar hur bra principerna

gällande vad IT i skolan ska tillföra uppfylls. 

4.1 Beskrivning av intervjuobjekten

Denna empiri  är  grundad på fem intervjuer,  tre  individuella  intervjuer varav två med lärare på

Norrhammarskolan som lär ut i olika ämnen samt en intervju med en IT-ansvarig lärare på skolan.

En intervju utfördes sedan med rektorn på skolan samt biträdande rektor. Denna intervju utfördes

gemensamt då de tillsammans utgör skolledningen på Norrhammarskolan. Den sista intervjun med

Kommun har varit skriftlig med hjälp av e-post. Intervjuerna har genomförts med intervjuobjekt,

IO, och författaren. För att hålla IO konfidentiella har de benämningen IO1, IO2, IO3, IO4, IO5 och

IO6. För att det ska vara enklare att läsa har dessa delgivits fiktiva namn som står presenterade

nedan.

 IO1, Kommer i fortsättningen kallas Adam. En enskild intervju, genomförd den 23/3 - 16.

 IO2, Kommer i fortsättningen kallas Berit. En enskild intervju, genomförd den 23/3 - 16.

 IO3, Kommer i fortsättningen kallas Carin. En enskild intervju, genomförd den 23/3 - 16.

 IO4, Kommer i fortsättningen kallas David . En gruppintervju, genomförd den 23/3 - 16.

 IO5, Kommer i fortsättningen kallas Erik . En gruppintervju, genomförd den 23/3 - 16.

 IO6, Kommer i fortsättningen kallas Fredrik. En skriftlig intervju, genomförd 5/4 - 16

4.2 Empiri kring Införandet

Här följer svar på intervjufrågorna (Bilaga 1) från intervjuobjekten på Norrhammarskolan samt den

skriftliga intervjun med Kommun (Bilaga 2) i sammanskriven form. Som grund till intervjufrågorna

ligger analysmodellen (Figur 1) och de faser och aktiviteter den tar upp. En sammanställande tabell

med svar från enkäten (Bilaga 3) som skickades till alla lärare på skolan finns även nedan, som

grund  till  denna  ligger  analysmodellen  och  de  principer  den  tar  upp.  Fullständiga  svar  från

intervjuerna finns i bilaga 4 till 8 och svar från enkät finns i bilaga 9.
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4.2.1 Kritiska aktiviteter vid förändring

Kritiska aktiviteter vid förändring 1:Motivera förändring

På Norrhammarskolan fanns enligt Adam ingen tydlig konkret vision av vad detta införande skulle

innebära, han förklarade att det med svepande överlag talades en del av möjligheterna. Trots en

bristande vision menade han dock att det bara fanns några, ca tio procent av personalen, som inte

var positiv till detta införande. Eftersom de var så få var det dock ingen som lyssnade på dem, enligt

Adam var det inget formellt arbete som utfördes för att säkerställa motivationen hos personalen på

skolan.

Enligt Carin talades det mest om de fysiska problemen införandet skulle medföra. Möjligheter togs

upp men det var de tekniska problemen som fick mest fokus. Det talades en del om fördelar och de

utvecklingsmöjligheter  inom undervisningen införandet kunde ge men ingen tydlig vision fanns

tillgänglig. Hon berättade att på skolan var ändå de flesta positiva till detta införande men kanske en

fjärdedel  var osäkra.  Enligt  Carin förstod dock alla  att  införandet var ett  måste  så inget arbete

gällande det utfördes. Det uppstod mest klagomål gällande utbildning istället som blev mycket upp

till individerna själva. Hon talade även om personalgrupper som diskuterade de positiva aspekten

och delgav idéer.

Berit berättade att det talades om möjligheterna införandet kunde ge och att personalen var spända

och förväntansfulla att alla eleverna skulle få en dator. Enligt henne finns det alltid personal som är

rädd för förändringar och ändringar i hur arbete utförs, men något konkret arbete för att att motivera

till detta minns hon inte om det utfördes. Hon berättade att fördelar med 1:1 datorer lyftes fram men

inget särskilt projekt eller liknande vad hon minns

David talade om att detta införande var ett vallöfte från politikerna i Skellefteå kommun, rektorerna

i  kommunen  var  dock  tveksamma  till  lösningen.  Enligt  honom hade  rektorerna  hellre  sett  en

nomadlösning, lånedatorer på skolan, men att de inte hade mycket att säga till om. Han blev dock

skickad till en kommun söderut som redan utfört införandet av 1:1 datorer, för att se hur dom löst

det. Dock var det en liten kommun vars erfarenheter han kände var svåra att föra över till Skellefteå

kommun som är en relativt stor kommun i jämförelse.

Erik berättade att skolan han arbetade på förr hade en plan, som de själva upprättat, där det stod

vad satsningen skulle innebära utifrån olika ämnen, men på grund av förseningar kom denna plan av

sig. Han menade sedan på att det är först nu införandet faktiskt kan bära frukt då det är nu alla

elever på skolan, årskurs 6-9 avdelningen, har datorer. Han fortsatte sedan med att det självklart

fanns viss personal som var tveksamma till införandet då de kände att de inte befattade den kunskap
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som krävdes. På grund av detta kom en PIM, Praktisk IT och Media, satsning från statens håll för

att öka kompetensen, PIM var en grundläggande utbildning i datoranvändning i skolan för lärarna.

Enligt Erik kommer dock detta vara ett utvecklingsområde i många år för väldigt många i skolan.

Erik  fortsatte  sedan  med  att  det  inte  var  något  officiellt  arbete  med  negativa  kollegor,  på

arbetsträffar  lyftes  dock  frågan  och  det  var  mest  oro  gällande  teknikproblem som talades  om.

Många  var  oroliga  att  problem  med  tekniken  skulle  leda  till  att  mycket  lektionstid  kommer

försvinna. Dessa frågor tas även upp på ämnesträffar, men det är en ständig oro som behöver lösas

på bättre sätt.

Kritiska aktiviteter vid förändring 2: Skapa en vision 

Enligt Adam fanns inte mycket vision för införandet, det var ett politiskt beslut som kom ganska

plötsligt. Han och hans kollegor ville gärna ha många datorer men inte att eleverna skulle få ta hand

om dessa själva. När denna typ av beslut kommer plötsligt är det svårt för det finns ingen bra idé

angående hur man ska bära sig åt menar Adam.

Carin talade om papperslöshet som var initiala visionen av införandet av 1:1 datorer, något som

uppfylldes  bra  i  början  men  efter  ett  tag  förändras  det  och  uppfylldes  sämre.  Hon  tycker  att

visionen  som fanns  passade  bra  mot  skolans  värderingar.  Enligt  läroplanen  ska  lärarna  vara  i

framkanten gällande teknik och dylikt men utbildningen är till stor del på individnivå, det vill säga

att kunskapen är olika hög hos lärare utifrån intresse, inte landsomfattande som det borde vara 

Berit menade dock att det inte alls fanns någon vision och enligt David och Erik var alla besked

gällande införandet otydliga då det inte fanns någon tydlig förväntan från huvudmannen.

Kritiska aktiviteter vid förändring 3: Uppehåll stöd

Enligt Adam fanns det stöd uppifrån, åtminstone lokalt på skolan. Berit berättade att ledningen vill

att det ska fungera men att om det inte gör det kan ledningen inte hjälpa. Hon förklarade att lärare

nu även måste vara tekniker en stund för att kunna få igång IT-utrustningen, speciellt då teknik på

olika  skolor  i  kommunen  är  så  olika.  Hon  är  även  bekymrad  över  hur  alla  ska  få  samma

utgångspunkter när det är olika datorer och stora skillnader i användandet av dem.

Carin minns inte hur stödet uppifrån har varit men antar att det funnits. Lärarna fick PIM utbildning

så de skulle känna sig bekväma och trygga med datorn som redskap. Även diskussioner med elever

om dataanvändning,  vad som händer om de används fel,  talades om men stöd uppifrån är hon

osäker på. Enligt David och Erik fanns absolut stödet längst upp i ledet då det var ett politikerbeslut.

Kritiska aktiviteter vid förändring 4: Hantera förändringen
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Förändringen hanterades i överlag inte bra enligt Adam utan det blev alldeles för teknikfokuserat

och användningsaspekten fick för lite fokus. Trots detta så menar han att det ofta är tekniken som

inte fungerar, även om det är där fokus har varit.  Berit  höll  dock inte med utan hon menar att

förändringen i överlag fungerade bra.

David menar att de tekniska aspekterna inte har fungerat så bra, infrastrukturen har varit för dålig.

Att sen huvudmannen aldrig gav en tydlig förklaring på vad som förväntades och vad som skulle

åstadkomma ledde det till otydlighet från skolledningen, något som sträckte sig ned till både lärare

och elever. Ingen skola har en fullständig utbildningsplan gällande hela förändringen utan David

själv har funderat över det. Från pedagoger på ledarhåll har det aldrig varit några diskussioner och

ingenting har kommit uppifrån så allt har varit oklart. Norrhammarskolan fick även en ny plattform

som kom från kommunen och där kom klara direktiv som skulle ge likriktning, så det fungerade

bra. Men med 1:1-satsningen har vi inte fått något liknade.

Erik menar också på otydligheten men att det har funnits utbildningar och olika program för att

förenkla användandet och direktiven har köpts in. Detta har dock inte implementerats brett nog och

det finns inte för alla ämnen än, största problemet är att de måste förankra hur användningen av

datorer i skolan ska gå till. De skulle behöva tydliga direktiv gällande användning men just nu finns

inte förbehåll eller regler utan han menade att det ska göras av dem själv.

Kritiska aktiviteter vid förändring 5: Bekräfta förändring

När det gäller förändringsbekräftelsen, med resurstillförsel och dylikt menar Adam att det absolut

största problemet var att det inte fanns utbildningsansatser för personalen. Carin menar att, även om

man kan lämna in datorer som inte fungerar, så får man inte någon lånedator. Detta betyder att

läraren då blir av med datorn under en period, vilket inte fungerar. Säkerhetsåtgärder har även lett

till att arbets-mail inte kan ses i exempelvis personliga mobiltelefoner något hon menar är väldigt

negativt.

Berit  tycker  att  resurserna  som krävdes  fanns  men  att  det  gärna  hade  fått  vara  mer,  speciellt

utbildning efterfrågas fortfarande för att  öka kompetensen hos lärarna på skolan. När det gäller

införandet var det dock inte problem med att starta då inget saknades, kompetensen var tillräcklig

menade hon.

Erik talade om att det lokalt på skolan var väldigt få resurser som tillsattes, det finns dock tre IKT,

Informations- och kommunikationsteknik, utvecklare på kommunen som ska stödja verksamheten.

Sedan är han, samt de lärare som är intresserade, som arbetar med dessa frågor. David höll med om

detta och lade till att det inte kom någonting styrt uppifrån utan det handlade om intresserade och
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kompetenta individer som redan finns på skolan.

4.2.2 Införandeprocess fas 1: Utforskning

Fredrik var med i förvaltningens IT-styrgrupp i Skellefteå kommun där det var han och de övriga i

gruppen som planerade detta arbete. IT-styrgruppen informerade till förvaltningens ledningsgrupp

om arbetet,  Fredrik  var  vid  det  tillfället  delaktig  i  både  IT-styrgruppen  samt  ledningsgruppen.

Enligt honom var gruppen som ansvarade för införandet alla informerade om deras ansvar och det

fanns, och finns, en plan över hur utdelningen av datorerna ska se ut. Politikerna hade utfört beslutet

och ledningen fick förhålla sig till det, detta förklarar Fredrik är för att skolan är en politiskt styrd

organisation. När det gäller undersökning av behov till förändringen menar Fredrik att det utfördes

omfattande förberedande arbete under flera år, detta arbete visar på hur andra kommuner hade gjort

och undersökning över hur deras upphandlingar såg ut. En annan anledning till att undersökningen

tog så många år var även för det behövdes politiska beslut för att arbetet kunde starta. Han berättar

att  det  var  IT-styrgruppen  som  huvudsakligen  skötte  undersökningen  samt  deltagare  från  IT-

avdelningen på kommunen.

Enligt Fredrik hade de undersökt olika lösningar innan beslutet på kommunal nivå togs gällande hur

skolans hantering av införandet av elevdatorer skulle genomföras. Att eleverna skulle få ansvara för

en egen persondator menar Fredrik inte var ett förvaltningsbeslut. Mer än personliga lånedatorer

eleverna själva fick rå om tittade de även på möjligheten att erbjuda lånedatorer som skulle finnas

på skolan, som eleverna kunde få tillgång till på skoltid. De undersökte även möjligheten att låta ett

företag sköta det hela, beslutet blev dock att elevdatorerna skulle lånas ut till elever som skulle

ansvara för dem och de bestämdes att det var Kommunens IT-avdelning som skulle sköta det hela. 

Fredrik  berättade  även att  beslutet  meddelandes  till  IT-styrgruppen via  förvaltningschefen,  men

beslutet  togs  utanför  förvaltningen.  Han  är  osäker  på  om  beslutet  var  baserat  på  politiskt

ställningstagande eller om det var kommunens IT-avdelning. Enligt Fredrik utfördes ett arbete som

visade nuvarande situation som även belyste eventuella förändringar. Det var representanter från IT-

avdelningen som var med i processen genom fast representation i förvaltningens IT-styrgrupp, det

fanns därmed en kontinuerlig kommunikation mellan dem om vilka möjligheter som fanns för att

införa ett 1:1 koncept. Fredrik kommer inte ihåg om det utfördes något mindre test för att se hur

förändringen fungerade praktiskt men några elever fick testa ha datorer från årskurs 6 till 9. Den

testades alltså aldrig fullt ut utan då det var politiskt viktigt att alla eleverna skulle få en egen dator

genomfördes det direkt fullt ut istället.
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4.2.3 Införandeprocess fas 2: Installation

Fredrik berättade att de fanns några olika testgrupper där förändringen diskuterades, då tillfrågades

intressenter om deras åsikter  i  frågan.  Beslutet  togs ändå utifrån politiska eller  IT-avdelningens

åsikter, han är osäker på exakt vilka som tog beslutet. För att säkerställa kommunikation och stöd

inom införandet  tog  de  fram mycket  skriftlig  information  till  eleverna,  föräldrarna,  lärare  och

rektorer redan innan införandet påbörjades. Rektorer och lärare förbereddes även, enligt Fredrik,

genom möten där frågan diskuterades. Gällande införandets stöd berättade han att kommunens IT-

avdelning fanns med i hela processen. Detta för att  säkra den fysiska strukturen såsom nät och

dylikt. Han fortsatte med att förklara att genom en utbildning av  nyckelpersoner i förvaltningen

utbildades de övriga som behövde utbildning. Slutligen startades även en IT-avdelning som hade i

uppgift  att  stödja  digitalt  lärande,  detta  skulle  ske  utifrån  en  pedagogisk  synvinkel.  Fredrik

avslutade med att det fanns en införandeplan som alla berörda kunde ta del av men då den togs fram

för så länge sen så han har den inte tillgänglig för tillfället.

