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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka om och hur läraruppdraget påverkas av IT i 

relation till värdegrunden. Studien söker svar på två frågeställningar: vilken eventuell 

integrering uttrycker lärare mellan användande av IT och gestaltandet av skolans 

värdegrund? Hur påverkar lärarens syn på IT användandet av tekniken i 

undervisningen, främst i relation till läroplanens värdegrund? Undersökningen 

bygger på kvalitativa intervjuer med sex gymnasielärare: fyra kvinnor och två män. 

Uljens skoldidaktiska teori och modell är den teoretiska utgångspunkt som 

undersökningen är förankrad i och som resultatet analyseras genom. Studien visar 

främst att IT och värdegrund inte ses som ett fristående fenomen för den 

yrkesverksamma läraren, utan att IT integreras med det övriga värdegrundsarbetet. 

Det framkommer också att lärares syn på värdegrundsrelaterade frågor påverkar 

denna integrering mer än synen på IT samt att gränsen mellan IT som pedagogiskt 

redskap för främjande eller hindrande av värdegrundsarbete inte alltid är helt tydlig.    
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Inledning 
Jag var sexton år och hade precis börjat gymnasiet när jag för första gången kom i 

kontakt med internet. Detta var hösten 1996 och datorn introducerades på allvar i 

skolorna. Det dröjde inte många veckor, kanske rörde det sig bara om dagar, innan vi 

hittade fram till purfärska Hotmail och chattprogrammet mIRC (de tre sista 

bokstäverna står för Internet Relay Chat). Plötsligt öppnade världen upp sig, 

samtidigt som den blev mycket mindre. Det kändes overkligt och spännande att 

kunna prata med någon i Japan eller USA direkt via datorn. Lika kort tid som det tog 

för oss att upptäcka detta nya och fantastiska, lika kort tid tog det för skolan att 

förbjuda chatten. Till och med det egna interna epostsystemet stängdes ner eftersom 

det sågs som ett hot mot relationer eleverna emellan. Jag minns att man även 

planerade att blockera Hotmail. Av detta blev dock intet och orsaken är okänd. Själv 

använder jag fortfarande samma Hotmail-adress än idag. 

 

Det är nog många av oss som har erfarenheter av förbud av olika slag mot det som 

anses farligt eller hotfullt mot fastställda system och organisationer, inte minst i 

skolans värld. Att vi upplevt dessa förbud i samband med ny teknik, till exempel IT, 

är nog heller inte särskilt ovanligt. När det gäller den nya tekniken behöver vi 

människor få tid att både bearbeta den och lära oss att förstå och använda den. Att 

acceptera sin egen oförståelse och därmed inta ett ödmjukt synsätt på det nya är 

viktigt (Dunkels, 2009).    

 

I Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) föreskrivs de grundläggande 

värden, den värdegrund, som den som arbetar inom skolan förväntas agera utifrån. 

Denna läroplan togs i bruk 1994, just som internet och interaktionsteknik (IT) gjorde 

sitt intåg i samhället. Huruvida samhället och inte minst skolan hamnade i en så 

kallad IT-bubbla råder det delade meningar om (Karlsohn, 2009). Östen Ohlsson, 

som är professor i företagsekonomi, menar att synen på IT som en 

samhällsförändrande kraft var stark under slutet av 1990-talet (Ohlsson, 2009). 

Datorer skulle integreras med skolvärlden trots ett motstånd från denna. Enligt 

Ohlsson sågs slutet på IT-bubblan under 2001. Läraren tillika föreläsaren om bland 

annat nätet och värderingar, Stig Roland Rask, menar å sin sida att IT-bubblan endast 

är en myt som hänger samman med börsnoterade IT-bolag vars verksamhet nådde sin 

kulmen just år 2001.  

 

Trots att det finns olika syn på den eventuella IT-bubblan och dess vara eller icke 

vara drar jag slutsatsen att IT som förändrande kraft i samhället och för människor är 

högst aktuell också idag (Rask, 2002). Dunkels använder en tankemodell med tre 
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bearbetningsstadier för ny teknik: skepsis, tillvänjning och vardagsteknik. I det sista 

stadiet har den nya tekniken blivit en del av vår vardag och dess 

användningsområden diskuteras mer än tekniken i sig (Dunkels 2009). Jag skulle 

vilja påstå att de användningsområden som diskuteras i samhället när det gäller IT, 

tyder på att vi närmar oss det tredje stadiet.   

 

Idag har också många elever tillgång till egna datorer via skolan, avsedda som 

redskap och för hjälp i undervisningen. Det jag personligen noterat under en VFU-

period hösten 2010, är att detta ger eleverna möjlighet att göra annat än skolarbete 

under lektionstid. Sociala medier, till exempel communityn Facebook eller 

meddelandechatten Windows Live Messenger, mer känd som MSN (Microsoft 

Network), används både som redskap för att lösa en uppgift men också för att de 

lockar mer än själva uppgiften. Dessa observationer väckte en hel del frågor hos mig, 

främst om IT i skolans värld på något sätt kan gynna eller problematisera en 

gemensam värdegrund. Det finns med andra ord utrymme för studier som fokuserar 

på datorn i skolan bortsett från dess funktion som pedagogiskt redskap.  

 

Eftersom vi för närvarande står inför en gymnasiereform år 2011 och även nya 

läroplaner vill jag hävda att dessa frågor är synnerligen aktuella. Den nya läroplanen 

för gymnasieskolan har ännu inte presenterats i sin helhet och de lärare som jag har 

intervjuat i denna studie arbetar i vilket fall fortfarande under Lpf94. I den nya 

läroplanen för för- och grundskolan ser dock formuleringarna för de grundläggande 

värdena till största delen ut som tidigare. Om några större förändringar gjorts i 

formuleringarna för gymnasieskolan återstår att se.  

 

Syfte  
Syftet med studien är att tolka och förstå gymnasielärares syn på hur läraruppdraget 

påverkas av IT kopplat till läroplanens värdegrund.  

 

Frågeställningar 
De frågor som undersökningen söker svar på lyder: 

 

1. Hur definierar gymnasielärare begreppet värdegrund? 

 

2. Vilken eventuell integrering uttrycker lärare mellan användande av IT och 

gestaltandet av läroplanens värdegrund? 

 

3. Hur påverkar lärarens syn på IT användandet av nämnda teknik i undervisningen, 

främst i relation till läroplanens värdegrund? 
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Teoretiska utgångspunkter 
För att få en bättre förståelse för det fält jag studerat har jag valt en teoretisk 

utgångspunkt inom didaktiken, närmare bestämt den skoldidaktiska teorin/modellen 

som beskrivs närmare under egen rubrik nedan. Studien har genomförts med 

utgångspunkt i den hermeneutiska forskningstraditionen. Hermeneutiken handlar om 

att tolka och att förstå (Westlund, 2009). Dessa två ledord är de jag har förhållit mig 

till genom att jag utifrån informanternas utsagor vill analysera, förstå och beskriva 

hur de upplever det undersökta fenomenet. I detta fall är nämnda fenomen hur 

läraruppdraget påverkas av IT i relation till läroplanens värdegrund.  

 

Didaktik 
Uljens (1998) identifierar didaktiken som ett av pedagogikens delområden. 

Begreppet didaktik kan kort sammanfattas på följande sätt: det handlar om vem, vad, 

när, med vem, var, hur, genom vad, varför och för vad man ska lära sig (Jank & 

Meyer, 2007). Genom denna översiktliga definition kan vi dra slutsatsen att didaktik 

kan innefatta både teori och praktik kring lärande. Jank och Meyer menar att 

didaktiken består av två delar som de kallar för analys och handlingsorientering. 

Analysen handlar om att beskriva hur undervisningsverkligheten ser ut medan 

handlingsorienteringen syftar till att visa på hur bättre undervisning borde se ut. Min 

studie faller inom det första området, det vill säga att den vill beskriva en 

undervisningsverklighet ur en reflekterande utgångspunkt vilket jag diskuterar 

närmare nedan under rubriken ”den skoldidaktiska modellen”. Enligt Uljens (2007) 

är studenten efter avklarad lärarutbildning inte klar när det gäller didaktiken, utan 

snarare är det så att det är i yrkeslivet som läraren på allvar börjar utveckla sitt 

didaktiska tänkande. 

 

Didaktisk teori 
Uljens (2007) menar att det är viktigt att tydliggöra att didaktiska teorier är beroende 

av vilket perspektiv de utvecklats utifrån. Han identifierar tre perspektiv inom 

didaktiken: läroplans-, lärarutbildnings- och klassrumsdidaktik. Jag beskriver dessa 

kortfattat. Läroplansdidaktiken handlar om läroplanens påverkan på skolan och 

undervisningen. Enligt Uljens är läroplansdidaktiken en form av kontroll av hur väl 

läroplanerna styr över skolan. Av detta drar jag slutsatsen att nämnda teori kan 

klassas som handlingsorienterad, vilket Jank och Meyer menar medför olika normer 

som de sammanfattar i frågan ”till vad och varför skall människor bli fostrade?” 

(Jank & Meyer, 2007:57). Lärarutbildningsdidaktiken å sin sida omfattar både 

lärarutbildning och fortbildning av lärare. Didaktisk teori inom detta område syftar 

till att ge blivande eller färdiga lärare förutsättningar att själva utveckla sitt didaktiska 

tänkande, något som i sin tur får påverkan för lärarens handlingar. Uljens riktar kritik 



4 

 

mot denna teori då han anser att den inte tar hänsyn till eller problematiserar 

samhället eller de lokala kulturernas påverkan på skolan, utan istället i för stor 

utsträckning fokuserar på läraren, eleven och ämnet. När det gäller 

klassrumsdidaktiken finns perspektivet i skolans verklighet och perspektivet är 

således lärarnas och elevernas. Enligt Uljens ingår klassrumsverkligheten även inom 

läroplans- och lärarutbildningsdidaktiken, men utan att vara en huvudsaklig 

utgångspunkt (Uljens, 2007). 

 

Den skoldidaktiska modellen 
Enligt min tolkning är Uljens skoldidaktiska modell förankrad i klassrumsdidaktiken 

i den meningen att den intar ett perspektiv utifrån de som verkar i skolan, i det här 

fallet lärarna. Resultatdelen av denna studie kommer även visa på att teorin 

innehåller en elevnivå. Den skoldidaktiska modellens syfte är att fungera både som 

en forskningsmodell inom didaktiken såväl som en reflektionsmodell för lärare inom 

den institutionaliserade skolan, det vill säga de skolformer som samlas under 

nationella läroplaner (Uljens 2007). Genom att applicera den skoldidaktiska modellen 

på undervisning och fostran är det möjligt att klargöra vilka villkor som råder inom 

skolan, på kollektiv- och på individnivå. Detta är ett av mina argument för att 

använda modellen i min studie av IT och läroplanens värdegrund. Ett annat starkt 

argument som talar för det relevanta med att analysera resultatet genom 

skoldidaktiken är det faktum att den förutsätter att den lokala samhällskulturen 

påverkar både undervisningen och dess innehåll, i viss mån i högre grad än vad 

läroplanen gör (Uljens, 2007). Detta kan dels bero på att skolan är en del av 

samhället eller av en lokalkultur, dels att eleverna tar med sig denna kultur in i 

klassrummet vilket påverkar den pedagogiska situationen. Datorer och internet är 

som bekant inte längre något som bara finns inom skolans väggar, utan i ännu större 

utsträckning hemma och i samhället. 

 

En viktig faktor i den skoldidaktiska modellen är att både undervisning och fostran 

bygger på avsikter. Skoldidaktiken tar sin utgångspunkt i ett enkelt grundmönster 

som inkluderar avsikt, handling och reflektion (Uljens, 2007), där det avsiktliga 

handlandet är absolut avgörande för modellen. Något som är viktigt att påpeka då 

resultatet av denna studie analyseras genom skoldidaktiken, är att Uljens modell inte 

strävar efter att föreskriva hur en lärare bör tänka och agera i teori och praktik. 

Därmed används inte resultatet i denna studie för att visa på vilka lärare som har 

”rätt” eller ”fel” när det gäller vilken syn de har på IT och värdegrundens påverkan 

på lärarrollen. Den skoldidaktiska modellen syftar som redan nämnts snarare till att 

fungera som ett redskap för reflektion, både för lärarstuderande såväl som för 

yrkesverksamma lärare. Däremot förutsätter den skoldidaktiska modellen att läraren 

har en ideologikritisk förmåga, det vill säga att läraren kan ha en kritisk inställning 
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till sina egna värderingar och hur hon eller han uppfattar exempelvis samhället.  

 

 

Modell efter Uljens (2007:176). 

 

Modellen ovan ger en bild av hur den skoldidaktiska teorin kan ses och förstås. 

Vingarna till vänster (P1 till P2b) representerar avsikter i form av planering, mitten 

fokuserar på handlingen, eller det pedagogiska mötet (bollen i mitten). Planering (P3) 

och evaluering (E3 till E1) har betydelse även här. I mötet med eleverna har både 

avsikt och reflektion en funktion, för såväl lärare som för elever. Olika kontexter, 

som skolan (SK) eller lokalsamhället (S1), påverkar det som sker i det pedagogiska 

mötet. De högra vingarna representerar reflektionen genom utvärdering. Planering, 

undervisning och utvärdering sker i flera steg och på flera plan, både på kollektiv- 

och individnivå. Nämnda nivåer är inte synliga i figuren ovan. Då resultatet i den här 

studien analyseras utifrån denna modell har samtliga delar av modellen varit 

relevanta utifrån informanternas bearbetade utsagor, även om vi inte kan dra 

slutsatser om till exempel utvärdering på en kollektiv eller formell nivå (vingen 

längst till höger). Redan av modellen ovan kan vi utläsa att dess olika delar hänger 

samman och att de interagerar med och påverkar varandra. Detta blir inte minst 

tydligt i resultatdelen av denna studie. Kategori ett fokuserar mest på modellens 

vänstra vinge, det vill säga planering på kollektiv- och individnivå där läroplanen 

utgör en kollektiv planering och läraren på individnivå väljer hur den kollektiva 

planeringen ska konkretiseras. Kategori två och tre fördjupar sig i mittendelen av 

modellen och den högra vingen. Där står mötet mellan lärare och elev i fokus med 

hänsyn till kontexter, samt reflektion kring planering (avsikt) och handling.  
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Definitioner 
Två begrepp är centrala och återkommande i studien: värdegrund och IT. Nedan 

definierar jag deras respektive innebörd. I resultatdelen återfinns informanternas 

tolkningar av begreppet värdegrund. 

 

Värdegrund 
Denna undersökning fokuserar på IT och värdegrund. I läroplanen för de frivilliga 

skolformerna kan vi läsa följande: 

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. 

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans 

och ansvarstagande. (Lpf 94:3)  

 

Detta citat sammanfattar den del av det som i läroplanen benämns som skolans 

värdegrund och uppgifter. Formuleringen utgör de grundläggande värden som ska 

gestaltas i skolan. Sigurdson (2002) visar på att själva begreppet värdegrund enligt en 

regeringsutredning inte är tydligt definierat för dem som arbetar inom skolan. Han 

drar slutsatsen att värdegrunden kan sammanfattas med att den handlar om demokrati 

och att skolan ska verka för att eleverna ska bli demokratiska medborgare i ett 

demokratiskt samhälle. En del av demokratin är enligt Sigurdson förståelse för de 

åsikter som man själv inte representerar och här menar jag att IT inom skolan kan 

innebära både för- och nackdelar för hur värdegrunden tolkas och gestaltas. IT kan ge 

en öppenhet som även ger röst åt information eller åsikter som inte är demokratiska 

och därmed heller inte är förenliga med läroplanens värdegrund trots att hänsynen till 

avvikande åsikter är en del av Sigurdsons definition av demokratibegreppet. 

