
	  
	  

Teknologi,	  Pedagogik	  och	  Ämne	  
	  
-‐	  En	  policystudie	  om	  hur	  nationella	  mål	  för	  IT	  i	  skolan	  transformeras	  till	  
kommunala	  IT-‐strategier.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Joanna	  Djärf	  	  
	  
Umeå	  universitet	  
Pedagogiska	  institutionen	  	  
Beteendevetenskapliga	  programmet	  med	  inriktning	  mot	  IT-‐miljöer	  
Kandidatuppsats	  i	  pedagogik,	  15hp	  	  
Vårterminen	  2014	  	  



	   2	  

	   	  
Förord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Anders D. Olofsson, pedagogiska institutionen 

på Umeå universitet. Trots att jag har haft mycket på gång parallellt med uppsatsarbetet har 

du funnits som ett stöd när jag har behövt det. Du har kommit med många kloka råd genom 

hela uppsatsarbetet och jag är säker på att jag inte kunnat få en bättre och mer förstående 

handledare för denna uppsats.  

 

Jag vill även säga ett stort Tack till mina föräldrar, Tack för att ni finns och att ni alltid 

kommer med kloka tips och idéer när motivationen tryter! Och Tack André för att du har 

ställt upp under denna period när hela dagarna varit fyllda med uppsatsskrivande. Du har fått 

mig att inse att det behövs pauser och roliga upplevelser även när jag har haft som mest att 

göra. Du är bäst!  

 

 

Denna uppsats är tillägnad  
min mamma. Du är min 

förebild och en dag 
hoppas jag bli lika  

duktig som 
dig.  
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Abstract 
 
Today there is a large consensus about the importance of Swedish schools providing 
conditions enabling students to develop the ability to manage and learn through information 
technologies (IT). The goal of this study was to describe and examine how national 
education goals for the use of IT transformed into municipal IT-strategies for the school. A 
content analysis was conducted of thirty-eight municipal IT-strategies collected from 
Swedish municipal websites on the Internet. The content in the municipal IT-strategies was 
compared with the content in both the Swedish education act and the national curriculum. 
The results showed that the content in the Swedish education act and the national curriculum 
in fact was translated into municipal IT strategies, but that the range of strategies concerning 
technology, pedagogy and content in relation to IT was broad. In several of the IT-strategies, 
aspects of technology and pedagogy were clearly expressed while links to content was given 
a limited attention.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Municipalities, IT-strategies, Education act, National curriculum, School, 
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INTRODUKTION	  	  
Denna uppsats handlar om hur nationella utbildningsmål för IT omvandlas och kommer till 

uttryck i kommunala IT-strategier1 för grund- och gymnasieskolan. Den kommunala nivån 

är i detta sammanhang viktig därför att det är kommunen som på ett övergripande plan 

ansvarar för drift, ledning och styrning i den kommunala skolverksamheten.  

 

Det finns idag en stor enighet kring att det är viktigt att skolan ges de rätta förutsättningarna 

för att eleverna ska kunna utveckla förmåga att hantera och lära med hjälp av IT-verktyg2 

(Hylén, 2010). Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13) menar att förmågan att hantera 

IT-verktyg bör vara en del av elevernas lärandeprocess, en process vilken är tänkt ska 

resultera i att eleven fungerar som en produktiv medborgare i framtidens samhälle. I såväl 

den svenska Skollagen (2010:800) som i de nationella läroplanerna för grundskolan 

respektive gymnasieskolan (Skolverket, 2011a;2011b) för grundskolan respektive 

gymnasieskolan finns riktlinjer och målsättningar för kunskap och användande av IT i 

skolans utbildningsprocesser. Men att implementera IT i skolan har dock visat sig inte vara 

en helt enkel process (Skolverket, 2013). Enigt Skolverkets (2013) mätningar har det inte 

skett någon ökning av IT-användandet i skolan mellan året 2008 och 2011. Detta trots att 

Skolverket (2013) har uppmärksammat att det skett ökade satsningar inom IT-användande i 

skolan. En satsning som gjorts i relation till IT-användning i skolan är det nationella 

projektet Praktiskt IT- och Mediekompetens, PIM (Skolverket, 2008). PIM är ett kurspaket, 

uppdelat i fem nivåer, för lärare och pedagoger. PIM innebär att lärare ska bli säkrare i sin 

hantering av datorer samt att lärarna ska kunna utnyttja datorn på ett konstruktivt sätt i 

samband med sin undervisning. Trots omfattande nationella satsningar så som exempelvis 

PIM och kommunala projekt och utbildningsinsatser visar dock forskningen att den digitala 

utvecklingen av den svenska skolan går långsamt (Becker, 2012).   