4.2.4 Införandeprocess fas 3: Inledande införande

När det gäller en införandegrupp lokalt på skolan tror Adam att det fanns en IT-grupp men denna

grupp låg nere ett bra tag. Innan införandet utfördes dock en utbildning som kallas PIM, vilket

skulle vara allmän programvaruutbildning för lärarna. Utbildningen skulle man dock sköta själv

som individ, vilket ledde till att de som var intresserade utbildade sig själva seriöst och de som inte

var intresserade hände det inget för. PIM-utbildningen drevs av kommunen men det avsattes väldigt

lite tid. Coachning för lärarna har inte funnits menar Adam,och vad han vet har det inte utförts

någon utvärdering av PIM-utbildningen.  När  det  gäller  systemändringar  tycker  han inte  att  det

utförts några, iallafall inte några som är på grund av 1:1-satningen men han säger även att det är

svårt att veta vilka ändringar som beror på vad.  När det gäller nätkapaciteten är det dock något han

känner  bör  förbättras  då det  ger  mycket  problem. I  början infördes  en halvtidsbefattning,  IKT-

samordnare kombinerat med ledning, men samordnaren hade inte tid att arbeta med IKT-delen då

det  uppstod  för  mycket  ledningsfrågor.  Adam har  själv  lagt  tid  till  att  hjälpa  användandet  av

datorerna, han har en delvis IT-ansvarig roll men en stor del var informell. Sedan datorerna infördes

har dock inte denna tid förändras medan arbetet har blivit mer. Han talade även om att det inte fanns

någon medveten förväntan på införandet men att det diskuterades en del vad skolan internt kunde

förvänta sig. Han är inte medveten om någon utvärdering av införandet efter att första årskullen fick

sina datorer.

Enligt Berit var det ingen specifik grupp på skolan om skulle sköta införandet, bara en IT-ansvarig.

30



Utbildning  har  dock  tillhandahållits  fortlöpande  med  olika  tips  på  arbetsmetoder  som  de  kan

använda. Hon säger dock att alla önskar mer, men olika workshops, vissa lokalt på skolan och vissa

på andra skolor, har försökt att lära lärarna på Norrhammarskolan men ingen specifik coachning har

givits.  Berit  berättar  att  hon minns  att  en  utbildning utvärderades,  inget  stort  arbete  men efter

utvärderingen förändrades den för att passa mot behoven som fanns. Enligt Berit kom InfoMentor,

en lärplattform, i samband med 1:1-satsningen men hon tror inte att de hörde ihop, detta gällande

systemändringar. När det gäller organisatoriska förändringar var det en IKT-ansvarig i början men

som nu har blivit rektor istället. Hon fortsatte sedan med att de inte hade något tydligt resultat som

förväntades  och  hon  vet  inte  om det  har  skett  någon  utvärdering  efter  att  införandet  började,

eventuellt kan eleverna ha utvärderat.

Carin tar upp att det finns en IT-grupp men införandet av datorerna är inget aktivt arbete där. Hon

tar upp att det inte finns någon plan för hur eleverna ska lära sig utifrån årskurs. Norrhammarskolan

har en egen plan och andra skolor har sina planer men hon känner att kommunen borde producera

en korrekt plan. Vad elever ska kunna gällande sina datorer bör lärarna få veta från kommunen eller

landsomfattande anser hon. När det gäller tekniskt stöd för IT-gruppen så förklarar hon att det är

ämnesläraren som ska fixa sina egna problem. Det går att prata med IT-ansvarig men denna har inte

den tid som krävs för att hjälpa alla med deras problem. Utbildning, berättar hon, kom från PIM-

utbildningen  och  coachning  har  kommit  i  form  av  workshops  men  det  är  väldigt  mycket  så

individuellt behöver alla ta anteckningar för att sedan lära sig själva på egen tid. Dessa workshoppar

tror hon utvärderades men inte PIM-utbildningen, om de sedan ändrades har hon ingen aning om.

Carin tror att lärplattformen InfoMentor kan ha varit en systemändring för att stödja 1:1 men hon

tycker inte de två hör ihop. När det gäller organisatoriskt stöd så infördes superanvändare, lärare

som skickades på kurser och sedan lärde dessa ut vad de lärt sig till de andra lärarna när de kom

tillbaka.  Dessa  kurser  var  dock  ca  2  timmar  och  det  togs  upp  mycket  information  som dessa

superanvändare lätt glömde. Hon menar att det bör finnas en vettig central utbildning, nu är det

mesta informellt. Ibland kan inte superanvändarna gå på kursen och någon annan lär sig då istället

så kunskapen är väldigt splittrad. Hon menar att lärarna kommer behöva lära sig allt eftersom, även

om det inte är ett ultimat resultat. Carin fortsatte sedan med att tala om att det förväntade resultatet

av 1:1-satsningen troligtvis var att lärarna inte skulle behöva läsa handskriven text samt kunna dela

ut uppgifter och material digitalt. Detta kan man nu menar hon men när hon ska rätta behöver hon

skriva ut det och då hjälper det inte, men hon tror detta kan bli bättre med tiden. Om införandet av

datorerna ledde till  de förväntade resultateten är dock omätbart då det arbetas med för tillfället.

Utvärdering  känner  hon dock inte  finns,  nu  förändras  även användandet  på  grund av  den nya
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lärplattformen men ingen har frågat hur det går. Enligt henne har ingen varit intresserad av deras

åsikter, inte inom kommunen åtminstone. Hon berättar att det finns en utsedd grupp i kommunen

men dessa kopplar inte deras arbete mot skolan som faktiskt jobbar med införandet så det är inte

förankrat ordentligt.

Erik förklarade att  det på Norrhammarskolan inte  fanns någon speciell  grupp som skulle  sköta

införandet, på hans gamla skola styrde dom själva upp arbetet men det kom inget uppifrån. David

lade till att det kom individer från en IT-avdelning på kommunen. Skolan skulle då tillhandahålla

personal  och  lokal  på  skolan  och  tillsammans  med  individer  från  IT-avdelningen  skulle  de  ge

datorerna till eleverna. Detta var dock bara om hur datorerna skulle distribueras, någon skulle bli

ansvarig men det fanns ingen information angående kompetens hos individen eller vad hen skulle

göra. Utbildningsmässigt var det PIM-utbildningen som gav arbetssätt de kunde använda sig av på

miniminivå.  Det  var  dock  inte  om hur  lärarna  skulle  jobba  med  datorerna  utifrån  ämne  eller

liknande utan det var upp till individerna berättar David. Coachning har bestått av två workshops

fortsätter  han  sedan,  dessa  har  fungerat  bra  men  det  behövs  mer.  Båda  workshoparna  blev

utvärderade, speciellt önskemål lades stor vikt på, och David påpekade att han kan se att lärare

provat arbetssätten som blivit utlärda på workshoparna. David lade även till att det går boka de IKT-

ansvariga på kommunen, men det är bara en som arbetar mot årskurs 6-9 och de har även andra

arbetsområden. De ska ta fram riktlinjer åt skolorna men dessa kommer aldrig ut. Erik menar att

inga systemändringar utförts för att stödja 1:1-satsningen vilket är problematiskt då de använder ett

väldigt låst system. Norrhammarskolan är låst både i plattform, programvaror och själva datorerna

är låsta, inte elevernas men lärarnas. Detta gör arbetet komplicerat då det blir svårt för lärarna att

möta eleverna, det enda likvärdiga systemet är InfoMentor som han tror kom i samband med 1:1-

satsningen. InfoMentor är det enda likriktade i systemväg för skolan. När det gäller organisatoriska

förändringar talade Erik om något som kallas skola x, ett certifikat så inga utomstående kan logga in

på skolnätet. Detta styr eleverna till att använda sina datorer, det enda redskapet som nu kan nå

nätet, och gör det även enklare för dom att att använda sig av det. Skola x kan ses som ett slags

belöningssystem för att styra eleverna till att använda datorerna på ett bra sätt. Varken David eller

Erik har något minne av en klar bild på vad införandet skulle resultera i och enbart pilotskolorna,

som testade 1:1-satsningen först, har blivit utvärderade.

4.2.5 Införandeprocess fas 4: Fullständigt införande 

Adam förklarade  hur  alla  lärare  tänkte  olika  på  olika  ämneshåll  gällande  hur  datorerna  skulle

användas i  undervisningen.  Enligt  honom har datoranvändningen ökat  efter  införandet  men hur
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användandet  matchar  mot  målsättningen  hade  han  svårt  att  svara  på.  Han  tror  att  delar  av

målsättningen uppfylls men detta är bara gällande den informella planen som lärarna själva skapat.

Uppifrån tycker han att det bara tagits beslut om att datorer ska användas och inte varför eller hur de

ska användas.  Då det inte fanns någon officiell  plan,  vad Adam vet,  har det inte utförts  någon

mätning gällande hur målsättningarna har uppfyllts. Adam fortsatte sedan förklara att det var ytterst

lite  utbildning under  införandet,  den som fanns var  innan införandet.  Det  fanns någon halvdag

minns han där det talades om användbara gratis-programvaror och coachning är det han som stått

för, utan att själv få någon. När det gäller systemfrågor och bristande systemkapacitet anser Adam

att nätverket är det största problemet, samt att elevernas datorer inte är låsta men att lärarnas är det

vilket leder till problem gällande vilka programvaror som de kan använda i undervisningen. Han

tycke det är stort förtroende för eleverna men inte för lärarna.

Berit höll med Adam om att det inte fanns någon specifik plan för införandet och inte heller kan hon

minnas någon mätning på om datorerna används på ett korrekt sätt. Hon tycker dock att det under

införandet har funnits utbildning, coachning och teknikassistans för de som vill ta del av det. Hon

menar att det finns lärare som inte använder datorerna i undervisningen och att dessa heller inte har

något intresse att lära sig. Bristfällande intresse menar hon är ett bekymmer men hon anser att

utbildning finns,  både extrahjälp vid behov samt utbildningstillfällen de kan anmäla sig till  via

nätet.  Hon  höll  med  Adam  om att  de  största  problemen  gällande  systemfrågor  och  bristande

systemkapacitet är nätet. Nätet har nyligen bytts ut men det finns fortfarande problem något som

kan  leda  till  kritik  mot  användandet  av  datorerna.  Hon tar  också  upp problemet  med de  låsta

lärardatorerna där eleverna har större behörighet gällande hämtning av programvaror.

Carin tar också hon upp att hur datorerna skulle användas inte var definierat, enligt henne delade

dom bara ut datorer. Hon säger att lärarna i början använde datorerna mycket men att allt eftersom

har det blivit mindre. Carin tar även upp att datorerna i början användes mycket till saker de inte var

tänkta för, men att detta minskat efter att eleverna började använda telefoner. Hon fortsätter sen med

att eftersom nätet nu bara fungerar till datorerna kanske det kommer bli mer datoranvändning från

elevernas håll, lärarna försöker styra mot detta. Under införandet talar Carin om att när det gäller

utbildning, coachning samt teknikassistans så har det funnits specifika eftermiddagar hon kunde gå

på ifall hon hade frågor. Om hon kände att utbildning saknas skulle hon höra av sig till Brinken, hon

förklarar även att hon är en så kallad superanvändare. Med detta menas att hon har blivit lärd om

hur datorerna ska användas och sedan ska hon lära ut dessa lärdomar till sina kollegor.  Carin menar

att den coachning hon har fått har varit de där eftermiddagarna och om sedan hennes kollegor tycker

att hon lärt ut tillräckligt kunde hon inte svara på. Hon tar, som föregående intervjuobjekt, upp
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problemen med de låsta datorerna till lärarna och nätkapaciteten. Hon tillägger att hon behöver ha

dubbla system för lektioner nu, ett arbetssätt om datorer och internet fungerar och ett annat ifall

tekniken inte håller. Hon tycker det går bort mycket tid på små teknikproblem, ett annat problem

hon nämner är att datorerna inte har CD-rom funktioner vilket är problematiskt då hon använder sig

mycket av CD-rom i sin undervisning.

David menar att planer för hur datorer ska användas i skolan ser olika ut på olika skolor då det inte

finns ett enhälligt beslut. Planerna är personbundet och lokalt på varje skola, men han berättar även

att när det gäller mätning av om användningen av datorerna sker korrekt har gymnasieskolor sagt att

eleverna har en bättre datorkunskap. Inofficiellt berättar även Erik att på hans gamla skola mätte de

eleverna som kommit tillbaka till skolan och berättat om hur de upplever sin datorkunskap. Han

fortsatte sedan med att utbildning och coachning finns men den är lokalt och privat mer än från

kommunens håll. Teknikassistans finns dock som fungerar bra då det har en anställd på skolan mot

detta och det denna inte kan lösa skickas vidare till en IT-avdelning som tar hand om problemen.

Utöver denna tekniska assistans är det de tidigarenämnda IKT-utvecklare på kommunen man kan

tala med. Erik håller även han med om problemet med de låsta datorerna till lärarna och lägger till

faktorn att vid uppdateringsbehov av programvara blir alla lärares datorer obrukbara i en vecka eller

mer. Han säger att infrastrukturen är tillräcklig men då det är låst skapas det problem.

4.2.6 Införandeprocess fas 5: Expansion

När det gäller utbildning eller coachning i dagsläget är Adam osäker på om det finns men han tror

inte det. Han menar att lärare sällan får utbildning vid nya införanden, de förväntas klara av det

oavsett, detta inkluderar inte exempelvis expedition som får utbildning i nya system de ska använda

sig av. Adam tror heller inte att det fanns någon övervakning lokalt på skolan hur införandet faktiskt

gick. När det gäller teknikassistans i nuläget menar Adam att det inte finns, han berättar att de hade

en  liten  grupp  som  träffades  och  diskuterade  frågor  som  kom  upp  men  ingen  konkret

teknikassistans. Det är han som är ansvarig till 450 elever och hans kollegor på väldigt liten del av

hans arbetstid. Han kan få hjälp vid fel som han inte är behörig att laga, lägger han dock till, men

han anser att kommunen har skickat ut många datorer men de har gjort väldigt lite åt den tekniska

assistans-biten. Adam menar dock att barn och familjer allt som allt gynnas av detta införande, även

om vissa svagpresterande elever som skulle kunna dra nytta av datorerna ofta fungerar tvärt om.

Detta på grund av lockelser som spel och dylikt men genomsnittligt menar Adam att införandet är

gynnsamt för kommunens barn och familjer.

Berit tar dock ofta upp att utbildning finns, och har funnit,  under hela införandet och att lärare
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enbart behöver be om det. Övervakning av införandet tror hon dock inte har skett, åtminstone inte

lokalt på skolan. Teknikassistans känner dock Berit att skolan har, hon nämner en IT-ansvarig på

skolan som kan hjälpa lärare och elever som har bekymmer. Även hon tycker, som Adam, att i

överlag gynnas barn och familjer av detta införande då det är mer rättvist och jämlikt när alla elever

har tillgång till en dator.

Carin håller med Berit då hon tror att utbildning och coachning finns om man man ber om det, hon

känner dock inte att utbildning är problemet. Enligt Carin fungerar inte de tekniska grunderna och

hon tycker att den tekniska delen måste bli bättre. Som det är nu går det inte inte lämna in en dator

på lagning för då blir man utan dator under tiden den lagras och kan inte exempelvis föra närvaro.

Carin tror att rektorn är den som sköter övervakningen på skolan gällande införandet, lärarna gör

det inte fortsätter hon med. Hon berättar att hon försöker göra felanmälningar och att hon tror att

rektorerna mest ser till att alla elever har datorer. När det gäller den teknikaassistansen som finns nu

tar hon upp HelpDesk som får de felanmälningar lärarna försöker ge men inget kommer tillbaka till

de  som lägger  anmälningarna.  Carin  slutar  med att  förklara  att  efter  införandet  känner  hon att

glappet har blivit större mellan elever vars familjer har datorer och kan med systemet och de som

inte har det. De elever vars familjer har datakunskap gynnas men de som har familjer som inte har

det exkluderas.

