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Abstract 

During the last two decades, technology has developed rapidly. It has become a natural part of 

everyday life, which we today take for granted. It isn’t until the last few years that technology 

has quickly become a big part in the school environments. Computers, tablets and other 

technology is today a big part of the education and teaching. These kind of implementations 

can be a big change in the organization. This has meant that we have asked the question how 

these kind of implementations come about? Is there any specific way to make it smooth and 

effortless? The purpose of this study is to investigate a number of schools and see why they 

decided to apply the technology and what their strategy was. We have determined this by 

doing a qualitative study where we examined how four different schools located in Sweden 

implemented the technology. The results we have found in our study focuses on the 

implementation process, what affects it and how it differs in the schools. Furthermore, the 

result shows that what kind of strategy is used, and why the technology is applied is a critical 

factor in the implementation process. Finally, the study has shown that there are some links 

between if you have a big bang or phased rollout implementation strategy, a technology-

driven or behavior-driven development, how the organizational structure looks like, in which 

quantity and what the artifact will be used for. Our study has shown that there is a connection 

between big bang implementation, behavior-driven development, top-down managed 

organization and a low or medium-high utilizing. There’s also a connection between phased 

rollout implementation, technology-driven development, bottom-line managed organization 

and the utilization is medium-high or high. 

Förord 
Vi vill tacka världens bästa handledare Ulf Hedestig på Institutionen för informatik för all tid 

han lagt ned för att hjälpa oss, för allt stöd han givit oss då vi behövt det och för det fantastiska 

engagemang han visat. Vi vill även tacka alla respondenter som tagit sig tid att delta i denna 

studie. 
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1. Inledning 

Den svenska grundskolan är uppbyggd kring skollagen. Enligt skollagen (Sveriges Riksdag, 

2014) står det fast att alla elever skall ha möjlighet att utveckla och erhålla kunskaper och värde 

av sin skolgång. Skollagen finns till för att stödja elevernas utveckling och utbildning. Under 

senare tid har samhället utvecklat ett mer tekniskt behov. Oftast har teknikutvecklingen strävat 

efter att lösa problem och höja kraven på kunskap angående teknik i vardags- och arbetslivet. 

För att förstå teknikens del i miljön, samhället samt människans vardag, är det nödvändigt att 

göra tekniken synlig och förståelig redan i skolan (Skolverket, 2014). Elever som går i 

grundskolan idag är medborgare i ett samhälle vilket präglas av teknisk utveckling och ett 

ständigt informationsflöde och därmed är det viktigt att låta elever ta del av teknik i 

undervisningen på grundskolenivå.  

I grundskolan 2013 gick det i snitt tre elever på en dator då användes tekniken mest inom 

svenska och samhällsorienterade ämnen och syftet var främst för informationssökning och 

skrivuppgifter (Pålsson, 2013). Trots att tekniken är en självklar del i vår vardag är den ännu inte 

en självklar del i skolmiljön men det finns kommuner som anser att elever nu bör fasas in i den 

digitaliserade skoleran, vilket innebär att surfplattor eller datorer skall vara en del av 

undervisningen och att skolböcker skall ersättas. (Kyringer & Ritzén, 2012) Genom 

digitaliseringen är det vanligt att välja en 1:1 lösning som innebär att varje elev får tillgång till en 

teknisk artefakt likt en dator eller surfplatta. Ett forskningsprojekt vid namn Unos Uno 

avslutades i slutet av 2013 och var det hittills största forskningsprojektet kring 1:1 satsningarna 

som gjorts i Sverige (http://www.unosuno.blogspot.se). Fokus i projektet har då legat på vad 1:1 

satsningarna i skolan leder till och även vilka förutsättningar som behövs för att dessa ska lyckas. 

Forskarna anser att skolhuvudmännen inte skall fråga sig hur de skall göra för att ge varje elev 

en dator. Istället anser forskarna att fokus ska ligga på hur samarbetet kan organiseras på bästa 

sätt för att uppnå de uppställda målen, detta sett i hela kommunen samt på varje skola (Pålsson, 

2014). Just nu pågår 254 1:1 satsningar i Sveriges kommuner (Hagström, 2014). Eftersom detta 

är ett aktuellt ämne inom skolväsendet har vi valt att inrikta vår uppsats mot 

implementationsfasen av 1:1 lösningar i grundskolan. Utmaningar med 1:1 satsningar kan vara 

att beslutsfattarna tror att tekniken i sig skall lösa problemen som finns i skolan. Problem kan 

uppstå om skolledningen inte är engagerade i implementationen då de anställda kan behöva stöd 

under implementationen. En fråga som forskarna själva bett de aktuella kommunerna att ställa 

sig är ”hur organiserar vi bäst samarbete – på varje skola och i kommunen som helhet  – så vi på 

bästa sätt kan utnyttja den nya teknikens möjligheter för att uppnå de mål vi 

prioriterar?”(Grönlund, Andersson & Wiklund, 2014, s. 3) Det kan vara ett problem om inte 

organisationen har en öppen kommunikation och samarbetar för att nå målen inom den aktuella 

sektorn kan detta begränsa användningen. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka om olika organisatoriska strukturer och 

förutsättningar på skolor kräver olika typer av implementation. Studien behandlar surfplattor i 

grundskolemiljö och syftar till att undersöka hur implementation på olika skolor har genomförts. 

Utifrån vårt syfte med studien önskar vi besvara dessa två frågor efter genomförd studie. Dessa 

lyder: 

 
● Har ledning och organisering något samband med vilken implementationsmetod 

skolorna använder? 
  

● På vilket sätt styr det grundläggande syftet med implementationen hur användningen av 
tekniken sker? 

1.2 Avgränsning 

När vi startade vårt examensarbete hade vi en vision om att forska kring hela 

implementationsprocessen för någon form av teknik. Vi fann ett projekt på Institutionen för 

informatik som behandlade implementation av surfplattor i grundskolor, dessa skolor som var 

inkorporerade i projektet hade kommit olika långt i sin implementation vilket gjorde vi valde att 

begränsa oss till varje skolas strategi och syfte med implementationen. Vi valde att begränsa oss 

till 4 skolor vilket gjorde att det blev enklare att hålla en röd tråd i vår jämförelse mellan 

skolorna. Vi valde just dessa skolor eftersom de var i 4 helt skilda situationer vilket gjorde att 

arbetet fick ett djup.  

1.3 Surfplattor  

På grund av de aktuella skolornas val av artefakt och att vår studie kommer vara uppbyggd kring 

implementation av surfplattor så väljer vi att redogöra för vad en surfplatta är. En surfplatta är 

en bärbar, platt dator som har en tryckkänslig skärm som går att interagera med. En surfplatta 

är en enhet och användaren kan styra funktioner som att surfa, e-posta eller dylikt med sina 

händer. Surfplattorna har en mångsidighet i och med det stora utbudet av applikationsprogram 

som finns att tillhandahålla. Utvecklingen av applikationsprogram för surfplattor ses som 

framtiden för många företag att kunna ta betalt för specialtjänster som exempelvis tidningar 

eller böcker (Nationalencyklopedin). För mobilt bruk är surfplattor en möjlighet när valet står 

mellan en dator och en surfplatta, dess lätta vikt och dess storlek bidrar till hög mobilitet i 

förhållande till en dator. Dess processorkraft är begränsad, de är lämpade för exempelvis lättare 

spel och film. Surfplattor har ofta färre funktioner än en bärbar dator vilket gör dem billigare i 

inköp. Det finns för- och nackdelar med både surfplattor och bärbara datorer, beslutet om vad 

användaren väljer att investera i bör baseras på vilket intresseområde denne har 

(http://www.lenovo.com). En surfplatta används effektivast med ett trådlöst nätverk eller genom 

mobiltelefonnätet. Det krävs en internetuppkoppling för att det ska vara möjligt att nyttja 

applikationsprogrammen som är en stor del av användningsområdet för en surfplatta. Dessa 

applikationsprogram kallas appar och dessa finns tillgängliga för nedladdning i specifika affärer 

http://www.lenovo.com/us/en/faqs/laptop-vs-tablet/
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som nås från surfplattan. Applikationsprogrammen finns att tillgå både mot betalning men även 

gratis (Nationalencyklopedin). 
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2. Relaterad forskning rörande implementation 

Fokus för uppsatsen vilar på implementation och därför inleds avsnittet med en genomgång av 

studier kring implementation. Implementation handlar om tillvägagångssättet som används för 

att införa nya metoder och verktyg i en verksamhet (Socialstyrelsen, 2014). 

Inom området informatik är implementation ett omfattande ämne som beskrivs likt att 

använda en metod konsekvent för att framgångrikt kunna genomföra en lyckad implementation 

av en specifik teknik. Tre nyckelord inom IT-implementation är konsekvent metodanvändning, 

att tekniken introduceras på ett passande sätt samt att en stödjande organisation finns tillhanda 

(Schiesser, 2010). Det viktigt att implementationen lever upp till det som förväntas och det är 

därför av stor vikt att hålla sig nära företagets strategiska avsikt då implementationsstrategin 

genomförs. För att genomföra en lyckad implementation av ett informationssystem är det viktigt 

att försöka uppnå teoretiska samband mellan den strategiska avsikten och de faktiskta 

systemfunktionerna, implementera systemet i organisationen och forma den praktiska 

användningen av systemet utifrån den strategiska avsikten. (Arvidsson, Holmström & Lyytinen, 

2014).  

Enligt Socialstyrelsen (2014) där fokus ligger mot det kommunala arbetet och där skolan 

ingår, kan implementationsprocessen ta lång tid beroende på vilken omfattning det är på 

implementationen. Det är möjligt att identifiera implementationen i fyra faser, dessa är 

behovsinventering, införande, användning samt vidmakthållande. Den första fasen, 

behovsinventering, handlar om att se vad det finns för behov för nya metoder. När behovet är 

funnet ska eventuella resurser säkerställas, detta görs i fasen införande. Användning är nästa 

steg, det handlar om att använda det som implementerats på det avsedda sättet. Till sist är det 

möjligt att officiellt säga att metoden är implementerad om mer än hälften av de berörda 

användarna använder den nya metoden. Detta görs i steget vidmakthållande (ibid.). Inom 

implementation kan effektiva metoder sprida sig själva, dock kan en viss grundkunskap krävas 

hos de inblandade aktörerna för att ett sådant kunskapsutbyte skall vara möjligt. Den nya 

metoden och dess användningsområden behöver stöd genom att de inblandade i organisationen 

bör samarbeta för att på ett effektivt sätt sprida metoden. Genom att användarna utbildar 

varandra ger detta både en spridning mellan individer samt en bredare erfarenhet hos den som 

förmedlar kunskapen, detta gynnar i slutändan hela organisationen (Socialstyrelsen, 2014). Det 

finns ett antal faktorer som är framstående för att genomföra en lyckad implementation och 

dessa faktorer bidrar till ökat förtroende samt ser till att metoden används på bestämt vis. En av 

faktorerna är kompetensen hos användarna vilket gör att om en metod skall fungera är det 

viktigt med utbildning och kompetens hos användarna. Den andra viktiga faktorn är att ha en 

kunnig handledare som har utökad kompetens i området utöver den utbildning som givits då 

enbart utbildning inte är optimalt för att till fullo kunna nyttja en metod. Ytterligare en viktig 

faktor i frågan gällande lyckad implementation är en stödjande organisation och administration 

vilka ser till att ge återkoppling samt vid behov kan omfördela resurser och personal vilket kan 

krävas för att lyckas på lång sikt. Utöver de ovanstående faktorerna är det ytterst viktigt med 

effektivt ledarskap. Effektivt ledarskap är viktigt för att klargöra för alla aktörer vad de har för 
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ansvarsområden och för uppgifter att utföra (Socialstyrelsen). Vi har valt att se närmare på olika 

implementationsstrategier och syftet med implementationen. 

2.1 Implementationsstrategier 

Genom att utgå från våra frågeställningar gjorde vi litteratursökningar inom området 

implementationsstrategier. Här fann vi bland annat en studie av Karnas och Robles (2007) som 

diskuterar olika strategier. Studien fokuserar på tre implementationsstrategier, phased rollout 

och big bang adoption och även phased big bang approach. Big bang approach innebär att 

implementationsprocessen sker i ett steg medan phased rollout är en implementation som sker i 

flera steg. Det finns ett exempel i studien angående en implementation vid en offentlig 

verksamhet, där några arbetsplatser genomgått någon av dessa tre implementationsstrategier. 

Dessa arbetsplatser såg fördelar med vilka strategier de än använt. “The Big Bang could be 

compared to pulling off a Band-Aid ™ all at once: the pain is intense, but relatively brief” 

(Karnas & Robles, 2007, s.13). Fördelarna med big bang adoption var att alla inblandade jobbade 

hårt för att förändra arbetssättet med leverantörer och jobbade för ett mer offensivt 

förhållningssätt till arbetet. Phased rollout handlar om att stegvis implementera ny teknik, det 

görs systematiskt under en längre tid. Några av arbetsplatserna använde sig av en kombination 

av dessa och benämnde denna phased big bang approach. Fördelarna med den blandade phased 

big bang approach såg klinikerna att den gav en mer standardiserad metod för hur de skulle gå 

tillväga för att införa nya funktioner i organisationer (Karnas & Robles, 2007). 

I en annan undersökning med fokus på skolan framhåller Shapley, Kelly, Sheehan, Maloney & 

Caranikas-Walker (2010) ett ramverk för teknisk implementation som guidar användarna 

genom teknikens olika komponenter som användare kommer i kontakt med vid inledningen av 

implementationen. Detta ramverk gör lärarna mer tekniskt effektiva och får eleverna att bli mer 

aktiva i användningen av artefakten. Artikeln visar på att det kommer att ta tid att 

implementera, men följs detta ramverk kommer inlärningen att bli bättre med teknikens intåg i 

skolmiljön. 

Perna (2014) visar i sin studie på andra dimensioner som är viktiga vid en implementation. 

Perna visar att teambuilding var viktigt då organisationskulturen var konservativ i den aktuella 

organisationen och de var ovilliga att anamma ett nytt tankesätt. Teambuilding var viktigt för att 

skapa en bra grund för att lyckas med implementationen som skulle ske i ett steg. "If you have a 

new car, you don’t buy pieces of the car and put together it together in your garage. You go out 

and buy a new car, and everything is in place in one piece"(Villarin, 2014, refererad i Perna, 2014 

s. 1). Perna (2014) var tydlig med att det ej fanns något intresse för en tidsomfattande 

implementation utan alternativet var att ändra alla delar på en gång och därmed göra en big 

bang implementation för att förändra den konservativa naturen. 