Sigurdson menar att ett sätt för att förstå värdegrunden är att analysera den genom 

moralfilosofin som omfattar begreppen etik, eller våra övertygelser, och moral som i 

sin tur likställs med våra konkreta handlingar (Sigurdson 2002). Även Torstenson-Ed 

(2003) kopplar samman värdegrunden med etik och moral. Enligt henne kan man inte 

förutsätta att vuxna har högre moral än barn, utan att barn och vuxna delar dilemmat 

med hur man handlar etiskt även om vuxna kan ha ett större ansvar som förebilder. 

 

Denna undersökning hänger samman med den typ av forskning som Torstenson-Ed 

menar är viktig, nämligen att granska lärares värdesystem och hur den bidrar till 

värdegrundens gestaltande i skolan. Ett led i detta har varit att under datainsamlingen 

ta reda på hur informanterna ser på värdegrunden och hur de tolkar den. Demokrati 
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behöver inte enbart handla om en politisk statsform, utan som visats ovan kan det 

också röra sig om förhållandet mellan människor (Zackari & Modigh, 2002). 

 

IT 
Den första och antagligen mest vanliga utläsningen av förkortningen IT är 

informationsteknik. Denna ersattes en tid av en ny, kompletterande förkortning: IKT. 

IKT står för informations- och kommunikationsteknik. Anledningen till detta 

komplement var att kommunikationsmöjligheterna med den nya tekniken inte 

förutsetts och därför behövde lyftas fram (Lundmark, 2000). Enligt Dunkels (2009), 

fick inte denna kompletterande förkortning någon större genomslagskraft och därför 

används idag också begreppet interaktionsteknik som även det kan förkortas IT. 

Begreppet interaktionsteknik är också det jag syftar till när jag använder 

förkortningen IT i denna studie. Därmed inkluderar följaktligen förkortningen IT 

både möjligheter till spridning eller hämtning av information samt möjligheten till 

kommunikation via datorn. 

 

Lundmark (2000) definierar förkortningen/begreppet IT kort och gott med att det 

handlar om datorn och dess olika programvara. Även Dunkels identifierar datorn 

inom begreppet men med internet som tilläggsord. I denna studie låter jag 

interaktionsbegreppet inkludera såväl dator som internet och programvara. Det 

sistnämnda behöver inte enbart ha en pedagogisk funktion i sammanhanget utan kan 

även erbjuda kommunikation och i denna studie är jag som sagt främst intresserad av 

lärares syn på datorn bortom de pedagogiska möjligheterna. Det kan argumenteras 

för att en del av IT och digitala medier representeras av mobiltelefoner (Baym, 

2010). I denna studie har jag enbart utgått från datorn som redskap inom skolan. 

Däremot kan det vara av värde att ha i åtanke, att lärarnas tankar om exempelvis 

internet även kan gälla de internet- och kommunikationsmöjligheter som den egna 

mobiltelefonen erbjuder även under skoltid.     
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Tidigare forskning 
Det är lätt att hitta litteratur om värdegrund. Likaså när det gäller litteratur om 

interaktionsteknik (IT). Att hitta litteratur med dessa sökord tillsammans är däremot 

betydligt svårare
1
.  

 

IT i skolan  
En stor del av den forskning som gjorts inom området IT och skola kretsar kring 

vilken roll datorn fått i skolan sedan IT-explosionen i mitten på nittiotalet. En del av 

denna forskning fokuserar på datorn ur ett pedagogiskt eller praktiskt perspektiv, det 

vill säga huruvida lärare integrerar datoranvändandet i undervisningen och vilka 

hinder och möjligheter som finns genom datorns programvara (ex Lundmark, 2000). 

Det finns också studier som tar upp både de delar som redan nämnts kombinerat med 

etik, beteende och innehåll på internet (Sandred & Engström, 1999).  

 

Skolverket gav tidigt ut en skrift med titeln ”Internet och skolan – etiken, ansvaret 

och hjälpmedlen”. I inledningstexten konstateras att ”skolverket och det svenska 

Skoldatanätverket kan inte och bör inte styra enskilda skolors närvaro på Internet. 

Det är skolan och ytterst skolhuvudmannen som alltid är ansvarig för sina elevers 

aktiviteter på Internet under skoltid” (Skolverket, 1996:1). Det har visserligen 

passerat femton år sedan dessa ord skrevs och kanske har synen på ansvar kopplat till 

internet också förändrats. Jag tycker ändå det är intressant att poängtera att individen, 

det vill säga eleven, inte tycks ha något ansvar enligt detta synsätt. Om inte individen 

har ett ansvar, hur kan man då gestalta läroplanens värdegrund med betoning på 

demokrati? Vid sidan av ansvarsbiten fokuserar skriften i huvudsak på olika 

programvara i begränsande syfte med rubriker som ”Hjälpmedel för att skydda 

information och användare” och ”Begränsningar för informations-hämtning och 

spridning”. Detta tycks gå helt i linje med Rasks (2002) teori om att ny teknik ur 

skolans perspektiv alltid setts som ett problemområde och något som måste hanteras, 

snarare än som en källa till nya möjligheter att gestalta och konkretisera exempelvis 

värdegrunden.    

 

Det är intressant att notera att det knappt tycks finnas någon studie alls som direkt 

undersöker på vilket sätt datoranvändande och IT med exempelvis sociala medier går 

                                                 
1
 Sökord jag använt mig av i bibliotekskataloger och databaser, förutom de redan ovan nämnda, 

inkluderar: informationsteknik, informations- och kommunikationsteknik, interaktionsteknik, IT, 

värdegrund, värderingar, skola, online, virtuell, sociala medier, mobbning, skolkultur och lärare. Dessa 

sökord har jag provat med olika böjningar och i kombination med varandra. Majoriteten av den 

forskning jag hittat är kvalitativ och data har samlats in genom intervjuer som sedan analyserats, 

tolkats och sammanställts.  
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ihop med skolans värdegrund, trots att till exempel trakasserier eller mobbning på 

nätet uppmärksammats, visserligen i studier som rör sig utanför skolans värld (ex 

Enochsson & Olin, 2007). Att dessa frågor ändå väckts i samband med datorns intåg i 

skolan visar Karlsohn (2009) på. Han menar att synen på datorn som ett pedagogiskt 

redskap förändrades redan på ett tidigt stadium. Istället började man se datorn som ett 

medium och insåg att denna förändring kunde få konsekvenser för människan och 

samhället i stort (Karlsohn 2009). En fråga som Karlsohn menar uppstod är hur 

människor skulle komma att relatera till varandra, en fråga som definitivt kan 

kopplas samman med värdegrunden som föreskrivs i Lpf 94, som denna studies 

informanter verkat under vid intervjutillfällena. Märkligt nog har denna ”upptäckt” 

knappast bidragit till någon utbredd forskning inom området. 

 

Värdegrunden i skolan 
Det finns en del forskning kring på vilka sätt värdegrunden kan gestaltas eller 

konkretiseras inom skolan och vad som kan ligga bakom hur värdegrunden gestaltas 

eller konkretiseras. Thornberg (2006) har studerat regelarbete mellan lärare och 

elever kring värdegrunden i sin avhandling ”Värdepedagogik i skolans vardag”. 

Undersökningen har visserligen genomförts på för- och grundskolor men kan ändå 

vara intressant i relation till min studie då det fortfarande handlar om värdegrundens 

gestaltande. I sin studie diskuterar Thornberg värdegrundens formuleringar så som de 

står skrivna i läroplanen och menar enligt min tolkning att verkligheten är mer 

komplex, eftersom formuleringarna i värdegrunden kan liknas vid en mall och 

utesluter därmed de unika situationer som kan uppstå. Thornberg visar på att 

läroplanens värdegrund kan tolkas som att den föreskriver önskemål och normer för i 

vilken riktning individens sociala utveckling bör gå och han pekar på att lärare kan 

förankra sitt värdegrundsarbete i läroplanen, men också i sina personliga 

uppfattningar baserade på till exempel uppväxt (Thornberg, 2006). Denna fråga är 

aktuell också i min studie då jag genom den skoldidaktiska modellen analyserar 

lärares värdegrundsarbete i samband med IT. 

 

Thornberg skiljer på det han kallar för implicit och explicit värdepedagogik där det 

explicita arbetet handlar om att läraren själv till exempel tar med värdefrågor i sin 

planering av undervisningen. Den implicita värdepedagogiken i sin tur handlar om att 

läraren med exempelvis sitt sociala beteende kan ses som en förebild för eleverna. 

Enligt Thornbergs studie deltar både lärare och elever genom sin interaktion till att 

upprätthålla, skapa och omförhandla värdegrundsrelaterade regler. Av detta kan 

slutsatsen dras att det mesta av arbetet inte är planerat utan sker spontant i mötet 

mellan lärare och elever. Thornberg identifierar olika regelkategorier, men menar att 

den viktigaste handlar om relationer mellan människor och därför sker också det 

mesta av värdegrundsarbetet i samband med situationer kring elevers beteende. 
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Även Orlenius (2010) ger exempel på att många situationer i skolan som kan 

relateras till läroplanens värdegrund uppkommer spontant. Det kan tyckas självklart 

men min tolkning är att dessa situationer bygger på möten mellan människor som har 

olika bakgrund, olika uppfattningar och så vidare. Orlenius diskuterar och 

problematiserar läroplanens föreskrivna grundläggande värden. Han menar att dessa 

grundläggande värden måste ses utifrån olika perspektiv och skriver att ”såväl 

filosofiska ståndpunkter som politik och religiös åskådning” (Orlenius, 2010:39) 

spelar in. Detta hänger samman med att Orlenius, liksom Thornberg (2006), belyser 

frågan kring hur värdegrundens föreskrifter tolkas och han menar att pedagoger 

måste vara medvetna om bakgrunden till sin egen tolkning, men också ha förståelse 

för varför andra människor gör andra tolkningar. Det som är särskilt intressant att 

poängtera i relation till min studie är att Orlenius menar att IT bidrar till val av etiska 

slag genom att skolledning eller lärare måste ta ställning till vilka möjligheter eller 

hinder man vill se för IT i skolan. Orlenius konstaterar att det ytterst handlar om både 

frihet och integritet då IT används i skolan. Därmed är vi enligt min tolkning tillbaka 

vid demokratibegreppet. 

 

Både Sigurdson (2002) och Torstenson-Ed (2003) reflekterar kring att gestalta 

värdegrunden i skolan och låta denna genomsyra hela organisationen. Enligt min 

tolkning innebär detta att de vuxna, inte minst lärarna, fungerar som förebilder men 

att de också inbjuder eleverna till en dialog kring demokrati och vad ett demokratiskt 

sätt innebär, vilket kan kopplas till den implicita och explicita värdepedagogiken 

(Thornberg, 2006) . Zackari och Modigh (2002) påpekar just vikten av ett barn- och 

ungdomsperspektiv om demokrati ska bli verklighet inom skolan. Detta perspektiv 

förutsätter en dialog mellan ungdomar och vuxna i värdegrundsfrågor. I en studie 

från Skolverket kring barn och ungdomars kunskap om demokrati framgår att ett 

öppet klassrumsklimat har större påverkan på individens förståelse för demokrati än 

om denna vore politiskt aktiv (Lundh & Jonsson, 2004). 

 

Lärarens fostransuppdrag och IT 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) konstaterar i inledningen av 

kapitlet om värdegrunden att ”skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla 

och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på” (Lpf 94:3). Denna 

formulering innebär bland annat att skolan och de som verkar inom skolan ska främja 

respekten för individer oavsett olikheter dem emellan men också att klimatet i skolan 

ska främja exempelvis elevernas rätts- och ansvarskänsla.  

 

Enligt Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande ”Att lära och leda” (SOU 1999) 

tar lärarens pedagogiska verksamhet avstamp i läroplanens värdegrund. Även 
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Hartman (2005) konstaterar att ett perspektiv på läraryrket är det så kallade 

värdeperspektivet som i sin tur hör samman med lärarens fostransuppdrag. Detta 

anser jag kan kopplas samman direkt med läroplanens föreskrifter som 

sammanfattades ovan. En del av detta fostransuppdrag innebär att läraren har en så 

kallad moralisk kompetens (Brytting, 2008). Det betyder i korthet att en lärare 

förväntas identifiera ”moraliskt laddade situationer” (Brytting, 2008:182) men också 

att läraren i en sådan situation förväntas reflektera över den och se den ur olika 

perspektiv. Detta ska i slutänden leda till handling. Jag menar att det finns en hel del 

anvisningar enligt värdegrunden i Lpf 94 som behöver problematiseras och det är 

något som jag ser möjlighet till att bidra till genom den typ av undersökning som här 

presenteras. Som jag påpekat tidigare står gymnasieskolan inför en ny läroplan som i 

skrivande stund inte presenterats. Värdegrundens formuleringar i den nya läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är i stort sett oförändrade från 

tidigare läroplan. Därför kan vi anta att inte heller gymnasieskolans formuleringar av 

värdegrunden kommer skilja sig desto mer från Lpf 94.  

 

För att innehållet i värdegrunden ska kunna förvandlas från text till handling måste 

den som Rask (2002) konstaterar först konkretiseras. När det gäller att konkretisera 

värdegrunden menar jag att IT innebär en hel del möjligheter, både genom internet 

som en oändlig informationskälla (som man givetvis måste hålla sig kritisk till) men 

också genom de kommunikationsmöjligheter som uppstår. Rask menar även att den 

huvudsakliga fostran av eleverna, eller ungdomarna, ligger hos föräldrarna och att 

lärarnas fostran är underordnad denna. Med detta synsätt är det värt att fundera kring 

hur stort ansvar för eller inblick en lärare kan ha i elevers IT-vanor, då IT genomsyrar 

hela samhället.  

 

Den personliga synen på IT och datorer i skolan menar Dunkels (2009) är en faktor 

som spelar in när det gäller hur vi handskas med tekniken, men också vår personliga 

syn på ungdomars internetanvändande har betydelse. Att denna syn kan skilja sig från 

ungdomarnas syn på IT och sitt eget bruk av dator och internet tror jag är högst 

möjligt. En möjlig förklaring till denna skillnad kan ligga i påståendet om att vi som 

är tillräckligt gamla för att ha introducerats i tekniken också måste bearbeta den och 

ta den till oss medan yngre generationer föds in i tekniken och därför inte behöver 

genomgå samma bearbetning (Dunkels, 2009). Det är vanligt att kategorisera dessa 

båda grupper som nätets invandrare (digital immigrants) och nätets infödda (digital 

natives), något som också Dunkels gör. Palfrey och Gasser diskuterar nätets infödda i 

sin bok ”Born Digital – understanding the first generation of digital natives” (2008). 