 

Skolverkets (2013) mätning visar vidare att antalet skolor som har en IT-strategi har minskat 

med 11 % mellan åren 2008 och 2011. Skolverket (2013) ställer sig frågande till vad bristen 

på väl genomtänka IT-strategier får för konsekvenser för den praktiska IT-användningen i 

skolan. Med utgångspunkt i det ständigt växande IT-samhället samt en av Skolverket 

konstaterad minskning av IT-användande och bristande IT-strategier för skolan avser 

föreliggande studie att undersöka hur de i Skollagen (2010:800) och de nationella 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 IT är en förkortning av informationsteknologi.  
2	  Exempelvis datorer, surfplattor, digitala skrivtavlor eller Powerpoints.  
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läroplanerna för grund- och gymnasieskola (Skolverket, 2011a;2011b) framskrivna 

riktlinjerna för IT-användande i skolan har omvandlats på kommunal nivå. Studien 

genomförs därmed med avsikt att belysa hur nationella utbildningsmål och riktlinjer för IT-

området har transformerats till innehåll i kommunala IT-strategier tänkta att implementeras i 

skolverksamheter. 

 

Begreppsförklaring	  	  
IT är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom 

datorer och telekommunikation (Nationalencyklopedin, 2014a). När den telekommunikativa 

delen av IT ska betonas används begreppet IKT, informations- och 

kommunikationsteknologi (Nationalencyklopedin, 2014a). Hylén (2010) menar att ordet IT 

omfattar all den informationsteknik som används i den svenska skolan idag. Begreppet 

informationsteknologi omfattar exempelvis datorer, surfplattor, interaktiva skrivtavlor och 

projektorer. I diskussioner kring IT dyker även begrepp som digitala verktyg digital 

teknologi upp. I föreliggande studie används begreppet IT som ett samlingsbegrepp för IKT, 

IT, digitala verktyg och digitala teknologier.   

 

Föreliggande studie har utgångspunkt i kommunala IT-strategier. Ordet strategi definieras 

enligt Nationalencyklopedin (2014b) som en långsiktig plan för att genomföra någonting. En 

IT-strategi kan således beskrivas som en långsiktig plan för arbetet med IT.  

 

Vidare i studien används begreppet digital kompetens. Begreppet kan definieras som IT-

kunskap vilken behövs för att kunna ta del av informationssamhället (Digitalkompetens, 

2014). Begreppet omfattas även innebördsmässigt av kunskap om teknik och förmågan att 

använda teknik som verktyg.  
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	  BAKGRUND	   
 

Expectations for education are changing. The knowledge base of education is 

changing. Conceptions of how individual learning occurs are changing. The tools 

available to ‘do’ education are changing. The roles of teachers are changing. 

Understandings of what should be learned, who should be learning, how they 

learn, where they learn, and when they learn, are changing. (Gibson, 2002, s.315) 

 

Liksom Gibson (2002) antyder ovan så förändras förutsättningarna för lärande i samma takt 

som samhället digitaliseras. Digitaliseringen av våra samhällsfunktioner innebär en 

genomgripande förändring bortom själva tekniken i sig. Utbredningen av IT påverkar inte 

bara den förväntade kunskapen hos den enskilde individen utan även förvändningarna på 

skolorna i samhället. Fram tills nu har det inte funnits någon nationell IT-strategi för den 

svenska skolan. Detta då nuvarande utbildningsminister Jan Björklund hittills sagt nej till en 

sådan strategi (Lärarförbundet, 2014). Utbildningsministern har dock ändrat åsikt och 

Skolverket fick i början av år 2014 i uppdrag att arbeta fram en nationell IT-strategi för den 

svenska skolan (Lärarförbundet 2014). Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén uttrycker 

att det är en självklarhet att både elever och lärare ska ha tillgång till och kunskap om den 

IT-värld som vi idag lever i (Lärarförbundet, 2014). Digitaliseringskommissionen (SOU 

2014:13) uttrycker att IT måste bli en självklar del av utbildningen i såväl förskola, skolan 

som högskola. Något Digitaliseringskommissionen menar kräver en fortbildning av såväl 

lärarkår som skolledning samt vidare även en förändrad IT-pedagogik. IT, menar 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13), är en viktig och nödvändig faktor för att 

utveckla skolan.   