David berättar att kommunen inte ger fortsatt utbildning eller coachning utan varje skola ska själva

hantera detta,  med stöd av IT-utvecklingspedagoger  som de kan kontakta.  Det  finns heller  inte

teknikassistans utan det som finns är support för felanmälan och datorerna går sönder och när det

gäller övervakning sa han att det finns en utvärdering de gör. Men allt som allt menar ändå David

att barn och familjer gynnas av detta införande, inte minst eftersom de nu kan kompensera hur IT

ser ut hemmavid men tillgång och dylikt.

4.2.7 Lyckat införande av IT i skolan

Nedan  (Tabell  6)   följer  svaren  angående  hur  bra  införandet  av  privata  persondatorer  tillför  i

lärandet.  Dessa  svar  är  tagna  från  en  enkätundersökning  (Bilaga  3)  skickad  till  alla  lärare  på

Norrhammarskolan och sedan sammanställda i denna tabell. Trots att den skickades till alla lärare

på skolan svarade dock enbart nio på den. Utifrån att räkna vilket nummer majoriteten svarade visas

även ett summerande svar som visar skolans övergripande syn på hur bra principen uppfylls med

hjälp av den införda tekniken.
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Tabell 6, Principerna gällande hur IT bör tillföra i skolan

Källa: Författaren med principer tagna från Kvavik et al. (2004).

Principer 1 2 3 4 5

Kommunikation 0% 22% 33% 11% 33%

Aktivt lärande 11% 11% 44% 33% 0%

Återkoppling 11% 0% 66% 11% 11%

Studentkontroll 22% 33% 33% 11% 0%

Kortar ned tiden som elever spenderar på uppgifter. 11% 0% 44% 44% 0%

Tabell 6 visar lodrätt de olika principerna gällande hur IT bör tillföra i skolan utifrån Kvavik et al.

(2004).  Vågrätt  kan man se 5 siffror,  1  betyder  att  principerna  inte  uppfylls  alls  och 5 att  det

uppfylls helt och procentuella siffrorna på varje rad indikerar svaren från enkäten (Bilaga 3) till

lärarna på Norrhammarskolan. Det optimala vore att att alla principer fick 100% på kolumn 5, det

vill säga att alla principer uppfylldes helt. 
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5. Analys

Analyskapitlet avser att analysera den information som samlats in samt jämföra den mot teori med

hjälp av analysmodellen. Analysmodellen är baserad på teorin som tas upp i teori-kapitlet mot det

empiriska  materialet  som  sammanställs  i  empirikapitelet.  Analysmodellens  alla  dimensioner

kommer sekventiellt genomgås nedan.

5.1 Analys av införandet

Analysen som följer nedan använder analysmodellens (Figur 1) struktur och uppbyggnad då den är

indelad efter samma kategorier, såsom kritiska aktiviteter vid förändring, införandeprocessens fem

faser samt lyckat införande av IT i skolan. I analysen flätas empiri och teori ihop och ställs mot

varandra.

5.1.1 Kritiska aktiviteter vid förändring

Kritiska aktiviteter vid förändring 1:Motivera förändring

Alla IO på Norrhammarskolan var enande om att innan införandet började talades det till viss del

om möjligheterna men utifrån deras svar var det mest problem, både tekniska och praktiska, som

fick störst  fokus.  Enligt  Cummings och Worley (2008) har  organisationer  tendenser  att  försöka

undvika  förändringar  och  de  tar  upp  att  motivering  är  en  stor  del  av  förändringsarbete.  Alla

intervjuade förklarade att det fanns personal som var skeptisk eller negativ mot förändringen men

inget aktivt arbete utfördes för att motivera dem. Skolledningen berättade att samtalet diskuterades

på  olika  personalträffar,  ofta  de  eventuella  tekniska  problemen  fick  då  mycket  fokus,  men

motivationsaspekten verkar inte ha tagits upp. Möjligheter och problem talades det svepande om

berättade  alla  IO men att  aktivt  arbete  för  att  motivera  de som var  negativa mot  förändringen

utfördes ej. Adam berättade att det var en för liten minoritet som behövde motivation för att den

skulle tillhandahållas och Carin menade att alla förstod att även om man inte var motiverad till

förändringen behövde den utföras. Cummings och Worley (2008) menar dock att om inte personal

känner  sig  motiverad  till  förändringen  kan  de  försöka bromsa  eller  stoppa  den vilket  kommer

försvåra införandet. Carin och Berit berättade även att vissa lärare nästan inte använder datorerna,

åtminstone inte i feedbacksyfte, något som kanske skulle ha sett annorlunda ut om denna lärare

kände motivation till förändringen innan införandet påbörjades. Erik och Carin tog båda upp att

största motståndet till förändringen från personalens håll var bristande kunskap och för att styrka

detta utfördes en utbildning som skulle täcka mininivån men då denna aldrig utvärderades är det
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svårt att fastställa om motivationen höjdes av denna aktivitet.

Kritiska aktiviteter vid förändring 2: Skapa en vision

Cummings och Worley (2008) samt Susman et al. (2006) lägger stor vikt vid en vision när det gäller

förändringsarbete, något som ska leda till en gemensam riktning för organisationen, detta kan man

se var bristfällande på Norrhammarskolan. Endast Carin ansåg att det fanns en vision, och enligt

henne passade denna bra mot skolans värderingar, något Cummings och Worley (2008) menar är

viktigt. Men att skolan inte hade en officiell och erkänd vision av förändringen försvårar arbetet

mycket. Erik och David menade att detta beror på otydliga direktiv från kommunen. Cummings och

Worley (2008) menar dock att om de tagit fram en gemensam vision till förändringen hade det blivit

lättare att hantera förändringen vilket i sin tur skulle stödja införandeprocessen. Att beslutet kom

plötsligt är något som också togs upp mycket, som även kommunen förklarade, kan ha varit en

anledning till att en gemensam vision för förändringen inte skapades. Eventuellt bör dock skolan ha

nyttjat av att ha en officiell framtidsvision som passar mot kärn- ideologin av skolan.

Kritiska aktiviteter vid förändring 3: Uppehåll stöd

Cummings och Worley (2008) samt Susman et al. (2006) talar om vikten att stöd för förändring ska

finnas  högt  upp  i  ledningen,  detta  för  att  denna  person  ska  ha  nog  mycket  inflytande  inom

organisationen för att kunna stödja förändringen. Alla IO höll med om att detta fanns, exempelvis

berättade skolledningen att  det var ett  politikerbeslut vilket kan ses som individerna med störst

inflytande. Men det är inte optimalt att skolledningen själva var kritiska mot förändringen när det är

dem som ska styra förändringen lokalt. För att fastställa att förändringen har stöd från någon med

inflytande inom skolan som då kan hjälpa leda organisationen genom förändringen (Cummings och

Worley 2008) bör mer arbete utförts för att fastställa att skolledningen på skolan var positiv till

förändringen. Alla nyckelpersoner borde ha identifierats och de borde lagts resurser för att fastställa

deras stöd,  detta  då stöd från ledningen är  viktig  för förändringsarbete  (Cummings och Worley

2008)

Kritiska aktiviteter vid förändring 4: Hantera förändringen

Det var väldigt blandade åsikter gällande hur förändringen hanterades, Adam tyckte exempelvis att

den  hanterades  väldigt  dåligt.  Enligt  honom  hade  all  fokus  lagts  på  tekniken  och  för  lite  på

användning av denna teknik, något Berit dock inte höll med om. Adams åsikt stärktes dock från

skolledningen som även dem kände att de fått väldigt oklara förklaringar på vad som förväntades

åstadkomma. De tyckte dock även att de tekniska aspekten fungerat dåligt men största problemet

var att de inte hade direktiv gällande någon utbildningsplan eller vad införandet skulle resultera i.
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Cummings och Worley (2008) samt Susman et al. (2006) menar dock på att förändringen borde ha

varit  planerad  med  de  aktiviteter  och  engagemang  som  krävs  av  förändringen.  Kommunen

förklarade  att  det  fanns  en  införandeplan  och  de  gav  PIM-utbildningen  men  enligt

Norrhammarskolan var detta inte nog tydligt för att kunna hantera förändringen på ett korrekt sätt.

Skolledningen  talade  även  om  att  de  tar  fram  en  plan  över  användningen  av  datorerna  i

undervisningen men detta är ett aktivt arbete efter införandet redan påbörjats. 

Kritiska aktiviteter vid förändring 5: Bekräfta förändring

Cummings och Worley (2008) tar även om vikten att fastställa att de resurser förändringen kräver

ska finnas innan införandet startar, trots  detta känner både Adam och Berit  att utbildningen var

bristande. Carin kände dock att teknikassistensen var ett större problem, att lagning av datorer tog

för lång tid och att de då inte fick en lånedator, enligt henne skulle kommunen behövt lagt mer

resurser där. Trots att Berit kände att det var bristande utbildning tyckte hon ändå att de resurser

förändringen krävs i överlag fanns, kompetensen var enligt henne nog. Erik talade om att den enda

resurstilldelningen för införandet var tre IKT utvecklare på kommunen som skulle stödja skolorna

men detta var inte nog enligt honom. Att de intresserade och kompetenta individerna på skolan fick

tillgodose de resurser som förändringen krävde betyder att kommunen inte gav de resurser som

krävdes. Cummings och Worley (2008) talar om hur resurstillförseln är viktig vid förändringsarbete

och då majoriteten av IO inte kände att den var tillräcklig kan även detta hindrat införandet.

5.1.2 Införandeprocessen fas 1: Utforskning 

Fredrik var med i förvaltningens IT-styrgrupp i Skellefteå kommun där  han och de övriga i gruppen

planerade detta, och liknande, arbete. Som Smith et al.(2014) tar upp är detta ett viktigt steg när det

gäller  utvecklingsfasen  av  införandeprocessen.  IT-styrgruppen  informerade  till  förvaltningens

ledningsgrupp  om  arbetet,  Fredrik  var  vid  det  tillfället  delaktig  i  både  IT-styrgruppen  samt

ledningsgruppen.  Enligt honom var gruppen som ansvarade för införandet alla informerade om

deras ansvar och det fanns, och finns, en plan över hur utdelningen av datorerna ska se ut, något

som,  enligt  Smith  et  al.  (2014),  är  väldigt  viktigt.  Politikerna  hade  utfört  beslutet  och  de  fick

kommunen förhålla sig till, detta förklarar Fredrik är för att skolan är en politiskt styrd organisation.

När det gäller undersökning av behov till förändringen, något Bertram et al. (2015) berättar är en

viktig del av denna fas, menar Fredrik att det utfördes omfattande förberedande arbete under flera

år. Arbete visade hur andra kommuner hade gjort och undersökning över hur deras upphandlingar

såg ut något som visar på hur lösningen är kompatibel till verksamheten vilket Bertram et al. (2015)

menar  är  viktigt.  En annan anledning till  att  undersökningen tog  så många år  var  även för  de
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väntade på ett politiska beslut för att arbetet kunde starta. Han berättar att det var IT-styrgruppen

som huvudsakligen skötte undersökningen samt deltagare från IT-avdelningen på kommunen. 

Smith  et  al.  (2014)  och  Bertram  et  al.  (2015)  talar  båda  om  vikten  att  undersöka  olika

lösningsalternativ  och  enligt  Fredrik  hade  detta  utförts  innan  beslutet  på  kommunal  nivå  togs

gällande hur skolans hantering av elevdatorer skulle genomföras. Att eleverna skulle få lånedatorer

menar  Fredrik  inte  var  ett  förvaltningsbeslut.  Förutom  alternativet  med  personliga  lånedatorer

eleverna själva fick rå om tittade de även på möjligheten att erbjuda lånedatorer som skulle finnas

på skolan, som eleverna kunde få tillgång till på skoltid. De undersökte även möjligheten att låta ett

företag sköta hela införandet. Beslutet blev dock att datorerna skulle lånas ut till elever som skulle

ansvara för dem under hela dess skolgång samt de bestämdes att kommunens IT-avdelning skulle

sköta införandet. 

Fredrik  berättade  även att  beslutet  meddelandes  till  IT-styrgruppen via  förvaltningschefen,  men

beslutet  togs  utanför  förvaltningen.  Han  är  osäker  på  om  beslutet  var  baserat  på  politiskt

ställningstagande eller om det var kommunens IT-avdelning. Enligt Fredrik utfördes ett arbete som

visade nuvarande situation som även belyste eventuella förändringar, ett aspekt Smith et al. (2014)

tar upp som viktigt vid denna fas i införandet. Det var representanter från IT-avdelningen som var

med  i  processen  genom fast  representation  i  förvaltningens  IT-styrgrupp,  det  fanns  därmed  en

kontinuerlig  kommunikation mellan dem om vilka  möjligheter  som fanns för  att  införa ett  1:1

koncept. 

5.1.3 Införandeprocessen fas 2: Installation 

Styrgruppen på kommunen var den övervakande gruppen gällande införandet men det var inte dem

som tog beslutet. Enligt Fredrik fanns koncist material på hur införandet skulle gå i form av en slags

införandeplan och kommunikation fastställdes genom representanter i IT-avdelningen, något Smith

et  al.  (2014)  menar  att  ett  införande  bör  ha.  De  utförde  även  de  förändringar  som krävdes  i

infrastrukturen exempelvis genom att skapa en grundläggande utbildning till lärare och skapandet

av IKT-avdelningen som både Smith et al. (2014) och Bertram et al. (2015) skriver är en del av

denna  fas.  Dock  menade  IO  på  Norrhammarskolan  att  de  inte  fått  konkreta  direktiv  på  hur

satsningen  skulle  införas,  och  inte  heller  hur  den  skulle  användas.  De  tog  även  upp  att  IKT-

avdelningen inte har de resurser som krävs för att stödja skolan på ett bra sätt. Kommunen delar

dock inte denna åsikt vilket leder mig till att känna att kommunikationsloopar mellan styrgruppen

och  skolorna  inte  fungerar  på  ett  korrekt  sätt.  Då  Smith  et  al.(2014)  tar  upp

kommunikationsstrukturer som en viktig aspekt och trots att Fredrik berättar att det togs fram var
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detta inte något som nådde Norrhammarskolan. Att sedan majoriteten av IO på Norrhammarskolan

tycker  att  utbildningen  kommunen  tillhandahöll  inte  var  tillräcklig  visar  även  detta  på  att

resurstilldelningen inte  uppfyllde behov och kommunikationen bevisligen bristande.  Fredrik tog

även  upp  att  skriftlig  information  till  elever,  föräldrar,  lärare  och  rektorer  togs  fram  för  att

säkerställa kommunikation och stöd men då samtliga IO förutom Carin kände att det inte fanns en

tydlig  bild  på  vad  införande  innebar  var  detta  inte  tillräckligt.  Att  informera  personal  och

organisation är en stor del av denna fas enligt Bertram et al. (2015) och något som enligt IO verkar

britsfallande.

Fredrik tog även upp att rektorer och lärare hade möten med kommunen där frågan diskuterades

men eftersom IO på Norrhammarskolan ansåg att införandet var otydligt var dessa inte nog. Smith

et  al.  (2014)  tog  upp  att  koncist  material  gällande  kommunikation  och  stöd,

infrastrukturförändringar ska ske efter behov och införandeplan ska delas ut till intressenter. Allt

detta menar Fredrik att kommunen utförde och även utifrån svar av IO på Norrhammarskolan går

det se att dessa aktiviteter utfördes men att det inte mötte de behov som Norrhammarskolan hade.