2.2 Syften med implementation  

Vu, McIntyre & Cepero (2014) hänvisar i sin artikel att tekniken är av stort intresse för 

skolvärlden och menar att tekniken i den amerikanska skolan prioriterats högst sedan mitten av 



6 

 

1980-talet. Sedan surfplattan släpptes har den introducerats i klassrummen snabbare och i 

större utsträckning i jämförelse med annan teknik likt laptops eller stationära datorer. 

Författarna ser flera perspektiv på användning av surfplattor som läromedel och ett av de mer 

kritiska argumenten är att surfplattorna är bra för att använda olika medier men att det inte är 

optimalt att skriva på dess skärm och därför inte är önskvärd för skriftligt arbete (Wieder, 2011). 

Andra kritiska röster gör gällande att tekniken ännu inte är beprövad och att därför investera i 

en outvärderad teknik kan anses riskabelt. “While advocates of iPads lauded their positive 

impact on the teaching and learning process, critics raised concerns that schools were rushing to 

invest in these expensive technological fads before their educational value were proven by 

research.”(Vu, McIntyre & Cepero, 2014, s 60) Det sistnämnda citatet syftar till tanken att 

implementationen skett med inriktning på tekniken. Det är tekniken i sig själv som är den 

största prioriteringen och ej dess påverkan på användarna. Vilket även en artikel av Ablhad 

(2012) styrker där han skriver om en generell undersökning av projekt med surfplattor på olika 

förskolor i Sverige. Två av de observationer som tas upp har enligt oss grundat sin 

implementation på teknikbaserad grund. Två skolor i Sollentuna kommun har implementerat 

surfplattor för att använda applikationsprogram och enligt Ablhad är syftet med 

implementationen att barnen skall få möta den nya tekniken och att väcka intresse och inspirera 

eleverna, men det finns inget konkret mål hur artefakten skall användas pedagogiskt. En annan 

av observationerna innefattar tre pilotstudier på förskolor i Umeå kommun och enligt Ablhad är 

deras syfte att öka barnens digitala kompetens genom att använda sig av surfplattor. Deras mål 

är bland annat att väcka barnens nyfikenhet till den nya tekniken och även behoven som finns 

hos barnen. 

Det finns även en annan studie av Schellens (2011) som behandlar ett projekt där surfplattor 

implementerades på gymnasienivå och då specifikt lärarnas roll i detta. Då surfplattor blir mer 

och mer vanliga i skolmiljö utvärderar dessa hur lärarens roll står i jämförelse med 

användningen. Skolan de valt att fokusera på är den första skolan som implementerat surfplattor 

i alla klasser och ämnen. De har en grundtanke som lyder som följande: "The school’s main 

vision behind this implementation project is to motivate and stimulate students to learn by 

providing rich and relevant content according to the digital age in which they all life."(Schellens, 

2011, s 3) Levin och Schrum(2013) stödjer även denna grundtanke. Den berör en studie där 

skolor på åtta mindre orter deltog för att se hur inlärningen skedde vid implementation av teknik 

i skolmiljön. En av upptäckterna som gjordes var att tekniken inte var målet, utan syftet var att 

följa målen som gjorde inlärningen relevant. “their goal was to educate students for work and life 

in the 21st century, not just to add technology”. Levin och Schrum kunde se på minst sju av åtta 

orter, att skolorna försäkrat sig om att hela ledningsgruppen var involverade och engagerade i 

projekten. (Levin & Schrum, 2013). 

I en studie av Culén och Gasparini (2011) är det däremot mindre fokus på ledningen och mer 

fokus på hur elevernas användning av surfplattor kan förändra arbetsätt och inlärning. 

Rapporten framhåller att studenter, lärare och teknik tillsammans utgör en klassrumsmiljö och 

att det intressanta i den här studien var att se hur implementationen av surfplattor kan förändra 
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klassrumsmiljön. Det grundläggande intresset i studien ligger i att se hur interaktionen hos 

aktörerna sker i samspel med den nya tekniken och inte tekniken som sådan. Tanken med 

implementationen var vad teknikens bakomliggande effekter skulle ge gällande studenternas 

motivation och lärande. Detta ser vi som något intressant då lärandet är det som skolan generellt 

syftar till. 

2.3 Begreppspar 

2.3.1 Implementationsmetoder 

Utifrån de artiklar vi läst har vi sett två begreppspar som ofta förekommer i diskussioner om 

implementation. Vi ser att artiklarna beskriver liknande implementationsstrategier trots att 

författarna inte alltid benämner implementationsstrategierna med specifika namn. Karnas et al. 

(2007) nämner phased rollout som ett begrepp vilket beskriver en planerad stegvis genomförd 

implementation. Shapley et al. (2010) tar även de upp en implementationsstrategi vilken de 

liknar vid ett ramverk, detta ramverk hjälper användarna under en längre period. Dessa två 

artiklar kopplar vi till det vi valt att kalla evolutionär implementation. Evolutionär 

implementation syftar till att genomföra implementationsprocessen stegvis, antingen genom att 

några av användarna börjar använda tekniken och att sedan fler och fler kommer i kontakt med 

samma teknik, eller att implementationen sker successivt med ett steg i taget. Karnas et al. 

(2007) tar upp ytterligare en implementationsstrategi, denna liknas vid att dra av ett plåster, 

smärtan är intensiv men kortvarig. Detta ser vi som en motsats till den evolutionära 

implementationsstrategin och den har vi valt att kalla revolutionär implementation. 

Revolutionär implementation innebär att all implementation sker omgående och i sin helhet. 

Perna (2014) ger en tydlig bild över hur en revolutionär implementation kan se ut, det liknas vid 

att köpa en bil, den köps komplett med alla delar inkluderade. Vi har valt att använda dessa 

begrepp då detta både kan ha en stor påverkan på den fortsatta användningen av tekniken samt 

hur tekniken har anammats. 

Eason (1988) styrker vår teori angående att en evolutionär implementation är mer 

tidskrävande än en revolutionär implementation. Istället för att det sker en radikal förändring, 

växer implementationen fram stegvis. En plan kan finnas som strukturerar implementationen i 

de aktuella stegen. Det är en vanlig implementationsmetod att genomföra en implementation 

under en längre tidsperiod. 

Eason (1988) skriver även att en revolutionär förändring där teknik ingår ofta är omvälvande 

för de involverade parterna, som dessutom kan vara både planerad eller oplanerad beroende på 

situation. Den främsta anledningen till varför en revolutionär implementation bör användas är 

att stor förändring sker under en kort tidsperiod vilket gör att aktörerna inte hinner tappa 

motivationen och intresset för projektet eller förändringen. När flera månader spenderas för 

planering i ett projekt utan att resultat kan ses finns risken att de involverade tappar 

motivationen (Eason, 1988). En fara med att använda sig av revolutionär implementation är att 

hastigheten på inlärningen blir för hög för de inblandade. 
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2.3.2 Syften med implementation 

Det andra begreppsparet vi kan skönja är behovsdrivet och teknikdrivet syfte med 

implementationen. Teknikdriven implementation syftar till att vilja utveckla verksamheten på 

grund av intresset av tekniken istället för på grund av ett behov som finns inom verksamheten. 

“A new technology, scientific breakthrough, or a new combination of technologies is the driving 

force behind the creation of new products.” (Maarse & Bogers 2012, s . 62) Att teknikens 

utveckling går väldigt fort framåt ger en efterfrågan att alltid ha det senaste. En svårighet 

gällande teknikdrivna projekt kan vara när fokus ligger på tekniken och inte vad teknikens 

användningsområde kan nyttjas till. Det kan då uppstå utmaningar i att nyttja tekniken på ett 

framgångsrikt sätt. Detta kan kopplas till det teknisk-deterministiska synsättet där 

uppfattningen är att den tekniska utvecklingen styr förändringar i samhället (Roe Smith & Marx, 

1998) 

Det teknikdrivna syftet finns att se i studien skriven av Ablhad (2012) som skriver att inget 

förutsatt mål finns för hur tekniken skall användas rent pedagogiskt i skolan. Det främsta syfte 

som finns är att öka barnens digitala kompetens. Vu, et al. (2014) skriver även att tekniken köps 

in, innan något pedagogisk värde fanns bevisat. Detta har vi kallat för teknikdriven 

implementation. 

Behovsdriven implementation handlar om att fylla ett behov som finns inom verksamheten 

vilket kan göras genom en behovsanalys. I en behovsanalys ska en undersökning göras för att 

fånga in och se behovet som målgruppen har. När en verksamhet utvecklas kan detta göras av 

olika orsaker, allt ifrån lagkrav till viljan att höja kvalitén och effektivisera inom en verksamhet. 

Att ha kunskap angående målgruppens faktiska beteende och hur dessa skall ta till sig den nya 

tekniken är en viktig detalj i en behovsdriven implementation (E-delegationen). Behovsdriven 

implementation sprids idag på olika nivåer inom offentlig sektor, denna typ av utveckling ses 

som relativt oproblematisk. I praktiken kan denna typ av utveckling användas på både en redan 

vald väg, samt som en utmaning för att se om den valda vägen används på ett effektivt och 

korrekt sätt för att se om implementationen har givit någon effekt och att den aktuella tekniken 

används för vad den är avsedd till (Lindblad Gidlund, 2013). 

Levin och Schrum (2013) skriver om en skola vars mål är att genom tekniken göra eleverna 

redo för arbetslivet, inte bara att addera teknik. Culén och Gasparini(2011) har studerat två fall 

av surfplattor i en inlärningssituation där de uppmärksammat att tanken med implementationen 

var att se effekter på studenternas motivation med hjälp av surfplattan. Detta har vi valt att 

benämna behovsdriven implementation. Detta innebär att det funnits ett behov att uppfylla som 

legat till grund till implementationen, eller ett problemområde som bör åtgärdas med hjälp av, i 

detta fall, en teknisk artefakt. Med behovsdriven implementation avser vi i vår studie att på 

något sätt underlätta för användarna av tekniken och beslutsfattarna har sett behovet i första 

hand. Teknikdriven implementation innebär att tekniken ligger till grund för implementationen 

och att det är intresset för tekniken som styrt utvecklingen. Utifrån vårt perspektiv är 

teknikdriven implementation då de inblandade är intresserade av att nyttja tekniken utan att 

veta vilket genomslag det kommer få på användarna. 
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2.4 Ledning och organisering 

Vi har tidigare nämnt att forskare anser att större vikt bör läggas vid organisering samt att hela 

ledningsgruppen är involverade och engagerade i projekten för att nå framgång. De skolor vi har 

studerat har haft en styrning på olika organisatoriska nivåer och därför anser vi detta som en 

relevant infallsvinkel i diskussionen kring ledning, organisering och finansiering. Utan 

ledningsperspektivet är det svårt att få en överblick hur implementationen har gått till eftersom 

den ursprungliga idén, finansiering och ledning ofta har en viktig roll i en 

implementationsprocess. Hur organisationen är uppbyggd i de aktuella skolorna finner vi 

intressant utifrån hur olika strukturer kan ha en påverkan för hur en implementationsprocess 

kan komma att fungera och i vilken mån tekniken används. Levin och Schrum (2013) håller i sin 

artikel fram vikten av en engagerad ledningsgrupp och vid en annan studie av Levin och Schrum 

(2013) där 1:1 satsningar har gjorts i ett helt skoldistrikt där det beslutande organet i denna 

satsning var en föreståndare inom skoldistriktet, vilket tydligt visar att den styrande rollen fanns 

högt upp i hierarkin. 

Organisationen kan ses som en kartläggning av en verksamhet. De flesta organisationer är 

utformade hierarkiskt med tydliga gränser mellan skikten. Detta för att underlätta 

beslutsfattning samt kontroll (Nationalencyklopedin). Det översta skiktet är ofta de ledande i 

organisationen, i tre av fallen är detta kommunen, under dessa finns skolledning följt av 

inblandade lärare. Implementation inom informationsteknik kan ha stora effekter på hur 

organisationen kan komma att fungera i framtiden. Det är viktigt att alla inblandade i 

organisationen tar på sig ansvaret att ta utvecklingen vidare och inte lägga över hela 

utvecklingsprocessen på en individ (Eason, 1988). Styrningen i en organisation kan vara av vikt 

för en implementationsprocess, Hoekstra och Kaptein (2013) har skrivit om olika 

organisatoriska perspektiv som kan liknas vid styrningen i organisationen, dessa är micro,  

macro och meso. På micro-nivån ligger fokus på de anställda och deras behov och förmågor, här 

har vi valt att belysa lärarnas roll i implementationen. Nästa nivå vilken kallas macro belyses 

specifika institutioner i egenskap av exempelvis skolor och banker i vårt fall kan detta liknas vid 

att skolledningen styr implementationen. Den sista och även högsta nivån vid namn meso 

handlar om organisationer vilka står högst upp i hierarkin. Dessa typer av organisationer kan 

vara kommuner, regeringar och mycket inflytelserika företag, i vårt fall representeras 

mesostyrning av en kommun vid en av skolorna och skolledningen vid den aktuella friskolan. 

2.5 Användning 

I artiklarna är användningen av tekniken olika, vilket har intresserat oss. Nyttjandet av tekniken 

och hur funktionaliteten nyttjas utifrån dess kapacitet och den kvantitativa användningen av den 

aktuella tekniken. I boken `Information technology and organisational change´ (Eason, 1988) 

nämns att ett väl fungerande system kan ge väldigt liten effekt så länge det har få användare, det 

är först när systemet används av ett flertal användare som det går att uppnå en hög effekt av 

systemet. Eason (1988) exemplifierar att ett e-post-system måste användas av många personer 

för att det ska vara användbart. Detta tankesätt har vi implementerat på tekniken, då vi anser det 
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viktigt att se hur användningen har påverkat funktionalitet och aktivitet på de aktuella skolorna 

och kallat detta för användningsgrad. En låg användningsgrad identifierar vi likt att få 

användare nyttjar tekniken i liten utsträckning och få funktioner, vilket Eason (1988) ovan, 

betecknar som ineffektivt. En hög användningsgrad syftar däremot till att många användare 

nyttjar artefaktens fulla potential i stor kvantitativ utsträckning, vilket Eason (1988) anser är ett 

bra sätt att uppnå hög effektivititet. Medelhög användningsgrad uppnås när någon av de faktorer 

som ger en hög användningsgrad inte är uppfyllda och därför ger en begränsad, men inte låg 

användning. 