 

Skälen till att implementera IT i skolan är fler än att utveckla den enskilda individens 

kunskap om IT-samhället. Exempelvis beskriver Hylén (2010) fyra argument vilka han 

menar brukar lyftas fram som motivation för en nationell IT-satsning inom skolan: Det 

första argumentet är att det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är nödvändigt med IT-

kunnig arbetskraft i samhället, något Hylén menar att skolan bör bidra till. Det andra 

argumentet är att en implementering av IT i skolan kan användas som medel för att minska 

den digitala klyftan i samhället och därmed skapa en likvärdig skola för alla. Det tredje 

argumentet är möjligheten att använda IT som ett verktyg i utbildningssammanhang, ett 
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verktyg som han menar kan öka effektiviteten och resultaten av lärandet. Det fjärde 

argumentet är att IT kan göra skolan mer flexibel samt att IT kan höja kvalitén på lärandet.  

 

Det är inte enbart det svenska Lärarförbundet som uppmärksammat det växande IT-samhälle 

och ökande behovet av en IT-integrerad skola. Lärarnas riksförbund (Mörck, 2014) 

efterlyser en tydlig satsning kring IT-användning i skolan. Behovet av en utvecklad IT-

kunskap har även uppmärksammats av det Europeiska rådet (2011) liksom av det svenska 

skolsystemet (Skolverket 2011a;2011b). Nedan görs en beskrivning av IT i skolan utifrån 

Europarådets riktlinjer för livslångt lärande samt utifrån det svenska skolsystemet.  

 

Det	  Europeiska	  rådet	  	  

År 2000 presenterade det Europeiska rådet i Lissabon ett ramverk med färdigheter vilka de 

menar ska erhållas genom ett livslångt lärande (Europeiska rådet, 2011). Ramverket har som 

mål att människorna i Europa ska utveckla de färdigheter som behövs i det nya 

kunskapssamhället. Vidare ska ramverket bidra till en ökad företagsanda, en förbättrad 

språkinlärning samt en förbättring av utbildningen i Europa (Europeiska rådet, 2011). 

Ramverket består i grunden av åtta nyckelkompetenser. En av nyckelkompetenserna, vilken 

är av särskilt intresse i föreliggande studie, uppmärksammar behovet av digital kompetens: 

 
Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets 

teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 

grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användningen av datorer för att hämta fram, 

bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera 

och delta i samarbetsnätverk via Internet. (Europeiska rådet, 2011) 

 

Digital kompetens kräver god kunskap om och förståelse för hur informationssamhällets 

teknik fungerar (Europeiska rådet, 2011). Vidare krävs god kunskap om hur de digitala 

verktygen kan användas och fungera som stöd i kreativa och innovativa processer. Digital 

kompetens ställer höga krav på engagemang och ansvarstagande från användarens sida.  

 

Den	  svenska	  skolan	  	  

I Sverige delar riksdagen, regeringen, de enskilda kommunerna samt den enskilda skolan på 

ansvaret för skolan och undervisningen (Utbildningsdepartementet, 2013). Sedan mitten av 
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1970-talet har ansvaret och befogenheterna för grund- och gymnasieskolan succesivt 

överförts från staten till den enskilda kommunen (Utbildningsdepartementet, 2014). År 1991 

skedde den slutliga kommunaliseringen av skolan. En kommunalisering som innebar att 

kommunerna fick befogenhet att avgöra hur skolverksamheten skulle organiseras och styras 

(Utbildningsdepartementet, 2014). Staten styr i princip enbart via de nationella målen för 

skolan, samt genom Skollagen (2010:800). Kommunaliseringen innebar ett ökat ansvar för 

varje enskild kommun. Lundgren (1998) presenteras genom sin läroplansteoretiska ansats att 

det sällan finns ett linjärt samband mellan de nationella målen för skolan så som de uttrycks 

i nationella styrdokument och hur de praktiskt realiseras i skolverksamheten. Lundgren 

(1998) beskriver det svenska skolsystemet i termer av tre ”arenor”: Formuleringsarenan, 

Transformeringsarenan och Realiseringsarenan.  

 

Formuleringsarenan:	  Nationella	  mål	  och	  riktlinjer	  	  	  	  

På formuleringsarenan menar Lundgren (1998) att de nationella målen för den svenska 

skolan konstrueras. Det är den folkvalda regeringen som i riksdagen lägger fram förslag på 

läro- och kursplaner samt förslag till Skollagen. Riksdagens beslut administreras av 

Skolinspektionen och av Skolverket. De av riksdagen uppsatta mål och riktlinjer är gällande 

för samtliga skolor i Sverige. Avsikten är att garantera att utbildningen är likvärdig i hela 

landet samt att utbildningen håller en hög kvalitet (Utbildningsdepartementet, 2013). 