Trots att de vill skapa förståelse för det perspektiv nätets infödda anses dela, uppstår 

frågan om man istället ytterligare främmandegör det man vill förklara genom att måla 

en nästintill exotisk bild av gruppen.  
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Kritik har också riktats från vetenskapligt håll mot att kategorisera människor som 

nätets infödda och nätets invandrare. Liksom Palfrey och Gasser, tar Bennett, Maton 

och Kerwin (2008) upp ytterligare forskning som stödjer teorin om de digitalt 

infödda. Skillnaden är att denna trio ställer sig kritiska till kategoriseringen. De 

definierar de digitalt infödda som en grupp människor som till exempel genom IT lär 

sig annorlunda än de digitala invandrarna. Därmed uppstår frågan om huruvida 

dagens skola är anpassad efter den nya generationens förutsättningar. Bennett, Maton 

och Kerwin menar å sin sida att begreppen digitala infödda och digitala invandrare 

mer bygger på en sorts moralpanik än fakta. Denna moralpanik anser de kan bottna i 

hur IT och ungdomars IT-vanor framställs i media, vilket kan knuffa undan den 

verkliga debatten. Slutsatsen från Bennett, Maton och Kerwin är att ungdomars IT-

vanor är allt för komplexa för att generaliseras genom ett samlande begrepp. 

 

Enochsson och Olin (2007) menar att de mötesplatser som erbjuds på nätet inte 

skiljer sig från de mötesplatser som finns i verkligheten utan endast blir en 

förlängning av de sistnämnda. Därför bör man inte skilja dessa åt då man talar om 

exempelvis mobbning eller kränkningar. De som mobbas på nätet mobbas oftast 

också på traditionella platser i den fysiska världen. Därmed anser jag att man kan dra 

slutsatsen att vi uppfattar datorn och dess möjligheter såväl som dess eventuella hot 

olika. I rollen som lärare kan alltså ens egen syn på IT och ny teknik vara avgörande.     

 

IT och värdegrund 
Att interaktionstekniken erbjuder både möjligheter och utmaningar för lärare inom 

skolan råder det knappast någon tvekan om. Ovan har jag konstaterat att värdegrund 

och ett demokratiskt förhållningssätt går hand i hand. Något som är värt att påpeka 

många gånger om är det faktum att demokratin inte på något sätt är given, utan 

snarare något som måste hållas vid liv eller ”erövras” om och om igen (Rask 2002). 

Rask (2006) identifierar tre skolstrategier när det gäller hur den nya tekniken, i det 

här fallet IT, integreras med den övriga verksamheten i skolan. Dessa tre kategorier 

har jag valt att benämna som den begränsande strategin, den kontrollerande strategin 

och den defensiva strategin. Den begränsande strategin handlar om att med diverse 

tekniska hjälpmedel, exempelvis de blockeringsfilter som finns i datorn eller i 

Internetanslutningen, försöka förhindra otillbörligt användande av den nya tekniken. 

Den kontrollerande strategin i sin tur handlar om att skolan upprättar regler eller 

olika slags policy för användandet av IT. När det gäller den defensiva strategin 

identifierar skolan att den nya tekniken kan innebära utmaningar, eller provokationer, 

och försöker därför möta detta genom att integrera IT och göra det till en del av 

värdegrundsarbetet.  
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Detta menar jag kan höra samman med Dunkels teori om hur vår personliga syn på 

ny teknik, som presenterades ovan, påverkar hur vi hanterar den. Det tankesättet 

skulle kunna förklara varför strategierna varierar från skola till skola. 

Gymnasieskolan står inför en ny reform från och med 2011. Frågan är om inte en ny 

läroplan skulle kunna bidra till ett gemensamt synsätt på IT i skolans värld. Det vore 

intressant att se om någon av de tre presenterade kategorierna i sådana fall skulle 

genomsyra den läroplanen, eller om ett fjärde perspektiv introduceras. Enligt Dunkels 

behöver ungdomar och vuxna ta del av varandras kunskaper eftersom de besitter 

olika typ av kunskap. Denna tanke skulle framförallt i skolans värld kunna vara av 

stor vikt att utgå ifrån även då det gäller värdegrundsarbetet genom IT.  
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Metod  
Som det redan framgått ingår denna undersökning i det område som kallas för 

kvalitativ forskning. Inom den kvalitativa forskningen finns olika ansatser och 

traditioner, exempelvis den hermeneutiska som den här studien stödjer sig på. Enligt 

Fejes och Thornberg (2009) accepterar den kvalitativa forskningen att det finns en 

relation mellan forskaren och undersökningsområdet genom exempelvis 

förförståelse. Med detta i åtanke blir tolkningen av det undersökta området en 

tolkning som i viss mån färgats av den som genomfört undersökningen. Nedan 

redovisar jag noga hur jag har gått tillväga i datainsamling och analys. I samband 

med det framkommer olika faktorer som är viktiga för att den kvalitativa forskningen 

ska kunna betraktas som trovärdig. 

   

Då denna studie undersöker hur lärare ser på yrkesrollens påverkan av IT och 

värdegrund, bygger undersökningen på intervju som metod, vilket jag går igenom, 

argumenterar för och problematiserar närmare nedan. Det är fullt möjligt att 

kombinera kvalitativa intervjuer med andra metoder (Trost, 2010). I den här 

undersökningen har jag dock enbart valt intervju. Anledningen till detta är de 

observationer som jag genomförde under en period av verksamhetsförlagd utbildning 

inom lärarprogrammet hösten 2010. Observationerna hjälpte till med att ringa in 

undersökningsområdet inför denna studie. Utifrån undersökningens omfattning i 

relation till tidsaspekten har jag valt att endast utgå ifrån lärarperspektivet. Därmed 

har jag valt att fokusera på intervjuer som metod för datainsamling. I en vidare 

forskning med utgångspunkt i resultatet skulle observationer på nytt kunna vara 

användbart som metod.  

 

Kvalitativ intervju och genomförande 
Eftersom denna studie är kvalitativ har jag under datainsamlingen också utgått från 

de kriterier som ofta föreskrivs för en så kallad kvalitativ, ostrukturerad intervju 

(Johansson & Svedner, 2010). Den kvalitativa intervjun strävar efter att få 

uttömmande svar av informanten genom enkla frågor som går rakt på sak och då den 

till formen påminner om ett vanligt samtal är den också den typ av intervju där 

informanten allra minst styrs av forskaren (Trost, 2010; Holme & Solvang, 1997). 

Denna typ av intervju kan bygga på en intervjuguide med fåtalet frågor. Enligt Trost 

ska denna guide helst vara genomarbetad på ett sådant sätt att den som intervjuar inte 

ska behöva söka stöd i nedskrivna frågor. Frågorna ska söka svar på ”hur” det 

undersökta fenomenet uppfattas, snarare än ”varför” och de ställda frågorna behöver 

heller inte följa någon särskild ordning utan ställs när det är lämpligt i samtalet. 

Följdfrågor ställs spontant utifrån de givna svaren.  
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Ovan nämnda kriterier för den kvalitativa intervjun har jag tagit hänsyn till under 

utformningen av frågor och i planeringen av intervjuerna. Jag har utgått ifrån en 

intervjuguide bestående av fem enkla frågor där ordningsföljden inte har någon 

egentlig betydelse (se bilaga 1). I denna guide har jag även planerat och inkluderat 

möjliga följdfrågor. Som Trost anger bör följdfrågor ställas spontant utifrån de svar 

informanten ger. Mina i förväg nedskrivna följdfrågor har i huvudsak handlat om att 

förbereda mig för intervjun och vad jag hoppats få ut av den på bästa möjliga sätt. 

Under själva intervjutillfällena har jag sällan behövt vända mig till intervjuguiden, 

oftast har det skett efter intervjun i syfte att kontrollera att jag inte missat någon 

viktig fråga. Precis som Trost påpekar har samtalet därmed styrts till största del av 

informanten. Det innebär till exempel att frågeföljden har varierat och att 

informanterna haft möjlighet att påverka både riktning på och innehåll i intervjun, 

något som hör samman med den hermeneutiska forskningstraditionen (Westlund, 

2009). 

 

Den kvalitativa intervjun har genom de faktorer som redovisats ovan en så kallad låg 

standardisering. Det innebär till exempel även att språket under intervjun anpassas 

efter informanten (Trost, 2010). Så har också skett under intervjuerna för denna 

studie. Givetvis finns det fler viktiga faktorer som spelar in för att intervjun ska 

genomföras så smidigt som möjligt och uppfylla undersökningens syfte. Till exempel 

val av lokal, överenskommelser mellan informant och den som intervjuar och hur 

intervjun dokumenteras kan ha stor betydelse.  

 

De möjliga informanterna tillfrågades via telefon eller epost. Jag informerade om 

studiens syfte och hur jag avsåg bearbeta och analysera resultatet. När informanterna 

tackat ja till att delta i studien fick de i god tid, minst en vecka före intervjudatumet, 

ett underlag där studiens syfte utförligare beskrevs, vilka fem huvudfrågor de 

förväntades svara på, samt vilka rättigheter de har som informanter. Tanken med 

detta var att de skulle få hinna tänka igenom sina erfarenheter kring 

forskningsområdet. Intervjuerna genomfördes i lugna miljöer som lärarrum, 

arbetsrum och grupprum. 

 

Samtliga intervjuer spelades in med en MP3-spelare. Trost varnar för att en 

samtalssituation där ena deltagaren blir inspelad kan påverka vad personen i fråga 

säger och hur den svarar på frågorna. Samtalet kan bli stelt. När Trost påpekar detta 

talar han om att spela in informanten med utrustning som exempelvis kräver 

mikrofon. Jag upplevde dock att intervjutillfällena i denna studie var väldigt 

avslappnade och informella vilket till stor del kan bero på valet av utrustning. En 

MP3-spelare kräver ingen mikrofon och tar inget utrymme. Med storleken av en 

mobiltelefon ligger den på bordet och jag tror därmed att den lättare kan glömmas 
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bort av både informant och intervjuare. Eftersom jag själv var osäker på hur bra 

inspelningen skulle bli i fråga om ljudkvalitet, antecknade jag också för säkerhets 

skull informanternas svar under de två första intervjuerna. Efter att ha lyssnat igenom 

och transkriberat det inspelade materialet valde jag att fortsättningsvis inte föra 

anteckningar för att på sätt vara mer uppmärksam under den pågående intervjun. 

 

Urval och bortfall 
Redan under tidigare nämnda period av verksamhetsförlagd utbildning beslutade jag 

mig för att söka informanter bland lärare inom gymnasieskolan oavsett ämne. 

Anledningen till det sistnämnda är att jag tror det finns en risk för att IT och 

värdegrund i skolan mest förknippas som ett ansvarsområde hos lärare inom 

mediaämnen. På många skolor har eleverna bärbara datorer med internetuppkoppling 

och olika programvara. Även om datorerna inte används inom alla ämnen är de 

fortfarande en del av skolans vardag. Lärarna själva använder också datorer i sin 

yrkesroll och har därmed mer eller mindre formulerade åsikter om datorns för- och 

nackdelar.  

 

Det fanns dock tre kriterier jag utgick ifrån då jag sökte informanter: 

 

1. Samtliga informanter skulle vara lärarutbildade. 

2. Det skulle finnas en viss spridning och variation i ålder och antal år som    

informanterna verkat inom läraryrket. 

3. Samtliga skulle verka under skolans läroplaner.   

 

Upphovet till dessa tre kriterier bygger på ett intresse från min sida att söka efter 

variationer och teman utifrån exempelvis utbildning och yrkeserfarenhet kopplat till 

synen på IT och värdegrund. Samtliga tre kriterier uppfylldes också genom valet av 

informanter. Då tillfälle gavs passade jag på att söka informanter i olika städer (en 

mellanstor och en mindre) i två norrländska län. Studien har därför genomförts bland 

gymnasielärare i två städer. Samtliga lärare som uttryckte en önskan om att delta i 

studien genomförde också intervjun. Endast en lärare som tillfrågats föll bort då 

denne inte besvarade förfrågan. Detta har inte påverkat studien på något sätt. Istället 

tillfrågades en annan lärare som också kom att ingå i studien. Informanternas namn i 

resultatdelen är fiktiva. Sammanlagt deltog fyra kvinnor och två män. Informanterna 

är aktiva lärare inom ämnesområdena språk (svenska, engelska, finska, teckenspråk), 

bild, drama och media. 
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Bearbetning och analys 
Med hjälp av hermeneutiken vill forskaren tolka och förstå ett fenomen. Thomassen 

skiljer på begreppen ”förklara” och ”förstå” genom ett exempel som menar att ”den 

grundläggande skillnaden som postuleras går mellan naturen, som vi kan förklara, 

och kulturen, som vi måste förstå” (Thomassen, 2007:178). Forskaren förstår ett 

fenomen, eller en kultur, genom att få grepp om dess meningsinnehåll. Westlund 

(2009) identifierar tre perspektiv inom hermeneutiken: existentiellt inriktad 

hermeneutik, misstankens hermeneutik och allmän tolkningslära. I den existentiellt 

inriktade hermeneutiken strävar forskaren efter att förstå den som lämnar information 

om ett visst fenomen, exempelvis informanten vid en intervju. När det gäller 

misstankens hermeneutik fokuserar denna på att förstå fenomenet i sig som 

informanten talar om. Vid analysen kan forskaren inkludera sina egna förklaringar till 

det undersökta fenomenet. Det som Westlund kallar för den allmänna tolkningsläran, 

vilken jag utgått ifrån i bearbetningen och analysen av data, kan inkludera alla former 

av empiriskt material. I den allmänna tolkningsläran ligger fokus på att förstå framför 

att förklara ett visst fenomen. De tre perspektiven går enligt Westlund in i varandra. 

 

Westlund menar att det inte finns något generellt sätt att ta sig an det empiriska 

materialet inom hermeneutiken. I den allmänna tolkningsläran pendlar forskaren 

mellan del och helhet. Det innebär att forskarens tolkning av det studerade fenomenet 

inte håller om de tolkade delarna inte stöds av helheten (Westlund, 2009). Detta 

tolkningsförfarande har jag förhållit mig till i denna studie. I resultatdelens kategorier 

förekommer utsagor som inte återkommer i analysen utifrån den skoldidaktiska 

modellen. Anledningen till detta val är precis som Westlund skriver, att delarna har 

betydelse i relation till helheten. Kontexten, det vill säga helheten, är avgörande för 

hur forskaren tolkar materialet. Enligt Ödman kan detta förfaringssätt kallas för ”den 

hermeneutiska cirkeln” (Ödman, 2007:101). Genom tolkning når forskaren nya 

insikter som i sin tur kanske också påverkar vilken riktning tolkningen får.  

 

Ett annat begrepp som används inom hermeneutiken och som också fokuserar på 

tolkning och förståelse av del och helhet är den hermeneutiska spiralen (Ödman, 

2007). Ödman menar att den hermeneutiska spiralen saknar början och slut. Ur det 

perspektivet blir förståelsen av ett fenomen för forskaren aldrig slutgiltig. Tolkningen 

hör samman med forskarens kunskapsutveckling och min tolkning av detta är att 

förståelsen för det undersökta fenomenet måste utgå ifrån att forskaren har som 

avsikt att förstå och att denna även är öppen för att hitta nya vägar till ökad eller 

förändrad förståelse av det insamlade materialet. 

 

Fejes och Thornberg (2009) belyser vissa fallgropar vid den kvalitativa analysen som 

i slutänden resulterar i att analysen mer representerar forskaren än det insamlade 
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materialet. Ett sätt att komma förbi denna problematik enligt författarna är att den 

som genomför undersökningen hela tiden reflekterar över forskningsprocessens alla 

steg och är tydlig med sitt tillvägagångssätt.  

 

Vid bearbetningen och analysen av detta material har jag gått tillväga på följande sätt. 