Ett begrepp som vi kommit i kontakt med flertalet gånger då vi sökt och läst angående 

implementation i samband med användning är 1:1, det vill säga en användare per en enhet. Ett 

stort projekt som undersökt just detta är Unos Uno. Detta projekt syftar till att bland annat 

studera de förändringar som genomförts och hur de arbetar för att stödja elevernas 

kunskapsutveckling utifrån de möjligheter artefakterna ger. Forskarna vill studera och analysera 

vilka resultat 1:1 projekt fått i ett antal kommuner och skolor ur flera olika aspekter. De vill bland 

annat belysa hur elevers utveckling och lärande sett ut men även skolledningens styrning och 

ledande roll fungerat samt relationer och samspel mellan hemmen och skolan. Genom projektet 

hoppas forskarna kunna urskilja vilken effekt implementationen av 1:1 lösningen har haft på de 

involverade parterna (http://unosuno.oru.se/). Ett exempel där ett liknande projekt genomförts 

är i Litauen, det genomfördes mellan 2011 och 2012 och var en 1:1-studie på tre skolklasser med 

cirka 90 elever och dess lärare som fick varsin surfplatta att använda i all undervisning under det 

aktuella året. Detta utvärderades sedan och har gjort att i Litauen finns ambitionen att utveckla 

1:1-användningen till 100 skolor i landet, vilket blir cirka 5000 aktiva elever som skall använda 

den tekniska artefakten. I Litauen har de specifikt valt att använda surfplattor i sin undervisning 

(European Commission, 2013, s.101) 

  

http://unosuno.oru.se/course/about.php
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3. Metod 

När vi valde vår metod för denna studie sökte vi en väg för att lösa ett problem. Metoden 

innefattar alla steg i den process som kommer att krävas för att nå fram till vårt mål. Holme och 

Solvang styrker detta genom nedanstående citat. 

 

En metod är alltså ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som 

kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod. Det betyder inte, att alla metoder är lika hållbara 

eller tål en kritisk prövning lika bra. (Holme & Solvang, 1997 s.13) 

 

Ett urval av information krävs för att kunna nyttja metoden på bästa sätt och då är det önskvärt 

att det systematiska urvalet av information skall stämma överens med det som är undersökt 

samt att det ska leda till ökad förståelse (Holme & Solvang, 1997). 

3.1 Ämnesval 

Gällande ämnesvalet valde vi ett ämne vilket riktade sig mot vårt kompetensområde vilket var 

informatik. Vi lät våra intressen påverka valet och genom att vi fann det intressant med ny teknik 

förde det oss mot surfplattor. Vår kompetens inom informatik, vilket är kunskapen om 

interaktionen mellan tekniken och användaren gjorde det att vi fann det intressant med detta 

aktuella och snabbt expanderande ämne. Genom ett projekt angående pedagogisk utveckling av 

mobil teknik som Ulf Hedestig och Mikael Söderström var involverade i fick vi kontakt med 

aktuella grundskolor. De skolor vi varit i kontakt med har befunnit sig i olika stadier i 

implementationsfasen och eftersom dessa har olika bakgrund och utgångslägen valde vi att 

redogöra för varje skola och sedan jämföra dem och dess implementationer. Projektet vi 

inkorporerades i byggde på samverkan mellan fyra skolor i Västerbottens län. 

 

Gemensamt för dessa är en strävan att utveckla nya arbetsformer för att nyttja digitala verktyg och 

resurser för att tydligare koppla skolans verksamhet till omvärlden, öka graden av elevaktivitet och 

elevmotivation samt öka elevers och föräldrars delaktighet. Gemensamt är även en strävan att 

utveckla nya former för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan årskurser, skolor och även 

kommungränser. Samverkan sker också med pedagogiska institutionen (hela projektet) tillsammans 

med institutionen för Informatik (delar av projektet) vid Umeå universitet. (From,  2012) 

 

Projektets övergripande syfte är att utveckla nya elevaktiva arbetsformer dels i mer generell mening, 

dels mer specifikt för läsförståelse, samt att utveckla nya former för samverkan och samarbete. 

Projektet baseras på hypotesen att surfplattornas potential att mediera lärande och 

meningsskapande processer skapar nya möjligheter att förbättra elevernas lärande- och 

problemlösningsförmåga. (From, 2012) 
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Vi valde att arbeta med tre skolor som var involverade i projektet samt en fjärde, extern skola. 

Den externa skolan var vid intervjutillfällena ledande i just implementation av surfplattor vid 

grundskolan och vi ansåg därför att det skulle vara intressant att jämföra denna skola mot de tre 

skolorna som vi blev rekommenderade. Den externa skolan var en av de skolor i en kommun 

som redan 2012 implementerade sina surfplattor och blev väldigt uppmärksammade i media 

(SVT; Svedberg Ågren,2012; Kyringer & Ritzén, 2012;) 

3.2 Metodval 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod istället för en kvantitativ eftersom vårt syfte var 

att se hur implementationen av surfplattor i grundskolan går till och därför inte föll oss 

intressant att besvara frågor som, hur mycket? och hur många? och jämföra dessa värden. 

Metoden vi valde var intervjuer, detta är enligt Hartman (1998) den mest använda tekniken för 

att samla in data till kvalitativa undersökningar. När en kvalitativ studie utförs finns två olika 

utförandetyper, dessa är halvstrukturerad och ostrukturerad och ej standardiserad. En 

halvstrukturerad intervju bör ha ett antal frågor som ska ställas i en på förhand ej bestämd 

ordning, vilket ger den intervjuade möjlighet att variera längd och formulering på sina svar. 

Däremot är ett ostrukturerat och ej standardiserat utförande att föredra vid kvalitativa 

undersökningar, detta på grund av att den intervjuade får stor möjlighet att styra innehållet i 

intervjun, detta uppnås genom att frågeställningen inte är komplett på förhand. Intervjuerna bör 

ske enskilt då det är önskvärt att särskilja en individs tankar och åsikter kring det berörda 

ämnet. I en ostrukturerad och ej standardiserad metod har den som intervjuar en roll att försöka 

styra samtalet mot den relevanta frågeställningen och frågor som rör ämnet. Den som blir 

intervjuad kan ändå till viss mån ha möjlighet att påverka intervjuns innehåll genom att tillåtas 

sidospår i sina svar (Hartman, 2004). Vi valde att använda en blandning av halvstrukturerad och 

ostrukturerad och ej standardiserad metod. Hade vi haft mer tid hade vi troligtvis valt att utföra 

ostrukturerade och ej standardiserade intervjuer där vi med fördel kunnat träffa de personer vi 

intervjuade vid ett flertal tillfällen. 

På grund av att vi hade ett flertal skolor att undersöka valde vi att utföra en cross-caseanalys, 

detta gjorde vi för att cross-casestudier är speciellt hjälpsamma både för att komma fram till 

förklaringar och testa dem systematiskt (Miles & Huberman, 1994). Det är bra att använda sig av 

cross-casestudier när samband ska sökas som inte går att göra med endast en observation. Yin 

(1994) anser att en cross-casestudie innebär att olika case, vilket i vårt fall är de aktuella 

skolorna, jämförs mot varandra. Först studeras casen ett och ett, för att fokusera och studera 

specifik data och sedan jämförs dem mot varandra för att hitta skillnader och likheter mellan 

dem. Genom att använda en analytisk strategi som denna kan vara till stor hjälp för att se 

skillnader i observationer för att sedan kunna se tydliga förklaringar till studiens resultat. 

3.3 Urval 

Vår studie startade genom att vi blev tilldelade ett antal kontaktpersoner på respektive skola. 

Dessa kontaktade vi personligen via e-post och dessa kontaktpersoner gjorde då ett selektivt 
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urval av vilka som de ansåg intressanta för studien som slutligen blev våra respondenter. Via e-

postkontakt med de valda respondenterna bokade vi in personliga intervjuer. Vid vårt urval 

nyttjade vi snöbollsurval vilket oftast används för att komma i kontakt med personer som hade 

kunskap inom området. Genom att vi kontaktade ett antal personer och lät dem i sin tur 

rekommendera ytterligare respondenter vidgades vårt kontaktnät och snöbollen ökade i omfång 

(SBU). De kontaktpersoner vi rekommenderades genom projektet gjorde sedan själva ett urval 

då de e-postade ytterligare potentiella respondenter. Snöbollsurval ansåg vi var gynnsamt för 

vårt arbete för att komma i kontakt med informanter som var involverade och engagerade i deras 

respektive projekt. På grund av vårt begränsade nätverk hade det kunnat vara komplicerat att 

använda någon annan urvalsmetod då vi inte hade haft möjlighet att få kontakt med ett 

tillräckligt stort antal personer som hade kompetens att bidra till vårt arbete. 

3.4 Datainsamling 

Eftersom vi hade möjligheten att ha personlig kontakt med våra respondenter ansåg vi att den 

datainsamlingsmetod som skulle vara lämplig var personliga intervjuer. I boken `Intervju som 

metod´ (Dalen, 2008) stärktes vår metodidé för datainsamling. Dalen anser att när ämnet valts 

är nästa uppgift att strukturera en problemställning med tydliga frågeformuleringar innan 

materialinsamlingen startar. I kvalitativa studier bör forskare förberedas inför att materialet kan 

vara av varierande kvalitet och innehålla annat än det som förväntas. Det är viktigt att se 

skillnaden på att vara öppen och att vara oförberedd. Det är möjligt att ha ett väl strukturerat 

förarbete men det är ändå viktigt vara beredd på att samtalet kan ta en oväntad vändning (Dalen, 

2008). Vi försökte att ha detta i åtanke då vi strukturerade våra intervjufrågor. I våra 

intervjufrågor hade vi en grundstruktur som vi följde, sedan fanns ett antal frågor som 

specificerades beroende på skola. Vårt mål var att ha öppna frågor då det var önskvärt att 

respondenterna fritt kunde reflektera kring vårt huvudsakliga ämne. I början ställde vi inte 

känsloladdade frågor eftersom det är önskvärt att respondenten ska känna sig bekväm i 

situationen. Dalen (2008) påvisar även vikten av att lättsamma frågor bör ställas i början och i 

slutet av en intervju för att undvika dålig stämning. När vi strukturerade våra intervjuer valde vi 

att dela upp dem i tre delar, dessa delar var nutid, bakgrund och framtid. Vi resonerade kring att 

det var lätt att öppna ett samtal med vad de gjort under dagen och hur användningen fungerade 

just då. Det kunde kännas mer krävande att försöka minnas vad som varit tidigare och sedan 

valde vi att avsluta med öppna och lättsamma frågor rörande framtidsvisionerna. Genom att 

använda denna struktur försökte vi avsluta våra intervjuer i en positiv anda. Dalen (2008) 

rekommenderar att använda någon dokumentationstyp, likt ljudinspelning vid kvalitativa 

intervjuer för att få med respondentens egna ord. Dalen tar upp att respondenterna kan vara 

skeptiska till att använda sig av ljudinspelning och kan ha åsikten att det är obehagligt att veta 

att deras röst dokumenterats, därmed bör respondenterna bli informerade om att inspelningen 

skulle användas för att dokumentera materialet och att ljudinspelningarna inte skulle publiceras. 

När vi besökte de berörda skolorna för att utföra intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning 

och kontrollerade att detta godkändes av alla respondenter innan varje enskild intervju. 
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Då vi begränsades av tid ansåg vi att det var nödvändigt att till viss mån styra frågorna enligt 

en viss struktur för att svaren skulle vara tillfredsställande till våra slutgiltiga 

sammanställningar. Intervjuerna pågick mellan ungefär 4 till 40 minuter beroende på hur 

mycket respondenterna utvecklade sina svar kring frågorna och hur många frågor som ställdes. 

Vi gjorde sammanlagt 15 fysiska intervjuer, samt 3 intervjuer via e-post med totalt 17 

respondenter eftersom vi har kompletterat med en e-postkontakt med en respondent vi även 

hade en fysisk intervju med. Intervjuerna hölls på respondenternas respektive arbetsplats. 

 

Enligt tabellen ovan är det möjligt att se att vi på Skola A gjort 6 fysiska intervjuer. Eftersom att 

denna skola var i startfasen av sin implementation var det av stor vikt att få ett brett spektrum av 

åsikter från respondenterna. Bland respondenterna var de flesta kvinnor och vi uppskattade 

respondenternas genomsnittliga ålder till cirka 45 år. Vi ville veta vad användarna hade för 

grundkunskaper samt att det var viktigt att få intervjuer med personer från olika nivåer i 

organisationen. Både lärare samt skolchef och även en neutral källa som är en av de forskare 

som hållit i en workshop med de inblandade lärarna på skola A genomförde vi intervjuer med. Vi 

anser att vi har ett tillförlitligt material genom att vi fått tag i respondenter från alla 



15 

 

organisatoriska nivåer. I skola B har vi genomfört 3 intervjuer med 3 respondenter, vilket är alla 

delaktiga i implementationen på den aktuella skolan, vilket innefattade 2 kvinnor och en man 

vilka vi uppskattade var i 45-årsåldern. Vi hade fysiska intervjuer med de två lärarna vilka styr 

projektet men tog även kontakt med skolledningen för vi ansåg det viktigt att höra hur dess 

inblandning är i projektet, då skolledningen har det högsta ansvaret. Genom att vi fått kontakt 

med alla involverade parter så är vårt material mycket tillförlitligt. På skola C hade vi 6 fysiska 

intervjuer med 7 respondenter och en e-post kontakt. Respondenterna på skola C var 

majoriteten kvinnor och den uppskattade snittåldern var 35 år. Här har vi kontaktat lärare som 

varit med från början i implementationen, nyanställda lärare samt alla 3 rektorer som finns på 

den aktuella skolan. En av de intervjuade rektorerna är dessutom IT-ansvarig vilket styrker vår 

empiri ytterligare. Då denna skola är en av de ledande inom området gällande implementation 

angående surfplattor så ger denna skola ett djup i vår uppsats. Då vi fått tillgång till 

respondenter som varit med från starten av processen och tog del av den tidiga delen av 

implementationen likväl som nyanställda så har vi fått ett brett spektrum att visa i vår empiri. På 

skola D har vi en respondent som är IT-chef på skolan och är även den som har styrt och drivit 

hela implementationen. Respondenten var en man, uppskattningsvis i 50-årsåldern. Eftersom 

att detta är ett speciellt projekt då lärarna inte varit delaktiga i implementationen ansåg vi den 

viktigaste informationen var hur implementationen gått till och hur supporten fungerar. Då 

skolan i vanliga fall inte ställer upp på intervjuer anser vi det som ett privilegium att vi fick 

kontakt med skolan och fick ta del av deras implementationsprocess. 