 

I den svenska Skollagen (2010:800) samt i de nationella läroplanerna för grund- och 

gymnasieskolan finns nationella mål och riktlinjer för IT-användning och IT-kompetens. I 

Skollagen (2010:800) 10 kap 10 § framgår att: ”Alla elever i grundskolan utan kostnad ska 

ha tillgång till böcker och andra tidsenliga läroverktyg som behövs för en tidsenlig 

utbildning”. För gymnasieskolan finns det i Skollagen (2010:800) inte några specifika 

riktlinjer gällande IT-användning och digital kunskap.  

 

I den nationella läroplanen för grundskolan beskrivs skolverksamheten, skolans värdegrund, 

mål, uppdrag samt riktlinjer för det pedagogiska arbetet (Skolverket, 2011a). I dokumentet 

framgår det att eleven efter avslutad grundskola ska kunna använda ”modern teknik som ett 

verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2011a, 

s.15). Vidare framgår att eleven ska utbildas på ett sätt som resulterar i att denne kan förhålla 

sig till dagens föränderliga och allt mer komplexa samhälle. I den nationella läroplanen för 
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gymnasieskolan framgår att skolan ska ansvara för att utbilda eleven på ett sätt som 

resulterar i att eleven kan orientera sig i dagens komplexa samhälle kännetecknat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt (Skolverket, 2011b, s.7). Den svenska 

gymnasieskolan ska ansvara för att eleven efter gymnasieexamen ”kan använda bok- och 

bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande”3 (Skolverket, 2011b, s.10). 

 

Transformeringsarenan:	  Kommunala	  IT-‐strategier	  	  	  

På transformeringsarenan menar Lundgren (1998) att det är de enskilda kommunerna som 

ansvarar för att skolverksamheten genomförs i linje med de mål och riktlinjer som staten 

angett. På transformeringsarenan ska den enskilda kommunen ansvara för att omvandla de 

nationella målen till strategiska planer för skolornas arbete med IT. Det är vidare 

kommunens ansvar att säkerställa att skolorna har tillgång till de resurser och de 

förutsättningar som behövs för att skolan ska bli likvärdig (Utbildningsdepartementet, 2013).  

 

I Skollagen (2010:800) 2 kap 2§ beskrivs Sveriges kommuner som huvudmän för skolan. 

Huvudmännen beskrivs ha det övergripande ansvaret för att all utbildning inom kommunen 

genomförs i enlighet med de bestämmelser och riktlinjer som framgår i den svenska 

Skollagen (2010:800). Genom att omsätta de nationella riktlinjerna i Skollagen (2010:800) 

gällande IT till kommunala IT-strategier kan skolorna bedriva sin undervisning i linje med 

Skollagens (2010:800) och den nationella läroplanens riktlinjer. Vidare har kommunen, 

enligt Skollagen (2010:800) 2 kap 34§ ansvaret för att tillhandahålla möjligheten till 

nödvändig kunskapsutveckling. I föreliggande uppsats relateras nödvändig 

kunskapsutveckling till fördjupad kunskap om IT-användning och IT-användning vid 

undervisning.  

 

Realiseringsarenan:	  IT	  användande	  i	  skolverksamhet	  	  	  

Inom ramen för realiseringsarenan menar Lundgren (1998) att de strategiska planerna för 

arbetet med IT ska översättas till praktiska handlingar i skolverksamheten. Skolledares och 

lärares kunskap om och förståelse för IT är avgörande för hur väl de strategiska planerna kan 

översättas till praktiska handlingar.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  I	  studien	  likställs	  begreppet modern teknik med IT.	  	  
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Enligt Skollagen (2010:800) 2 kap 9 § ska det pedagogiska arbetet vid varje enskild skola 

leda och samordnas av en rektor. Vidare framgår det även i den nationella läroplanen 

(Skolverket, 2011a;2011b) att det är rektors ansvar att planera, utvärdera och utveckla 

skolverksamheten i linje med de nationella mål som finns. Mellan åren 2008 och 2011 

genomförde Skolverket (2013) en mätning gällande IT-användning och IT-kompetens i 

skolan. Mätningen visade exempelvis på att många lärare har ett behov av 

kompetensutveckling inom flera IT-områden (Skolverket, 2013). Något som enligt 

mätningen inte förändrats är elevernas IT-användning. Användandet består fortfarande till 

stor del av att söka information genom nätet samt för skrivuppgifter (Skolverket, 2013). 

Användandet av IT visade sig enligt mätningen 2012 fortfarande vara låg i flera ämnen. 