De inspelade intervjuerna har först noggrant transkriberats och därefter skrivits ut i 

pappersform. Genom kommentarer och anteckningar vid de olika citaten har jag 

strukturerat innehållet för att gallra ut vilken information som är relevant för studien. 

Denna inledande bearbetning av data har jag lagt ner mycket tid på. Vad som kan 

anses vara relevant har också ändrats under den vidare bearbetningens gång. När 

materialet var strukturerat har jag läst intervjuerna upprepade gånger för att försöka 

förstå vad informanten egentligen menar med det hon eller han säger genom att leta 

efter mönster i utsagorna, exempelvis hur informanten växlar mellan olika ämnen, 

om de säger emot sig själva eller tillfällen där de har svårt att formulera sina tankar 

(Watt Boolsen, 2007).  

 

Ovanstående analys och bearbetning av det transkriberade intervjumaterialet har 

sammanställts i så kallade deskriptiva innehållsanalyser. Det innebär att jag med egna 

ord återberättar det som framkommit i intervjun, tolkar och analyserar samt stödjer 

denna berättelse med direkta begrepp eller citat av informanten (Kihlström, 2007). 

Det kan vara värt att påpeka att dessa bearbetningar inte följer intervjuns kronologi. 

Varje informant har givits tillfälle att läsa och kommentera respektive innehållsanalys 

för eventuella förtydliganden och kompletteringar. Hälften av informanterna ville 

också förtydliga ett uttalande vardera, vilket korrigerats i det bearbetade materialet då 

jag ansåg det påverka tolkningen av resultatet.  

 

I den slutliga analysen, som presenteras i resultatdelen, har de deskriptiva 

innehållsanalyserna brutits upp i kategorier. Redan vid bearbetningen av de 

transkriberade intervjuerna fick jag idéer om möjliga kategorier, men själva 

kategoriseringen har slutligt baserats på den skoldidaktiska modellen. Detta 

tillvägagångssätt är i linje med Thomassens definition av den hermeneutiska 

traditionen som inte på förhand kategoriserar undersökningsområdet, utan intar en 

öppen hållning till fenomenet som ska undersökas. Förutom att innehållsanalyserna 

delats upp i kategorier har jag även i vissa fall använt mig av direkta citat ur 

intervjuerna för att stödja min tolkning av materialet genom den skoldidaktiska 

teorin/modellen.  

 

Något som är viktigt att poängtera när en studie utgår ifrån den hermeneutiska 

traditionen, är att forskarens förhållningssätt påverkar resultatet. Enligt Westlund 

bygger detta förhållningssätt på forskarens egen förförståelse för det studerade 
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fenomenet. Även Thomassen menar att forskarens förförståelse, eller fördomar, är en 

”produktiv utgångspunkt” (Thomassen, 2007:194) för undersökningen. I inledningen 

och genomgången av tidigare forskning till denna studie ger jag en kort bakgrund till 

varför fenomenet IT och värdegrund i relation till lärarrollen bör studeras genom att 

bidra med mina egna erfarenheter från gymnasietiden. Därmed har jag också 

redovisat min egen förförståelse för ämnet, nämligen att IT i skolans värld kräver mer 

av läraren än förbud mot tekniken. Att tydliggöra min egen förförståelse kan hjälpa 

läsaren av uppsatsen att bättre förstå hur materialet analyserats och tolkats, vilket är 

en central uppgift för hermeneutiken (Westlund, 2009).      

 

Etiska överväganden 
Under arbetet med denna undersökning och rapport har jag tagit stor hänsyn till de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet föreskriver genom fyra huvudsakliga 

krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet betyder i stora drag att den deltagande informanten ska 

informeras om studiens syfte, vad som förväntas av denne i studien samt rådande 

villkor i densamma. De informanter som medverkar i denna studie har i god tid före 

varje intervju fått ett skriftligt underlag där undersökningens syfte presenteras och 

hur insamlad data kommer användas. Jag har dessutom upplyst informanterna om 

deras rätt till att när som helst avbryta sin medverkan, vilket också ingår i de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Samtyckeskravet innebär att den som deltar i undersökningen ska ha gett sitt 

samtycke till detta. Samtliga informanter har först fått en förfrågan om att delta i 

studien och när de accepterat denna har redan nämnda underlag skickats ut. 

Informanterna har även vid den första kontakten samt genom underlaget informerats 

om att de kommer anonymiseras i den färdiga rapporten även om studiens syfte inte 

kan sägas vara av etiskt känslig karaktär. Detta i enlighet med det som 

konfidentialitetskravet föreskriver (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

När det till sist gäller nyttjandekravet säger detta att det material som forskaren 

samlat in för en studie inte får användas eller lånas ut till annat bruk, ej heller 

användas på ett sådant sätt som kan skada informanten. Utifrån dessa föreskrivna 

fyra huvudkrav har jag även informerat deltagarna om hur jag planerade att 

dokumentera intervjuerna samt hur jag såg avsåg bearbeta data. Varje informant gavs 

som påpekats dessutom möjlighet att läsa igenom det färdiga resultatet för eventuella 

kompletteringar. 
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Resultat och analys 
Resultatet är indelat i tre kategorier. Kategorierna har tillkommit med stöd av den 

skoldidaktiska modellen, allt för att göra resultatet så lättförståeligt som möjligt. 

Eftersom den skoldidaktiska modellen förutsätter att avsikt, handling och reflektion i 

planering, undervisning och utvärdering hänger samman, betyder det också att de 

olika kategorierna med utsagor och analyser i större eller mindre utsträckning hänger 

samman eller går in i varandra. Ibland är inte skiljelinjen mellan dem helt tydlig. 

 

Varje kategori består av utdrag ur de deskriptiva innehållsanalyserna där 

informanterna ibland direkt citeras med begrepp de använt eller meningar de uttalat. 

Med hjälp av den skoldidaktiska teorin analyseras samtliga utsagor i förhållande till 

modellen som presenterades på sidan fem samt de olika nivåer som den pedagogiska 

processen kan ses genom enligt nämnda teori. I varje kategori är ordningsföljden, det 

vill säga utifrån alfabetisk ordning, på informanterna densamma: Anna, Ben, Carina, 

Dolores, Elis och Frida.  

 

 

Kategori 1: Lärares definitioner av begreppet värdegrund 
Den första kategorin handlar om hur informanterna tolkar begreppet värdegrund och 

vad läroplanens värdegrund innebär för dem i deras yrkesutövning. Deras respektive 

tolkning av värdegrunden har betydelse för hur de omsätter den i praktiken, vilket 

kategori två och kategori tre närmare undersöker.  

 

Viktigast för Anna i hennes värdegrundsarbete är jämställdheten. En annan viktig 

aspekt av värdegrunden menar hon är att motverka ett heteronormativt 

förhållningssätt i skolan. Hon ser stora möjligheter till att gestalta jämställdheten 

genom sina ämnen och återkommer flera gånger till svenskämnets litteratur.  

Anna likställer begreppet värdegrund med sunt förnuft. Med sunt förnuft syftar hon 

på att skolan ska genomsyras av ett demokratiskt synsätt där alla tar hänsyn till 

varandra oavsett kön, religion, bakgrund och förutsättningar. Hon håller inte med om 

samtliga formuleringar i läroplanens värdegrundsdel, exempelvis den om att skolans 

värdegrund ska vila på kristna värderingar. Anna skiljer inte på lärarens 

undervisnings- och fostransuppdrag utan menar att de går in i varandra. Hon menar 

att hon kan sätta upp ramar för hur verksamheten ska bedrivas men att också 

eleverna måste få vara delaktiga i vad som ska gälla i klassrummet och på skolan.  

 

För Ben innebär begreppet värdegrund de värden som vi människor bygger vår 

världsbild på. Denna världsbild behöver inte nödvändigtvis vara densamma som 

skolans världsbild, men som lärare menar Ben att man ”bör ha samma slags 
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värdegrund så att vi tolkar skolans världsbild likadant”. Han menar att det som i 

första hand krävs för att värdegrunden ska kunna konkretiseras och gestaltas är att 

dess innehåll får vara en ständigt pågående diskussion tillsammans med diskussioner 

om kunskap och utbildning. Ben skiljer inte direkt på lärarens undervisnings- och 

fostransuppdrag utan konstaterar att en lärare som inte är klar över sina egna 

värderingar heller inte kan vara en bra lärare, eller förebild, för ungdomar. Han 

menar att det inte går att betygssätta värdegrunden i skolan eftersom det skulle visa 

på att det finns olika slags verkligheter där en verklighet är överordnad de andra. 

Detta menar Ben inte är förenligt med ett demokratiskt perspektiv.  

 

Något som Ben tycker har hög prioritet när det gäller värdegrunden i skolan är det 

han kallar för ”genustänket”. På skolan där han arbetar är eleverna uppdelade väldigt 

traditionellt utifrån kön beroende på utbildning. I utbudet finns sådana program som 

räknas som typiskt manliga och typiskt kvinnliga. Eleverna väljer också utifrån detta 

vilket leder till att det saknas många blandade grupper. Att bemöta de situationer som 

kan uppstå och motverka stereotypa könsroller är något som skolan arbetar med. 

Även det demokratiska förhållningssättet är något som Ben tar upp. I detta inkluderar 

han elevens rätt att ta sitt eget ansvar, men också att eleven måste vara beredd på att 

ta konsekvenserna av sitt handlande.  

 

För Carina innebär begreppet värdegrund att alla människor har samma värde oavsett 

bakgrund och förutsättningar. Liksom Anna och Ben skiljer inte Carina mellan 

undervisning och fostran utan anser att om läraren själv tagit till sig värdegrunden 

och står för den så kommer den också automatiskt genomsyra undervisningen. 

Samtidigt menar hon att mycket värdegrundsarbete sker undermedvetet, vilket kan få 

både positiva och negativa effekter. Det positiva kan handla om bemötande och hur 

man behandlar eleverna och bedriver undervisningen medan det negativa kan 

innebära att det kan vara svårt att identifiera situationer där man som lärare går emot 

värdegrunden. 

 

Dolores har en kritisk hållning till begreppet värdegrund eftersom värdegrunden 

bygger på begrepp, exempelvis demokrati, som kan tolkas på olika sätt och ha olika 

innebörd för människor. Hon menar att läroplanen istället borde tala om 

värdepedagogik eftersom detta syftar mer till lärande. Lärande inom skolan handlar 

enligt Dolores inte enbart om ämnesinnehåll, utan även om värdefrågor vilka hon 

föreslår kan inkludera moraliska-, etiska-, samhälleliga- och karaktärsvärden. 

Informanten skiljer därmed heller inte på undervisning och fostran i sina ämnen utan 

anser att de hänger samman.   

 

Elis skiljer inte på undervisning och fostransuppdraget. Han talar om det han kallar 
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”dagsformen” som man som lärare inte kan undkomma, det vill säga faktorer, från 

elevers frånvaro till samhällsproblem, som påverkar lärarens planering. Det finns en 

problematik i att läraren aldrig vet vad som kommer hända under ett lektionstillfälle 

vid sidan av undervisningen, däremot krävs en medvetenhet och kanske ett 

förutseende när det gäller vilka situationer som kan uppstå. Elis drar paralleller 

mellan läroplanens värdegrund och FN:s mänskliga rättigheter och menar att dessa 

utgör en grund för arbetet, hur man bemöter människor och på vilka villkor.  

 

När det gäller själva arbetet med att konkretisera och gestalta värdegrunden i det 

dagliga arbetet i skolan menar Elis att han noterat en förändring hos ungdomar, att 

många saknar det han benämner som ”hyfs” i det här fallet. Informanten upplever att 

han ibland i sitt fostransuppdrag ägnar sig åt en mer ”allmän fostran” som kanske 

inte föreskrivs i läroplanens värdegrund utan som mer hör till föräldrarnas uppdrag. 

Av Elis utsagor att döma drar jag slutsatsen att han har en kritisk hållning till betyg. I 

vissa uttalanden får jag intrycket av att han tycker att läroplanens värdegrund och 

betyg inte är förenliga med varandra, särskilt inte i ett ämne som bild som bygger 

mycket på individens utveckling. Elis menar att han kan lägga mycket energi på att 

bygga upp elevens självförtroende men att betyget utifrån kursens kriterier sedan kan 

rasera detta arbete.  

 

För Frida handlar läroplanens värdegrund främst om demokrati, även om hon anser 

att det är ett väldigt öppet begrepp. Denna tolkning bygger hon på ord som rättvisa, 

jämlikhet och ”värdet i att få vara” (som människa). Skolans miljö måste genomsyras 

av ett demokratiskt synsätt i denna betydelse för att eleverna ska kunna förverkliga 

sig enligt Frida. Liksom många av de andra informanterna visar Frida genom sina 

utsagor att undervisning och fostran hänger samman för henne i hennes lärarroll. Jag 

tolkar Frida som att hon menar att även i kursplanens riktlinjer finns outtalade regler 

för vad som förväntas av eleven, regler som hänger samman med läroplanens 

värdegrund. Frida ser möjligheter till att involvera värdegrunden i sin planering av 

undervisningen, både på vilken nivå hon lägger undervisningen men också i den 

fysiska klassrumsmiljön genom placeringar, bemötande och så vidare. Trots att hon 

inte skiljer mellan undervisning och fostran, är Frida osäker på om värdegrunden bör 

ingå i betygssättningen av en elev.  

 

Planering och verksamhet på olika nivåer 
Av utsagorna ovan kan vi konstatera att informanterna i studien fokuserar på olika 

delar av läroplanens värdegrund, en värdegrund som i sin tur ingår i planeringen på 

kollektiv nivå enligt den skoldidaktiska teorin (mer om detta nedan). Informanterna 

definierar värdegrunden med olika begrepp och när de gör det lägger de 
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tyngdpunkten på olika saker. Tyngdpunkten bygger på min tolkning av utsagorna och 

syftar på vilken del av värdegrunden som informanten särskilt strävar efter att 

gestalta i sin yrkesroll.  

 

För att förtydliga detta kan vi ställa upp definitioner och innebörd i en tabell, 

uppställd utifrån alfabetisk ordning på informanternas fiktiva namn: 

 

Informant Begreppsdefinition   Strävar mot/avser gestalta 

Anna  Sunt förnuft/demokrati  Jämställdhet 

Ben  Värden som formar vår världsbild Genusperspektiv/   

       demokrati 

Carina  Den okränkbara människan  Jämlikhet 

Dolores Värdepedagogik   Kombination av   

       ämnesinnehåll och   

       värdefrågor 

Elis  Mänskliga rättigheter   Hur människor bemöts  

       och på vilka villkor 

Frida  Demokrati    Rätten att få vara   

       människa 

 

Av sammanställningen ovan kan vi utläsa att definitionerna av begreppet värdegrund 

hos informanterna pendlar mellan att vara antingen öppna och därmed mer abstrakta 

eller mer konkreta, till exempel Dolores tyngdpunkt ligger på hur hon rent fysiskt 

kan integrera värdegrunden i sin undervisning. Även om informanterna använder 

olika ord när de beskriver innehållet i sitt värdegrundsarbete är både individen och 

gruppen representerade. Tidigare i denna studie definierade jag begreppet värdegrund 

och min slutsats av tabellen ovan är att samtliga informanters definitioner ligger nära 

varandra och att samtliga kan ses som en del av demokratibegreppet. Som analysen 

av denna kategori kommer visa är det relevant att skilja på informanternas 

begreppsdefinition och vad de strävar efter att gestalta i sin undervisning eller i mötet 

med elever. 