Utöver våra intervjuer samlades data via vetenskapliga artiklar och litteratur för att bredda 

vår kunskap inom ämnet samt för att förankra vårt arbete i tidigare forskning. När vi sökte 

relaterad forskning inom ämnet valde vi ut ett antal sökord som vi försökte hålla oss till och 

kombinera med varandra, exempel på dessa sökord är: iPad, tablets, iPad in classroom, iPad 

implementation, tablet implementation, implementation strategy. Genom att använda oss av 

dessa sökord fick vi fram ett antal vetenskapliga rapporter vilket är en mycket tillförlitlig källa. Vi 

fann även aktuella källor såsom hemsidor, tidningsartiklar samt litteratur som vi ansåg hade hög 

kvalitet, då IT-branschen förändras kontinuerligt var det av stor vikt att att även få tag i ny och 

aktuell information. 

3.5 Dataanalys 

Första steget i vårt arbete var att intervjua de utvalda respondenterna på de olika skolorna, se 

tabell 1. Vi ansåg att det var viktigt att sammanställa många respondenters åsikter för att få en i 

högsta grad tydlig bild över de generella situationerna på respektive skola. För att tydliggöra den 

data vi samlat in valde vi att transkribera intervjuerna för att sedan kunna se samband och 

skillnader mellan de olika skolorna. Det var av stor vikt att utföra transkriberingarna korrekt för 

att kunna påvisa och upprätthålla materialets trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Enligt Hartman (1998) består en analys av två delar, dessa delar är beroende av varandra där 

en del ej kan utföras utan att påverka den andra delen. Den första delen är att kategorisera 

datamaterialet och det kallas för att koda. Kodning handlar om att reducera data för att sedan 
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finna begrepp som anses relevanta för ämnet samt att skapa kategorier som kan hjälpa oss att 

förstå datan. Ett exempel på kodning som vi gjorde var att vi kategoriserat vår data från 

intervjuerna med begrepp som teknikdrivet respektive behovsdriven implementation för att 

kunna urskilja den information som var intressant för vår studie. Den andra delen är tolkningen 

vilket betyder att söka den underliggande meningen i det som har skrivits. Tanken med denna 

del är att den skall utmynna i en teori då dessa kategorier som tagits fram i kodningen sätts i 

relation till varandra. Alla intervjuer som gjordes anonymiserades för att det ej skulle vara 

möjligt att kunna urskilja enskilda respondenters åsikter och svar. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) innebär transkribering att transformera, att ändra från en form till en annan. 

Transkriberingar är egentligen mindre specifika återgivningar av en samtalsintervju utom 

kontext. Genom att transkribera struktureras intervjusamtalet i en form som blir lämplig att 

sedan analysera (Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns alltid en etisk sida att ta hänsyn till när 

detta görs. Det är viktigt att skydda konfidentialiteten för respondenten och de människor och 

institutioner som nämns i intervjun. Detta kan upprätthållas genom att radera inspelningarna 

när de inte längre behövs (Kvale & Brinkmann, 2009). Transkriberingen gjorde vi för att kunna 

tydliggöra informationen vi fått ut samt för att sedan kunna analysera datan för att använda i 

vårt resultat. 

3.6 Forskningsetik 

I vår forskning har vi tagit hänsyn till etik som finns inom skolväsendet. Vi anser att det kunde 

varit ett känsligt område att intervjua elever som inte är myndiga och att vi i dessa fall kunde 

behövt tillåtelse från föräldrar och ta hänsyn till etiska aspekter. Vi har därför valt att enbart 

intervjua lärare. Vi fick godkännande från alla respondenterna att delta då vi informerade om 

studien. Respondenternas namn samt skolornas namn och ort har anonymiserats för att skydda 

respondenternas och kommunernas identiteter. De inspelade intervjuerna samt transkriberingar 

av intervjuer har lagrats på ett externt lagringsutrymme för att minimera risken att 

informationen skulle spridas. (Vetenskapsrådet) 

 

3.7 Metodik och urvalskritik 

3.7.1 Kritik av metod 

Eftersom vi gjorde en kvalitativ undersökning krävdes det att vi gjorde ett urval av respondenter. 

Urvalet av respondenter var av största vikt då det fanns risk att välja opassande respondenter 

vilket kunde givit ett vinklat resultat. Vissa respondenter önskade att intervjuas i grupp vilket 

kan ha vinklat resultatet då dessa kan ha påverkat varandras åsikter. Kritik skulle kunna riktas 

mot detta arbetssätt då de representanter vi intervjuade inte nödvändigtvis behövde 

representera hela populationen. Genom att vi använde oss av kvalitativa intervjuer var det av 

högsta vikt att få relevant information från varje enskild respondent. Det kan ha varit en fara att 

vi inte återgett den relevanta informationen på ett korrekt sätt då intervjumaterialet var 

tolkningsbart. Det är möjligt enligt Hartman (1998) att intervjuarna kan se det intressant med 
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avvikande åsikter och kommentarer och kan därför ha missat relevanta sammanhang och 

strukturer även fast detta ej varit avsiktligt (Hartman, 1998). Då vi använde oss av ljudinspelning 

under intervjuerna fanns det risk för att respondenterna kände sig obekväma med situationen 

eftersom det inte var en naturlig situation. Den obekvämligheten kan hämma vissa av 

respondenterna att föra en öppen dialog och framföra sin ärliga åsikt. I Dalen (2008) framgick 

att en intervjuare bör ha en neutral och professionell attityd och inställning till det arbete som 

ska genomföras, detta för att respondenterna inte ska känna misstro till ljudinspelningen på 

grund av vår bristfälliga kunskap inom att utföra intervjuer. En annan risk med våra intervjuer 

kunde ha varit att respondenterna påverkades av vår närvaro då denne kunde givit svar utifrån 

hur denne uppfattat vårt intresse och vad denne trodde att vi förväntat oss till svar. Under våra 

första intervjuer utvann vi betydligt mindre information än vad vi fick ut under de sista 

intervjuerna. Detta berodde förmodligen inte på de första respondenternas kunskapsnivå och 

deras relevans utan snarare på grund av vår bristfälliga kunskap i det tidiga stadiet av 

datainsamlingen (Holme & Solvang, 1997). På grund av att vi var ovana vid att utföra intervjuer 

var detta även för oss en obekväm situation vilket kan ha påverkat vår sinnesstämning som i sin 

tur kan ha påverkat hur frågorna ställts och hur respondenterna har uppfattat frågorna (Holme 

& Solvang, 1997 ). 

3.7.2 Kritik av urval 

Det fanns en möjlighet att vi genom att våra kontaktpersoner gjort ett selektivt urval av 

respondenterna inte kunde använda material för att generalisera upplevelsen hos alla som är 

involverade i projekten. Detta på grund av om en undersökning utfördes på utvalda individer vid 

en skolorganisation kunde det bli en missvisande undersökning om några av respondenterna 

hade en extrem åsikt. Majoriteten av respondenterna var frivilliga och således kunde detta varit 

en missvisande faktor för slutresultatet (Hartman,1998). Vi var medvetna om att en annan 

urvalsgrupp kunde ha givit ett annat utfall, huvudsakligen för att respondenterna ställde upp 

frivilligt och på grund av att de förmodligen hade en överlag positiv syn på surfplattor. Vårt val 

av metod, snöbollsmetoden, innebar en risk genom att låta de de tillfrågade respondenterna 

rekommendera ytterligare respondenter ledde det till att vi förlorade kontrollen över 

spridningen i urvalsgruppen (Hartman, 1998). 

3.7.3 Kritik av källor 

Vi är medvetna om att vårt ämnesområde befinner sig i kontinuerlig förändring och utveckling. 

Vilket innebär att det förmodligen skedde förändringar under tiden vi skrev denna uppsats. Vi 

använde de källor som passade i dagsläget men som kanske inte passar efter uppsatsen 

publicerats. Det resultat som publicerats kunde blivit annorlunda med annan litteratur eller 

genom att vi granskat litteraturen på ett annat sätt. På grund av vår positiva syn på teknik var 

det möjligt att vi tolkat och vinklat respondenternas svar på ett missvisande sätt. Detta kan ha 

gjort att vi tolkat källorna på ett missvisande sätt för resultatets skull trots att detta inte var 

avsiktligt. 
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4. Resultat 

I resultatkapitlet har vi valt att skriva om varje skolorna en och en i bokstavsordning och sedan 

strukturerat varje skola utifrån de tre områden vilka varit relevanta för vår studie. Vi har inlett 

med övergripande fakta om den aktuella skolan följt av en sammanfattning av hur 

implementationsprocessen sett ut. Nästa område vi berört är skolornas ledning och organisering 

och slutligen skolornas respektive användning. 

4.1 Skola A 

Skola A är en kommunal skola som ligger i en glesbefolkad kommun i norra Sverige. Antalet 

elever på skolan är cirka 200 från förskoleklass till årskurs 9 och av dessa är det endast 

lågstadiet som är involverade i projektet, detta omfattar omkring 80 elever. Projektetet startade i 

slutet på 2013 och har vid intervjutillfället varit i gång med projektet i ca 6 månader. Flera 

involverade på skolan har ingen tidigare erfarenhet av surfplattor i skolmiljö. “Det finns ju de 

som aldrig har rört en iPad, det ser jag ju bland lärarlagen.” (Respondent D, 2014-03-17). 

4.1.1 Implementation 

Startskottet för hela implementationen var ett politiskt beslut. Vilket innebar att skolan inte var 

beslutsfattande i frågan. “Det är en politiker som har tagit initiativ efter möte med lärarna.” 

(Respondent E, 2014-05-09) 

 

Det var lärarna som som uttryckte någon frustration över att i styrdokumenten står det att man skall 

använda modern teknik, moderna läroverktyg och dom har läroverktyg men, men funktion och 

moderniteten kan diskuteras. Det kom, det kom från lärarhåll via kommunalrådet till mig. 

(Respondent E, 2014-05-09) 

 

Det fanns ett intresse hos lärarna på den aktuella skolan att ta del av den tekniska utvecklingen 

som sker i samhället och kommunen och styrelsen kring skolan tyckte att detta var en bra idé. 

“Alltså syftet för oss var ju att vi skulle hitta något läroverktyg, framförallt för de elever som har 

svåra inlärningsproblem i skolan … ”(Respondent D, 2014-03-17) Syftet med implementationen 

var i första hand att använda tekniken kvalitativt för att förbättra betyg, och även att använda 

den som ett hjälpmedel och stöd främst till svenska2-elever och elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Svenska2-elever innefattar elever som läser svenska men inte har detta som 

modersmål. Vid tiden när vi var på plats för intervjuer var strategin fortfarande under 

utveckling, vissa delar gällande strategin var lösta medan andra delar fortfarande var under 

konstruktion. Det skolan löst implementationsmässigt vid tidpunkten vi var där handlade om 

nätverk samt tillhörande teknik som projektorer. De resterande delarna i implementationen 

skulle lösas eftersom, bland annat med hjälp från externa aktörer, som precis innan 

intervjutillfället varit och hållit en grundkurs i användning av surfplattor med lärarna. 
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Eftersom skola A befann sig tidigt i implementationsprocessen fanns det fortfarande vissa 

hinder som skolan hade för avsikt att ta sig förbi. Respondenterna uppfattar att det gått ut 

bristfälligt med information vilket ledde till osäkerhet kring implementationen och projektets 

syfte. När vi ställde frågan om de blivit informerade om satsningen gällande surfplattor svarade 

de: “Inte mer än att X då, har berättat om om det här projektet om att dom ska förbättra 

tekniken på skolan och att, att nu ska vi dra igång. Det var ungefär så, inte någon stor bakgrund 

så.” (Respondent C, 2014-03-17) 

Då det inte fanns någon plattform för undervisningen så skulle erfarenhetsutbyte krävas 

mellan lärarna för att de skulle kunna komma igång med arbetet då förkunskaperna såg väldigt 

olika ut från respondent till respondent. Under vårt besök på skola A fick vi reda på att syftet 

med implementationen var att höja elevernas betyg samt att använda surfplattorna som 

hjälpmedel. Skolan bestämde sig att köpa in alla surfplattor samtidigt, vilket i sin tur ledde till 

att de upptäckte att nätverket inte klarade av belastningen för alla dessa surfplattor. Detta ledde 

till att ytterligare finansiering behövdes för att köpa in en ny nätverkslösning. Det framkom även 

från skolledningen att ingen finansiering skulle ske för applikationsprogram som kostar pengar 

vid tillfället för intervjun utan användarna skulle prova sig fram med gratisapplikationer. 

Gällande inloggning och andra administrativa uppgifter fick vi inte mycket information då detta 

inte lösts ännu. Samma gällande val av plattform då det inte hade valts vid intervjutillfället. 

4.1.2 Ledning och Organisering  

I denna skola är det en politisk idé och även ett politiskt beslut vilket gjorde kommunen till 

finansiärer för implementationen. Alla elever mellan förskolan till årskurs 3 skulle få varsin 

surfplatta inom en snar framtid vid tillfället för intervjuerna. 

...Vi måste göra något åt tekniken i skolan. Men vi hade väl inga större, ingen större kassa-kista just 

då. Samma veva hade vi då gjort en ombyggnation på ett, på dom lokaler där vi har våra 

ensamkommande flyktningar och vi återsökte hela den kostnaden, två miljoner och mot alla odds så 

fick vi två miljoner och då blev ungefär åtta hundratusen av dom vigt för att göra en tekniksatsning i 

skolan. (Respondent E,2014-05-09) 

I samband med ombyggnationen frigjordes pengar som politikerna valde att allokera till en 

tekniksatsning i skolan. I denna satsning ingår tre skolor som under året ska implementera 

surfplattor i undervisningen och våra intervjurespondenter fanns på en av skolorna. För detta 

projekt finns endast en IT-ansvarig, denne sitter externt från skolan och ansvarar för all IT inom 

kommunen. 