Fredrik kommer inte ihåg om det utfördes något mindre test för att se hur förändringen fungerade

praktiskt men att några elever fick testa ha datorer från årskurs 6 till 9. Förslaget testades alltså

aldrig fullt ut utan då det var politiskt viktigt att alla eleverna skulle få en egen dator gick.

5.1.4 Införandeprocessen fas 3: Inledande införande 

I denna fas menar Smith et al. (2014) att lokala grupper på skolan samt teknikassistans-leverantörer

tillsammans ska ge tillsyn på införandet på Norrhammarskolan. IO på skolan är dock osäkra på om

det funnits någon grupp på skolan och tar upp någon IT-grupper som fanns i början, men någon

grupp som ansvarat för införandet menar skolledningen på Norrhammarskolan att det inte funnits.

Det  var  en  grupp  från  IT  avdelningen  som  kom  till  skolan  och  sedan  skulle  skolledningen

tillhandahålla en lokal samt en individ som skulle få ansvaret för införande. Dock tog Erik upp att

individen som skulle bli ansvarig fick ingen förklaring över vad ansvaret skulle innebära, inte heller

fanns det några krav på kompetens. Detta betyder att den grupp som Smith et al. (2014) anser ska

finnas  på  skolan  för  att  hantera  införandet  var  en  individ  som  inte  var  medveten  om  vilka

arbetsuppgifter hen hade. Hantering av införandet är även något Bertram et al. (2015) tar upp. Smith

et al.  (2014) tar även upp att coachning samt utbildning ska vara tillgängliga för att säkerställa

fidelitet.  Utbildningen  fanns  innan  införandet  men  uppfyllde  bara  miniminivån  enligt  IO  på

Norrhammarskolan och coachningen var i form av en IT-ansvarig på skolan som hade väldigt lite

tid till detta. Det fanns även några Workshops för att hjälpa coacha lärarna att använda de införda
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elevdatorerna på ett bra sätt men då det inte fanns några tydliga direktiv på hur de ska användas är

det svårt att kontrollera om fidelitet finns och om den ökar eller sjunker med tiden. 

Smith  et  al.  (2014)  tar  även upp att  data  gällande  införandets  alla  aspekter  ska  samlas  in  och

Bertram et al. (2015) skriver om att man bör initiera förbättringscykler vilket kräver en utvärdering.

Någon utvärdering eller datauppsamling av hur datorerna används i undervisningen har dock inte

utförts.  Enligt  IO  har  inte  styrgruppen  i  kommunen  kunnat  ta  del  av  de  erfarenheter

Norrhammarskolan gick igenom. Det tas även upp att planerade systemändringar och organisatorisk

stöd nu bör ha förändrats efter behov för att stödja lösningen (Smith et al. 2014). När det gäller

systemändringar tog samtliga IO upp att nätkapaciteten inte stödde lösningen, något som ledde till

att det nyligen byttes ut, detta är långt efter införandet. Det talades även om en lärplattform som

många IO tror att styrgruppen införde för stöda användandet av elevdatorerna, dock togs det aldrig

konkret upp om så var fallet. Enligt Fredrik utfördes de planerade förändringarna men då IO på

Norrhammarskolan berättar att förändringarna inte var tillräckligt planerade pekar även detta på

bristfällande kommunikation. De interna workshoparna på skolan blev dock utvärderade och dessa

ändrades efter behov för att stödja lösningen. En systemfråga som alla IO tog upp som försämrar

användandet av elevdatorerna är de låsta lärardatorerna som inte tillåter datorerna att användas från

lärares håll optimalt vis.

En förändring på skolan var att det anställdes någon som skulle ansvara för införandet på skolan,

något  Bertram  et  al.  (2015)  menar  som  viktig,  men  då  dessa  uppgifter  inte  specificerades

utvecklades denna position till att hantera ledningsfrågor. IT-ansvarig som fanns på skolan innan

införandet skulle fortsätta vara det när datorerna fördes in i verksamheten men då hens tid eller

utbildning inte  förändrades var  det  inte  en optimal  lösning. Samtliga IO på Norrhammarskolan

talade om hur utbildningen handlade om att lärare för lära sig på egen hand, oavsett om de kände att

den  befintliga  utbildningen  var  tillräcklig.  De  införde  superanvändare,  lärare  som  fick  gå  på

workshop för  att  sedan lära  ut  sina kollegor  men att  tro att  någon som gått  en 2 timmar lång

workshop har kompetens nog att lära ut dessa kunskaper känns naivt. 

Smith et al. (2014) tar i denna fas upp att utvärdering av införandet sker för att förbättra införandet,

både till andra skolor samt till den egna verksamheten något även Bertram et al. (2015) talar om.

Ingen av IO på Norrhammarskolan har något minne av en utvärdering, då det heller  inte fanns

tydliga  förväntningar  är  det  svårt  att  se  om  fidelitet  finns  av  lösningen.  Dock  har  någon

kommunikation  utförts  då systemproblemen gällande  nätet  försöker  åtgärdas  genom något  som

kallas skola x. Det innebär att ett certifikat laddas ned på datorn vilket då ger hens dator tillträde på

skolnätet, detta skulle även skapa bättre nätkapacitet som var en stor systemfråga. 
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5.1.5 Införandeprocessen fas 4: Fullständigt införande 

Smith et al. (2014) och Bertram et al. (2015) menar båda att när organisationer når denna fas ska

lösningen framgångsrikt införts  på inledande platser och resultatet  av införande har utvärderats.

Fredrik berättade dock att införandet aldrig testades fullständigt i någon skolan vilket betyder att

alla  skolor  var  inledande  skolor.  Dock  menar  samtliga  IO  på  Norrhammarskolan  att  ingen

utvärdering har utförts på skolan och att mätning av resultat är svårt då de inte fanns någon konkret

plan  enligt  dem.  Adam  talade  om  hur  han  själv  kan  se  att  datoranvändningen  ökat  och  de

målsättningar från den inofficiella plan som lärarna på skolan utförts tycker han uppfylls bra. Men

då det inte fanns någon officiell plan är det svårt att veta vad som förväntades något som försvårar

utvärdering. Carin menar också på bristande förklaring på datoranvändning men enligt henne har

användandet, motsagt till vad Adam förklarat, minskat. Skolledningen backade åsikten om att ingen

officiell plan fanns man kunde mäta resultat från, utan att skolor själva skapade dessa planer, den

mätning han sett är att gymnasieskolor säger att datakunskapen är större bland eleverna. Fideliteten

av lösningen tar  både Smith et  al.  (2014) och Bertram et al.  (2015) upp som en viktig  del att

fastställa men det är dock svår att avgöra i detta fall då det inte finns uttalade förväntningar på

införandet.

Det tas även upp att utbildning, coachning och teknikassistans ska finnas genom processen (Smith

et  al.  2014)  något  det  finns  skildrade  meningar  om hos  IO.  Alla  IO är  överens  om att  innan

införandet  utfördes  en  utbildning  men  efter  detta  fanns  enligt  dem  ingen  officiell  utbildning.

Coachning har funnits i form av två workshops vilket vissa IO tyckte var tillräcklig medan andra

inte  kände desamma.  Detta  tyder  på att  utbildning och coachning fanns men att  detta  inte  var

officiellt tillgänglig information till alla i personalen. När det gäller teknikassistans menar dock de

flesta IO att det fungerar bra, det finns en ansvarig på skolan och de hen inte kan sköta skickas

vidare till IT-avdelningen. Det tilldelades dock inte någon ny IT-ansvarig utan det var samma roll

sedan innan införandet, utan förändringar gällande resurser och utbildning. Detta även trots att det

nu blev ungefär 450 elever med datorer som behövde teknisk assistans samt alla kollegor och ingen

ytterligare tid för att lösa deras problem. Utifrån de olika IO verkar detta dock inte vara något

problem utan samtliga känner att teknikassistansen fungerar bra, dock anses inte inte denna själv ha

fått  någon  coachning.  Erik  tog  även  upp  IKT-utvecklarna  på  kommunen  som  ska  agera

teknikassistans men att dessa inte har de resurser som krävs för att stödja skolan i dessa frågor.

Bertram et al. (2015) talar i denna fas om hanteringen av införande drivers och Smith et al. (2014)

talar  även dem om att  systemfrågor  ska lösas  och systemet  ska nu ha kapacitet  att  stödja nya

lösningen. Den största systemfrågan IO har tagit upp har varit nätet något som för tillfället försöker
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lösas genom skola x-satsningen. Det ska resultera i att enbart skoldatorerna har tillträde till nätet

och därför minska påfrestningen på det trådlösa nätverket. Om detta löser denna systemfråga är

dock i dagsläget oklart. Ett annat problem samtliga intervjuobjekt på Norrhammarskolan tog upp är

låsningen av lärarnas datorer som resulterar i komplikationer gällande användandet av datorerna när

inte  alla  inblandade  har  tillgång  till  samma  programvaror.  Erik  lade  även  till  att  vid

programuppdateringar  kan  lärarnas  datorer  bli  obrukbara  längre  perioder  då  låsningen  gör

uppdateringen mer komplicerad, små tekniska problem som tar undervisningstid tar även Carin upp.

Hon menar att förtroendet för tekniken är svag då det ofta uppstår problem, detta leder till dubbla

system så lektioner inte behöver gå bort när datorer eller uppkoppling inte fungerar.

5.1.6 Införandeprocessen fas 5: Expansion

Smith et al. (2014) beräknar att ledningsteamet i denna fas utökar och stödjer alla nya platser samt

att  pågående  utbildning  och  teknisk  assistans,  coachning  och  tillsynsverksamhet  fastställer

utövnings-fidaliteten. Då införandet av elevdatorer inte testades fullt ut i någon skola innan alla

skolor i kommunen startade detta arbete betyder det att denna fas och den tidigare fasen i detta fall

hör  ihop.  Införandeprocessen  av  Bertram et  al.  (2015)  menar  dock att  denna fas  är  en  del  av

föregående fas. Adam tror inte att det finns varken coachning eller utbildning tillgänglig i dagsläget

och  tekniska assistansen fanns i form av en liten grupp som träffades och diskuterade frågor förr

men aldrig någon konkret teknikassistans. Det blev Adam som är ansvarig för de bitarna nu på

väldigt liten arbetstid och vid fel han inte är behörig till kan han skicka vidare. David bekräftar att

utbildning och coachning i dagsläget ligger på skolan och från kommunen finns inget. De kan dock

kontakta  IT-utvecklingspedagoger  som  kan  stödja  men  inga  nya  utbildningar  eller  tillgänglig

coachning finns från kommunens sida. Adam, Berit och Carin tycker alla att teknikaspekten på

införandet fungerat dåligt men både Berit och Carin är nöjda med teknikassistansen. David berättar

dock att det inte finns någon teknikassistans utan det dom har tillgängligt är support för felanmälan.

Berit och Carin menar dock på att utbildning finns i nuläget och har funnits genom hela processen,

allt lärare behöver göra är att be om detta. Hantering av förändring tar Bertram et al. (2015) som ett

viktigt steg i denna fas och Smith et al. (2014) tar upp detta som övervakandet av införandet. Både

Berit och Adam anser att övervakning inte har utförts, inte på lokal nivå. Carin nämner att hon tror

att rektorerna sköter detta då lärarna inte gör det. David tar upp att det utförs en utvärdering som de

svarar på nu och det är allt. Samtliga IO menar dock på att Barn och familjer gynnas av införandet

vilket är det sista resultatet Smith et al. (2014) i denna fas. Carin och Adam lägger dock till att vissa

elever tyvärr inte gynnas så bra som de skulle kunna men i överlag är införandet positivt i detta
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aspekt.

5.1.7 Lyckat införande av IT i skolan

Införandeprocessen  bör  resultera  i  en  lyckat  införande,  vilket  i  sin  tur  betyder  att  den  införda

informationstekniken ska tillföra till lärandet på skolan. När det gäller bra lärande finns det olika

principer som säga vara viktiga i skolan och en sammanställning av teori angående detta användes

av en ECAR-studie som utfördes 2004 (Kvavik et al. 2004). 

I tabellen som sammanställer svaren på enkätundersökningen (Tabell 7) kan man se hur bra lärarna

tycker att införandet av persondatorerna till eleverna är gentemot de principer Kvavik et al. (2004)

tar upp som viktiga när man inför IT i skolan. 

Principen angående kommunikation förklarar Kvavik et al. (2004) som att tekniken som infördes

bör används på ett sätt som främjar kommunikationen och samarbetet mellan student och lärare

samt  mellan  studenter.  De  flesta  lärarna  på  Norrhammarskolan  känner  att  kommunikationen

uppfylls helt eller bara mitt emellan. Ingen tycker att det inte alls stämmer men några tycker att det

är sämre än medel. Allt som allt är det ändå relativt högt betyg på denna princip då de flesta anser

att den uppfylls medel eller helt

Aktivt lärande, där Kvavik et al. (2004) menar att Tekniken som infördes bör användas på ett sätt

som främjar aktivt  lärande genom att  introducera Real  World data eller  problem med fokus på

utforskning, träning och förstärkning. Angående denna princip tycker de flesta lärarna att införande

har lett  till  att  denna uppfylls  helt  okej  då det procentmässigt blev flest  som svarade tre på en

principen. Det uppfylls alltså till en viss del men här finns det fortfarande plats för förbättring.

Även återkoppling, det vill säga att tekniken som infördes används för att ge mer återkoppling till

studenterna  och  studenterna  känner  att  denna  återkoppling  tillför  i  deras  lärande

undervisningserfarenheter (Kvavik et al. 2004),  fick samma svar som aktivt lärande. Även här kan

man därför se rum för förbättring. 

På en tvåa och en trea, delad majoritet, landade studentkontrollen, det vill säga att tekniken som

infördes innebär att tiden studenten spenderar på uppgifter blir kortare. En tvåa och trea är inte

optimal här då det alltså ligger under medel och därav uppfylls dåligt. 

Tid elever spenderar på uppgifter fick dock flest respons på tre och fyra vilket betyder att det ses

som relativt uppfyllt. Kvavik et al. (2004) talar här om att tekniken som infördes bör tillföra till

studentens  känsla  av  kontroll  över  sina  framsteg  i  skolan,  något  lärarna  på  Norrhammarskolan

känner uppfylls över medel. 
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6. Slutsatser

Slutsatskapitlet avser att visa resultat av analysen av empirin mot teorin som finns i förestående

kapitel.  Syftet  med  C-uppsatsen  uppfylls  här  och  frågorna  som  arbetet  avsåg  svara  finns

besvarande i turordning i detta kapitel. 

Syftet  på denna C-uppsats var att  utvärdera hur införandet av IT på Norrhammarskolan går till

genom att jämföra deras införande av en 1:1-satsningen med teori på hur bra införande av IT bör se

ut. Den avser även visa vad lyckat införande av IT i skolan bör resultera i och om detta var fallet på

Norrhammarskolans  införande.  För  att  kunna  svara  på  syftet  delades  det  in  i  fyra

undersökningsfrågor som står besvarade nedan.

Vad säger teori inom ämnet att ett lyckat införande av IT i skolan är?