 

Enligt den skoldidaktiska teorin kan lärarens planering, konkreta handlande i den 

pedagogiska situationen och utvärdering förverkligas på flera nivåer och även 

analyseras utifrån dessa (Uljens, 2007). Då utsagorna i kategori ett inte direkt bygger 

på undervisningssituationer har jag valt att analysera dem genom att koppla samman 

dem med de olika nivåer som Uljens definierar, det vill säga den kollektiva nivån, 

den individuella lärarnivån och den interaktiva nivån. Analyserna utifrån dessa nivåer 

presenteras under respektive rubrik.  
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Den kollektiva nivån 
Den kollektiva nivån måste enligt Uljens delas upp i delnivåer utifrån den rådande 

kulturen. Möjliga delnivåer skulle kunna vara en kulturell eller nationell nivå, men 

även en klassrumsnivå. De nämnda nivåerna hänger enligt min tolkning samman 

med kontexter och deras påverkan på planeringen och den faktiska undervisningen. 

Då denna studie inte direkt undersöker hur exempelvis samhällskulturen påverkar 

undervisningen eller miljön i skolan kan vi enbart utgå ifrån antaganden baserade på 

informanternas utsagor. Ett sådant antagande skulle kunna vara att informanterna 

grundar sina definitioner av värdegrunden på sin uppfattning av samhället, på lokal-, 

nationell- och klassrumsnivå. Även skolan som kontext (Uljens, 2007) kan ha 

bidragit till de uppfattningar som uttrycks i kategori ett, liksom läroplanens 

värdegrund.  

 

Informanten Ben nämner i samband med sin definition av läroplanens värdegrund att 

genusperspektivet är viktigt eftersom skolan han arbetar på erbjuder till exempel 

yrkesprogram som tycks gruppera eleverna efter kön och tradition. Eftersom Uljens 

menar att elever formar inte bara skolan som kontext, utan också samhället, skulle 

detta ur ett skoldidaktiskt perspektiv kunna innebära dels att skolan som Ben arbetar 

på återspeglar hur samhället ser ut, dels att om skolan inte belyser och försöker 

motverka de mönster Ben syftar till, så kommer den i sin tur förstärka och 

reproducera dessa mönster i samhället.  

 

Dolores uttrycker en kritisk hållning till de begrepp som värdegrunden bygger på i 

läroplanen och hon tar upp problematiken i att begrepp har olika innebörd för olika 

människor. På en nationell nivå kan vi av detta uttalande dra slutsatsen att Dolores i 

förlängningen konstaterar att Sverige är ett mångkulturellt samhälle och att detta 

måste beaktas även i läroplanernas formuleringar. Hon efterlyser också, på nationell 

nivå, att begreppet värdegrund bör omformuleras för att bättre kopplas samman med 

lärande. Även Elis utsaga inkluderar det han kallar för ”dagsformen”, som kan 

inkludera allt från samhällssituationer till frånvaro. Elis uttalande kan därmed ses på 

nationell-, lokal- och klassrumsnivå, men också med hänsyn till skolan som kontext. 

Den individuella lärarnivån 
På den individuella lärarnivån (Uljens, 2007) får informanternas tyngdpunkter i 

definitionerna särskild betydelse. Denna nivå handlar i stora drag om vilka 

möjligheter till läroplanens förverkligande som läraren verkar för, både på 

planeringsstadiet och i mötet med eleverna. Även här pendlar informanternas utsagor 

mellan att vara öppna, exempelvis Fridas tanke om rätten att få vara människa, eller 

mer konkreta, till exempel Annas fokus på jämställdhet. På den individuella 

lärarnivån innebär detta enligt skoldidaktiken att Fridas undervisning präglas av 

hennes uppfattning om vad det innebär att vara människa utifrån läroplanens 
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värdegrund. Annas undervisning å sin sida kommer främst bygga på hennes 

uppfattning om jämställdhet, som ju också föreskrivs i värdegrunden.  

 

Carina anser att det kan vara svårt att som lärare identifiera situationer där hon själv 

går emot värdegrunden i mötet med eleverna och hon konstaterar att en stor del av 

värdegrundsarbetet sker undermedvetet. Uljens (2007) menar att planering och 

utvärdering samverkar och att de som enskilda faktorer ur ett skoldidaktiskt 

perspektiv är ointressanta. På den individuella lärarnivån skulle en lärare som känner 

igen sig i Carinas uttalande kunna finna en form för värdegrundens gestaltande i den 

pedagogiska verksamheten. Detta genom att planera in värdegrunden rent konkret i 

undervisningen med utgångspunkt i ämnesinnehåll och metod, men också genom att 

utvärdera resultatet av planeringen i undervisningssituationen. De egna slutsatserna 

kan användas för utvärdering på kollektiv nivå men också i kommande planeringar.   

Den interaktiva nivån 
Som nämnts tidigare utgår den skoldidaktiska teorin från tanken om att både lärare 

och elever är avsiktliga och reflekterande subjekt och det är intressant att notera att 

även informanterna tycks utgå från denna tanke i sina uttalanden kring hur de vill att 

värdegrunden ska genomsyra undervisningen. I planeringen finns enligt den 

skoldidaktiska teorin också en interaktiv nivå, som är beroende av mötet mellan 

lärare och elev i den pedagogiska verksamheten, något som Uljens kallar för ”den 

pedagogiska verksamhetens kärnfunktion” (Uljens, 2007:172). Samtliga av 

informanternas definitioner förutsätter elevernas aktiva deltagande och samtliga 

informanter uttrycker också att de kan konkretisera värdegrunden genom sin 

planering. Om detta sker i undervisningstillfällena, det vill säga på den interaktiva 

nivån med eleverna, vet vi inte eftersom denna studie inte observerat informanterna i 

sina pedagogiska verksamheter.  

 

Utifrån utsagorna i denna kategori kan vi genom de skoldidaktiska nivåerna 

konstatera att informanterna i sin planering tar hänsyn till värdegrunden. Med 

utgångspunkt i deras definitioner av denna värdegrund blir det tydligt att de därmed 

också tar hänsyn till mötet och arbetet med eleverna (den interaktiva nivån). Vi kan 

se att informanterna utgår från delar av värdegrunden som de brinner mest för att 

konkretisera (den individuella lärarnivån), något som troligtvis bygger på 

informanternas reflektioner kring samhället på både lokal och nationell nivå (den 

kollektiva nivån) och på skolan som kontext. Värt att nämna är att Uljens (2007) 

även tar upp en elevnivå som en del av den pedagogiska verksamhet som bygger på 

avsikt, handling och reflektion. Denna nivå handlar om vilka avsikter eleven själv 

har med att delta i undervisningen. Eftersom den här studien utgår från lärarens 

perspektiv är det inte relevant att analysera resultatet utifrån elevnivån. Vi kan dock 
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konstatera att även på elevnivån blir läraren avgörande för hur läroplanen 

konkretiseras i exempelvis en undervisningssituation. 

  

Kategori 2: Förberedd och situationsbunden planering – IT och 

värdegrund 
Den skoldidaktiska teorin identifierar två huvudsakliga delar av en lärares planering: 

den som tar plats före själva undervisningstillfället och som kan omfatta en lektion, 

ett moment eller ett helt läsår, samt den planering som sker i samband med själva 

undervisningstillfället, det vill säga i mötet med eleverna. Denna andra kategori 

fokuserar på vilka avsikter lärarna har att koppla samman IT med den egna 

undervisningen, avsikter som i sin tur påverkar deras planering av undervisningen 

både före och under den pedagogiska processen. 

 

När det gäller IT, främst internet, är Annas åsikt att internet ger möjligheter till att ta 

upp det hon kallar för etikfrågor i undervisningen. Med det menar hon vad som är 

godtagbart och ej godtagbart beteende, det vill säga vilka normer som gäller för hur 

vi människor förväntas vara och bete oss. Etikfrågor kan enligt Anna även innebära 

vad det är som styr vårt beteende. Anna har erfarenheter från situationer där hon 

anser att personal i skolan inte tagit tillvara på tillfällen då värdegrunden kunnat 

konkretiseras genom internet. I ett exempel hon ger ertappades två gymnasielever 

med att porrsurfa under skoltid. Nämnda elever fick under rektors översyn titta på 

grova porrbilder för att avskräckas från framtida besök på sådana sidor. Enligt Anna 

kunde dilemmat i exemplet ha hanterats på ett demokratiskt sätt där situationen, utan 

att peka ut eleverna, kunde bidragit till en diskussion om både kvinnans och mannens 

villkor inom porrindustrin eller som porrkonsumenter, hur media framställer detta 

och vad det får för konsekvens för den ”vanliga” människan. 

 

I undervisningen strävar Ben främst efter att uppfylla kursplanen och att eleverna ska 

få den utbildning de har rätt till. I olika former, till exempel under redovisningar, 

arbetar han för att integrera värdegrundsfrågor i undervisningen genom att dessa 

gestaltas både av elever och lärare. Enligt Ben är hans ämnen ypperliga då det gäller 

att ta upp värdegrunden i utbildningen. Han tar ämnet grafisk illustration, där IT är 

ett redskap, som exempel. Genom bilder kan han ta upp frågor om allt från copyright, 

till mobbning och likabehandling och så vidare. Enligt Ben förändras ungdomars, 

och överhuvudtaget, människors attityder inom värdegrundsfrågor över tid inte 

enbart genom IT men som en del av detta. 

 

Carina ser stora möjligheter till att konkretisera och gestalta värdegrunden genom 

sina ämnen. Genom att till exempel koppla svenskundervisningen till dagsaktuella 

händelser menar hon att det är fullt möjligt att ta med värdegrundsfrågor i 
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planeringen över en lektion eller ett moment. Enligt Carina bör man heller inte skilja 

mellan värdegrundsarbete i den fysiska miljön och genom datorn. 

För Carina är det viktigaste med datorn i undervisningen att eleven koncentrerar sig 

på uppgiften. Enligt min tolkning innebär detta att datorn för Carina i huvudsak 

fungerar som ett pedagogiskt redskap. Hon menar att hon inte skulle uppmana 

eleverna till att sluta med exempelvis sociala medier eller annat som de kan 

distraheras av på datorn, utan istället uppmuntra dem till att arbeta med uppgiften 

genom att diskutera, ställa frågor och stötta. 

 

När det gäller att konkretisera värdegrundsfrågor i undervisningen ser Dolores stora 

möjligheter till detta genom sina ämnen. Dolores beskriver sin undervisning som 

väldigt gestaltande (mitt ord). Med det menar jag, utifrån hennes beskrivningar, att 

sättet som hon integrerar värdegrundfrågor med undervisningen inte enbart innebär 

att eleverna förväntas delta muntligt eller skriftligt, utan också att de ska kunna 

bearbeta innehållet i olika redovisningsformer, med stöd av till exempel drama och 

musik eller genom att ta ställning i värderingsövningar. Även IT, främst genom 

internet, kan beroende på hur eleven vill arbeta med materialet ha en funktion. Ett 

exempel som informanten ger handlar om webbsajten för anti-

mobbningsorganisationen Friends. Elever i Dolores undervisning har använt sig av 

de korta filmsekvenser som finns på nämnda hemsida för att konkretisera 

värdegrundsfrågor inom ett visst moment.  

 

Det viktiga i Dolores planering är inte nödvändigtvis att eleverna redovisar resultatet 

av arbetet för läraren, utan att de aktivt deltar och att de ges en chans att reflektera 

själva. För att denna metod ska fungera måste läraren enligt Dolores våga ställa 

frågor och vara beredd att lyssna på svaren utan pekpinnar. Att en del elever inte är 

muntligt aktiva menar Dolores inte är ett misslyckande från lärarens sida. Istället ser 

hon det som att läraren och klassen gemensamt väckt tankar som eleverna inte haft 

tidigare och att man därför inte kan ställa kravet att alla ska kunna formulera sig 

genast. Dolores återkommer flera gånger till begrepp som tillit och dialog mellan 

lärare och elever men också eleverna sinsemellan. Hon ger exempel på situationer 

som hon menar visar på att den beskrivna planeringen och arbetsmetoderna i 

klassrummet fungerar genom att till exempel elever uppmärksammat situationer och 

relationer i den egna klassen. Dolores menar att en lyhörd och erfaren lärare lättare 

kan våga ge eleverna utrymme att göra utsvävningar från ämnet och av samma orsak 

kunna återkoppla till det moment eller ämne som planeringen egentligen fokuserar 

på.  

 

Elis ger intryck av att ha en positiv inställning till IT som en del av undervisningen, 

både som ett pedagogiskt verktyg men också som ett verktyg för att gestalta 
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värdegrunden. Enligt Elis är bildämnet sedan tidigare ett ypperligt ämne att lyfta 

fram samhälls- och individfrågor i och han menar att IT främjar detta ännu mer. Han 

använder positivt laddade ord i samband med IT, att till exempel ”tjejer har vunnit 

mycket på det här”. På ett praktiskt plan kan Elis se en problematik i att datorer och 

mobiler stjäl elevernas uppmärksamhet, främst genom tillgången till sociala medier 

som de erbjuder. När det gäller de positiva sidorna av tekniken nämner Elis 

iakttagelser som hänger ihop med vad tekniken betyder för individen och gruppen, 

till exempel att elever som annars skulle ha varit ensamma hittar vänner via nätet och 

sociala medier. Att bryta könsmönster är viktigt för informanten och han menar att IT 

inneburit möjligheter för tjejer att ta mer plats, både i den virtuella såväl som i den 

fysiska världen.  

 

Min tolkning av denna tanke är att det utrymme som Elis anser att de tagit genom 

sociala medier även återspeglas i klassrummet. Främst anser han att det är en 

samhälls- och kanske politisk fråga. Elis arbetar i en liten, norrländsk stad som han 

menar bygger på traditionella, djupt rotade könsmönster. Trots att han i sin lärarroll 

arbetar för en förändring på det planet, tvivlar han på att dessa mönster kommer 

brytas om inte hela samhället förändras, vilket i slutänden blir en politisk fråga. 

 

Frida tror inte att IT är specifikt uttalat i skolans likabehandlingsplaner och policys 

men min tolkning av hennes utsagor är att hon efterlyser en sorts struktur över vilken 

plats IT ska ha i klassrummet. Mobiltelefoner beskriver hon som det största 

problemet. I sin undervisning menar hon att det är svårt att se om eller vad eleverna 

gör med sina mobiler, svårare än att se vad de gör på datorn. Debatten om hur 

mobiltelefoner påverkar lärandet och undervisningen har hon tagit upp med sina 

elever, men ingen lösning har uppnåtts. Att IT, och främst datorer med internet, även 

främjar både undervisningen och värdegrundsarbetet har Frida också exempel på. Att 

information på nätet är så tillgängligt ser hon som en stor tillgång inom bildämnet 

som hon menar redan ställer samhälls- och individfrågor.  Genom internet kan 

sidospår följas upp och mer information kan hämtas. Med andra ord kan flera sidor 

av samma fråga belysas på ett lättare sätt.  

 

Enligt min tolkning ser Frida en skillnad mellan IT som pedagogiskt redskap och 

som redskap för gestaltande av värdegrunden, även om hon inte skiljer på 

undervisning och fostran. Detta tar sig uttryck i att hon i samband med värdegrund 

menar att IT ”berikar och främjar tankar”, medan hon i ett pedagogiskt sammanhang 

antyder att datorn som redskap kan fokusera mer på att nästan mekaniskt utföra en 

uppgift än att väcka tankar kring själva uppgiften. Denna tolkning gör jag utifrån 

Fridas utsagor om att hon anser att det behövs en motvikt till IT i skolan och i 

samhället.  Hon talar om en IT-bubbla i den bemärkelsen att den nya tekniken 
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ersätter den gamla helt, exempelvis analogt mot digitalt, när de egentligen skulle 

kunna komplettera varandra för att bibehålla ett kritiskt förhållningssätt mot teknik 

överhuvudtaget, men också för att hålla sig kritisk mot det man skulle kunna kalla för 

”internetkulturer”.  