Jag saknar erfarenhetsutbytet då jag är en av dom som inte riktigt kan och vet vad jag ska ha den till 

så hade jag jättegärna velat sätta mig ner och få veta vad jag kan göra, det finns tusentals olika appar 

vet jag ju men jag skulle vilja veta att dehär fungerar jättebra att göra, gör dehär, testa dehär, då 

hade jag haft något att börja med så hade jag kunna få egna idéer sen och fortsätta själv.( 

Respondent B, 2014-03-17) 
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Respondenter talade om osäkerhet inom organisationen på grund av den okunskap de känner att 

hade angående den aktuella tekniken. Den osäkerhet respondenten visar är på grund av så 

bristande information att respondenten inte känner sig trygg och till följd av detta är osäker på 

användningen av surfplattorna. 

4.1.3 Användning 

Då detta projekt var i uppstartsfasen och implementationen var ännu inte genomförd och det 

inte ännu fanns något aktivt användande av surfplattorna. Respondenterna befann sig 

fortfarande i idéstadiet. Detta citat syftar till att de inblandade på skolan funderat kring 

användningen av applikationsprogram och vad en surfplatta kan användas till även om detta 

inte ännu hunnit nyttjas i praktiken. Vid observationstillfället användes surfplattorna endast av 

lärarna. “Vi fick dom i höstas nån gång i slutet av november början av december. Vecka fyrtiofyra 

var X och X och gav oss lärare en workshop.”( Respondent A, 2014-03-17) 

 

Men nu har vi ju fått mediacenter, förra veckan var här och visade oss på lite, både på bra appar och 

hur man kan göra, om barnen bara ska jobba med en app, man kunde gå in i inställningar och hur 

man gjorde där så det finns säkert ännu mycket mer att lära sig. (Respondent C, 2014-03-17) 

 

“Workshopen gick åt skogen, nätverket kraschade när vi försökte koppla upp 5 av 40 surfplattor, 

så vi fick lära dom hur klockan fungerade” (Respondent F, 2014-03-17) En av forskarna som var 

ansvarig för workshopen som respondenterna talat om kunde styrka att det hade blivit stora 

komplikationer när nätverket inte fungerat som önskat när användarna skulle introduceras för 

surfplattorna. Efter det har lärarna enbart använt surfplattorna i syfte för personlig inlärning och 

ej ännu i undervisningen och inte heller i interaktion med eleverna. Detta kunde vi också 

konstatera när vi besökte skolan i mitten av Mars. 

4.2 Skola B 

Skola B är en kommunal skola som ligger i en medelstor kommun i norra Sverige. Antalet elever 

på skolan är cirka 400 från förskoleklass till årskurs 9 och av dessa är det endast en klass i 

lågstadiet involverade i projektet som omfattar cirka 20 elever. De hade tidigare ett projekt som 

handlade om digital inlärning och då användes datorer och detta startade 2009. “Då började vi 

för då för 5 år sedan började vi att köra, göra hemsidor på google drive eller på google 

sites“(Respondent G, 2014-03-31) I det gamla projektet användes tekniken främst för google 

drive och att kunna lagra elevernas portfolio. Projektet gällande surfplattor startades 2013 och är 

helt fristående från det gamla projektet. 

4.2.1 Implementation 

Skola B har sedan tidigare varit engagerade i användandet av teknik i skolan därför var 

implementation av teknik lättare att genomföra. Det grundläggande syftet med 

implementationen var att få en förändring i undervisningen i respondenternas klass genom att 
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använda sig av digitalt lärande med hjälp av en surfplatta istället för en dator. Lärarna ville hitta 

ett sätt att behålla elevernas intresse och uppmärksamhet i skolan samt att ett ultimatum gavs 

till skolledningen för att lärarna ville behålla elevernas intresse för skolan. 

 

Alltså rent först från början, alltså hur, ja det är ren och skär överlevnad. Vi tyckte att det började bli 

lite tråkigt här på skolan. Så att vi ställde väl näst intill ett ultimatum till våra rektorer att händer det 

ingenting så då, då drar vi. (Respondent G, 2014-03-31) 

 

Finansieringen har kommunen stått för, dock har alla beslut legat i de involverade lärarnas 

händer. Projektet planeras fortgå i tre år och ska sedan utvärderas. Lärarna fick en summa 

pengar som kunde spenderas på valfritt sätt. Varje surfplatta har ett användar-ID som är kopplat 

till varje elev, detta ID ägs av skolan, dock är varje surfplatta personlig. All implementation har 

styrts av två lärare i direktkontakt med eleverna. Gällande erfarenhetsutbyte har det skett både 

genom en dialog mellan de två lärarna samt via en facebookgrupp med personer som är 

intresserade av eller är involverade i liknande projekt. Plattformen de valt att jobba med är 

Google Drive där varje elev har en personlig portfolio som delas med lärarna. Av projektmedlen 

fick lärarna själva spendera på valfri typ av teknik. 

 

Vi fick ju välja om vi ville ha iPads, vad vi ville ha för en till en-lösning, så vi fick ju en summa 

pengar som vi skulle få välja till en en till en-lösning för att våran ingång i projektet var ju 

uteslutande digitala läromedel sen vad vi skulle ha var ju upp till oss att bestämma. (Respondent H, 

2014-03-31) 

 

Respondenterna motiverade valet av surfplattor på grund av dess smidighet, samt att 

uppkopplingstiden är snabb och att eleverna har kännedom om tekniken. Gratisapplikationer 

laddar lärarna själva ner till surfplattorna medan applikationsprogram som kostar pengar laddas 

ner av en extern aktör. Även uppdateringen sköter lärarna själva men detta görs bara då det är 

nödvändigt. Surfplattorna laddas i en gammal datorvagn som de har byggt om till 

laddningsskåp. 

4.2.2 Ledning och Organisering 

Projektet är i stort sett helt styrt av de aktuella lärarna. Finansieringen är den del som 

kommunen har ansvar över medan lärarna har stått för all implementation själva vilket gör dem 

ansvariga för utvecklingen. Lärarna på skola B har den styrande rollen men det är viktigt att ha i 

åtanke att dessa aktuella lärare fortfarande är en minoritet på skolan och har samma 

bestämmanderätt som övriga lärare på skolan som står utanför projektet. Lärarna är helt 

ensamma i projektet på skolan och det finns inget påtagligt intresse från varken skolledning eller 

andra lärare att ta del av projektet innan detta har utvärderats. Det är en bidragande orsak till att 

det inte finns någon support lokalt på skolan för detta projekt att finna utan projektet är 
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huvudsakligen beroende av lärarna och de har hjälp av extern support från kommunen som 

bland annat sköter inköp av applikationer. 

4.2.3 Användning 

Klassen i skola B använder surfplattorna i alla ämnen och till nästan alla lektioner. De använder 

surfplattorna till att läsa, skriva, ta bilder och använder studie-applikationsprogram. Trots att 

det finns ett konstant och kvalitativt pågående arbete i en klass är användningen sett på hela 

skolan i liten utsträckning. Den aktiva klassen använder surfplattorna i stor utsträckning, men 

sett till hela skolan är det en väldigt liten andel elever som är aktiva i projektet. Genom valet av 

plattform finns möjligheten att komma åt elevernas arbeten platsoberoende, samt att allt är 

lagrat på ett ställe. Detta gör användningen smidig för lärarna samt att det blir lätt att ge 

feedback till eleverna. “Nej, men dom kom åt via google drive kommer dom ju åt. Dom delar 

dokument och lägger där i sin portfolio liksom.” (Respondent G, 2014-03-31) Denna 

kontinuerliga feedback ger eleverna mersmak för arbetet då det är möjligt att de glömmer bort 

vad de gjort om deras feedback dröjer flera veckor. Genom att de aktivt arbetar med en active 

board, projektor samt dokumentkamera varierar arbetssättet beroende på ämne. Då dessa 

hjälpmedel finns till hands finns möjligheter för vidareutveckling. 

 

Man ser en del föräldrar som är är intresserade dom dom går ju in och lyssnar eller ser vad barnen 

skriver. Det är ju, det är ju, det är ju liksom tror jag roligt för barnen att ja men titta vad jag gjorde 

idag. Så kan dom, kan dom visa det också skriver vi ju dagbok varje dag också på hemsidan så att 

dom kan ju se vad vi gör för någonting.(Respondent G, 2014-03-31) 

 

För att kunna nå ut till föräldrar och andra intressenter har lärarna startat en hemsida med en 

blogg som uppdateras regelbundet, detta för att få se hur de jobbar i skolan. Lärarna försöker 

använda surfplattorna i alla ämnen, hur de används beror på vilket ämne det gäller. Sedan 

projektets start har lärarna nästan helt uteslutit fysiska skolböcker och har istället ersatt dessa 

med digitala läromedel. De använder surfplattorna i stor utsträckning utifrån rådande 

förhållanden men de har stött på motgångar som gör att de inte kommer vidare. 

 

Sen har vi ju apple-tv som vi har också införskaffat men IT vill ju inte släppa in oss på nätet.[....] Det 

är, det är ett problem faktiskt att inte dom riktigt har tror jag IT förstår, dom dom än så länge vill 

dom väl bestämma vad vi ska ha, vilken teknik vi ska använda [....] Jag tror inte dom ser riktigt att 

det här är ett läromedel.(Respondent G, 2014-03-31) 

 

Enligt respondenterna har de stött på motstånd hos supporten som ännu inte ser surfplattor som 

ett läromedel vilket har medfört att de inte får stöd från IT-supporten som de har att 

tillhandahålla och genom det finns det i nuläget inte möjlighet för vidareutveckling. 
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4.3 Skola C 

Skola C är en kommunal skola som ligger i en större kommun i mellersta Sverige. Antalet elever 

på skolan är cirka 400 från förskoleklass till årskurs 6 och av dessa använder alla lärare och 

elever surfplattor. Projektet med surfplattor startade officiellt år 2012 och har vid 

undersökningen varit i gång med projektet strax över 2 år. 

4.3.1 Implementation 

Skola C är en skola som redan under startskedet fått politiska direktiv från kommunen på att de 

ska implementera teknik. Skolans kommun har under flera års tid arbetat aktivt för att eleverna i 

kommunen skall använda sig av digitala läromedel. Målet från kommunen är att alla skolor i 

kommunen skall ha 1:1 lösning. Användningen av surfplattorna var till en början kvantitativ, då 

kravet från kommunen var att använda tekniken endast en gång per dag. Skolledningen har tagit 

över ansvaret för hela projektet efter att tekniken köpts in av kommunen och skolan står även 

som ansvarig för vidareutveckling. I projektstarten var det obligatoriskt för alla lärare att följa 

denna plan och dessa var skyldiga att redovisa sitt användande vid personalmöten. När projektet 

startade fick lärarna en prövoperiod där de fick möjlighet att prova att använda surfplattorna för 

att lära sig grunderna. Respondenterna gav olika svar angående frågan om hur mycket 

utbildning var och en har fått. 

 

Så fick vi det av vår rektor, chefen som sa ”här, här får ni i julklapp” nä men typ gå hem och titta på 

den och kolla och testa och prova och se hur den funkar. Ellerhur? Och sen kom vi tillbaka och bara 

satte igång, vi visste inte hur det skulle gå till allting och hur barnen skulle lära sig men vi fick ju ta 

ett steg i taget. (Respondent M, 2014-04-07) 

 

“Jag skickar varje år ett arbetslag till London för att de ska inspireras tillsammans när de ser, hör 

föreläsningar om hur undervisningen kan bli bättre och ge större effekt på elevernas lärande.” 

(Respondent P, 2014-04-27) Nyanställda lärare får en halv dag att lära sig använda 

surfplattorna, ingen av de respondenter vi har haft kontakt med har nämnt en resa till London 

vid frågan om utbildning. I övrigt är det bara vidare utbildning mellan lärarna. Det finns ett 

förkunskapskrav vid nyanställning att lärarna skall ha en viss datorvana. Genom att ha 

erfarenhetsutbyte kan arbetet tas längre än med endast utbildning, vilket stärks av 

Socialstyrelsen i vår relaterade forskning. 

4.3.2 Ledning och Organisering 

Beslutet om en 1:1 lösning kom från kommunen och det är även de som har finansierat 

hårdvaran. Skolledningen på skola C har tagit över ansvaret för att surfplattor används och är 

därmed de som styr projektet i dagsläget. “Jag initierade, drev och beslutade i projektet.” 

(Respondent P, 2014-04-27) Kommunen är inget beslutsfattande organ i projektet utan alla 

beslut är upp till skolledningen. Det finns en halvtidsanställd IT-ansvarig på skolan som har 

ansvar över bland annat uppdateringar och support. 
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4.3.3 Användning 

Skola C har utbredd användning, vissa klasser har mer eller mindre förkastat skolböcker och 

använder sig nu bara av surfplattorna i undervisningen och detta har skett i alla ämnen. Det är 

dock upp till lärarna själva att bestämma i vilken grad och hur de väljer att använda 

surfplattorna. 

 

Det är nog jätteolika från grupp till grupp skulle jag tro beroende på hur man själv som lärare har 

liksom valt att se på det. Ser man på det som någonting positivt och en fördel då blir det också det 

tror jag men om man själv har inställningen att nej det bara är jobbigt och kämpigt.(Respondent O, 

2014-04-07) 

 

… Alltså vi har ju gått ifrån vårt matte-material till exempel helt, men vi köper fortfarande in alltså 

lärar-ex som vi kollar upp uppgifter i och sådär men att vi vi lägger mer upp det efter.. om vi 

bestämmer vilka förmågor vi jobbar med i matten till exempel då lägger vi mer upp det där utifrån, 

det kan vara på stenciler, appar. (Respondent M, 2014-04-07) 

 

Enligt skolledningen söker de personer med ett IT-intresse och förkunskaper inom teknik, detta 

har lett till smidigare nyanställningar då alla vet vad som väntar. Övrig personal är engagerade i 

projektet vilket har lett till omfattande användning då lärarna utbyter kunskaper med varandra 

och på det sättet ger en bred användning och en trygghet i hur användandet skall ske. 