Lyckat införande i IT i skolan bör betyda att den införande tekniken tillför i lärandet på skolan. En

sammanställning av teori angående bra lärande  användes av en ECAR-studie som utfördes 2004

(Kvavik etal. 2004).   För att ta reda på att införandet tillför i lärandet kan man använda de fem

principer  ECAR-studien tar upp som viktigast (Kvavik et al. 2004). Det är då möjligt att mäta ifall

principerna uppfylls eller till vilken nivå de uppfylls för att kunna ta reda på om införandet tillföra i

lärande och då är ett lyckat införande av IT i skolan.  De fem principerna ECAR-studien tar upp

visar på hur IT bör tillföra i studenters lärandeerfarenheter. Dessa fem aspekter är baserade på olika

principer gällande bra lärande i skolan (Kvavik et al. 2004).

Kommunikation:  Den  IT som infördes  används  på  ett  sätt  som främjar  kommunikationen  och

samarbetet mellan student och lärare samt mellan studenter.

Aktivt  lärande:  Den IT som infördes  används på ett  sätt  som främjar  aktivt  lärande genom att

introducera Real World data eller problem med fokus på utforskning, träning och förstärkning.

Återkoppling: Den IT som infördes används av läraren för att ge mer återkoppling till studenterna

och känner studenterna att denna återkoppling tillför i deras lärande undervisningserfarenheter.

Uppgiftstid: Den IT som infördes betyder att tiden studenten spenderar på uppgifter blir kortare.

Studentkontroll:  Den IT som infördes tillför till studentens känsla av kontroll över sina framsteg i

skolan.
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Vad säger teori inom ämnet om hur lyckat införande av IT i skolan uppnås?

Smith et al. (2014) samt Bertram et al. (2015) tar båda upp en införandeprocess som ska hjälpa

skolor att ta sig genom processen att på ett lyckat sätt föra in ny teknik i undervisningen. Smith et

al. (2014) tar även upp vikten av att hantera förändringen som sker, oavsett på vilken nivå beslutet

till förändringen togs. Utifrån detta kompletterades en sammanställande bild (Figur 1) av faser från

Smith et al.  (2014) med grund strukturen på hur införandeprocessen är grafiskt presenteras från

Bertram et al. (2015). De faser som står med är Utforskning, Installation, Inledande införande samt

Fullständigt införande. Parallellt med detta lades det till fem kritiska aktiviteter vid förändring av

Cummings och Worley (2006). Dessa fem kritiska aktiviteter är att Motivera förändring, Skapa en

vision,  Uppehåll  stöd,  Hantera  förändringen  samt  Bekräfta  förändring.  Med  hjälp  av  dessa

aktiviteter samt faserna från införandeprocessen bör en skola kunna uppnå lyckat införande av IT.

Hur såg införandet av privata datorer till  elever på Norrhammarskolan ut?

Kritiska aktiviteter vid förändring 

Efter att ha analyserat empirisk data mot den teori denna C-uppsats tar upp går det se att de steg

som  tagits  upp  i  teorin  inte  passar  mot  de  svar  intervjuerna  gav.  När  det  gäller  de  kritiska

aktiviteterna vid förändring på skolan så talades det en del om möjligheterna införandet kunde ge.

Det  fanns dock individer inom personalstyrkan som inte  var  positiv  till  förändringen och inget

konkret arbete utfördes för att motivera dessa. Vissa lärare använder inte datorerna, åtminstone inte

i feedbacksyften, något som kanske skulle sett annorlunda ut om skolan aktivt arbetade med att

motivera alla lärarna till införandet. 

På skolan verkar det heller inte funnits en klar vision på vad införandet skulle resultera i, en av

intervjuobjekten tog upp en vision men antingen var denna inte tillgänglig för alla på skolan eller så

var det en individuell vision. Att det inte fanns en officiell publik vision på vad förändringen är en

stor nackdel då det lätt leder till splittrade syner på vad den införda tekniken ska användas till.

Stöd för förändringen verkar dock funnits officiellt på alla nivåer menar intervjuobjekten på, men

individerna bakom rollerna har varit ytterst tveksamma till lösningen och lite arbete har utförts för

att  säkerställa  stödet  för  lösningen.  För  att  fastställa  att  den införda  tekniken skulle  stödjas  på

optimalt sätt bör ett arbete utföras för att kontrollera att genuint stöd för förändringen finns på lokal

nivå.

Hur själva införandet hanterades har det varit skildrade tankar om, kommunen menar att det finns

en införandeplan men skolledningen påpekade oklara direktiv så planen var inte tillräcklig för att
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skolledningen skulle kunna hantera förändringen på ett bra sätt. Trots detta var många överens om

att förändringen i överlag hanterades bra, men med klara direktiv bör fler ha känt desamma.

Bekräftelse  av  förändringen  i  form  av  resurstillförsel  har  inte  fungerat  särskilt  bra  enligt

intervjuobjekten. Många kände att utbildningen har varit bristande och de har haft mycket problem

med tekniken.  Kommunen förklarade  att  de utsatt  en  IKT-avdelning på  kommunen som skulle

hantera dessa problem men enligt skolledningen är de för få på den avdelningen för att resursen

skall kunna nyttjas på ett bra sätt. Att förlita sig på individerna som av en händelse visar sig vara

kompetenta och engagerade inom den införda tekniken är inte ett hållbart eller säkert arbetssätt. 

Införandeprocessen fas 1: Utforskning

De stora aspekten vid utforskningsfasen är att det ska finnas en ledningsgrupp som ansvarar genom

hela  införandet,  dessa  ska  vara  medvetna  om  sitt  ansvar.  De  ska  även  undersöka  olika

lösningsalternativ,  analysera  nuläget  och  eventuella  förändringar  samt  ta  ett  beslut.  Alla  dessa

aspekt uppfattades som utförda av Skellefteå kommun som även berättar att en plan för införandet

togs fram, en annan viktigt del av denna fas. Trots detta menar Norrhammarskolan att planen inte

var tillräcklig eller tydlig nog, men i överlag utfördes denna fas på ett sätt som stämmer överens

med teori inom området.

Införandeprocessen fas 2: Installation

Kommunen diskuterade frågan med intressenter men enligt exempelvis skolledningen menade de

att  deras  åsikter  inte  togs  till  vara  på,  arbetet  blev  därför  kontraproduktivt.

Kommunikationsstrukturer  och  stöd  hos  skolorna  menar  även  kommunen  fanns  men  enligt

Norrhammarskolan var den bristande. När det gäller systemkapacitet tillhandahöll kommunen en

utbildning  för  lärarna  samt  en  IKT-  avdelning.  Denna  IKT-  avdelning  hade  dock  enligt

Skolledningen på Norrhammarskolan inte nog med resurser för att kunna fungera på ett korrekt sätt.

En införandeplan fanns enligt kommunen men enligt Norrhammarskolan var denna bristande och

tvetydig.

Införandeprocessen fas 3: Inledande införande 

En lokal grupp som hanterade förändringen verkar inte ha funnits, den individ som fick ansvaret för

införande hade dock inga krav på kunskaper inom detta område och fick heller inga klara direktiv

på vad positionen skulle betyda. Det delades alltså bara ut ansvar utan att fastställa vad det betydde.

Workshops fanns tillgängliga eftersom skolledningen valde att de skulle hållas och teknikassistans

fanns i form av att en IT-kunnig försökte finna tid att hjälpa sina kollegor vid behov då det inte

sattes  av  tid  till  det.  Detta  dras  än  en  gång mot  att  Norrhammarskolan  hade  tur  att  det  fanns
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kompetent  personal,  något  som inte  är ett  hållbart  arbetssätt.  Någon utvärdering utfördes heller

aldrig, förutom de interna workshop som skolan anordnade. I samband med detta införande byttes

dock lärplatformen som användes för att stödja lösningen bättre samt nätkapaciteten är aktivt arbete

för att förbättra och då stödja användandet av datorerna i skolan.

Införandeprocessen fas 4: Fullständigt införande

Fideliteten på införandet är svårt att mäta då det inte fanns tillräckligt konkret införandeplan att

mäta  mot.  Dessutom är  det  osäkert  på  skolan  om utbildning och coachning fanns genom hela

processen, teknikassistansen hade trots detta fungerat bra. Dock har denna teknikassistent inte nog

med resurser och IKT-avdelningen som kommunen tillhandahåller har även den bristande resurser

att hjälpa lärarna på de olika skolorna. Vid denna punk bör även systemfrågor vara lösta, något som

är  aktivt  arbete  med  i  dagsläget.  Nätet  är  då  det  största  problemet  samt  låsningen  på

personaldatorerna, något som skapar misstro för tekniken.

Införandeprocessen fas 5: Expansions

Utbildning och coachning efter införandet  är  inte  tillgänglig mer än ifall  skolorna själva skulle

besluta att arbeta med detta. Teknikassistansen är den del som fungerar bra, då för att det finns en

IT-kunnig på skolan sen innan. Många tycker att teknik-aspekten inom införandet dock fungerat

dåligt trots en kompetent teknikassistans lokalt på skolan. Någon övervakning har inte funnits annat

än att skolledningen svarat på en mindre undersökning. Trots detta menar ändå alla att barn och

familjer gynnas av införandet.

Lyckat införande av IT i skolan.

Principer som visar om införandet av IT i skolan blev lyckat är kommunikation, aktivt lärande,

återkoppling,  studentkontroll  samt  nedkortning  av  tid  elever  spenderar  på  uppgifter.  Alla  de

principerna som tas upp i teorin i denna C-uppsats uppfylls till viss mån då de flesta intervjuobjekt

svarade på enkäten att de stämde till viss del. Återkopplingen mellan lärare och elever samt mellan

elever ligger dock lite över medel medan tid elever spenderar på uppgifter visade sig bli längre,

vilket betyder att den principen inte uppfylls tillräckligt. 

Vilka förbättringsområden i införandeprocessen hos Norrhammarskolan finns det?

Efter att ha analyserat vad relevant teori inom området säger mot den information jag samlat från

intervjuobjekten  har  jag  kommit  fram till  fem viktiga  delar  inom införandeprocessen  som bör

förbättras för att göra bättre införanden i framtiden.

• En lokal grupp på skolan bör skapas vid införande av IT, denna grupp bör även hantera
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förändringsarbetet på skolan.

• Från kommunens håll bör mer genomgående och konkreta införandeplaner tas fram som ska

vara publika med syfte och mål.

• Innan  ett  införande  påbörjas  bör  det  vara  fastställt  stöd  från  ledningen  på  lokal  nivå  i

skolorna

• Bättre resursplanering som visar exakt vad införandet kommer kräva och även tillförsel av

detta

• Arbeta för att undvika behovet av nyckelpersoner. Det vill säga kompetenta individer som är

extremt viktiga för att vardagen ska fungera.

Trots brister inom införandet menar Norrhammarskolan att den IT som infördes gynnar barn och

familjer samt principerna för lyckat införande av IT i skolan uppfylldes till stor del. Detta tyder

ändå på att införande av satsningen att alla elever i Skellefteå kommun ska, i årskurs 6 till 9, ha

ansvar för en privat persondator blev lyckat.
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7. Omnämnande

Ett stort tack till Norrhammarskolan i Skellefteå som gjorde detta arbete möjligt, speciellt till alla

jag fått intervjua, på Skellefteå Kommun, Skolstyrelsen och alla lärare som gav sin tid och mycket

nyttig information.  Jag vill  även tacka min handledare och handledargruppen för feedback som

hjälpte mig göra en bättre uppsats.
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Bilaga 1. Intervju 1 - Norrhammarskolan
Mitt namn är Sofia, jag skriver en C-uppsats inom ämnet informatik och specifikt så undersöker jag 
införing av IT i skolor, i ert fall införandet att privata persondatorer till alla elever på skolan. Jag vill
bara poängtera att inga personuppgifter kommer skrivas i uppsatsen utan du kommer kallas 
exempelvis intervjuobjekt1. Intervjun är helt frivillig så du kan när som helst välja att avsluta den 
eller hoppa över en fråga och ingen information som samlas i denna intervju kommer användas till 
något annat än denna C-uppsats. Intervjun kommer spelas in för att fastställa att ingenting glöms 
bort, inspelningen kommer inte användas utöver att jag ska lyssna på den och skriva ned svaren i 
efterhand. är du okej med detta? 

Vissa av frågorna är det inte säkert att ni vet och det är helt okej att svara en fråga med ”jag vet 
inte” jag vill undersöka er uppfattning av detta införande.

INTERVJU 1

ALLMÄNT

Vilket är ditt yrke:

 Kritiska aktiviteter vid förändring 

1. Innan införandet, talades det om införandet och vilka möjligheter det skulle medföra?

2. Fanns det någon som var negativ mot arbetet?

b-om ja: Hur hanterades detta?

3. Fanns det en vision på skolan om vad förändringen skulle leda till?

b-om ja: Skulle du säga att den passade mot värderingar som skolan har?

4. Fanns det stöd för förändringen uppifrån?

5. Skulle du säga att förändringen i överlag hanterades på ett bra sätt? 

6. Skulle  du säga att  det  fanns  de resurser  som förändringen krävde?  Gällande utbildning,
stödsystem och dylikt?

FAS 3

7. Skapades någon slags grupp på skolan som skulle ge tillsyn till förändringen på skolan?

 b-Om ja: Fick gruppen något tekniskt stöd för att hjälpa detta arbete? 

8. Fick ni någon utbildning i hur datorerna skulle användas?

9. Fanns det någon slags coaching vid införandet av datorer i ert arbete?

10. Utvärderas utbildningen?

b-om ja: Vem fick ta del av denna information? 

c-om ja: Ändrades utbildning och coaching efter utvärderingen?

11.  Utfördes några systemändringar för att hjälpa stödja användandet av datorerna i arbetet?

12. Tillsattes något organisatoriskt stöd? (materiella resurser, belöningssystem, 
utbildningssystem)

13. Visste ni vad införandet av datorerna skulle resultera i, med andra ord fanns det något 
förväntat resultat ni var medvetna om?
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b-om ja: Visade de förväntat resultat?

c-om ja: När visades detta? 

14. Utvärderades någonsin hela införandet på skolan? Från start till slut?

FAS 4

15. Används datorerna på det sätt det var planerat? 

16. Mättes det någonsin till vilken grad datorerna används gentemot hur de förväntas användas?

17. Fanns det tillgänglig utbildning, teknikassistans och coachning under hela processen för att
hjälpa använda datorerna på korrekt sätt?

18. Finns det några systemfrågor som leder till att datorerna inte stöds i undervisningen?

19. Skulle du säga att det finns den systemkapacitet som behövs för att datorerna ska kunna
användas på ett korrekt sätt?

FAS 5

20. Finns det fortfarande utbildning eller coachning som ni kan ta del av?

21. Finns det någon övervakning om hur arbetet går?

22. Finns det teknikassistans som kan hjälpa er förbättra användandet?

23. Skulle du säga att familjer och barn gynnas av detta arbete?
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Bilaga 2. Intervju 2 - Kommun
INTERVJU 2

FAS 1

1. Vilken var din roll gällande 1:1-satsningen?
2. Fanns det någon slags grupp på en högre nivå som fick ansvar att övervaka arbetet?

b-om ja: Hade dessa blivit informerade om deras ansvar och hur lång tid det skulle 
    ta?