Främst framgår att det är ovanligt att eleverna använder datorerna i de naturorienterande 

ämnena samt teknikämnena (Skolverket, 2013). Vidare konstaterade Skolverket att inköp av 

IT-utrustning till skolorna i många fall inte efterföljs av ett användande. Enligt 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13) ligger Sverige i topp i europeisk jämförelse 

när det kommer till tillgång till digital teknik i skolorna. Det noteras dock samtidigt att 

Sverige i samma jämförelse ligger efter vad gäller användningen av IT som pedagogiska 

hjälpmedel i samband med utbildning (Digitaliseringskommissionen, SOU 2014:13).  
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SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  	  
Nedan presenteras syftet med studien, de forskningsfrågor som kommer ligga till grund för 

studien samt de avgränsningar som gjorts. 

  

	  Syfte	  	  
Syftet är att undersöka hur nationella utbildningsmål för IT transformeras till kommunala 

IT-strategier för skolan. Studien avser således att undersöka transformeringen av IT-mål så 

som de beskrivs i Skollagen (2010:800) och de nationella läroplanerna (Skolverket, 

2011a;2011b) till kommunala IT-strategier.  

 

Forskningsfrågor	  
Med avsikt att besvara studiens syfte kommer studien att belysas genom följande 

forskningsfrågor:  

 

1. På vilka sätt beskrivs teknologisk kunskap i de kommunala IT-strategierna?  

2. På vilka sätt beskrivs IT ur ett pedagogiskt perspektiv i de kommunala IT-strategierna? 

3. På vilket sätt beskrivs ämneskunskap ur ett IT perspektiv i de kommunala IT-

strategierna? 

 

Avgränsningar	  	  	  
I studien finns ett antal avgränsningar. Studien fokuserar på att undersöka 

transformeringsarenan inom vilken de nationellt uppsatta IT-målen transformeras till 

kommunala IT-strategier. Studien är begränsad till att genomföras utifrån svenska 

kommuner vilka har en IT strategi tillgänglig via Internet. Vidare är studien avgränsad till att 

endast omfattas av IT-strategier för kommunala grund- och gymnasieskolor.  
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TIDIGARE	  FORSKNING	  	  	  
Att omsätta de nationellt uppsatta utbildningsmålen för IT-användandet i skolan till 

kommunala IT-strategier ställer krav på transformeringsarbetet. Skolverkets (2013) mätning 

visar på att lärare uppfattar IT på olika sätt i samband med utbildning, exempelvis uttrycker 

lärarna att ”IT är bra när det används i rätt syfte. När man kan utveckla lektionerna och 

uppgifterna så att de blir mer intressanta eller t.o.m att de inte hade gått att genomföra utan 

datorn” (Skolverket, 2013, s.79). Lärarna lyfter även fram problem som att ”Bärbara datorer 

bryter sönder möjligheten att undervisa hela klassen. Eleverna surfar, skriver andra arbeten, 

sköter sin mail – ungefär som vid andra möten på de flesta arbetsplatser” (Skolverket, 2013, 

s.79) eller att ”Jag tycker att IT överdrivs i skolan. Det är bra men det ska inte överanvändas i 

klassrummet” (Skolverket, 2013, s.79). Hur lärare ska använda teknik i samband med 

undervisning är något som måste specificeras i de kommunala IT-strategierna. Lärare och 

annan personal på de svenska skolorna har i de flesta fall tillgång till IT-verktyg och andra 

digitala artefakter som skulle kunna förbättra och underlätta deras arbete. Men integrationen av 

IT i skolan har dock visat sig vara en komplex process som kräver goda kunskaper och en stor 

förståelse för IT-området (Lindén & Möller Norén, 2006). De främsta problemen menar 

Lindén och Möller Norén (2006) uppstår inom ramen för det pedagogiska användandet, det vill 

säga hur IT ska översättas till ett pedagogiskt hjälpmedel. I många fall implementeras till 

exempel datorn i skolan utan att lärarna har fått tillräcklig utbildning kring 

användningsmöjligheterna. Något som kan leda till att datorn blir en enskild och fristående 

artefakt istället för integrerad i undervisningsverksamheten.  

 

Föreliggande studie handlar som tidigare beskrivet om transformeringen av nationella IT-mål 

till kommunala IT-strategier för skolverksamheten. Presentationen av tidigare forskning är 

indelat i två delar. Del ett handlar om visionen för IT-användande i skolan, det vill säga studier 

av hur IT-mål har utformats för att de ska vara uppnåbara för den praktiska skolverksamheten. 

Del två handlar om den praktiska förankringen av IT-användandet, det vill säga studier av hur 

IT bör användas i skolan och vilken roll IT bör tillskrivas i såväl nationella policydokument för 

IT-användande som i kommunala IT-strategier.   