De respondenter på Skola C som vi intervjuat använder sina surfplattor i alla ämnen och på 

alla lektioner, vilket ger en användning som är både kvalitativ och kvantitativ. 

Implementationsprocessen har planat ut, skolledningen vet inte hur nästa steg i utvecklingen 

skall se ut. En osäkerhet som finns på skolan är det begränsade lagringsutrymmet i Google Drive 

samt på applikationsprogrammens tillförlitlighet. Enligt de respondenter vi talat med behövs 

mer avsatt tid för surfplattorna för att kunna utveckla användningen i undervisningen. Våra 

respondenter var villiga att lägga extra tid på surfplattorna under en period, de tyckte dock inte 

att det var en långsiktig lösning. 

 

Med åren tror inte jag vill jobba 50 timmar i veckan utan i sådana fall kanske om jag, om jag skulle 

ta det här till nästa nivå nu då känner jag nog att jag skulle behöva få lite arbetstid till att alltså som 

en vanlig människa. (Respondent J, 2014-04-07) 

 

Enligt respondenterna har mer tid utöver en 40 timmars arbetsvecka lagts ut, vilket har lett till 

den användningen som fanns vid intervjutillfället. Dessa extra timmar som lagts ut utöver 

arbetstiden handlar enligt respondenterna om en vilja och ett engagemang att vilja arbeta med 

tekniken på ett framgångsrikt sätt. 



25 

 

4.4 Skola D 

Skola D är en friskola som ligger i en stor kommun i norra Sverige. Antalet elever på skolan är 

cirka 600 från förskoleklass till årskurs 9 och av dessa använder hela låg- och mellanstadiet 

surfplattor vilket omfattar cirka 300 elever. Projektet med surfplattor startade år 2013 och har 

vid undersökningen varit i gång med projektet i 1 år. 

4.4.1 Implementation 

Innan skola D började sitt projekt fanns en tanke från en av lärarna att eleverna skulle kunna 

utvecklas av att läsa mer skönlitteratur och valet blev då att investera i surfplattor istället för 

pappersböcker. En av orsakerna till detta var att det lokala biblioteket endast tillät ett begränsat 

antal böcker till utlåning per person och månad. 

 

Problemet med det biblioteket är ju att för det första så vill inte biblioteket att man ska låna böcker. 

Dom får betala, och mycket, för varje bok som lånas. Det är också så att de har inte ett obegränsat 

antal böcker av samma bok utan de kanske har två, tre böcker. I vissa fall kanske bara en bok så vi 

kan aldrig säga åt en klass att nu ska alla läsa samma bok, det går inte. (Respondent Q, 2014-04-11) 

 

Skolan har köpt in surfplattor att använda som läsplattor för hemmabruk till alla elever från 

årskurs 1 till 6. Skolan betalar surfplattorna och står även för eventuella omkostnader vid 

olycksfall samt att de ser till att de som inte har möjlighet att privat finansiera en trådlös 

nätverksuppkoppling får stöd för detta. Skolan har strikta regler för hur surfplattorna skall 

användas. Eleverna får ej själva ladda ner applikationsprogram och surfplattorna är endast till 

för läsning av litteratur. All hantering av hård- och mjukvara sker centralt på skolan. 

4.4.2 Ledning och Organisering 

De som ansvarar för detta projekt i grunden är den intresserade läraren som till en början kom 

med förslaget för läsprojektet. Läraren och IT-chefen diskuterade sig sedan fram till en lösning 

vilken innefattade surfplattor. “..vår iPad-satsning inte är en iPad-satsning som sådan utan det 

är en läs-satsning där vi ska få våra elever att läsa mycket.”(Respondent Q, 2014-04-11) 

Projektet styrs lokalt på skolan och har ingen inblandning av varken kommun eller externa 

parter. Skolan finansierar detta projekt själva vilket gör dem oberoende och inom organisationen 

är det upp till dem vad de vill göra med tekniken. 

4.4.3 Användning 

Skola D har en aktiv användning då projektet har pågått i 1 år. Användningen för skola D är 

omfattande för dess specifika syfte. Målet med användningen var att få eleverna att läsa mer 

skönlitteratur i hemmet. “Vi vill ju då få barnen att läsa. Idrotten brukar man säga du blir bra om 

du har tränat i 10000 timmar så man kan ju tänka då hur mycket man behöver läsa.” 

(Respondent Q, 2014-04-11) 
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Då användningen av surfplattorna är väldigt specifik är det lättare att nå utbredd användning 

jämfört med om det inte finns ett särskilt syfte då skolan endast vill använda surfplattorna för 

läsning. “Vi har tjat då från från föräldrar som barnen har dyslexi att få öppna den och få göra 

de, där vi också har sagt nej, inte med den här.” (Respondent Q, 2014-04-11) Utifrån 

möjligheterna som finns för surfplattor utnyttjar de inte tekniken till fullo även fast det framgått 

önskemål från föräldrarna att få möjlighet att ladda ner pedagogiska applikationer för att 

underlätta för sina barn. 
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5. Analys 

Här redogör vi för varje skola och de begrepp vi valt och jämför dem mot varandra. Vi försöker 

finna kopplingar med vår empiri, vår relaterade forskning samt våra frågeställningar och 

försöker se samband mellan de olika skolorna. Vi tar även upp eventuella olikheter mellan 

skolorna och belyser dessa och dess eventuella inverkan på implementationen. 

Skola A’s implementationsstrategi var inte slutförd vid intervjutillfället, dock är tanken att 

tekniken skall implementeras i organisationen och snabbt göra en förändring genom att alla 

aktuella elever skall få sina surfplattor vid samma tillfälle. Skola A genomför en omfattande 

implementation i hela organisationen trots sin bristfälliga tekniska kunskap. Detta kan medföra 

problem som både kan ta tid och vara svåra att lösa. Ett tydligt exempel på ett problem som 

uppstått är det icke fungerande nätverket och otydligheten i hur hanteringen av inloggning skall 

skötas på skolan. Stora problem kan vara både tidskrävande och kostsamma om de inte löses på 

effektivt sätt. En bristande faktor hos skola A verkar generellt vara bristande kommunikation 

mellan ledning och lärare samt att lärarna har fått lite information rörande projektet. I 

intervjuerna framkommer det att lärarna förväntas vara involverade och förväntas lägga upp 

planeringen på egen hand, vilket de verkade ställa sig skeptiska till. Eftersom att målbilden 

uppfattas som otydlig både för oss och de inblandade så verkar skolan vara oförberedd för 

implementationen och det är oklart om mer resurser kommer att läggas på projektet för 

betalappar och andra tillbehör då vi ej fick något konkret svar på frågan vid intervjutillfället. 

Implementationen av surfplattorna som skola B har realiserat har pågått under en längre tid 

och är nu genomförd. I och med att endast en klass är aktiv med surfplattorna bildar denna klass 

en fristående enhet i skolan. Något som är intressant med detta är att i vanliga fall när en 

organisation genomför en stegvis implementation är det vanligt att antingen börja med att 

implementera delar av ett system i hela organisationen eller implementera ett helt system i en 

del av en organisation. I detta fall är det tydligt att de har genomfört implementationen i en del 

av organisationen med det inte har blivit någon spridning till resterande klasser. En bidragande 

orsak till detta skulle kunna vara att ledningen har sett att det krävs ett stort engagemang från 

alla inblandade lärare och att implementationen har varit resurskrävande vilket kan vara två 

faktorer som kan hindra vidare implementation. Vi anser att framtidsplanerna för projektet 

verkar oklara dels för att kommunen endast har bistått med pengar dels för att det är lärarna 

själva som har valt att köpa surfplattorna. 

När surfplattorna implementerades i skola C fanns det till en början endast ett intresse av att 

använda artefakten någon gång varje dag, hur mycket eller till vad den skulle användas var ej 

specificerat. Detta har gjort att användningen på skolan nu ser väldigt olika ut då alla lärare 

själva har haft möjlighet att prova sig fram och stegvis nyttja nya funktioner artefakten har att 

erbjuda. Implementationen har pågått under ett antal år och respondenterna ansåg det positivt 

att inte ha någon förkunskap utan att själva få prova sig fram och lära av sina misstag. 

Skola D har genomfört en egen form av implementation då surfplattan endast används för 

läsinlärning i hemmiljö och får ej tas med till skolan. Vid implementationen på skola D började 

tekniken användas i full skala i relation till syftet vilket var ökad läsförståelse. 
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Vi kan tydligt koppla skola A och D till revolutionär implementation som Karnas och Robles 

(2007) skriver om i kapitel 2. De båda skolorna har som mål att surfplattorna skall användas av 

alla elever på skolan. Som konstrast till den revolutionära implementation som skola A och D har 

genomfört har skola B och C genomfört successiva förändringar och deras implementation har 

vuxit fram under tidens gång, vilket har en tydlig koppling till den evolutionära implementation 

som Shapley, Kelly, Sheehan, Maloney & Caranikas-Walker (2010) skriver om.  

De förändringar som skett på skola A har medfört problem som vi tidigare nämnt, dock har 

inte liknande problem uppstått för skola D. Det skulle kunna bero på att skolledningen på skola 

D hade mycket kunskap inom området redan innan implementationen genomfördes och de har 

på så vis kunnat minska risken att stöta på problem. Kanske är det en fördel vid en revolutionär 

implementation ha god kunskap och mycket resurser för att ha möjlighet att genomföra en 

lyckad implementation och att skola A hade gynnats av att istället genomföra en evolutionär 

implementation. Snabba förändringar kan vara omvälvande och hela organisationen skakas om 

under en tid för att sedan börja använda ett helt nytt arbetssätt. Medan vid långsamma 

förändringar finns det istället risk för att intresset för vidareutveckling svalnar.  De evolutionära 

skolorna har gått till väga på liknande vis. Tekniken har börjat nyttjas för att det skall vara 

möjligt att lära känna tekniken och sedan försöka se hur surfplattorna kan nyttjas vidare. Detta 

är en mindre riskfylld implementation men det är tids- och resurskrävande. En fara med 

evolutionär implementation är att det är lätt att bli bekväm i det faktum att det arbetsätt som 

utvecklats fungerar bra och att det skapas en oro kring att vidareutvecklas vilket kan hämma 

innovation. Vi har sammanfattat skolorna och dess respektive implementationsstrategi i tabell 2. 

 
Enligt våra respondenter på skola A tänkte de på vad tekniken skulle kunna gynna barnen och de 

såg detta som den bakomliggande anledningen till inköpet av surfplattor. De såg tydliga 

målgrupper som kunde dra fördelar av teknikanvändningen och ville därför implementera denna 

teknik, en av dessa målgrupper var svenska-2 elever. Vi tycker att grundtanken är god utifrån en 

pedagogisk synvinkel men det finns ingen fungerande plattform och eftersom att det inte finns 

något riktigt tekniktänk så finns heller inte bra teknik att använda tillsammans med 
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surfplattorna för att utnyttja dess kapacitet till fullo även om det verkar finnas ett generellt 

intresse för en vidare användning av både tangentbord och hörlurar som komplement för att 

skapa en bra undervisningsmiljö. 

Skola B har ett stort intresse av tekniken som sådan och de har lagt stor vikt vid att teknikens 

funktioner skall nyttjas till fullo. Skola C har aktivt jobbat med digitala läromedel och då 

surfplattor under ett antal år. Deras arbetssätt har utvecklats från kvantitativt till kvalitativ då 

målen i början av implementationen var att använda surfplattan en gång om dagen till att nu 

använda den kontinuerligt i undervisningen. Kommunen vilken skola C tillhör kom med 

direktivet att teknik skall införas i skolan och att detta skall ske kvantitativt. I projektplanen 

framgick inget tydligt mål i vad syftet med teknikanvändandet var. Vi har observerat att vid 

skolan finns många unga lärare vilket skulle kunna bero av den höga teknikanvändningen. 

Många av dessa unga lärare är nyanställda och uttrycker ett stort intresse för tekniken. Skola D 

såg ett behov att ökad läsförståelse hos eleverna och valde att använda sig av surfplattor som 

lösning på problemet.   

Skola B och C skiljer sig åt trots att båda har genomfört implementationsprocessen och 

använder surfplattorna i stor utsträckning. Skola B hade tidigare en annan form av teknik i 

undervisningen medan skola C inte tidigare byggde sin undervisning kring teknikanvändning. 

Båda skolorna har successivt utvecklat sitt arbete och gått från att använda surfplattan bara ett 

fåtal gånger i veckan till att använda denna i full utsträckning genom att ha utvecklats av eget 

intresse och användande. I skola B finns ett stort intresse från lärarna och det är lärarnas 

intresse för tekniken som har sett till att de har implementerat surfplattorna. I skola C är istället 

intresset av tekniken stor från skolledning och från kommun och det kan ligga som grund för att 

nyanställningar av lärare som är intresserade av teknik. Vi tycker att det är uppenbart att det 

från skolans håll finns ett intresse för implementationen och att teknikens roll i skolan är av hög 

prioritet. Dessa skolor har genomfört en teknikdriven implementation, vilket vi i kapitel 2 tar 

upp. Ablhad (2012) och Vu et al. (2014) nämner att den bakomliggande tanken är att tekniken är 

det relevanta vilket ger en tydlig koppling till våra skolors implementationer.  

Användandet på skola A kommer att ha fokus på elevernas utveckling och för att underlätta 

för elever med särskilda behov. Även om dessa behov ej ser likadana ut mellan skolorna. Behovet 

på skola A grundas i ett behov att se till att elever med särskilda behov får möjlighet att utvecklas 

i samma takt som andra elever. I skola D ligger behovet snarare i att hålla hög nivå på 

utbildningen för att ligga i framkant som friskola. De har sett att ett behov finns gällande 

läsförståelse och har då valt att använda tekniken för att avhjälpa detta behov. Både skola A och 

skola D har styrt implementeringen utifrån ett behov de sett hos eleverna vilket de anser bör 

lösas. Detta ger ett tydligt samband med det fenomen som Culén och Gasparini (2011) beskriver 

exempel där det är förhoppningar om ökad motivation som ligger till grund för 

implementationen. Vi har därför valt att benämna dessa två skolors implementation som 

behovsdriven. I och med att skola D endast ser behovet som intressant och inte finner ett lika 

stort intresse i tekniken som sådan så begränsas de till att endast använda tekniken till att läsa 

då Skola D använder surfplattan i stort sett endast som en läsplatta. Om teknikintresset hade 
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varit högre vid denna skola hade det kanske varit möjligt att tillmötesgå föräldrarnas önskan om 

att få använda tekniken till att underlätta för inlärningen. I och med att ett högt intresse för 

teknik finns kan det vara lättare att se dess utvecklingspotential.  