3. Undersökte någonsin behovet av förändringen och hur olika lösningar passar mot detta?
b-om ja: Vem undersökte detta?

4. Vilka grunder låg till varför eleverna skulle få låna persondatorer?
5. Fanns det andra lösningar för att lösa problemet eller möjligheten?
6. Hur togs beslutet att låna ut privata persondatorer till eleverna?
7. Utfördes  någon  slags  arbete  som visade  hur  nuvarande  situationen  såg  ut  och  belyste

eventuella förändringar gällande exempelvis infrastruktur och utbildning?
8. Testades detta någonsin först på en eller några skolor innan beslutet om att alla kommunens

skolor skulle låna ut privata datorer till eleverna?
FAS 2

9. Slöts ansvar och ledningsgrupp innan eller efter beslutet av 1:1-satsningen?
10. Tillfrågades intressenter inom ämnet om deras åsikter i frågan? (exempelvis rektorer, elever,

lärare, föräldrar och dylikt?)
11. Fanns  det  material  för  att  säkerställa  kommunikation  och  stöd  för  införandet  mellan

kommun och enskild skola? (exempelvis dokument som berättade när och hur kommunen
och skolorna skulle kommunicera)

12. För  att  stödja  införandet,  utfördes  några  förändringar  gällande  systemkapacitet,
kommunikationsstrukturer, utbildning, datasystem eller infrastruktur ?

13. Fanns någon slags införandeplan?
b-om ja:Vilka kunde ta del av denna?

c- Finns det någon möjlighet att jag kan granska denna?
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Bilaga 3. Enkät 1 - Norrhammarskolan
Svara på en skala 1-5 där 1 inte stämmer alls och 5 stämmer helt och hållet.

1. Tekniken som infördes används på ett sätt som främjar kommunikationen och samarbetet
mellan student och lärare samt mellan studenter.

2. Tekniken som infördes används på ett sätt som främjar aktivt lärande genom att introducera
Real World data eller problem med fokus på utforskning, träning och förstärkning.

3. Tekniken som infördes  används  för  att  ge  mer  återkoppling  till  studenterna  och känner
studenterna att denna återkoppling tillför i deras lärande undervisningserfarenheter.

4. Tekniken som infördes innebär att tiden studenten spenderar på uppgifter blir kortare.

5. Tekniken som infördes tillför till studentens känslan av kontroll över sina framsteg i skolan.
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Bilaga 4. intervjusvar IO1
INTERVJUOJEKT 1: Adam

Vilket är ditt yrke: lärare (no,matte) och Dataansvarig.

 Kritiska aktiviteter vid förändring  

1. Innan införandet, talades det om införandet och vilka möjligheter det skulle medföra?

Ja det talades en del om möjligheter, men inte så mycket konkret, mer svepande.

2. Fanns det någon som var negativ mot arbetet?

Jo det fanns några, inte så många, kanske 10 % skulle jag gissa.

b-om ja: Hur hanterades detta?

Kan inte komma på att det var något, dom var inte tillräckligt många så någon 
lyssnade så mycket på dem.

3. Fanns det en vision på skolan om vad förändringen skulle leda till?

Nej,  på skolan fanns det inte så mycket  vision,  att  eleverna skulle få var sin dator var  
politiskt  beslut  och  det  kom  ganska  plötsligt.  Vi  skulle  hellre  ha  många  men  inte  
nödvändigtvis att dom skulle rå om dom själv. Och alla sådana beslut som kom plötsligt blir  
knepigt för man har ingen jättebra ide om hur man ska bära sig åt. Man öser ut teknik men 
man har inte tänkt så noga på vad man ska ha den till.

b-om ja: Skulle du säga att den passade mot värderingar som skolan har?

Nej ingen sån tydlig. Det är klart vi pratade om fördelar, att man kunde utveckla 
vissa bitar i undervisningen och så men ingen mer tydlig vision.

4. Fanns det stöd för förändringen uppifrån?

Jo det fanns det.

5. Skulle du säga att förändringen i överlag hanterades på ett bra sätt? 

Nej, det skulle jag inte säga. Det blir alldeles för teknikfokuserat, man tänker för lite på  
användning, dock faller det ofta på teknik, idag har vi jättestora problem med nätet.

6. Skulle  du  säga  att  det  fanns  de  resurser  som  förändringen  krävde?  Gällande
utbildning, stödsystem och dylikt?

Framförallt var det nästan inga utbildningsansatser för personalen, det var det största 
problemet tycker jag.

FAS 3

7. Skapades någon slags grupp på skolan som skulle ge tillsyn till förändringen på 
skolan?

Jag tror det fanns en IT grupp då, men sen låg det nere ett tag. 

 b-Om ja: Fick gruppen något tekniskt stöd för att hjälpa detta arbete? 

8. Fick ni någon utbildning i hur datorerna skulle användas?

Strax före gjorde man någon drive med en PIM utbildning med allmän 
programvaruutbildning för lärarna, men det skulle man sköta själv och hinna med så den 
som var intresserad gjorde det seriöst och den som inte var intresserad kom ingenvart. Det 
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var kommunen som drev PIM men det avsattes lite tid vilket ledde till stor spridning av 
utfallet.

9. Fanns det någon slags coaching vid införandet av datorer i ert arbete?

Nej, ingenting.

10. Utvärderas utbildningen?

Tror inte det, har inget minne av det iallafall.
b-om ja: Ändrades utbildning och coaching efter utvärderingen?

11.  Utfördes några systemändringar för att hjälpa stödja användandet av datorerna i 
arbetet?

Nej, det kan man nog inte säga. Men det är svårt att veta vad som hänger med i vad. Men 
tekniskt har vi hela vägen haft lite för dålig nätkapacitet som har försvårat, och det har vi 
fortfarande. Dom har nyligt bytt accesspunker och det är nästan ett större problem nu.

12. Tillsattes något organisatoriskt stöd? (materiella resurser, belöningssystem, 
utbildningssystem)

Egentligen inget skulle jag säga, för något år sen infördes en halvtidsbefattning, IKT 
samordnare i kombo med ledning men han hade inte riktigt tid att jobba med det för det var 
för många ledningsfrågor. I praktiken har det varit jag som försökt lösa olika saker, den är 
delvis informell – jag har viss tid till IT sidan men väldigt lite. Jag har inte fått mer tid för 
detta så ganska stor del är informell.

13. Visste ni vad införandet av datorerna skulle resultera i, med andra ord fanns det något
förväntat resultat ni var medvetna om?

Nej, vi pratade en del om det här om vad vi skulle förvänta oss men det var svårt att veta. Så 
ingen tydlig förväntning. Någon utvärdering av var vi befinner oss eller är på väg det har vi 
nog aldrig haft, och det borde de ju vara intresserade av på nivån ovanför.

b-om ja: Visade de förväntat resultat?

c-om ja: När visades detta? 

14. Utvärderades någonsin hela införandet på skolan? Från start till slut?

Jag har inget minne av någon utvärdering.

FAS 4
15. Används datorerna på det sätt det var planerat? 

Vi tänkte olika på olika ämneshåll och nog har vi använt datorer betydligt mer än förr men 
det är svårt att säga exakt hur det matchar målsättningen. Men jag tror en del planer 
uppfylls. Det jag pratar om nu är den informella planen vi själva gjorde, det uppifrån är mest
att någon har bestämt att alla ska ha dator, väldigt lite om varför och hur.

16. Mättes det någonsin till vilken grad datorerna används gentemot hur de förväntas 
användas?

Nej jag tror inte det. 

17. Fanns det tillgänglig utbildning, teknikassistans och coachning under hela processen
för att hjälpa använda datorerna på korrekt sätt?

Utbildningen var strax innan,  under  har  det  varit  ytterst  lite,  någon halvdag med olika  
användbara gratis-programvaror, coachning är det jag som stått för, så jag fick ingen.
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18. Finns det några systemfrågor som leder till att datorerna inte stöds i undervisningen?

Det är nätverket som är största flaskhalsen. Och sen har vi ett problem med att eleverna kan 
installera vilka program som helst men det kan inte lärarna. Eleverna är administratörer på  
datorerna men det är inte lärarna, så om vi hittar en programvara som verkar intressant kan 
vi inte testa den. Stort förtroende för eleverna men inte för lärarna. På gymnasiet är det  
snarast katastrof när man inte kan köra själv.

19. Skulle du säga att det finns den systemkapacitet som behövs för att  datorerna ska
kunna användas på ett korrekt sätt?

FAS 5

20. Finns det fortfarande utbildning eller coachning som ni kan ta del av?

Det var  en  bra fråga,  jag tror  inte  det.  Vi  får  sällan  utbildning vid  nya  införanden,  vi  
förväntas klara av det ändå och det är olika för exempelvis expedition - som får utbildning i 
nya system de ska använda.

21. Finns det någon övervakning om hur arbetet går?

Inte lokalt på skolan.

22. Finns det teknisk-assistans som kan hjälpa er förbättra användandet?

Vi hade en liten  grupp som träffades  och diskuterade  frågor  som kom upp men ingen  
teknikassistans så. Vi kan ju få utifrån hjälp vid fel, som inte jag är behörig till, men i övrigt 
så är det jag som är första tekniska assistans till alla skolans 450 elever, på en liten del av 
min arbetstid. Det är för lite, problemet är att man inte ska fokusera så mycket på teknik.  
Men det är ofta på tekniken den fallerar så den är ju ändå någon stans ändå väldigt viktig. 
Man har skickat ut många datorer men man har gjort väldigt lite åt teknikassistans-biten. 

23. Skulle du säga att familjer och barn gynnas av detta arbete?

Ja, allt som allt tror jag dom gynnas. Det är bekymmer för en del svagpresterande elever  
som borde kunna använda datorerna som ett bra hjälpmedel men det blir ett sänke för dem. 
Antingen klarar dom inte av att hantera den eller så blir det lockade av spel och sånt. Men 
genomsnittligt så har det varit plus.

Svara på en skala 1-5 där 1 inte stämmer alls och 5 stämmer helt och hållet.

1. Tekniken som infördes används på ett  sätt  som främjar kommunikationen och samarbetet
mellan student och lärare samt mellan studenter.

3

2. Tekniken som infördes används på ett sätt som främjar aktivt lärande genom att introducera
Real World data eller problem med fokus på utforskning, träning och förstärkning.

2

3. Tekniken  som  infördes  används  för  att  ge  mer  återkoppling  till  studenterna  och  känner
studenterna att denna återkoppling tillför i deras lärande undervisningserfarenheter.

4

4. Tekniken som infördes innebär att tiden studenten spenderar på uppgifter blir kortare.

2

5. Tekniken som infördes tillför till studentens känslan av kontroll över sina framsteg i skolan.

4
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Bilaga 5. Intervjusvar IO2
INTERVJUOBJEKT 2: Berit
Vad gör du: Lärare (matte, no och teknik. 6-9) 

 Kritiska aktiviteter vid förändring  

1. Innan införandet, talades det om införandet och vilka möjligheter det skulle medföra

Ja det tycker jag att det gjorde, alla var spända och förväntansfulla såg möjligheter med att 
alla skulle få 1:1 dator.

2. Fanns det någon som var negativ mot arbetet?

Ja det finns ju alltid personal som är rädd för förändringar och när saker blir på ett annat sätt,
så det fanns det

b-om ja: Hur hanterades detta?

Det minns jag inte, inte något konkret arbete, kanske att försöka lyfta fram fördelarna med 
1:1 dator. Jag kommer inte ihåg något särskilt projekt eller så, det minns jag inte.

3. Fanns det en vision på skolan om vad förändringen skulle leda till?

Någon uttalad vision, det vet jag inte.

b-om ja:Skulle du säga att den passade mot värderingar som skolan har?

4. Fanns det stöd för förändringen uppifrån?

Ja men det gjorde det väl, det började innan med PIM utbildning för lärarna, ett steg så att 
alla lärare skulle känna sig bekväma och trygga med datorn som redskap. Inför eleverna  
diskuterades bara vad den skulle användas till, vilka program som fanns och vad som är bra. 
Sen diskuterade vi nackdelar, vad händer om dom använder datorer när dom inte ska, så  
diskussioner fanns men vet inte om det fanns något stöd uppifrån från våra chefer. Det  
minns jag inte tyvärr.

5. Skulle du säga att förändringen i överlag hanterades på ett bra sätt? 

Ja i överlag skulle jag säga att det sköttes bra.

6. Skulle  du  säga  att  det  fanns  de  resurser  som  förändringen  krävde?  Gällande
utbildning, stödsystem och dylikt?

Ja det fanns det väl, men man kan ju gärna önska mer. Man vill väl ha mer utbildning och än
idag efterfrågas olika bitar för att öka kompetensen. Men det var inga problem att starta, 
inget saknades eller kompetens, det tycker jag inte.

FAS 3

7. Skapades någon slags grupp på skolan som skulle ge tillsyn till förändringen på 
skolan?

Nej det tror jag inte. Ingen särskild, bara en dator ansvarig men ingen IKT grupp eller något.

 b-Om ja: Fick gruppen något tekniskt stöd för att hjälpa detta arbete? 

8. Fick ni någon utbildning i hur datorerna skulle användas?

Ja lärarna har väl fått fortlöpande olika tips på arbetsmetoder som vi kan jobba med 
eleverna. Det får vi fortfarande, för några veckor fick vi om hur man kunde jobba med egna 
filmer, olika appar och program så det har vi fått fortlöpande. Men alla önskar mer. Detta är 
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olika workshops, vissa på skolan och vissa på andra skolor sen har det kommit från 
mediacenter som har försökt lära oss, många olika aktörer.

9. Fanns det någon slags coaching vid införandet av datorer i ert arbete?

Ingen specifik så nej

10. Utvärderas utbildningen?

Ja iallafall den på Brännan för alla ville ha mer tid, den minns jag utvärderades. Den som var
senast tror jag också utvärderades eftersom det blev fler gånger där man kunde välja vad 
man ville vara på, så det tror jag. Inga jätte utförliga

b-om ja: Ändrades utbildning och coaching efter utvärderingen?

Jag vet att vi fick fler efter sista omgången, då fanns det olika val- vad man ville lära sig. 
När det sen skulle vara en till kunde man välja specifikt så man fick mer tid.

11.  Utfördes några systemändringar för att hjälpa stödja användandet av datorerna i 
arbetet?

Vi fick InfoMentor, men jag tror inte den infördes för att det kom nya datorer till eleverna. 

12. Tillsattes något organisatoriskt stöd? (materiella resurser, belöningssystem, 
utbildningssystem)

Nej det tror jag inte, vi hade en IKT ansvarig på halvtid men det omfördelades så han blev 
rektor istället så nu har vi ingen IKT ansvarig.

13. Visste ni vad införandet av datorerna skulle resultera i, med andra ord fanns det något
förväntat resultat ni var medvetna om?

Nej inget så tydligt.

b-om ja: Visade de förväntat resultat?

c-om ja: När visades detta? 

14. Utvärderades någonsin hela införandet på skolan? Från start till slut?

Det är svårt att veta, tror inte det, men är osäker, kanske eleverna har gjort någon 
utvärdering.

FAS 4

15. Används datorerna på det sätt det var planerat? 

Fanns ingen specifik plan vad jag minns.

16. Mättes det någonsin till vilken grad datorerna används gentemot hur de förväntas 
användas?

Nej det gjorde det inte.

17. Fanns det tillgänglig utbildning, teknik assistans och coachning under hela processen
för att hjälpa använda datorerna på korrekt sätt?