 

En	  vision	  för	  IT-‐användandet	  
I relation till vision för IT-användande har exempelvis Hylén och Skarin (2010) genomfört en 

studie om kommunala IT-strategier för skolutveckling med stöd av IT. Forskarna studerade 
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främst skärningspunkten mellan strategi och genomförande/implementering. Detta med avsikt 

att öka kunskapen om hur kommunala IT-strategier bör utformas, realiseras och utvärderas. I 

studiens resultat beskriver Hylén och Skarin (2010) att den ideala IT-strategin inledningsvis 

består av en övergripande vision. En vision som förtydligar det övergripande syftet med IT-

implementeringen. I den genomförda studien uppmärksammas vidare att endast sex av tio 

deltagande kommuner hade ett visionsdokument för arbetet med att implementera IT i skolan. 

Det andra ideala steget i konstruktionen av en IT-strategi är att kommunen arbetar fram en 

konkret handlingsplan för 1-2 års arbete. En handlingsplan som pekar ut ansvariga 

aktörer/enheter samt som förtydligar hur stor budget som finns tillgänglig för respektive 

arbetsområde. I sin studie uppmärksammar forskarna även att endast fem utav tio deltagande 

kommuner hade en konkret handlingsplan för arbetet med att implementera IT i skolan. Endast 

en kommun hade både ett visionsdokument och en handlingsplan.   

 

Jordan (2011) har genomfört en studie kring IT-policy på nationell nivå i den Australiensiska 

skolan. Forskaren menar att det är att det är över 20 år sedan som IT introducerades som en del 

av framtidsvisionen för den Australiensiska skolan. Sedan introduktionen av IT har flertalet IT-

policys utvecklats på det nationella planet. Syftet med studien är att utvärdera hur IT, lärare 

och elever är positionerade i visionen för IT i skolan. Detta genom att analysera nationella IT-

strategier för skolan. I de IT-policys som analyserats uppmärksammas att förhållandet mellan 

IT och lärande alltid är presenterat på samma sätt. Förhållandet mellan IT och lärande 

framträder som enkelt, direkt och enkelriktat. IT användning i skolan har en direkt påverkan på 

elevernas inlärning och IT beskrivs ofta i form av termer som att det ska ”förbättra lärandet”. 

Teknik menar Jordan (2011) är kraftfulla verktyg för utbildning. Användande av tekniken 

kräver dock en omvandling av läroplanen samt en förändring i hur elever och lärare fungerar i 

samband med undervisning. Deras sätt att lära och interagera behöver förändras med avsikt att 

kunna utnyttja tekniken i lärandesituationer. I de IT-policys som undersökts i studien 

framkommer en relativt enkel vision för IT i skolan. Framförallt menar Jordan (2011) att det i 

de analyserade IT-policyerna framgår att skolorna behöver förändras som en följd av 

samhällets utveckling. Vidare måste skolorna använda IT för att omvandla sina nuvarande 

undervisnings- och lärandemetoder så att eleverna får stöd av IT. Vidare ska lärare ha 

kunskapen och befogenheten att leva och arbeta i denna föränderliga värld och vidare kunna 

använda tekniken som ett verktyg i sitt arbete med avsikt att förbättra och utveckla 

undervisningen. Forskaren menar dock att studien pekar ut en relativt oproblematisk syn på IT 

i skolan vilken inte erkänner komplexiteten av att använda IT i skolan. Avslutningsvis menar 
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forskaren att arbetet med att uppnå visionen för IT i skolan är relativt enkel. Elever som har en 

naturlig fallenhet för att använda IT som verktyg i sin vardag måste ges möjlighet att använda 

IT även i skolan. Detta då eleverna är vana vid IT användning samt att eleverna förväntar sig 

att få använda IT. I det fall eleverna får använda IT i utbildningen menar Jordan (2011) att de 

kommer vara mer engagerade i lärandet. Lärare som inte tillhör den digitala generationen 

saknar naturlig kompetens och skicklighet vilka de behöver för att kunna förändra sin 

pedagogik och kunna möta elevernas behov och förverkliga förbättrade studieresultat med 

hjälp av IT. Den omedelbara utmaningen är enligt studien att säkerställa att både elever och 

lärare kan använda IT på ett sätt som de behärskar samt som verktyg vilka kan förbättra deras 

lärande och undervisning.     

 

I sin studie presenterar Fullan (1991) ett antal faktorer som han menar bör ingå i en IT-strategi 

för skolan för att den ska vara praktiskt användbar. En stor del av läroplansutvecklingar och 

andra förändringsintentioner blir inte implementerade i den praktiska skolverksamheten. Något 

forskaren förklarar med att de grundläggande intentionerna för implementeringen är felaktiga. 