Avsikt – handling – reflektion: den skoldidaktiska modellen 
Enligt utsagorna i den andra kategorin tycks det enligt informanterna som om det inte 

alltid finns en tydlig gräns mellan IT som pedagogiskt verktyg och IT som ett stöd 

eller hinder för gestaltandet av läroplanens värdegrund, särskilt om vi tittar på 

utsagorna från Ben, Elis och Frida (vilket diskuteras närmare nedan). Ett undantag är 

Dolores som berättar om hur internet varit ett konkret verktyg i vissa moment. 

Hennes exempel handlar dessutom om värdegrundsarbete genom ämnesinnehåll och 

metod. Carina uttrycker att uppgiften inom ämnet är viktigast och ger därmed datorn 

en huvudsaklig funktion som pedagogiskt redskap, även om den för eleverna kan 

innebära annat, exempelvis kontakt med kompisar genom sociala medier.  

 

I de presenterade utsagorna i kategori två framträder ett samband mellan samtliga 

informanter, nämligen att de reflekterar kring undervisningen, både i upplägg och 

genomförande. Redan i analysen av kategori ett framgick det att informanterna enligt 

hur de talar om sin egen planering, undervisning och inte minst erfarenheter ser 

eleverna som ”intentionella och reflekterande subjekt både före, under och efter 

avslutad process” (Uljens, 2007:174). Reflektion för både lärare och elever, inte 

minst i själva undervisningstillfället är också en del av den skoldidaktiska modellen, 

baserad på avsikt, handling och reflektion, som presenterades på sidan fem. Fler av 

modellens delar går att applicera på utsagorna i denna kategori. 

 

Informanterna ger uttryck för en planering på en kollektiv nivå (som redan 

diskuterats i analysen av kategori ett) som i det här fallet representeras av 

värdegrunden i läroplanen. Nästa steg i planeringsdelen av modellen är lärarens 

planering inför exempelvis ett undervisningstillfälle med hänsyn till denna läroplan, 

men också andra faktorer, som till exempel lokal- och skolkultur. Denna del av 

modellen kan direkt kopplas till bland annat Elis uttalande om att han i sin 

undervisning försöker bryta könsmönster, eftersom detta är något han identifierat i 

både samhället och skolan. Frida å sin sida tycker att det många gånger saknas ett 

kritiskt förhållningssätt till IT, inte bara i skolan men också i samhället som kontext. 

Detta påverkar hennes planerade undervisning.  

 

Även den enskilda eleven, innehållet i undervisningen och metoder för att 

konkretisera innehållet, det vill säga hur eleven ska tillägna sig en viss kompetens, 

måste finnas med i beräkningarna (Uljens, 2007). Både Ben och Carina menar att 
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uppgiften eleverna arbetar med, det vill i slutänden säga ämnesinnehållet, är viktigast 

och därmed också att uppfylla den aktuella kursplanen. Båda två räknar dock 

fortfarande in värdegrundsarbete i sin planering. Carina ser en möjlighet att utnyttja 

till exempel internet för att diskutera dagsaktuella nyheter, något som också kan 

kopplas samman med kontexter som det pedagogiska mötet sker inom. Ben, liksom 

Elis och Frida, anser att hans ämnen inom bild automatiskt integrerar IT med den 

övriga undervisningen, både som ett verktyg för lärande och som ett sätt att 

konkretisera läroplanens värdegrund, genom de frågor som ämnena väcker och som 

IT kan bidra till genom programvara och den obegränsade mängd information som 

finns på internet.  

 

Det som Uljens kallar för det pedagogiska mötet, till exempel en 

undervisningssituation, är också beroende av lokalkulturen men även skolan som 

kontext. I en sådan situation ska lärarens och elevernas avsikter och reflektioner 

samverka. Här kan både läraren och eleven tvingas planera om och omförhandla 

villkoren för interaktionen under pågående process samtidigt som båda subjekten 

reflekterar över det som sker och varför det sker. Dolores talar om både lärarens och 

elevens förmåga att reflektera under och efter, i det här fallet, själva 

undervisningstillfället. Hon ger exempel på moment där eleverna inte behöver 

redovisa för henne som lärare vad de tycker och tänker, men där det framkommit på 

andra sätt att de varit delaktiga i och engagerats av undervisningen genom att de 

uppmärksammat mönster eller skeenden i till exempel den egna klassen (kontexten). 

Dolores tror att en mer erfaren lärare vågar ställa fler frågor och att denna därmed 

också kan göra utsvävningar från den förberedda planeringen utan tvivel om att 

kunna återknyta till densamma, vilket enligt den skoldidaktiska teorin kan kallas för 

situerad planering (Uljens, 2007).  

 

Informanten Anna ger ett exempel på en situation som hon menar hade kunnat leda 

till en konstruktiv och givande diskussion kring IT och värdegrund hos såväl elever 

som lärare. Detta är inte bara ett exempel på hur IT utmanade värdegrunden, utan 

också på en lärares, eller i det här fallet rektors, situationsbundna planering. En 

annan faktor som inte beaktas i Annas exempel är det Uljens kallar för elevens 

kontext (Uljens, 2007) och som innebär att eleven verkar i sitt eget sammanhang som 

påverkas av vilka möjligheter men också vilka begränsningar som eleven har i 

skolan.  

 

I kategori tre ger några av informanterna uttryck för teorier om att ungdomar testar 

gränser på internet. Kanske var det precis det eleverna i Annas exempel också gjorde. 

Vi kan se att den interaktion som den skoldidaktiska modellen förutsätter inte 

genomsyrade händelsen i exemplet. Eleverna sågs i den situationen inte som 
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avsiktligt handlande och reflekterande subjekt. Anna själv ger ett exempel på hur hon 

hade önskat hantera situationen: genom att sätta in den i ett eller flera sammanhang, 

både på samhälls- och individnivå, och integrera den med undervisningen (utan att 

peka ut eleverna som porrsurfade). 

 

Elis agerar utifrån den kontext skolan ingår i, det vill säga samhället. Han har 

identifierat att samhället bygger på traditionella könsmönster och även om han 

befarar att dessa mönster kan vara alltför inrotade för att ändras arbetar han för att de 

inte ska genomsyra undervisningen eller hans eget bemötande av eleverna. Själva 

undervisningstillfället, eller det pedagogiska mötet, sker alltså i kontexten av hur 

samhället ser ut enligt Elis uppfattning. Att agera utifrån detta finner han dessutom 

stöd för i planeringen på den kollektiva nivån, alltså läroplanen vars värdegrund 

förespråkar jämställdhet. Elis har dessutom enligt egen utsaga stöd i IT och främst 

internet och sociala medier, som han menar berett mer plats för tjejer i skolans värld. 

Elis utsaga visar inte på bara på hur IT främjar värdegrundsarbetet i skolan, antingen 

direkt eller indirekt, utan visar också på vilka sätt kontexter kan påverka lärarens 

avsikt, handling och reflektion när det gäller det pedagogiska arbetet i skolan.  

 

Kategori 3: Lärarperspektiv på etik och ansvar i samband med IT 
Den tredje kategorin handlar om vilken syn lärare kan ha på etik och ansvar i 

samband med IT inom både sin pedagogiska verksamhet men också inom skolmiljön 

i stort. Den skoldidaktiska teorin förutsätter som påpekats att både lärare och elever 

har intentioner i det pedagogiska mötet. Därför kan det vara av värde att låta 

informanterna komma till tals om hur de uppfattar inte bara sin egen men också 

elevernas syn på etik och ansvar när det gäller IT.  

 

Ansvarsfrågan för vad elever gör på internet under skoltid menar Anna i första hand 

ligger på undervisande lärare, därefter mentor eller rektor. Enligt Anna vore det 

bättre om ansvaret istället låg hos ett lärarlag eller någon annan form av samverkan 

bland personalen på skolan. I denna form menar hon att lärarna skulle finna stöd hos 

varandra men också att de skulle kunna utforma gemensamma strategier för hur 

värdegrundsfrågor kopplat till IT ska bemötas. Anna tycker sig se att detta ofta 

överskuggas av det hon kallar för ”moralpanik” i samband med IT, något som hon 

anser att media bidrar till. Detta i sin tur menar hon kan leda till att människor blir 

mer provocerade av nätets utbud och möjligheter och att en reaktion är förbud som 

leder till att ”vi lägger locket på. Vi kväver problemet och då finns det inte”. När det 

gäller ungdomar och deras IT-vanor tror Anna att de skiljer på ”livet utanför nätet 

och livet på nätet” på ett annat sätt än vuxna och att de därmed kan testa gränser, 

genom till exempel bloggar, på ett annat sätt än vad de skulle göra i vardagen.   
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Anna ser det inte som sin uppgift att veta vad eleverna gör på nätet på sina egna 

datorer. Hon menar att det inte är okej att försöka ta reda på det eller kontrollera 

aktiviteterna. Istället anser hon att gymnasieelever måste vara medvetna om sitt eget 

ansvar i det egna lärandet och att de därmed också måste vara beredda på att det de 

gör, eller inte gör, får konsekvenser för dem själva. Däremot anser Anna att 

situationer som uppstår i samband med användandet av datorer och internet i skolan, 

som i hennes tidigare exempel, ger all anledning till att tas upp värdegrundsfrågor till 

diskussion i klassen på ett mer generellt plan. Anna menar att de problemområden 

som kan identifieras ur ett lärandeperspektiv med IT är övergående och att vi ännu 

inte kommit igenom sensationen med den nya tekniken. 

 

När det gäller IT och värdegrund menar Ben att det finns många baksidor eller 

negativa delar med utbudet på internet. Han upplever en frustration över att inte 

kunna ha fullständig kontroll över exempelvis vad som visas på en webbsida. Ett 

exempel Ben ger är där internet används inom skolan i ett särskilt syfte men att det 

plötsligt kan dyka upp popup-fönster på sidan med ett helt annat innehåll som inte är 

förenligt med läroplanens värdegrund. Samtidigt menar han att ungdomar är bättre på 

att sålla, genomskåda och analysera det som finns på nätet än vad vuxna är. En orsak 

till detta tror Ben är de erfarenheter de haft med IT, att de på den vägen lärt sig vad 

som är okej eller inte. Nätets baksidor menar Ben är något som vuxna upprörs över 

medan ungdomar mer ser det som ett fenomen man får räkna med om man är ute på 

internet. Han anser att till exempel den egna skolans försök till att kontrollera sociala 

medier är meningslösa, inte minst eftersom skolan ligger långt efter eleverna på den 

fronten.  

 

Ben gör en skillnad på att försöka kontrollera elevernas IT-vanor i skolan och att vara 

medveten om exempelvis vad de gör på nätet. Han anser att han som lärare har rätt 

att säga till eleverna att fokusera på uppgiften men inte att fysiskt förhindra dem från 

att göra annat genom att stänga ner locket på datorn. Det är enligt Ben heller inte 

okej att läraren kräver att få veta vad de skriver till varandra via MSN eller på 

Facebook, och att läraren inte kan ha samma relation med eleverna på nätet som de 

har med varandra. Ben menar att vi fortfarande inte kan förutsäga vart tekniken är på 

väg eller vad den kommer ha för påverkan på skolan, inte minst eftersom samhället 

är i lika stor förändring när det gäller IT. Han menar att bara den egna staden där han 

verkar som lärare ligger i topp-placering i världen över städer med snabb IT-

utveckling och uppkoppling. 

 

Carina tycker att det är svårare att som lärare identifiera situationer på exempelvis 

internet eftersom ”det kanske är lättare att kontrollera eller ta upp och diskutera saker 

när man ser hur elever behandlar varandra i klassrummet”. Hon menar att det är 
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svårare att ha samma insikt i vad som sker på nätet och att en lärare inte kan eller bör 

ha alltför stor insikt. Enligt Carina finns en risk att detta leder till kontroll eller att 

läraren kränker elevens integritet. Carina nämner erfarenheter från tidigare arbete och 

verksamhetsförlagd utbildning på gymnasieskolor där IT utgjort diskussionsunderlag 

mellan lärare utifrån ett problemperspektiv. Trots detta har hon inte kommit i kontakt 

på någon skola med regler för vad som ska gälla för till exempel elevers 

internetaktiviteter.  

 

Carina menar att IT inte får ses som något eget eller specifikt för ungdomar. Hon 

anser att det inte får bli en helt egen ”bubbla” som är fristående från vuxenvärlden 

och skolan. Genom att diskutera IT, dess möjligheter och nackdelar, med eleverna 

tror Carina att värdegrundsarbetet indirekt kan främjas. Hon påpekar att det är viktigt 

att fråga eleverna hur de använder sociala medier och varför samt hur de ser på 

fenomenet. Liksom Anna tror Carina att ungdomar kan testa gränser på ett annat sätt 

på nätet än vad de gör i den fysiska världen. Carina menar att hon utgår ifrån att 

eleverna har åsikter som är förenliga med läroplanens värdegrund och att det inte är 

säkert att de står för de åsikter eller beteenden som de ger uttryck för på internet eller 

via datorer.  

 

Dolores har kontakt med en del av sina elever på Facebook, men hon poängterar att 

hon aldrig tar kontakt med dem utan att initiativet till att upprätta kontakt ligger hos 

eleverna. Hon kommenterar heller inte deras diskussioner eller status, men kan någon 

gång trycka på ”gilla”-knappen för att visa sitt stöd i mer allmängiltiga uttalanden. 

Enligt Dolores är denna kontakt ett förtroende som hon inte får överskrida eller 

missbruka, varken i sin lärarroll eller privat. Hon menar att ungdomar oftast vet hur 

man bör bete sig på internet, en medvetenhet som hon tror uppkommit just genom 

deras IT-vanor, och att hon som vuxen påverkas mer till attitydförändringar när det 

gäller IT i dagsläget än de unga som vuxit upp med tekniken.  

 

När det gäller internet i skolan anser Dolores att det är rektorn som är ytterst ansvarig 

för vad elever gör på nätet, eller för vad de ges möjlighet till att göra (hon nämner 

filter som en möjlig lösning på eventuella problem). Men hon poängterar samtidigt 

att hon i sin lärarroll är rektorns ”förlängda arm” och att någon måste påtala 

eventuella problem för rektor. När Dolores använder ordet ”någon” tolkar jag det 

som att det kan inkludera både elever och personal på skolan, vilket i det här fallet 

gör ansvaret för internet till en gemensam fråga. Detta hör också samman med 

Dolores uttalande om att värdegrunds- och samhällsfrågor intresserar ungdomar, men 

inte för att de är just unga, utan för att de är människor.   

 

Elis menar att ungdomarna är medvetna om hur man bör bete sig på nätet. Detta 
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benämner han som sunt förnuft. Att värdegrundsarbetet försvåras av IT tycks inte 

Elis anse, däremot har han lagt märke till att den traditionella mobbningen inte 

försvunnit på grund av IT och att denna fortfarande är svårast att komma åt. Elis har 

motvilligt men på elevernas förslag skapat ett nätverk för sin mentorklass på 

Facebook. Där han har iakttagit att Facebook som socialt medium är 

”självcensurerande” i den betydelsen att användarna till största del inte skriver vad 

som helst om vad som helst. Att han får en inblick i elevernas privatliv är han väl 

medveten om, men menar att det åligger honom som lärare att dra en gräns mellan 

yrke och privat. En annan orsak till att informanten är skeptisk till att involvera 

sociala medier alltför mycket i undervisningen är tillgängligheten för allmänheten. 