I tabell 3 har vi nu sammanfattat både implementationsstrategi och syftet med 

implementationen, här kan vi se ett samband i att de skolor som har genomfört revolutionär 

implementation även har genomfört en behovsdriven implementation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen står för finansieringen gällande Skola A’s projekt, där sker även beslutsfattningen. 

Initiativet för projektet på skola A kom från en högt uppsatt politiker som frågat olika lärarlag 

om det fanns något de saknade inom skolan. Beslutet togs sedan vid ett möte på kommunal nivå. 

Projektet som förs i skola B är de beslutsfattande organen de involverade lärarna. Här fanns ett 

ultimatum från lärarna, vilket var att de önskade ny teknik i skolan för att uppnå en förändring. 

På grund av detta har projektet legat i lärarnas händer och de har styrt utifrån deras egna 

preferenser. Initiativet till implementationen av surfplattor i skola C kom från kommunen 

medan fortsatt styrning och beslutsfattning sköts av skolledningen. På skola D är organisationen 

lite annorlunda än på övriga skolor då detta är en friskola, därmed är projektet enbart 

finansierat av skolan samt att all styrning och beslut sker av skolledningen. Intrycket vi fick av 

skola D var att  skolan har väldigt hög integritet och i och med att de är en friskola är de måna 

om att hålla en hög standard och ett gott rykte och vi tror att det kan vara en bidragande orsak 

till skolans stora intresse att hålla en hög nivå på sina elevers studieresultat. 

I kapitel 2 nämner vi Hoekstra och Kaptein (2013) som skriver om olika typer av strukturer i 

en organisation. Dessa strukturer har vi valt att applicera på skolorna i vår studie. Mesonivån 

identifierar vi likt en kommunnivå eller det högsta skiktet i en organisation, det vill säga skola  A 

som är kommunstyrd och skola D som är styrt från skolledningen. Dessa skolor är styrda på 

olika nivåer men sett till den organisatoriska strukturen är båda skolorna toppstyrda och har 

alltså inga beslutsfattare över sig. Det leder i sin tur till lättare eventuella utvecklingsplaner om 

skola D vill utveckla sin användning av surfplattor, vilket i dagsläget inte är planerat. Då skola A 



31 

 

står inför ett stort projekt medför detta att många är involverade i beslutsfattningen, detta kan 

leda till oklarheter om hur implementation samt teknikanvändning kommer att gå till och de kan 

komma att behöva en tydlig styrning och målbild. 

Macronivå liknar vi vid den skolstyrda implementation som sker vid skola C och till sist 

benämner vi micronivån som lärarstyrd implementation, det som används i skola B. I båda 

fallen står kommunen för finansieringen, medan den ursprungliga idén kommer från lärarna 

respektive ett politiskt beslut. Då skola C drivs av skolledningen finns större stöd och mer 

möjligheter än för skola B där den aktuella klassen måste ta hänsyn till att de är en minoritet i 

skolan gällande teknikanvändningen. Vi kan anta att det skiljer sig i finansieringen då lärarna i 

skola B berättat att de själva fått skapa egna lösningar för att få tekniken att fungera. 

I tabell 4 har vi sammanställt både implementationsstrategi, syftet med implementationen 

samt ledning och organisering. Här kan vi se ett samband i att de skolor som har genomfört 

revolutionär implementation även har genomfört en behovsdriven implementation samt är de 

skolor som är styrda på mesonivå. De skolor som genomfört en evolutionär implementation och 

en teknikdriven implementation är styrda på micro- och macronivå. 

 

 

Skola A har en låg användning då implementationen ännu inte är slutförd. Användningen på 

skola B är lite speciell på grund av att användandet i den aktuella klassen är hög både kvalitativt 

och kvantitativt. I och med att klassen endast är en enhet på skolan så är det, sett till hela skolan, 

en väldigt liten andel elever och lärare som är delaktiga i projektet vilket ger en medelhög 

användningsgrad. Att det endast är en klass på skolan som är aktiva användare beror troligtvis 

på att skolledningen har beslutat att de inte kommer att implementera surfplattor i fler klasser 

innan detta projekt är utvärderat. 

Skola C planerade att använda tekniken kvantitativt till en början för att sedan övergå till en 

kvalitativ användning. Kvantitativ användning innebär att det var bestämt hur ofta surfplattorna 

skulle användas och kvalitativ användning handlar om till vad surfplattan skall användas. Våra 

respondenter trivdes vid intervjutillfället bra med den rådande situationen på skolan men var 

lite osäkra på hur projektet kommer att vidareutvecklas bland annat på grund av det begränsade 

lagringsutrymmet i Google Drive samt osäkerhet på apparnas tillförlitlighet. I och med att det 
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inte är möjligt att lagra obegränsat material på Google Drive och att skolan inte har någon egen 

lagringsplattform är lärarna oroade att användandet skall begränsas. En annan osäkeret är att de 

pedagogiska applikationerna ibland måste startas om och att det arbete eleverna utfört då inte 

sparats. Medelåldern hos lärarana på skolan B var låg vilket vi tror kan ha varit en stor 

bidragande faktor till det stora engagemanget och ljusa framtidsvisioner. De yngre lärarna visade 

stort intresse för att utveckla tekniken och det framgick i våra intervjuer att det krävdes mycket 

tid utöver de schemalagda lärartimmarna men att lärarna gärna avsatte extratid för att gynna 

användningen hos eleverna. 

I skola D är användningen medelhög då de endast använder surfplattorna till att läsa och inte 

nyttjar den på andra sätt. Vi tycker att det är tydligt att surfplattorna används som ersättning för 

biblioteket vilket framgår i vår intervju. I och med att användingen av surfplattan inte ser ut att 

utökas trots att önskemål kring det har funnits från föräldrarna så ser vi inte hur skolans 

användning skulle kunna bli högre i nuläget. I vår relaterade forskning finns att läsa i en artikel 

(Karnas & Robles, 2014) om två studier som involverat användning av surfplattor för att 

framhålla läsförståelse i inlärningssituationen vilket styrker att skola D’s syfte med 

användningen är god även om den inte syftar till att bli så hög som möjligt. Skola C och B har 

varit aktiva med den aktuella tekniken under ungefär lika lång tidsperiod. Skola C hade dock en 

plan för hur implementationen skulle genomföras medan skola B successivt har jobbat fram ett 

framgångsrikt arbetssätt. I nuläget står dock båda skolorna på ungefär samma nivå gällande 

användning. Då vi skriver om skolornas respektive användning har vi valt att benämna detta 

under samlingsnamnet användningsgrad vilket kategoriseras i låg, medel samt hög. Detta syftar 

till hur ofta de använder surfplattorna samt till vad de använder dem vilket vi även tar upp i 

kapitel 2. 

En stor skillnad mellan dessa två skolor är att skola B endast har en aktiv klass i hela skolan, 

användningsgraden är således medelhög. Detta grundar sig i, som vi tidigare nämnt, att sett till 

hela skolans population är det en väldigt liten andel aktörer som använder sig av teknik i 

undervisningen men att denna klass använder tekniken mycket medan hela skola C är aktiv i 

projektet och de har ett kvantitativt mål som framkommit i deras projektplan. Båda skolorna 

använder sig av teknikens fulla potential och nyttjar många funktioner med surfplattan. Skola C 

har således en hög användningsgrad. 

Skola D har även dem en aktiv användning av tekniken, dock begränsas denna till 

hemmabruk vilket ger skola D en medelhög användningsgrad medan skola A fortfarande har en 

låg användningsgrad då de ännu inte börjat använda surfplattorna aktivt. Syftet med 

användningen hos skola A ligger i att använda och anpassa tekniken till varje enskild student 

medan behovet hos skola D grundar sig i ett kvalitativt behov i att öva på läsning för att eleverna 

skall utvecklas inom detta område. 

I tabell 5 kan vi nu sammanfattningsvis sammanställt både implementationsstrategi, syftet 

med implementationen samt ledning och organisation. Här kan vi se ett samband i att de skolor 

som har genomfört revolutionär implementation även har genomfört en behovsdriven 

implementation. Även att de skolor som genomfört revolutionär implementation och 
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behovsdriven implementation är de skolor som är styrda på mesonivå medan de skolor som 

genomfört en evolutionär implementation och en teknikdriven implementation är styrda på 

micronivå och macronivå. Vi kan även se att de skolor som genomfört revolutionär 

implementation, behovsdriven implementation och är mesostyrda har generellt lägre 

användningsgrad än de skolor som genomfört evolutionär implementation, teknikdriven 

implementation och är micro- eller macrostyrda. 
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6. Slutsats 

Implementation är en komplex situation som berör ett antal olika parter och kan kräva mycket 

resurser. Vi tycker genom vår analys ha funnit ett mönster som besvarar frågeställningarna. Vi 

kan inte påvisa att vår slutsats är generell då vår studie omfattat ett begränsat antal 

respondenter och skolor. Då vi haft personlig kontakt med våra respondenter måste vi räkna 

med den mänskliga faktorn vilken kan ha stor inverkan på den tolkning vi gjort av den rådande 

situationen på de aktuella skolorna.  

Utifrån det material vi har tillhandahållit tycker vi oss se ett samband med 

organisationsstrukturer och den valda implementationsmetoden. De skolor som har ett 

mesostyrt projekt har genomfört en revolutionär implementation. Organisationen på skola A är 

kommunstyrd vilket är en tydlig mesostyrning. Den intressanta jämförelsen är att 

organisationen inte ser likadan ut på skola D, som är en friskola, där skolan själv får fatta beslut 

och har ingen styrning ovanifrån, vilket även gör denna skola mesostyrd. Den gemensamma 

nämnaren för dessa två skolor är att det är ledningen som kommit med idéerna och även fattat 

besluten. Att dessa mesostyrda organisationer just har valt revolutionär implementationen tror 

vi beror på ett önskemål om ökad effektivitet och en snabb omställning. Vi kan tänka oss att en 

ledning är mer intresserade av att se en mer omgående förändring än en lång omställningsperiod 

där styrningen måste ske under en längre tid vilket kanske är oönskat. Ett annat samband vi har 

sett är mellan revolutionär implementation och behovsstyrda projekt. Båda de skolor som har 

genomfört en revolutionär implementation har haft ett behov som grundidé för sin 

implementation. När det finns ett behov att fylla kan det vara angeläget för organisationen att 

implementera för detta behov så snabbt som möjligt vilket är en av fördelarna med revolutionär 

implementation. Detta medför även ett samband mellan behovsdriven implementation och 

mesostyrning. Vi kan anta att om ansvaret ligger över en hel organisation är det möjligt att det 

finns ett aktivt sökande efter behov och brister vilka är önskvärda att åtgärda. Vi har påvisat att 

den grundläggande tanken med implementationen har en påverkan på hur mycket och hur ofta 

tekniken används. De behovsdrivna implementationerna har vi observerat att de har en generellt 

lägre användningsgrad av tekniken. Det kan bero på att de har ett bestämt användningsområde 

som skall fyllas vilket leder till att andra användningsområden inte utforskas i första hand och 

vidareutveckling av tekniken inte står i fokus. Skola D har använt tekniken enbart för 

läsinlärning och har efter 1 år inga planer på en vidareutveckling vilket visar på att behovet 

verkligen styr teknikutvecklingen på denna skola. 

Även organisationen har ett samband med valet av evolutionär implementationsmodell. De 

två aktuella skolorna är styrda från antingen micronivå eller att skolledningen tagit över 

styrningen från kommunen vilket gör dem macrostyrda. I dessa fall är finansieringen fortfarande 

ett kommunalt antagande, vilket gör kommunen till den avgörande beslutsfattaren. 

Beslutsfattningsprocessen blir längre i detta fall då idéer och utvecklingsfrågor tar längre tid från 

idé till handling. Gemensamt för dessa två skolor är att styrningen sker närmare användarna. 

Den evolutionära implementationsmodellen kan passa bättre när det finns en micro- eller 

macrostyrning och att arbetet sker successivt. Eftersom styrningen i en evolutionär 
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implementationsmodell måste ske under längre tid ser vi fördelar med att styrningen finns nära 

användarna som skall vara med under hela implementationen. Med detta i åtanke har vi utifrån 

vår analys att vid teknikdrivna projekt har skolorna påvisat Sen generellt högre användningsgrad 

än vid behovsdrivna implementationer. Detta kan bero på att vid teknikdrivna projekt ligger 

intresset i att nyttja tekniken kvantitativt, snarare än hur tekniken faktiskt används. I våra 

teknikdrivna skolor kunde vi se att det finns ett personligt intresse för teknik och dess 

möjligheter vilket kan vara ytterligare en faktor som spelar in i den höga användningen på dessa 

aktuella skolor. 

Vi har fått resultatet att revolutionär implementation och behovsdriven implementation har 

en koppling, vilket inte var en koppling vi förväntat oss. Vi tror att detta kan bero på att skolan är 

en konservativ organisation som kan behöva göra revolutionära implementationer för att kunna 

möjliggöra förändringar. 

Vår slutsats är därmed att vi kan se ett samband mellan valet av implementationsstrategi och 

ledning samt ett samband mellan syftet med implementationen och användningsgraden vilket 

besvarar vår frågeställning. Vi har utöver det sett ett samband mellan alla ovan nämnda faktorer. 

Revolutionär implementation har ett samband med behovsdriven implementation, dessa projekt 

styrs ofta på mesonivå och har ofta relativt låg användningsgrad. En evolutionär implementation 

har ett samband med ett teknikdrivet projekt, denna typ av projekt styrs på macro- eller 

micronivå och tycks ha relativt hög användningsgrad.  

I och med att vi sett ett samband med den organisatoriska strukturen och valet av 

implementationsmetod samt att vi tror att organisationen är en stor bidragande faktor till vårt 

resultat ser vi att det skulle vara intressant att vid vidare forskning nyttja även 

organisationsförändring som parameter. Vid en jämförelse med andra organisationer idag som 

har gjort en omfattande implementation av teknik kan ofta en stor förändring ses i alla skikt. 