Samtidigt som planeringen och koordinationen för utvecklingsarbetet är för dåligt. Processen 

med att praktiskt förankra en förändring är mer invecklad än processen att skriva fram en 

beskrivning av ett förändringsbehov. Vid konstruktionen av en praktiskt förankrad innovation 

eller reform menar Fullan (1991) att det finns ett antal nyckelfaktorer. Det bör finnas någon 

forma av behov av en utveckling eller reform. Vad innovationen ska tillföra skolan behöver på 

ett tydligt sätt framgå i IT-strategin. IT-strategin behöver innehålla en tydlig vision om vilka 

behov som kommer tillfredsställas genom en implementering. Vidare bör strategin 

kännetecknas av tydliga mål med tillhörande utvecklingsarbete. Avslutningsvis att det är av 

stor vikt att IT-strategin innehåller information om vilka nya verktyg som ska användas och 

vad verktygen ska användas till i verksamheten.  

 

Även Ertmer och Ottenbreit-Leftwich (2012) uppmärksammar i sin studie vikten av en tydlig 

vision för arbetet med att implementera och använda IT i skolan. Enligt forskarna har lärare 

inte använt datorn som ett stöttande verktyg i undervisningen, trots det att datorn över tid varit 

en del av skolan. Detta förklarar forskarna med en avsaknad av en tydlig vision för IT-

användandet. Vidare beskrivs att utebliven IT-användning i skolan inte beror på att lärarna inte 

uppmärksammat vikten av att använda teknik utan att de saknar tydliga mål och ramar att 

arbeta utifrån. Framförallt menar forskarna att lärarna behöver pedagogiska mål att arbeta 

gentemot snarare än teknologiska mål. I form av en övergripande strategi för skolans arbete 
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med IT behöver tekniken beskrivas som ett kognitivt verktyg, ett verktyg som ska användas för 

att stödja elevernas lärande. Detta snarare än att tekniken ska beskrivas som en fristående 

artefakt frånskild den pedagogiska undervisningen. Vid utformningen av en IT-strategi bör 

fokus enligt Ertmer och Ottenbreit-Leftwich (2012) ligga på dels vilken teknik som ska 

användas, dels hur teknikens ska användas. Denna kombination av vilken teknik som ska 

användas och hur tekniken ska användas sägs enligt studien medföra det bästa resultatet vid en 

IT-implementering i skolan.  

 

I sin studie presenterar Vanderlinde, van Braak och Dexter (2010) fyra faktorer vilka de menar 

bidrar till att en IT-strategi blir framgångsrik. Inledningsvis menar forskarna att IT-strategin 

ska ta utgångspunkt i en gemensam vision för lärande och IT. Visionen för lärande och IT bör 

vara gemensam med avsikt att skapa en enhetlig undervisning där IT är en integrerad del av 

utbildningen. Nästa faktor är enligt forskarna att IT-strategin måste vara relaterad till 

läroplanen och de förväntade studieresultaten. Vidare menar forskarna att IT-strategin måste 

uppdateras frekvent. Detta med avsikt att strategin ska efterfölja samhällets digitala utveckling. 

Den sista faktorn menar forskarna är att IT-strategin ska sättas samman med stor försiktighet 

och eftertänksamhet. Lärare måste vara medvetna om de mål och förhållningar som finns IT-

strategin. Det är av stor vikt att inkludera lärarna i utformningen av en IT-strategi. Detta då 

lärarna har kunskap om den enskilda lärandesituationen i skolan.  

 

Praktisk	  förankring	  
Det andra temat som identifierats i forskningen är behovet av att IT-strategin ska vara utformad 

på ett vis som medger att den alltid är stadigt förankrad i praktiken. Att IT-strategin är 

utformad på ett sätt så att lärare utifrån IT-strategin kan arbeta med avsikt att eleverna ska 

uppnå de nationellt uppsatta målen för såväl kunskapsmässig som praktisk IT-användning i 

skolan.   

 

Enligt Juhlin Svensson (2000) är ett vanligt synsätt bland lärare att betrakta IT-verktyg som ett 

kompletterande verktyg till läroböckerna. En förutsättning för användandet av IT i 

undervisningssammanhang är att lärarna är bekväma med och har kunskaper kring teknikens 

möjligheter. Hur lärarna använder IT i undervisningen menar Juhlin Svensson (2000) är styrt 

av den kommunala IT-strategin och skolans arbetsplan. Hur tekniken beskrivs i den 

kommunala IT-strategin påverkar hur den beskrivs i skolans arbetsplan vilken i sin tur påverkar 
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hur lärarna använder sig av tekniken i undervisningen. Således är det av vikt att det i den 

kommunala IT-strategin på ett tydligt sätt framgår hur IT ska användas i den praktiska 

skolverksamheten.  