Elis menar att användandet av sociala medier inom undervisningen kräver en viss 

lyhördhet och kompetens från läraren. Om sociala medier ska användas i 

undervisningen måste det enligt Elis vara på elevernas villkor.   

 

Enligt Frida måste läraren vara klar över sin ”egen” värdegrund för att kunna bemöta 

de frågor och tankar som dyker upp hos eleverna. Frida har inte kontakt med sina 

elever på sociala medier, exempelvis Facebook, hon tycker att det innebär att hon 

som lärare skulle kliva över gränsen mellan yrke och det privata. Samtidigt är hon 

inte helt skeptisk till användandet av sociala medier i undervisningen för att främja 

värdegrundsarbetet. I klassrummet anser hon sig kunna ha en inblick i vad eleverna 

gör på datorn eller på internet utifrån i vilken anda läroplanens värdegrund säger att 

skolan ska verka. Ur den aspekten menar hon att hon genom öppen dialog, 

synliggöra värdegrundsrelaterade frågor och att vara ”närvarande som människa” kan 

uppnå samma effekter i klassrummet som via sociala medier. 

Etiska dimensioner 
Den etiska dimensionen är en del av den skoldidaktiska teorin eftersom etiska frågor 

blir aktuella när lärare och elever interagerar med varandra utifrån till exempel 

rådande normer (Uljens, 2007). I analysen av kategori två konstaterade jag att det 

utifrån informanternas berättelser är svårt att dra en gräns mellan IT som pedagogiskt 

verktyg och som en hjälp eller ett hinder för att konkretisera värdegrunden. Denna 

fråga blir aktuell igen i och med denna tredje kategori. Återigen hör utsagorna 

samman med den skoldidaktiska teorins grundstenar: avsikt, handling och reflektion. 

Här finns det en hel del skillnader mellan informanternas syn på IT i skolan bortom 

den pedagogiska biten. Att sociala medier och deras roll i yrkeslivet för en lärare är 

en fråga som informanterna funderar kring framkommer av det faktum att det är de 

själva som genom studiens öppna frågeställningar för sociala medier på tal i samband 

med IT.  

 

Utsagorna visar på att informanterna har olika syn på den roll som främst internet 
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och sociala medier spelar eller kan spela i skolan. Informanten Anna menar att vi 

människor fortfarande inte kommit över sensationen med IT som ny teknik i 

samhället, vilket innebär att vi fortfarande befinner oss i ett stadie av tillvänjning 

(jämför med exempelvis Dunkels, 2009). Hon menar att läraren i första hand har 

ansvaret för vad eleverna gör på internet under skoltid, men säger också att hon som 

lärare inte bör ha för stor insikt i vad eleverna gör. Istället måste eleverna enligt Anna 

vara medvetna om sitt ansvar. Det verkar som om hon nästan säger emot sig själv, 

men om vi ser på det hela med hänsyn till kontext (Uljens, 2007) så är inte IT unikt 

för skolan, utan något som numera genomsyrar och diskuteras i hela samhället.  

 

Enligt Uljens påverkar inte eleverna enbart den pedagogiska verksamheten eller 

undervisningen med sina avsikter och handlingar, utan även det omkringliggande 

samhället. Samtliga informanter tycks vara överens om att elevens integritet 

inkluderar IT, det vill säga datorer och internet. Lärarens ansvar för att inte kränka 

elevens integritet samt yrkesrollen kontra det privata blir aktuellt igen nedan, då 

informanterna diskuterar sociala medier och vilken kontakt lärare kan ha med sina 

elever via dessa. 

 

Ben skiljer mellan medvetenhet och kontroll. Skolan han arbetar på vill enligt Ben 

upprätta strategier för sociala medier, vilket genom den skoldidaktiska teorin kan ses 

som planering på formell och kollektiv nivå. Ben menar att det är alldeles för sent för 

den typen av strategier eftersom sociala medier redan är ett etablerat fenomen i 

samhället. Jag tolkar Bens uttalanden som att skolan i exemplet inte tar hänsyn till 

kontexten den verkar inom, det vill säga lokalsamhället, ett samhälle som Ben 

dessutom beskriver som en stad i topp-placering i världen när det gäller IT-

utveckling och uppkoppling mot internet. Som nämnts ovan är eleverna inte bara en 

del av skolkulturen utan också samhällskulturen och därför bör en lärare ta även den 

sistnämnda i beaktande i sin yrkesroll (Uljens, 2007). I det här fallet handlar det om 

att ta hänsyn till vilken plats IT har i främst lokalsamhället.    

 

Sociala medier tycks enligt kategori tre skapa en viss oro bland informanterna, främst 

när det gäller skiljelinjen mellan yrkesrollen och det privata. Dolores och Elis har 

kontakt med sina elever på Facebook, men båda två menar att den kontakten sker på 

elevernas initiativ och att de intar en yrkesmässig hållning till eleverna även på 

internet. Enligt Elis måste användandet av sociala medier inom undervisningen ske 

på elevernas villkor. Frida däremot har inte kontakt med sina elever på Facebook 

eftersom hon anser att det skulle vara att överträda gränsen mellan yrket och det 

privata. Hon menar också att en lärare som är ”närvarande som människa” i 

klassrummet uppnår samma effekter som om man är närvarande via sociala medier 

och att det sistnämnda alltså enligt min tolkning av hennes utsagor inte är något 
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nödvändigt komplement till undervisningen eller lärarens yrkesroll.  

 

I analyserna av de tidigare kategorierna har utsagorna analyserats med hänsyn till 

elevens kontext, det vill säga vilka begränsningarna och möjligheter eleven har i 

skolan (Uljens, 2007). I den skoldidaktiska teorin tar Uljens upp ytterligare en 

kontext som har betydelse för eleven, nämligen uppväxtmiljön. Denna kan innebära 

såväl hemförhållanden som lokalkultur. Enligt informanternas utsagor verkar det som 

om sociala medier innebär en sorts balansgång inom lärarrollen, en balansgång som 

innebär att läraren måste vara medveten om och ta hänsyn till de nämnda två 

kontexter som är av betydelse för eleven: skolan och uppväxtmiljön. Anna och 

Carina delar synen på elevernas attityder inom värdegrundsrelaterade frågor och 

menar att ungdomars beteende på internet inte behöver vara representativt för deras 

verkliga åsikter. Uljens påpekar, som jag tagit upp tidigare, vikten av att se eleven 

som avsiktligt handlande subjekt, något som både Anna och Carina tillsammans med 

övriga informanter tycks göra. Detta blir tydligt inte minst i Bens utsaga. Han menar 

att ungdomar ofta ligger före vuxna när det gäller för- och nackdelar med IT, 

exempelvis genom internet.  

 

I ljuset av elevens kontext kan därmed slutsatsen dras att om till exempel sociala 

medier ska inkluderas i undervisningen på elevens villkor, som både Elis och 

Dolores anser, bör läraren vara beredd på att låta sig läras av eleverna (Uljens, 2007). 

I analysen av kategori ett visade jag på att läraren på den individuella lärarnivån i sin 

planering påverkar en hel del hur läroplanen omsätts i verkligheten, både på 

planeringsstadiet och i den faktiska pedagogiska situationen, det vill säga till 

exempel ett undervisningstillfälle. Elevens kontext i skolan hänger samman med 

detta och Uljens menar att de begränsningar och möjligheter som eleven ges i sin tur 

sammankopplas med lärarens kompetens som pedagog men också vilket 

värdeperspektiv läraren har. Då eleven genom den skoldidaktiska teorin ses som ett 

subjekt som bidrar både till hur undervisningen såväl som samhället formas, skulle 

informanternas utsagor i denna studie kunna bidra till en utgångspunkt för andra 

lärare i hur IT, i form av internet och sociala medier, bemöts eller ”hanteras” i 

undervisningen och i skolkulturen.   
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Diskussion 
Diskussionen börjar med en enklare modell som består av en kort sammanfattning av 

de tre kategorierna i resultatdelen tillsammans med mina slutsatser. Därefter 

diskuterar jag både resultat och slutsatser i ljuset av tidigare forskning, vilket leder 

vidare till övergripande slutsatser och tankar om vidare forskning. 

 

Kategori ett 
- Sammanfattning: Genom den skoldidaktiska modellen framkommer att lärarens 

planering och pedagogiska verksamhet sker på olika nivåer: den kollektiva nivån, den 

individuella lärarnivån samt den interaktiva nivån. Nivåerna är beroende av varandra. 

Även skolan som kontext har betydelse för planering och verksamhet.  

- Slutsatser: Lärarens egen tolkning av värdegrunden har betydelse för i vilken 

utsträckning värdegrunden gestaltas i undervisningen och i mötet med eleverna. 

Något enkelt beskrivet kan man alltså säga att läraren väljer vilka delar av 

värdegrunden som tas med i den förberedda planeringen. Den interaktiva nivån 

förutsätter att läraren ser sig själv och eleven som reflekterande och intentionella 

subjekt (Uljens 2007). Lärarens planering på den individuella lärarnivån förverkligas 

inte automatiskt i undervisningssituationen om inte läraren tar hänsyn till elevnivån, 

som handlar om vilka avsikter eleven kan tänkas ha med att delta i undervisningen. 

 

Kategori två  
- Sammanfattning: Denna kategori handlar om lärarens förberedda och 

situationsbundna planering utifrån avsikt, handling, reflektion. Den situationsbundna 

planeringen uppstår i mötet med eleverna då till exempel omständigheter eller 

kontexter kan påverka den förberedda planeringen. Det innebär att både lärare och 

elever kan tvingas omförhandla villkoren i det pedagogiska mötet.  

- Slutsatser: Gränsen mellan IT som pedagogiskt redskap och IT som främjande eller 

förhindrande faktor för värdegrundens gestaltande är inte alltid helt tydlig. Vissa 

ämnen, till exempel bildämnet, bidrar till att sudda ut gränsen ytterligare. Lärarens 

syn på eleverna spelar återigen in, men också lärarens syn på IT i undervisningen kan 

ha en betydelse, det vill säga vad läraren anser är viktigt i en undervisningssituation. 

Som redan nämnts har kontexter betydelse för lärarens förberedda och 

situationsbundna planering. Detta blir också tydligt i analysen av utsagorna då det är 

möjligt att dra slutsatser kring varför en lärare har ett visst synsätt på IT i 

undervisningen. 
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Kategori tre  
- Sammanfattning: Etiska dimensioner av IT i undervisningen kan innebära 

exempelvis vilken påverkan IT har på både elever och lärare men också 

ansvarsfrågan. En stor del av denna kategori kretsar kring sociala medier och hur 

dessa påverkar relationen mellan lärare och elev. Informanterna funderar också kring 

hur sociala medier påverkar dem i deras yrkesroll eftersom gränsen mellan yrkesroll 

och det privata blir mer otydlig.  

- Slutsatser: Läraren måste vara medveten som sin egen roll i skolan som kontext, 

elevens roll i skolan som kontext, men också den egna och elevens roll i samhället 

som kontext. För eleven finns även uppväxtmiljö som en del av samhället som 

kontext. Elevernas IT-vanor bör inte ses som något exotiskt som lärare inte behöver 

befatta sig med. IT enligt denna studie förutsätter ett gemensamt ansvar, speciellt då 

det inte alltid finns en tydlig skiljelinje mellan IT som pedagogiskt verktyg eller IT i 

relation till värdegrunden. Ur detta perspektiv kan lärare och elever lära av varandra.  

 

Övergripande slutsatser och vidare forskning 
Även om skolan traditionellt sett enligt Rask (2002) räknat IT till ett problemområde 

återspeglas detta perspektiv inte i informanternas utsagor i denna studie. Det blir 

också tydligt att lärarens avsikt, handling och reflektion inte kan skiljas åt, utan att de 

tre faktorerna samverkar före, under och efter det pedagogiska mötet med eleverna. 

Värdegrundens gestaltande i det pedagogiska mötet hör även samman med den så 

kallade moraliska kompetens som Brytting (2008) skriver om där läraren i en 

situation som utmanar värdegrunden förväntas kunna reflektera över den ur flera 

perspektiv och agera därefter. Den moraliska kompetensen hör inte enbart samman 

med avsikt, handling och reflektion, utan även med lärarens situationsbundna 

planering, då mötet med eleverna sker i kontexter och utifrån den nämnda elevnivån.  

 

Med hänsyn till studiens tre forskningsfrågor och mina slutsatser konstaterar jag 

utifrån resultatets kategorier att IT kan ha en annan funktion i skolan än enbart som 

ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Samtliga informanter säger sig kunna se 

en koppling mellan värdegrundens gestaltande och IT. Enligt Dolores kan 

ämnesinnehåll och värdegrundsfrågor samverka med IT som stöd. Andra informanter, 

som till exempel Elis och Frida, menar att deras kurser inom bildämnet, där analys 

och ett kritiskt förhållningssätt genom IT är viktiga inslag, redan främjar 

värdegrunden.  

 

Som det framgår av resultatet kan värdegrundsarbetet enligt informanterna ske 

antingen utifrån en förberedd planering eller genom de situationer som uppstår i 

interaktionen med eleverna. Detta kallar Thornberg (2006) för den explicita och den 

implicita värdepedagogiken. Den explicita värdepedagogiken är planerad, som i 
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Dolores utsaga, medan den implicita sker genom exempelvis att läraren får en 

funktion som förebild. Detta kan jämföras med teorin om att mycket 

värdegrundsarbete sker spontant (Orlenius, 2010). Elis och Fridas utsagor visar även 

på att den implicita och explicita värdegrunden kan samverka i undervisningen.   

 

Jag drar slutsatsen att lärarens idéer till stor del påverkar på vilket sätt IT och 

värdegrund kan integreras med ämnesinnehåll och undervisning. Givetvis spelar även 

andra faktorer in, exempelvis ramfaktorer och tillgång. Vissa ämnen kan från början 

ha bättre förutsättningar för integrering, åtminstone utifrån Elis och Fridas utsagor. 

Frida använder begreppet IT-bubbla för att beskriva sina erfarenheter av att ny teknik 

ibland helt ersätter den gamla trots att de skulle kunna samverka. Rask (2002) 

kopplar samman begreppet IT-bubbla med börsnoterade företag medan Ohlsson 

(2009) anser att IT under 1990-talet sågs som en samhällsförändrande kraft som mer 

eller mindre tvingades in i skolan. Fridas uttalande gör frågan aktuell på nytt och 

även om IT-bubblans vara eller icke vara kan diskuteras (Karlsohn, 2009), tyder 

informantens iakttagelser på att tilltron till IT kan vara stark inom skolan.  

 

Studiens tredje forskningsfråga handlar om hur lärarens syn på IT påverkar vilken 

roll tekniken får i undervisningen. Enligt Dunkels (2009) har individens syn på IT 

och datorer i skolan samt synen på ungdomars internetanvändande påverkan på hur vi 

som lärare fungerar i samband med detta. Att den enskildes synsätt påverkar den egna 

lärarrollen är fullt möjligt, men av resultatets kategorier att döma verkar inte synen på 

IT vara avgörande. Som jag påpekat tycks enligt denna studie lärarens syn på sig 

själv och framför allt eleven i både skolan och samhället som kontext, vara det som 

påverkar lärarrollen i första hand. De perspektiv som Dunkels tar upp och som avgör 

vilken plats lärarna ger IT kan i sin tur vara en del av detta.  