Detta då implementation av teknik som denna är så pass omfattande i många av fallen att det 

inte är möjligt att behålla tidigare struktur. Skulle denna typ av strukturförändring ske även i 

skolan efter en tid, eller kommer skolans struktur inte förändras? Skolan har på grund av sin 

konservativa natur varit relativt innesluten och stängd, men en organisationsförändring 

tillsammans med surfplattor som kan användas överallt kanske öppnar upp skolan. För att 

lyckas med detta lär ytterligare studier och test genomföras. 
  



36 

 

7. Referenser 

Ablhad, R (2012) Ny teknik i förskolan/ New technology in preschool: En netografisk studie 
kring iPad-projekt i tio kommuner i Sverige/ A netografisk study on iPad projects in ten 
municipalities in Sweden. Barn och ungdomsvetenskapliga institution: Stockholms universitet. 
 
Arvidsson, V. Holmström, J. & Lyytinen, K. (2014) Information systems use as strategy practice: 
A multi-dimensional view of strategic information system implementation and use. Journal of 
Strategic Information Systems. 23 (2014) s. 45-61 doi: 10.1016/j.jsis.2014.01.004 
 
Culén, Alma L. Gasparini, Andrea. (2011) iPad: A new Classroom Technology? A Report From 
Two Pilot Studies.(Professional paper, University of Oslo, Department of Informatics & Digital 
Services. 
 
Dalen, M. (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning. 
 
Eason, K. (1988). Information technology and organisational change. London: Taylor & 
Francis. 
 
E-delegationen. (u.å). Vägledning för behovsdriven utveckling.Verktyg. Hämtad 2014-04-24 
från E-delegationen. http://www.behovsdrivenutveckling.se/verktyg/. 
 
European Commission. (2013). Overview and Analysis of 1:1 Learning Initiatives in Europe. 
Luxemburg: Publications Office of the European Union. 
 
From, Jörgen (2012). Pedagogisk utveckling via mobil teknik. Projektbeskrivning. Pedagogiska 
Institutionen: Umeå Universitet. 
 
Goldberg, D. (2012-02-08). Surfplattor, missförstånd och teknikrädsla. Computer Sweden. 
Hämtad från http://computersweden.idg.se/2.2683/1.431243/surfplattor-missforstand-och-
teknikradsla 
 
Grönlund, Å. & Andersson, A. & Wiklund, M. (2014). Unos uno årsrapport 2013. Från 
https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0B6VB3LMJPe-HdmRBcFMyeFRhREU 
 
Hagström, P. (2014-03-18).En-till-en-satsning ökar arbetsbelastning. Lärarnas Tidning. 
Hämtad från http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/18/satsning-okar-
arbetsbelastning 
 
Hartman, J. (1998). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. (2., [utök. och 
kompletterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur 
 
Hoekstra, A. & Kaptein, M. (2013) The Institutionalization of Integrity in Local Government. 
Public Integrity, Vol.15(1), 5-27. doi: 10.2753/PIN1099-9922150101 
 
Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. (2., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

http://www.behovsdrivenutveckling.se/verktyg/
http://www.behovsdrivenutveckling.se/verktyg/
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.431243/surfplattor-missforstand-och-teknikradsla
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.431243/surfplattor-missforstand-och-teknikradsla
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.431243/surfplattor-missforstand-och-teknikradsla
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/18/satsning-okar-arbetsbelastning
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/18/satsning-okar-arbetsbelastning
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/03/18/satsning-okar-arbetsbelastning


37 

 

Karnas, J. Robles,K. (2007-04). Implementing the Electronic Medical Record: Big Bang or 
Phased Rollout?. Creative Nursing Vol.13(2), s 13-14. Hämtad från databasen Ebsco Host. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Kyringer, A.,Ritzén, J (2012-01-30). Surfplattor ersätter skolböcker i Sollentuna. Dagens 
nyheter. Hämtad 2014-05-20 från http://www.dn.se/sthlm/surfplattor-ersatter-skolbocker-i-
sollentuna/ 
 
Lenovo (n.d). Tablets Vs. Laptops: Questions to Consider. Hämtad 2014-04-29 från 
http://www.lenovo.com/us/en/faqs/laptop-vs-tablet/ 
 
Levin, B, B. Schrum, L. (2013) Technology-Rich Schools UP CLOSE. Educational 
Leadership.Vol. 70(6), s 51-55. 
 
Lindblad, Gidlund, K. (2013). BIP Behovsdriven utveckling i praktiken. Hämtad 2014-04-24 
från Mittuniversitetet. http://www.miun.se/sv/Forskning/Var-
forskning/forskargrupper/cridit/Publikationer/Forskningsprojekt/Behovsdriven-utveckling-i-
praktiken-BIP/ 
 
Maarse, J, K. Bogers, M. (2012) An Integrative Model for Technology-Driven Innovation and 
External Technology Commercialization. Open Innovation at Firms and Public 
Administrations: Technologies for Value Creation. Hershey: IGI Global. (pp. 59-78) DOI: 
10.4018/978-1-61350-341-6.ch004 
 
Metro. (2012-10-08). Surfplatta i skolan ger svaga elever mera stöd. Hämtad från 
http://www.metro.se/nyheter/surfplatta-i-skolan-ger-svaga-elever-mera-
stod/EVHljh!8YJKsieqo9V0I/ 
 
Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2. 
ed.) Thousand Oaks, CA: Sage. 
 
Nationalencyklopedin (u.å) iPad. Hämtad 2014-04-29 från http://www.ne.se/lang/ipad 
 
Nationalencyklopedin. (u.å). Organisation. Hämtad 2014-05-06 
http://www.ne.se/lang/organisation/276787.  
 
Nationalencyklopedin. (u.å). Evolution. Hämtad 2014-04-23 från 
http://www.ne.se/sve/evolution?i_h_word=evolution. 
 
Nationalencyklopedin. (u.å). Revolution. Hämtad 2014-04-23 från 
http://www.ne.se/lang/revolution. 
 
Nationalencyklopedin. (u.å). Surfplatta. Hämtad 2014-04-29 från 
http://www.ne.se/lang/surfplatta. 
 
Perna, G. (2014-02-14). The “Big Bang” EMR Implementation. Healthcare Informatics Hämtad 
2014-05-21 från http://www.healthcare-informatics.com/article/big-bang-emr-implementation 
 

http://www.dn.se/sthlm/surfplattor-ersatter-skolbocker-i-sollentuna/
http://www.dn.se/sthlm/surfplattor-ersatter-skolbocker-i-sollentuna/
http://www.dn.se/sthlm/surfplattor-ersatter-skolbocker-i-sollentuna/
http://www.lenovo.com/us/en/faqs/laptop-vs-tablet/
http://www.lenovo.com/us/en/faqs/laptop-vs-tablet/
http://www.lenovo.com/us/en/faqs/laptop-vs-tablet/
http://www.miun.se/sv/Forskning/Var-forskning/forskargrupper/cridit/Publikationer/Forskningsprojekt/Behovsdriven-utveckling-i-praktiken-BIP/
http://www.miun.se/sv/Forskning/Var-forskning/forskargrupper/cridit/Publikationer/Forskningsprojekt/Behovsdriven-utveckling-i-praktiken-BIP/
http://www.miun.se/sv/Forskning/Var-forskning/forskargrupper/cridit/Publikationer/Forskningsprojekt/Behovsdriven-utveckling-i-praktiken-BIP/
http://www.miun.se/sv/Forskning/Var-forskning/forskargrupper/cridit/Publikationer/Forskningsprojekt/Behovsdriven-utveckling-i-praktiken-BIP/
http://www.metro.se/nyheter/surfplatta-i-skolan-ger-svaga-elever-mera-stod/EVHljh!8YJKsieqo9V0I/
http://www.metro.se/nyheter/surfplatta-i-skolan-ger-svaga-elever-mera-stod/EVHljh!8YJKsieqo9V0I/
http://www.metro.se/nyheter/surfplatta-i-skolan-ger-svaga-elever-mera-stod/EVHljh!8YJKsieqo9V0I/
http://www.metro.se/nyheter/surfplatta-i-skolan-ger-svaga-elever-mera-stod/EVHljh!8YJKsieqo9V0I/
http://www.ne.se/lang/ipad
http://www.ne.se/lang/ipad
http://www.ne.se/lang/organisation/276787
http://www.ne.se/lang/organisation/276787
http://www.ne.se/lang/organisation/276787
http://www.ne.se/sve/evolution?i_h_word=evolution
http://www.ne.se/sve/evolution?i_h_word=evolution
http://www.ne.se/sve/evolution?i_h_word=evolution
http://www.ne.se/lang/surfplatta
http://www.ne.se/lang/surfplatta
http://www.ne.se/lang/surfplatta
http://www.healthcare-informatics.com/article/big-bang-emr-implementation
http://www.healthcare-informatics.com/article/big-bang-emr-implementation


38 

 

Pålsson, S. (2013-12-06). Eleverna, Internet, datorn och skolan. Hämtad 2014-05-19 från 
Skolverket. http://omvarld.blogg.skolverket.se/2013/12/06/eleverna-internet-datorn-och-
skolan/ 
 
Pålsson, S. (2014-02-27). En-till-en är ett långsiktigt projekt. Hämtad 2014-05-19 från 
Skolverket. http://omvarld.blogg.skolverket.se/2014/02/27/en-till-en-ar-ett-langsiktigt-
forandringsprojekt/ 
 
Roe Smith, M. Marx, L (1998) Does Technology Drive History? London: The MIT Press 
 
Schellens, T. (2011) “KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN LEERMATERIAAL:MODULE 6: 
ONDERWIJSTECHNOLOGIE”.Mechelen:Plantyn. Hämtad 2014-05-22 från 
http://users.ugent.be/~mvalcke/KL/Module_6_OnderwijstechnologieC.pdf 
 
SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. Version 2013-05-16 
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Hämtad 2014-04-14 från 
www.sbu.se/metodbok . 
 
Shapley, K., Kelly, S.,Sheehan, D., Maloney, C., & Caranikas-Walker, F.(2010-01). Evaluating the 
implementation fidelity of technology immersion and its relationship with student achievement. 
The Journal of Technology, Learning, and Assessment, Vol. 9(4), s 1. 
 
Schiesser, R. (2010). IT systems management. (2nd ed.) Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 
 
Socialstyrelsen. (u.å) Framgångsfaktorer. Hämtad 2014-04-24 från 
http://www.kunskapsguiden.se/ebp/om-
implementering/framgangsfaktorer/Sidor/default.aspx 
 
Socialstyrelsen.(u.å). Implementering. Hämtad 2014-04-24 från 
http://www.kunskapsguiden.se/ebp/om-implementering/implementering/Sidor/default.aspx 
 
Sveriges Riksdag (u.å). Skollag (2010:800). Hämtad 2014-05-22 från Sveriges Riksdag. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800 
 
SVT (2012, April). Elever lär sig läsa med surfplattor[Video]. Hämtad 2014-05-09 från 
http://www.svtplay.se/klipp/40499/elever-lar-sig-lasa-med-surfplattor. 
 
Svedberg, Ågren. R. (2012). Sufplattor ersätter skolböcker i Sollentuna. Hämtad 2014-04-14 
från SVT Nyheter. http://www.svt.se/nyheter/sverige/sufplattor-ersatter-skolbocker-i-
sollentuna 
 
Unos Uno (u.å) Unos Uno. Hämtad 2014-05-22 från Unos Uno projektwebbsida 
(http://unosuno.oru.se/course/about.php 
 
Vetenskapsrådet (u.å). Forskningsetiska principer. Inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 
forskning. Hämtad  2014-06-02 från Cambro. 
 
Vu, P, McIntyre, J, & Cepero, J. (2014, 30 March). Teachers’ Use of the iPad in Classrooms and 
Their Attitudes toward Using It. Journal of Global Literacies, Technologies, and Emerging 

http://omvarld.blogg.skolverket.se/2013/12/06/eleverna-internet-datorn-och-skolan/
http://omvarld.blogg.skolverket.se/2013/12/06/eleverna-internet-datorn-och-skolan/
http://omvarld.blogg.skolverket.se/2013/12/06/eleverna-internet-datorn-och-skolan/
http://omvarld.blogg.skolverket.se/2014/02/27/en-till-en-ar-ett-langsiktigt-forandringsprojekt/
http://omvarld.blogg.skolverket.se/2014/02/27/en-till-en-ar-ett-langsiktigt-forandringsprojekt/
http://omvarld.blogg.skolverket.se/2014/02/27/en-till-en-ar-ett-langsiktigt-forandringsprojekt/
http://www.sbu.se/metodbok
http://www.sbu.se/metodbok
http://www.kunskapsguiden.se/ebp/om-implementering/framgangsfaktorer/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/ebp/om-implementering/framgangsfaktorer/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/ebp/om-implementering/framgangsfaktorer/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/ebp/om-implementering/framgangsfaktorer/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/ebp/om-implementering/implementering/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/ebp/om-implementering/implementering/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/ebp/om-implementering/implementering/Sidor/default.aspx
http://www.svtplay.se/klipp/40499/elever-lar-sig-lasa-med-surfplattor
http://www.svtplay.se/klipp/40499/elever-lar-sig-lasa-med-surfplattor
http://www.svtplay.se/klipp/40499/elever-lar-sig-lasa-med-surfplattor
http://www.svt.se/nyheter/sverige/sufplattor-ersatter-skolbocker-i-sollentuna
http://www.svt.se/nyheter/sverige/sufplattor-ersatter-skolbocker-i-sollentuna
http://www.svt.se/nyheter/sverige/sufplattor-ersatter-skolbocker-i-sollentuna
http://unosuno.oru.se/course/about.php


39 

 

Pedagogies. Vol.2, (2), s. 58-76. Hämtad från 
http://joglep.com/files/4313/9629/4685/Ipad_Final.pdf 
 
Wieder, B. (2011-03-13). iPad could hinder teaching: Professors say. The Chronicle of Higher 
Education. Hämtad 2014-05-22 från http://chronicle.com/article/iPads-for-College-
Classrooms-/126681/ 
 
Yin, R.K. (1994). Case study research: design and methods. (2. ed.) Thousand Oaks, CA: Sage. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://joglep.com/files/4313/9629/4685/Ipad_Final.pdf
http://joglep.com/files/4313/9629/4685/Ipad_Final.pdf
http://joglep.com/files/4313/9629/4685/Ipad_Final.pdf