Ja det tycker jag, för de som vill. De finns lärare som inte använder datorn särskilt ofta och 
de har inte heller ingen intresset att lära sig. Det är väl ett bekymmer men utbildningar finns 
och man kan gå extra om man har problem, det finns alltid på nätet utbildningstillfällen.

18. Finns det några systemfrågor som leder till att datorerna inte stöds i undervisningen?

Nätet har inte varit tillräckligt bra. Vi har nyss bytt ut men det är fortfarande lite bekymmer- 
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det är inte 100% så om man inte är för datorer är det enkelt att vara kritiskt mot detta. Sen är
elevernas datorer, de kan ladda hem vad de vill, det kan inte vi. Våra datorer är mycket mer 
stängda vilket kan leda till bekymmer, jag kan inte kolla alla program de kan. Vi har inte 
samma behörighet att ta hem material.

19. Skulle du säga att det finns den systemkapacitet som behövs för att  datorerna ska
kunna användas på ett korrekt sätt?

FAS 5

20. Finns det fortfarande utbildning eller coachning som ni kan ta del av?

21. Finns det någon övervakning om hur arbetet går?

Nej det tror jag inte 

22. Finns det teknikassistans som kan hjälpa er förbättra användandet?

Ja det finns, datoransvarig på skolan, hjälper elever och lärare som har bekymmer.

23. Skulle du säga att familjer och barn gynnas av detta arbete?

Ja det skulle jag. Tidigare hade inte alla råd med en dator hemma i vissa familjer. På så sätt 

blir det mer rättvist och jämlikt att alla får låna en dator av skolan.

Svara på en skala 1-5 där 1 inte stämmer alls och 5 stämmer helt och hållet.

1. Tekniken  som  infördes  används  på  ett  sätt  som  främjar  kommunikationen  och

samarbetet mellan student och lärare samt mellan studenter.

4

2. Tekniken  som infördes  används  på  ett  sätt  som främjar aktivt  lärande  genom att
introducera Real  World  data eller problem med fokus på utforskning,  träning och
förstärkning.

3

3. Tekniken som infördes används för att ge mer återkoppling till studenterna och känner
studenterna att denna återkoppling tillför i deras lärande undervisningserfarenheter.

3- Vissa lärare använder datorn med feedback och resultat medan andra lärare gör det inte 
alls.

4. Tekniken som infördes innebär att tiden studenten spenderar på uppgifter blir kortare.

2

5. Tekniken som infördes tillför till studentens känslan av kontroll över sina framsteg i
skolan.

3
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Bilaga 6. Intervjusvar IO3
INTERVJUOBJEKT 3: Carin

Vilket är ditt yrke: Lärare(tyska svenska och sva)

 Kritiska aktiviteter vid förändring  

1. Innan införandet, talades det om införandet och vilka möjligheter det skulle medföra?

Det var mest prat om hur man skulle förvara, stöldrisk och liknande. Ingen plan om hur  
utbildar vi eleverna och vad, det pratades i början mest om fysiska problem. Lite möjligheter
pratade vi om, att den skulle underlätta med att maila och skicka och så men vi förstod att 
det skulle bli tekniska problem.

2. Fanns det någon som var negativ mot arbetet?

Det var det, det är det nog överallt, alltid någon som tycker det är obehagligt eller för svårt 
eller för tekniskt. 1 tredjedel var framåtdrivande, 1 tredjedel tänkte det skulle bli bra och 1 
fjärdedel var kanske negativ.

b-om ja: Hur hanterades detta?

Nej,  alla  förstår  väl  att  man  måste  göra  det.  Det  blev  mer  fokus  på  att  gnälla  över  
utbildning. Det blev mycket upp till en själv att lära sig vilket några tyckte var jobbigt.  
Personalgrupperna tänkte mycket på dom positiva delarna, dom som tyckte det var roligt  
kom med många idéer. Det var på individbasis, glappet blev större.

3. Fanns det en vision på skolan om vad förändringen skulle leda till?

Första  var  nog papperslöst.  Nu ska vi  inte  behöva papper,  så  var  de i  början men sen  
svängde pendeln. Ett komplement är nog bättre en ersättning.

b-om ja:Skulle du säga att den passade mot värderingar som skolan har?

Jo det tycker jag den gjorde. Om inte vi är i framkant så stämmer det inte mot lärarplanen. 
Men vi fick en PIM utbildning, i början var det obligatoriskt till steg 3 men sen blev det till  
steg  1.  Vi  tänkte  eleverna  skulle  få  samma  utbildning,  så  vi  gjorde  lite  komprimerad  
version av PIM utbildningen till eleverna. Men sen togs PIM bort, det var konstigt för de 
har inte löpt linan ut. Lite att de kastar ut ett projekt, så har vi det 3-4 år sen plockar vi bort 
det. Nya eleverna nu har inte samma kunskap som dom hade förr, dom som gick genom 
PIM. Det är individnivå men de borde inte vara så när det är landsomfattade, alla borde ha 
likvärdig utbildning.

4. Fanns det stöd för förändringen uppifrån?

Ja nog vill dom att det ska funka, men dom kan inte hjälpa när det inte funkar. Vi ska nu vara
tekniker en stund för att ens få igång något. Det är olika på olika skolor, vissa skolor har 
exempelvis smartboards och allt är integrerat, så är det inte här. Men hur alla ska få samma 
utgångspunkter, när man ha olika datorer och användningsskillnad.

5. Skulle du säga att förändringen i överlag hanterades på ett bra sätt? 

6. Skulle  du  säga  att  det  fanns  de  resurser  som  förändringen  krävde?  Gällande
utbildning, stödsystem och dylikt?

Om datorerna inte funkar kan man lämna in dem, och det är bra, men man får ingen 
lånedator och då går det inte föra närvaro. Förr kunde man ha jobbmail i telefon men för 
säkerhetsskäl togs det bort, men sådana otäcka personutlämnade mejl skriver jag ju aldrig. 
Så jag får inte ha jobbmail i telefonen men jag kan ringa till Help-desk och säga att jag har 
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glömt mitt lösenord så får jag ett nytt per telefon.

FAS 3

7. Skapades någon slags grupp på skolan som skulle ge tillsyn till förändringen på 
skolan?

Det finns en IT grupp men det är inget vi jobbar aktivt med. Vi har ingen plan för hur 
eleverna ska lära sig i i de olika åren. Olika skolor har olika planer, men kommunen borde 
ha en korrekt plan. För skolan gör vi våran egna plan men kommunen bör ha en, vad är 
vettigt att kunna bör man få veta från kommunen eller landsomfattande. Det är enskilda 
individer, det är upp till ämnesläraren.

 b-Om ja: Fick gruppen något tekniskt stöd för att hjälpa detta arbete? 

Det är ämnesläraren som ska fixa sina egna problem. Sen kan man prata med IT-ansvarig 
men det finns ju inte tid för att hjälpa alla.

8. Fick ni någon utbildning i hur datorerna skulle användas?

Fick ingen annan utbildning än PIM, informellt lärde lärarna varandra.

9. Fanns det någon slags coaching vid införandet av datorer i ert arbete?

Vi har haft någon K-dag med workshops, men det blir väldigt mycket, så man hinner inte 
jobba in sig. Sen ska man själv anteckna och fixa.

10. Utvärderas utbildningen?

Jo det tror jag, eller PIM vet jag inte men workshopen.

b-om ja: Ändrades utbildning och coaching efter utvärderingen?

Ingen aning.

11. Utfördes några systemändringar för att hjälpa stödja användandet av datorerna i 
arbetet?

Vi bytte till InfoMentor, men vet inte om det var för att stödja systemet. Men det hängde 
kanske ihop, men vi tänkte inte det men tror att dom tänkte det. Vi jobbar nu med nya 
InfoMentor som vi försöker jobba med nu

12. Tillsattes något organisatoriskt stöd? (materiella resurser, belöningssystem, 
utbildningssystem)

Det är vi superanvändare som ska vara på en kurs i två timmar sen ska vi lära ut det vi vet 
till våra kollegor. Men chansen att jag ska minnas det jag hör i två timmar är ytters liten. 
Men man bör ha en vettig central utbildning. Nu är det mest informellt, och ibland kan man 
inte gå på en utbildning så ska någon annan gå. Så vissa kan vissa saker, sen ska vi lära 
varandra eller oss själva. Man lär sig väl med tiden men det är inget ultimat resultat, det tror 
jag inte.

13. Visste ni vad införandet av datorerna skulle resultera i, med andra ord fanns det något
förväntat resultat ni var medvetna om?

Det var nog att slippa handskriven text, sen att kunna skicka uppgifter och dela material. 
Och det kan man nog lite nu med nya InfoMentor. Men när jag ska rätta måste jag skriva ut 
allt om jag vill ha med mig materialet, det går inte alltid skicka tillbaka digitalt, man vill 
gärna ha det nedskrivet. Och då ska jag skriva ut det och då hjälper det inte. Men det kanske 
blir bättre med tiden.
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b-om ja: Visade de förväntat resultat?

Vi jobbar med det nu så det är omätbart.

c-om ja: När visades detta? 

Vi jobbar med det nu.

14. Utvärderades någonsin hela införandet på skolan? Från start till slut?

Nej. Vi är ju som inte igenom för nu får vi nya InfoMentor, så nu ska det användas. Men vi 
har inte fått frågor om det var bättre förr eller hur det går. Men ingen har varit så intresserad 
av våra åsikter, inte i kommunen. I kommunen har dom dock utsatt en grupp men de kopplar
inte mot oss som jobbar så vet jag inte vad det blir, det är ju inte förankrat.

FAS 4

15. Används datorerna på det sätt det var planerat? 

Jag vet inte, man kan se det på många sätt. I början använde vi det mycket, nu använder vi 
det mindre. Vet inte vad som var tänkt, det var inte riktigt definierat, dom kastade mest ut 
datorer.

16. Mättes det någonsin till vilken grad datorerna används gentemot hur de förväntas 
användas?

När elever får dom används dom till mycket det inte ska användas, men när telefonerna kom
blev det bättre för datorerna är så klumpiga. Men när vi stängt ner så bara datorerna kan 
använda nätverket kanske det kommer bli mer datoranvändning. Vi styr mot datorn nu.

17. Fanns det tillgänglig utbildning, teknikassistans och coachning under hela processen
för att hjälpa använda datorerna på korrekt sätt?

Jo någon eftermiddag man kan gå om man har frågor, men det har varit något specifikt  
datum. Det är brinken jag skulle prata med om jag tycker att jag saknar utbildning. Jag är ju 
den ska som ska lära ut, jag är superanvändare, men vet inte om kollegor tycker att det är 
nog. Jag tror inte dom ser mig som en superkunnig person. Brinken är den coachning jag har
fått de där eftermiddagarna.

18. Finns det några systemfrågor som leder till att datorerna inte stöds i undervisningen?

Jag vet inte, vi kan inte göra allt för datorerna är låsta, sen är nätverket ett stort problem för 
det fungerar inte riktigt. Om man räknar med att det ska finnas internet så kan man behöva 
ställa in en lektion. Man måste ha dubbla system, mycket tid går bort fört det är mycket små 
teknikproblem.

19. Skulle du säga att det finns den systemkapacitet som behövs för att  datorerna ska
kunna användas på ett korrekt sätt?

Nätverket är inte okej, sen utrustningen är inte likvärdig i kommunen. Alla projektorer har 
inte HDMI och dylikt, datorerna har inga CD-rom vilket är ett problem nu när man ofta  
behöver använda CD skivor.

FAS 5

20. Finns det fortfarande utbildning eller coachning som ni kan ta del av?

Om jag ringer och säger jag vill ha hjälp tror jag att jag får det. Men jag tror inte utbildning 
behövs utan att se till att grunderna fungerar. Det den tekniska delen som inte fungerar.  
Lämnar in en dator blir man utan, det går inte. Så man lämnar inte in om man inte måste.

21. Finns det någon övervakning om hur arbetet går?
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Jag tror det är rektorn, för vi gör inte det, även om vi försöker ge felanmälningar. Rektorn 
ser till att alla har datorer, 

22. Finns det teknisk-assistans som kan hjälpa er förbättra användandet?

HelpDesk får felanmälningar som vi försöker ge. Men inget kommer tillbaka.

23. Skulle du säga att familjer och barn gynnas av detta arbete?

Glappet blir större. Elever vars familjer har datorer och kan med systemet, dom gynnas men 
har man familjer som inte har datorer och inte kan systemet exkluderas.

Svara på en skala 1-5 där 1 inte stämmer alls och 5 stämmer helt och hållet.

1. Tekniken  som  infördes  används  på  ett  sätt  som  främjar  kommunikationen  och
samarbetet mellan student och lärare samt mellan studenter.

3

2. Tekniken  som infördes  används  på  ett  sätt  som främjar aktivt  lärande  genom att
introducera Real  World  data eller problem med fokus på utforskning,  träning och
förstärkning.

4

3. Tekniken som infördes används för att ge mer återkoppling till studenterna och känner
studenterna att denna återkoppling tillför i deras lärande undervisningserfarenheter.

Olika, 2 eller 3. individkopplat, en del ger återkoppling och andra gör de inte, ingen synkad 
fas  

4. Tekniken som infördes innebär att tiden studenten spenderar på uppgifter blir kortare.

nej, den blir längre 1

5. Tekniken som infördes tillför till studentens känslan av kontroll över sina framsteg i
skolan.

3
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Bilaga 7. Intervjusvar IO4-5
INTERVJUOBJEKT 4 OCH 5, David och Emil
Vad gör ni?

1. Rektor 6-9: David

2. Biträdande rektor 6-9, tidigare IKT utvecklare: Emil

 Kritiska aktiviteter vid förändring  

1. Innan införandet, talades det om införandet och vilka möjligheter det skulle medföra?

1. Från början var det ett vallöfte från politiker. Vi rektorer var väldigt tveksamma vi ville ha
nomadlösning. Vi har inte haft något att tycka till om. Jag fick åka till en annan kommun där
man testat 1:1 för att se hur dom gjort, på dom skolorna. Det var dock inte överförbart då det
var en så liten kommun.
2.  På  Örjanskolan  gjorde  vi  en  plan  och  vad  de  skulle  innebära  för  varje  ämne  men  
satsningen kom av sig lite med förseningar. Nu är första gången som alla faktiskt 1:1 så det 
är nu satsningen kan bära frukt.

2. Fanns det någon som var negativ mot arbetet?

1.
2. Absolut, det fanns många som är tveksamma. Många tycker att dom inte hade kunskapen 
som krävdes och därför började med en PIM-satsning, den kommer från statens håll för att 
öka kompetensen och det är kanske 50/50. Det kommer vara ett utvecklingsområde i många 
år för många.

b-om ja: Hur hanterades detta?

1.
2.  Nej  egentligen  inte,  det  lyftes  på  arbetsplatsträffar  och  liknande,  det  fanns  oro  för  
teknikstrul, laddning, inloggning, nätet. De praktiska, det är mer med den som varit lite  
orolig, kommer man kunna mötas upp – oroliga att teknikstrul kommer leda till att hälften 
av lektionstiden kommer gå innan man fått igång. Det är en ständig oro som behöver lösas 
på bättre sätt. Ämnesträffar tas det även upp 

3. Fanns det en vision på skolan om vad förändringen skulle leda till?

b-om ja: Skulle du säga att den passade mot värderingar som skolan har?

4. Fanns det stöd för förändringen uppifrån?

1.
2.Ja det är ju ett politikerbeslut.