 

Informanterna Ben och Carina uttrycker att uppgiften, det vill säga ämnesinnehållet, 

är det absolut viktigaste, men samtliga informanter tycks utgå ifrån att värdegrunden 

även gäller för IT i skolan. I detta sammanhang verkar det som om lärarens syn på 

och tolkning av värdegrunden återigen kommer före synen på IT. I kategori två 

menar Carina att värdegrundsarbete i samband med IT inte bör ses som något skilt 

från värdegrundsarbete i den fysiska världen. Ur det perspektivet blir inte IT i 

relation till värdegrunden ett eget fenomen inom skolan, utan enbart en del av det 

utifrån läroplanens förväntade värdegrundsarbetet. Detta synsätt återspeglas i 

samtliga utsagor.  

 

Däremot finns det ett fenomen inom IT som lärarna i denna studie grubblat eller 

grubblar över, och det är sociala medier, något som erbjuds tillgång till inte bara 

genom datorn utan också via mobiltelefoner eller läsplattor av olika slag. Enligt 
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kategori tre verkar det som att sociala medier suddar ut gränsen mellan lärarens 

yrkesroll och det privata. Elis och Dolores menar att användandet av sociala medier 

måste ske på elevernas villkor och att det är upp till läraren att skilja på sina roller 

även med hänsyn till vad de ser att eleverna gör eller skriver på sociala medier som 

exempelvis Facebook. Informanten Frida har valt att inte ha någon kontakt med sina 

elever på Facebook och detta val gör att hon inte behöver skilja på sina roller i 

samband med sociala medier.  

 

Något som är intressant att notera är att en del av informanterna i denna studie 

uttrycker tankar som både stödjer och motsäger teorin om nätets invandrare och 

infödda (Dunkels, 2009; Palfrey & Gasser, 2008), en teori som också mött viss kritik 

(Bennett, Maton & Kerwin 2008). Informanten Ben konstaterar att ungdomar ofta 

ligger före vuxna när det gäller internet och att de har en annan syn på de fenomen 

som förknippas med nätet, exempelvis beteende. Dolores menar att hon som vuxen 

och lärare påverkas mer till attitydförändringar genom IT. Nämnda uttalanden stödjer 

teorin om nätets infödda respektive invandrare. Samtidigt tycks samtliga informanter 

anse att ansvarsfrågan för IT i samband med värdegrunden tillhör både elever och 

lärare även om de vuxna i slutänden har ett mer övergripande ansvar för vad som 

exempelvis sker på internet under skoltid.  

 

I kategori tre nämner informanten Anna den ”moralpanik” som hon menar kan uppstå 

kring ungdomars IT-vanor och som hon anser att media bidrar till. Denna moralpanik 

genom medias framställning är ett av Bennett, Maton och Kerwins argument för att 

begreppen nätets invandrare och infödda inte är hållbara i debatten och att begreppen 

förenklar ett fenomen som är betydligt mer komplext. Dunkels (2009) menar att 

ungdomar och vuxna bör ha ett kunskapsutbyte med varandra eftersom de två 

grupperna besitter olika typer av kunskaper. Om de olika kunskaperna bygger på 

teorin om nätets infödda och invandrare bidrar inte denna studie till att klargöra. Min 

slutsats utifrån resultatet är snarare att skillnaden i kunskap bygger på erfarenheter, 

det vill säga vilken sysselsättning ungdomar och vuxna fokuserar på inom IT, vad 

man gör med tekniken och hur man använder den. Givetvis kan skillnader finnas 

även mellan elever när det gäller erfarenhet och kunskap kring IT.  

 

Inför denna undersökning förväntade jag mig att informanterna skulle berätta om 

vilka enorma utmaningar IT gett dem i deras värdegrundsarbete. Utifrån min 

förförståelse trodde jag två läger skulle bildas, där det ena förespråkar fri användning 

medan det andra talar för inskränkningar och förbud. Resultatet, både de deskriptiva 

innehållsanalyserna såväl som analysen, pendlar mellan konkreta situationer och mer 

abstrakta funderingar kring IT och värdegrund. För att nå konkreta tankegångar hade 

det kunnat vara av värde att avgränsa didaktik, IT eller värdegrund som 
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undersökningsområde genom undersöka en eller två delar istället för alla tre som 

denna studie gör. Även inom IT hade en vidare forskning kunnat innebära att 

avgränsa IT-området genom exempelvis att enbart fokusera på till exempel internet 

eller viss programvara. På så vis hade informanterna fått möjlighet att berätta utifrån 

fler konkreta situationer och erfarenheter. Som ett konkret exempel på hur en sådan 

forskning utifrån denna studie kunnat se ut, så  tycker jag att det hade varit intressant 

att följa upp informanternas tankar om sociala medier och sättet som sådan teknik 

enligt denna studie påverkar gränsen mellan lärarrollen och det privata. Oavsett vilket 

av ovanstående i förslag på vidare forskning som forskaren väljer att undersöka, kan 

fler datainsamlingsmetoder vid sidan om intervju vara aktuella, inte minst 

observationer. 

 

Uljens skoldidaktiska modell kan användas som en teoretisk utgångspunkt, vilket jag 

gjort i den här undersökningen. Dess främsta funktion skulle dock kunna vara som en 

modell för lärare att reflektera kring det egna arbetssättet. Min upplevelse av den 

skoldidaktiska teorin i relation till min studie är att modellens styrka är just att den 

inbjuder till reflektion. Då jag även utgått från hermeneutiken, som ingår i den 

kvalitativa forskningen, i min undersökning har reflektionen blivit lika med förståelse 

för fenomenet som undersöks (jämför exempelvis med Westlund, 2009).  

 

Genom att analysera intervjuerna med hjälp av hermeneutiska analysmetoder och 

därefter resultatkategorierna utifrån den skoldidaktiska modellen, menar jag att jag 

har fördjupat min förståelse för det undersökta fenomenet. Svårigheten med en 

hermeneutisk ansats är att forskaren hela tiden måste vara noga med att redovisa sina 

tankegångar och sitt tillvägagångssätt, då det handlar om en tolkningslära som 

fokuserar på förståelse av ett fenomen framför att förklara det (Westlund, 2009). Om 

redogörelsen brister finns en risk både för att läsaren inte ska kunna tillgodogöra sig 

materialet, men också att studien inte ses som trovärdig. 

 

Genom den hermeneuetiska forskningstraditionen och Uljens skoldidaktiska modell 

framkommer att läraryrket inte enbart är komplext i förhållande till lärarens avsikter, 

handlingar och reflektioner. Studien belyser även betydelsen av kontexter. Syftet med 

undersökningen var att i största möjliga mån se på IT i skolan bortom datorns 

eventuella betydelse som pedagogiskt redskap i undervisningen. Det visar sig dock 

att det pedagogiska arbetet och gestaltandet av läroplanens värdegrund inte alltid kan 

skiljas åt och att IT bidrar till att sudda ut gränserna. I slutänden är lärarens syn på IT 

och den plats tekniken ska ha i klassrummet en del av en större helhet, nämligen hur 

läraren ser på sig själv, på eleven och på de kontexter som läraren och eleven verkar 

inom och lever i både utanför och inom skolan.  

 



42 

 

Skolan verkar inom samhället som kontext. IT är en viktig faktor i samhället. 

Eleverna enligt Uljens (2007) för med sig samhället in i skolan som kontext. Enbart 

av den orsaken skulle jag vilja påstå att en studie av den här typen är relevant för 

lärare oavsett ämneskunskaper. Det kan nämligen finnas andra viktiga inslag än IT i 

samhället och lokalkulturen som eleverna för med sig till skolan och som får 

betydelse för det pedagogiska mötet. Denna studie kan om inte annat fungera som ett 

exempel på vilken betydelse en lärares reflektion inom det egna yrket kan ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Litteraturförteckning 
 

Tryckta källor 
 

Baym, Nancy K (2010). Personal connections in the digital age. Cambridge: Polity. 

 

Bennett, Sue, Marton, Karl & Kerwin, Lisa (2008). The 'digital natives' debate: a 

critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology. Vol 39 

(sid 775-786).  

 

Brytting, Tomas (2008). Etik i skolan och samhällets tjänst. Ingår i Lärarnas 

handbok (7:e uppl). Danmark: Studentlitteratur. 

 

Dunkels, Elza (2009). Vad gör unga på nätet? Malmö: Gleerup. 

 

Enochsson, AnnBritt och Olin, Fredrik (2007). Trakasserier och mobbning på den 

virtuella arenan. Ingår i C Thors (Red.) Utstött – en bok om mobbning. Stockholm: 

Lärarförbundets förlag. 

 

Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (2009). Handbok i kvalitativ analys. 

Stockholm: Liber. 

 

Hartman, Sven (2005). Det pedagogiska kulturarvet. Traditioner och ideér i svensk 

undervisningshistoria. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

 

Jank, Werner och Meyer, Hilbert (2007). Didaktikens centrala frågor. Ingår i M 

Uljens (Red.) Didaktik (s 47-74). Malmö: Studentlitteratur. 

 

Jank, Werner och Meyer, Hilbert (2007). Nyttan av kunskaper i didaktisk teori. Ingår 

i M Uljens (Red.) Didaktik (s 17-34). Malmö: Studentlitteratur. 

 

Johansson, Bo och Svedner, Per-Olov (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen – 

undersökningsmetoder och språklig utformning. (5:e uppl.) Uppsala: 

Kunskapsföretaget i Uppsala AB. 

 

Karlsohn, Thomas (2009). Skolans IT-bubbla, teknik och retorik i historisk 

belysning. Ingår i T Karlsohn (Red.), Samhälle, teknik och lärande (s 171-191). 

Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

 



44 

 

Kihlström, Sonja (2007). Att genomföra en intervju. Ingår i J Dimenäs (Red.), Lära 

till lärare (s 47-57). Stockholm: Liber. 

 

Lundh, Staffan & Jonsson, Annika (2004). Skolans roll för elevers kunskaper om 

demokrati – en fördjupad analys av Ung i demokratin-studien. Skolverket: Dnr 75-

2003:1546. 

 

Lundmark, Elisabeth (2000). Uppdrag lärande och IT? Pedagoger om 

utvecklingsambitioner på skolans arena. Luleå: Centrum för forskning i lärande. 

Luleå tekniska universitet. 

 

Lärarutbildningskommittén (1999). Att lära och leda – en lärarutbildning för 

samverkan och utbildning. SOU 1999:63. 

 

Ohlsson, Östen (2009). Har dom satsat på IT i skolan? Ingår i G Larsson (Red.), 

Organisation, teknik och lärande (s 144-165). Stockholm: Carlsson Bokförlag 

 

Orlenius, Kennert (2010). Värdegrunden – finns den?. Sahara Printing, Egypten: 

Liber. 

 

Palfrey, John & Gasser, Urs (2008). Born digital – understanding the first generation 

of digital natives. New York: Basic Books. 

 

Rask, Stig Roland (2002). Hotbilder och motbilder, om värderingar, lärande och 

internet. Växjö: Förlagshuset Gothia. 

 

Rask, Stig Roland (2006). När det gamla möter det nya – om skolan och den nya 

tekniken. Solna: Ekelund/Gleerups utbildning. 

 

Sandred, Jan & Engström, Ulf (1999). Etik och internet, en kompass i cyberrymden. 

Jönköping: Argument Förlag AB/Uppsala Publishing House AB. 

 

Sigurdson, Ola (2002). Den goda skolan – om etik, läroplaner och skolans 

värdegrund. Lund: Studentlitteratur. 

 

Skolverket (1994). Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94). 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

 

 



45 

 

Thomassen, Magdalene (2007). Vetenskap, kunskap och praxis – introduktion i 

vetenskapsfilosofi. Svenstrup, Danmark: Gleerups Utbildning AB. 

 

Thornberg, Roger (2006). Värdepedagogik i skolans vardag – interaktivt regelarbete 

mellan lärare och elever. Linköping: Linköpings universitet. Institutionen för 

beteendevetenskap. 

 

Torstenson-Ed, Tulli (2003). Ungas livstolkning och skolans värdegrund. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. (4:de uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Uljens, Michael (2007). Grunddrag till en reflektiv skoldidaktisk teori. Ingår i M 

Uljens (Red.) Didaktik (s 166-197). Malmö: Studentlitteratur. 

 

Uljens, Michael (1998). Skoldidaktiska studier – Studia Didactica 3. Vasa: Åbo 

Akademi/Pedagogiska institutionen.  

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Watt Boolsen, Merete (2007). Kvalitativa analyser. Ljubljana/Malmö: Gleerups 

utbildning AB. 

 

Westlund, Ingrid (2009). Hermeneutik. Ingår i A. Fejes & R. Thornbergs (Red.) 

Handbok i kvalitativ analys (s 62-80). Kina: Liber.  

 

Zackari, Gunilla & Modigh, Fredrik (2002). Värdegrundsboken - om samtal för 

demokrati i skolan. Ödeshög: Skolverket/AB Danagårds grafiska. 

 

Ödman, Per-Johan (2007). Tolkning, förståelse, vetande – hermeneutik i teori och 

praktik. Finland: Norstedts Akademiska Förlag. 

 

 

 

 

 



46 

 

Bilaga 1: Brev till informanterna 
 

Hej XXXX! 

 

Här kommer ett utskick inför vår planerade intervju den X/X klockan XX.XX och 

jag ser fram emot Din medverkan i undersökningen inför mitt examensarbete! 

Intervjun beräknas ta en timme. Syftet med studien är att ge en bild av 

gymnasielärares syn på hur läraruppdraget påverkas av IT kopplat till läroplanens 

värdegrund.  

 

Följande frågor utgör den intervjuguide vi kommer behandla under intervjutillfället 

(med utrymme för följdfrågor): 

 

 Hur tolkar du begreppet värdegrund? 

 Vilka möjligheter ser du när det gäller att gestalta värdegrunden genom dina 

ämnen? 

 Kan du berätta om ett tillfälle då du upplevde att värdegrunden 

konkretiserades tack vare användandet av IT? 

 Kan du berätta om ett tillfälle då du upplevde att IT utgjorde ett problem i 

förhållande till värdegrunden? 

 Vill du tillägga något? 

 

 

 Jag avser spela in intervjun med någon form av inspelningsutrustning och därefter 

transkribera den. Du har självklart rätt att avbryta intervjun om Du inte längre vill 

delta.  I analysen och uppsatsen kommer Du att anonymiseras och även ges tillfälle 

att läsa igenom resultatet för eventuella kompletteringar. Examensarbetet utmynnar i 

en rapport som publiceras i databasen DiVa och därmed blir offentlig genom Umeå 

universitets hemsida. 

 

Tveka inte att höra av Dig till mig eller min handledare om Du har några frågor! 

Kontaktuppgifter finns nedan. Dagen innan vår avtalade tid skickar jag ett 

påminnelse-SMS om vårt möte samt tid och plats. 

 

Tack för Din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Mikael Stålnacke 

e-post: blacklodge@hotmail.com 

telefonnr: XXXXXXX 

 

 

Handledare: 

Tommy Strandberg, Estetiska institutionen, Umeå universitet 

e-post: Tommy.Strandberg@estet.umu.se 
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