5. Skulle du säga att förändringen i överlag hanterades på ett bra sätt? 

1. Det beror på hur man menar. Det har fungerar si och så med tekniken, infrastrukturen har 
varit för dålig. Sen är det så att huvudmannen aldrig har kommit med en tydlig förväntan om
vad vi ska åstadkomma så det blir otydligt från oss och ända ned till eleverna och lärarna för
det är ingen skola som har en fullständig utbildningsplan i det hela. Vissa skolor har gjort 
början men vad jag vet finns det ingen. Jag har tankar om det men vi har aldrig haft några 
diskussioner på ledarhåll och det har inte kommit något uppifrån. Så det blir otydligt i 
verksamheten. Vi har ju även fått en ny lärplattform, InfoMentor, den kom också från 
kommunen och det är en helt annan organisation: Där fick vi klara direktiv om vad vi skulle 
leverera som ska ge likriktning, men det är helt annars med 1:1. Det är väl det som gjort att 
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vi ska göra LIKA, det är en riksbred enkät som alla rektorer och några lärare ska svara för 
att kolla hur långt man har kommit i IT-delen på skolorna. Det är pedagogiskt hur de 
används och hur ledningen styr och eleverna möjlighet.
2. Vi har haft utbildningar, vi har gjort en light variant. Men det är otydligt att navigera i den
miljön.  Och vi har köpt in olika program men det är inte brett implementerat och det finns 
inte för alla ämnen. Detta är något vi måste förankra hur vi ska använda datorerna i skolan, 
hur ska det hjälpa. Det måste vi vara tydliga ”såhär använder i dator i skolan” och det finns 
inga förbehåll eller regler utan vi måste göra det själva.

6. Skulle  du  säga  att  det  fanns  de  resurser  som  förändringen  krävde?  Gällande
utbildning, stödsystem och dylikt?

1. Det handlar om att man ska ha tur att det finns någon på skolan som är eldskäl och duktig 
på datorer, men inget som kommer styrt uppifrån. 
2. Nej, det finns lokalt på skolan nästan inget stöd så. Vi har två IKT utvecklare på 
kommunen, kanske tre, och de är det stöd som finns ut verksamheten. Sen jag och sen finns 
de de som är intresserade i personalgrupperna, det är dom som ska jobba med det 
tillsammans med oss rektorer. Men det ska eventuellt skriva in mer tydligt i läroplanen så 
det kommer kanske. 

FAS 3

7. Skapades någon slags grupp på skolan som skulle ge tillsyn till förändringen på 
skolan?

1. Det kom från IT avdelningen ett antal personen sen ska skolan ge lokal och någon på 
skolan ska ge datorerna till eleverna. HUR distribueras datorerna är det som kommit 
uppifrån. Jag skulle utse någon som skulle ansvarig men det var inget om vad den personen 
skulle kunna eller vad denne skulle göra. 
2. Nej. På  min gamla skola var vi bra genom att alla eleverna skulle gå IT på elevens val. 
Men det handlar om att vi styrde upp det. Inget kom uppifrån.

 b-Om ja: Fick gruppen något tekniskt stöd för att hjälpa detta arbete? 

8. Fick ni någon utbildning i hur datorerna skulle användas?

1.
2. PIM var arbetssätt man kunde använda sig av, mininivån. Men nej ingenting som visar 
HUR du ska jobba i ett ämne med det du gör utan det är upp till individen

9. Fanns det någon slags coaching vid införandet av datorer i ert arbete?

1. man har kunnat boka dom tre IKT utvecklare på kommun, men det är få till många skolor,
bara 1 av dessa är till 6-9.
2. Nej, men vi har haft 2 workshop från mig och mediacenter, och det har funkat bra men 
man behöver mer. IKT utvecklarna jobbar även med mycket annat. De ska göra riktlinjer 
men det kommer inte ut. 

10. Utvärderas utbildningen?

1. Det har gjort att fler lärare har prövat olika arbetssätt som lärts ut på workshops och det 
kan vi se.
2. Ja det är dom 

b-om ja: Ändrades utbildning och coaching efter utvärderingen?

1.
2. Ja det skulle jag säga, speciellt önskemål. Det är så brett så det är svårt att smalna av, men 
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vi kommer inte styra någon till en visst programvara.

11.  Utfördes några systemändringar för att hjälpa stödja användandet av datorerna i 
arbetet?

1. 
2. Nej vi har ett ganska låst system. Både plattform och vissa programvara och själva datorn.
Dock är inte elevernas datorer låsta, men lärarnas datorer är låsta vilket komplicerar 
användandet tillsammans. Det måste till en förändring här så eleverna kan möta lärarna. Det 
ända systemet som är likvärdigt är InfoMentor som har blivit en lärplattform med 
inlämningar och så. Det är den systemförändringen vi kan se. Jag tror att den kom för att 
1:1-satsningen, det enda som är likriktat.

12. Tillsattes något organisatoriskt stöd? (materiella resurser, belöningssystem, 
utbildningssystem)

1. Nej. 
2. Vi kör skola x, certifikat så inga utomstående kan logga in på skolnätet, detta styr eleverna
till att använda datorerna för du behöver logga hem ett certifikat. Det ger en begränsning 
men det gör det enklare för de som har ett certifikat att logga in och använda nätet. Men det 
kanske inte är belöning riktigt.

13. Visste ni vad införandet av datorerna skulle resultera i, med andra ord fanns det något
förväntat resultat ni var medvetna om?

1. Nej, inte vad jag minns
2. Nej

b-om ja: Visade de förväntat resultat?

c-om ja: När visades detta? 

14. Utvärderades någonsin hela införandet på skolan? Från start till slut?

1. Bara på pilotskolorna
2.

FAS 4

15. Används datorerna på det sätt det var planerat? 

1. Det ser olika ut på olika skolor, här har inte funnits någon plan, det fanns inget enhetligt 
beslut. Det är personbundet och till skolor
2. 

16. Mättes det någonsin till vilken grad datorerna används gentemot hur de förväntas 
användas?

1. Gymnasieskolorna säger att eleverna har blivit bättre på datorer, och de skiljer sig från 
skola till skola.
2. Det som blev mätt inofficiellt på min gammal skola är de elever som kommer tillbaka och
säger att om är duktiga på att använda dator

17. Fanns det tillgänglig utbildning, teknik assistans och coachning under hela processen
för att hjälpa använda datorerna på korrekt sätt?

1.
2. Mm. Jo, mer lokalt än vad de finns nere på huvudmannen håll, vi håller den privat eller 
lokalt. Vi har ju backup system där vi lämnar in till teknisk support som fungerar bra. Vi har 
en på skolan och kan inte den fixa det så skickas den till IT avdelning som kan ta hand om 
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det, om den på skolan inte kan göra det. Men utöver det tekniska supporten är det de tre  
stackarna.

18. Finns det några systemfrågor som leder till att datorerna inte stöds i undervisningen?

1.
2. Ja pedagogernas datorer är ju låsta så det är konstant strider med uppdateringar och sånt. 
Kunde ta flera veckor med uppdateringar, det är som trafikstockning. 

19. Skulle du säga att det finns den systemkapacitet som behövs för att  datorerna ska
kunna användas på ett korrekt sätt?

1.
2.  Ja  tekniken  är  bra  nog  men  problemet  är  låsningen,  infrastrukturer  klarar  det  men

eftersom det är låst blir det problem.

FAS 5

20. Finns det fortfarande utbildning eller coachning som ni kan ta del av?

1. Nej! Varje skola äger den frågan men vi kan kontakta it-utvecklingspedagogerna för stöd
2. 

21. Finns det någon övervakning om hur arbetet går?

1. Det görs en utvärdering som vi får svara på. 
2.

22. Finns det teknikassistans som kan hjälpa er förbättra användandet?

1. Nej! Vi har support för felanmälan om det blir fel på datorerna 
2.

23. Skulle du säga att familjer och barn gynnas av detta arbete?

1. Ja, framförallt så kan vi kompensera hur IT ser ut hemmavid, tillgången osv.
2.
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Bilaga 8. Intervjusvar - Kommun 
INTERVJUOBJEKT 6: Fredrik

1. Vilken var din roll gällande 1:1-satsningen?
Jag satt med i förvaltningens IT-styrgrupp. Det innebar också att jag tillsammans med övriga
i gruppen planerade genomförandet. I samband med att datorerna skulle ut till eleverna bytte
jag tjänst till att ha ett mer övergripande ansvar för utveckling, så jag var aldrig operativt 
inblandad i hur datorerna delades ut. I samband med att jag bytte tjänst skapades också en 
IT-avdelning inom förvaltningen som tog över planeringen av elevdatorerna, då det blev 
mycket arbete kopplad till det.

2. Fanns det någon slags grupp på en högre nivå som fick ansvar att övervaka arbetet?

IT-styrgruppen informerade hela tiden förvaltningens ledningsgrupp om arbetet. I samband 
med att jag bytte tjänst kom jag också med i ledningsgruppen och var då under en tid 
delaktig i båda grupperna (dvs både IT-styrgruppen och ledningsgruppen).

b-om ja: Hade dessa blivit informerade om deras ansvar och hur lång tid det 
skulle ta?
Absolut. Och det fanns och finns en plan över hur utdelningen skulle ske. Sedan är 
skolan en politiskt styrd organisation, så det är inte enbart beslut inom 
tjänstemannasidan som avgjorde hur utdelningen skulle ske, utan vi fick förhålla oss 
till det politikerna hade beslutat.

3. Undersökte någonsin behovet av förändringen och hur olika lösningar passar mot 
detta?
Ja, det gjordes omfattande förberedande arbete under flera år för att se hur andra kommuner 
hade gjort och hur deras upphandlingar hade sett ut. Att det tog flera år berodde också på att 
det behövdes politiska beslut för att vi skulle kunna starta arbetet.

b-om ja: Vem undersökte detta?
Huvudsakligen vi som satt i IT-styrgruppen samt deltagare från kommunens IT-
avdelning Så det var ett gemensamt arbete mellan förvaltningens IT-styrgrupp och 
kommunens IT-avdelning.

4. Vilka grunder låg till varför eleverna skulle få låna persondatorer?
Vi tittade på olika lösningar och sedan togs beslutet på kommunal nivå hur skolans hantering
av elevdatorerna skulle genomföras. Att eleverna skulle få lånedatorer var alltså inte ett 
förvaltningsbeslut.

5. Fanns det andra lösningar för att lösa problemet eller möjligheten?
Ja, vi tittade på möjligheten att erbjuda lånedatorer som fanns på skolan hela tiden (dvs att 
eleverna fick tillgång till dator under skoltid men inte fritid) samt att vi tittade på 
möjligheten att låta ett företag sköta allt. Nu blev det istället kommunens IT-avdelning som 
valet föll på.

6. Hur togs beslutet att låna ut privata persondatorer till eleverna?
Beslutet meddelades till oss i IT-styrgruppen via förvaltningschefen, men beslutet togs 
utanför förvaltningen. Om det var baserat på politiskt ställningstagande eller något som 
baserades på hur kommunens IT-avdelning ställde sig vet jag inte.

7. Utfördes någon slags arbete som visade hur nuvarande situationen såg ut och belyste 
eventuella förändringar gällande exempelvis infrastruktur och utbildning?
Ja, representanter från IT-avdelningen var med i processen hela tiden genom att de hade fast 
representation i förvaltningens IT-styrgrupp. Därmed fördes kontinuerligt en dialog mellan 
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vilka möjligheter som fanns för att införa ett 1:1 koncept.

8. Testades detta någonsin först på en eller några skolor innan beslutet om att alla 
kommunens skolor skulle låna ut privata datorer till eleverna?
Inte fullt ut, dvs att några elever fick ha datorer från årskurs 6 till 9. Om vi gjorde något 
mindre test för att se hur det fungerade praktiskt kommer jag inte riktigt ihåg. Men politiskt 
var det viktigt att alla elever i årskurs 6 skulle få en egen dator, så därför genomfördes det 
fullt ut från början.

9. Slöts ansvar och ledningsgrupp innan eller efter beslutet av 1:1-satsningen?
Förstår inte frågan.

10. Tillfrågades intressenter inom ämnet om deras åsikter i frågan? (exempelvis rektorer, 
elever, lärare, föräldrar och dylikt).
Ja, vi hade många olika testgrupper där frågan diskuterades. Men beslutet togs ändå utifrån 
politiska eller IT-avdelningens tankar (dvs se fråga 6).

11. Fanns det material för att säkerställa kommunikation och stöd för införandet mellan 
kommun och enskild skola? (exempelvis dokument som berättade när och hur 
kommunen och skolorna skulle kommunicera).
Ja, vi hade mycket skriftlig information till eleverna, information till föräldrar, elever, lärare 
och rektorer innan det genomfördes. Dessutom förbereddes rektorer och lärare genom möten
där det hela fick diskuteras.

12. För att stödja införandet, utfördes några förändringar gällande systemkapacitet, 
kommunikationsstrukturer, utbildning, datasystem eller infrastruktur ?
Ja, som nämndes tidigare fanns kommunens IT-avdelning hela tiden med i processen för att 
säkra upp den fysiska strukturen (nät, accesspunkter osv). Genom utbildning av 
nyckelpersoner i förvaltningen utbildades övriga som var i behov av utbildning. Dessutom 
startades en IT-avdelning som hade som uppgift att stödja digitalt lärande utifrån en 
pedagogisk synvinkel.

13. Fanns någon slags införandeplan?

Ja.
b-om ja:Vilka kunde ta del av denna?

Alla berörda.
c-Finns det någon möjlighet att jag kan granska denna?

Det börjar vara så långt tillbaka i tiden, att jag inte riktigt vet var jag ska leta efter 
den. Tyvärr.
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Bilaga 9. Enkätsvar 
1. Tekniken som infördes används på ett sätt som främjar kommunikationen och samarbetet 
mellan student och lärare samt mellan studenter.
Lärare 1: 2
Lärare 2: 5
Lärare 3: 5
Lärare 4: 2
Lärare 5: 3
Lärare 6: 5
Lärare 7: 3
Lärare 8: 4
Lärare 9: 3

2. Tekniken som infördes används på ett sätt som främjar aktivt lärande genom att 
introducera Real World data eller problem med fokus på utforskning, träning och 
förstärkning.
Lärare 1: 3
Lärare 2: 4
Lärare 3: 1
Lärare 4: 3
Lärare 5: 3
Lärare 6: 4
Lärare 7: 2
Lärare 8: 3
Lärare 9: 4

3.  Tekniken som infördes används för att ge mer återkoppling till studenterna och känner 
studenterna att denna återkoppling tillför i deras lärande undervisningserfarenheter.
Lärare 1: 1
Lärare 2: 3
Lärare 3: 3
Lärare 4: 3
Lärare 5: 3
Lärare 6: 4
Lärare 7: 5
Lärare 8: 3
Lärare 9: 3

4. Tekniken som infördes innebär att tiden studenten spenderar på uppgifter blir kortare.
Lärare 1: 3
Lärare 2: 3
Lärare 3: 1
Lärare 4: 4
Lärare 5: 2
Lärare 6: 3
Lärare 7: 2
Lärare 8: 2
Lärare 9: 1
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5. Tekniken som infördes tillför till studentens känsla av kontroll över sina framsteg i skolan
Lärare 1: 1
Lärare 2: 4
Lärare 3: 3
Lärare 4: 4
Lärare 5: 3
Lärare 6: 4
Lärare 7: 4
Lärare 8: 3
Lärare 9: 3
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