 

En liknande syn på IT i skolverksamheten uttrycks av Tondeur, van Braak och Valcke (2007). 

Dessa forskare genomförde en studie i Belgien med avsikt att undersöka huruvida lärare i 

grundskolan bedriver IT-stödd undervisning i linje med vad regeringen har uttryckt i 

läroplanen. Studien visade på att lärarna i huvudsak fokuserar på att utveckla och använda de 

tekniska IT-kunskaperna. Detta istället för att använda IT som ett integrerat verktyg i 

undervisningen och som en del av lärandeprocessen (Tondeur, van Braak & Valcke, 2007). 

Forskarna menar att det finns en skillnad mellan vad som uttrycks i läroplanen och hur lärarna 

agerar i den praktiska verksamheten. Något de menar kan bero på okunskap hos lärarna men 

framförallt otydlighet kring hur IT ska användas i skolverksamheten. I det fall IT inte tillskrivs 

en roll eller ses som ett pedagogiskt verktyg i utbildningssammanhang blir IT en fristående 

digital artefakt snarare än ett verktyg som gynnar elevernas lärande.  

 

Goktas, Gedik och Baydas (2012) har genomfört en studie vilken syftar till att undersöka och 

kartlägga potentiella förhinder i relation till IT implementering. Studien genomförs med avsikt 

att kunna föreslå potentiella lösningar på att undkomma problemen vid en implementering av 

IT. Studien som genomfördes på grundskolenivå i Turkiet visade på att de största problemen 

vid en IT-implementering i skolan är brist på IT-verktyg/datorer, brist på rätt datorprogram 

eller IT-verktyg, begränsningar i program eller användarmöjligheter samt bristande teknisk 

kunskap. Faktorer vilka förbättrade chanserna för att IT skulle implementeras på ett 

framgångsrikt sätt i skolan menar Goktas, Gedik och Baydas (2012) framförallt är att lärarna 

får rätt support samt att lärarna har rätt kunskap kring hur de ska hantera tekniken. Vidare 

menar forskarna att det är av vikt att skolan har en tydlig IT-plan. En IT-plan som innehåller en 

beskrivning av lämpligt kursinnehåll samt en beskrivning av lämpliga IT-verktyg.  

 

Att använda IT i undervisningssammanhang menar Flanagan och Jacobsen (2003) är en 

osäkerhet för många lärare. En osäkerhet som forskarna menar leder till en ovilja att använda 

IT. Hylén och Skarin (2010) uttrycker i sin studie att kompetensutveckling inom IT och hur 

den kan användas i många fall är bristfällig för personal och rektorer på skolan. De kommunala 

IT-strategierna påverkar hur lärarna använder IT-verktyg i skolan (Juhlin Svensson, 2000). Hur 

IT beskrivs i strategierna tycks således inverka på hur lärarna integrerar IT i sin undervisning. 
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Flanagan och Jacobsen (2003) uppmärksammar även en barriär till IT-användning i form av 

behovet för lärare och elever att veta vad tekniken kan tillföra undervisningen. Tekniken måste 

i en IT-strategi tillskrivas en roll, dels för att underlätta för lärarna men även för att minska 

deras osäkerhet. Flanagan och Jacobsen (2003) menar att många lärare väljer bort att använda 

IT för att de inte har tillräcklig kunskap kring hur eller till vad de ska använda verktygen. Även 

Tondeur, van Braak och Valcke (2007) menar likaledes att IT måste vara en del av 

verksamheten och läroplanen snarare än en fristående digital artefakt.  

 

För en framgångsrik implementering av IT räcker det inte med att det finns IT-verktyg 

tillgängligt i skolverksamheten. Varje IT-verktyg måste ha ett tydligt syfte. I sin studie 

beskriver Wang och Woo (2007) hur tekniken kan underlätta för lärarna i klassrummet och 

samtidigt bidra till att förbättra elevernas lärande. Forskarna menar dock att tekniken måste 

integreras fullständigt i verksamheten, i läroplanen, i det enskilda ämnet samt i varje enskild 

lektion för att skapa rätt förutsättningar för IT-användandet. Undervisningen med IT menar 

forskarna kan inte enbart ske genom att ge eleverna en CD-skiva eller tillgång till ett 

datorprogram eller websida. Under en, vad forskarna uttrycker det som, korrekt utformad IT-

integrerad lektion används IT-verktyg som utbildningskomponenter och som verktyg för att 

öka elevernas förståelse för ämnet (Wang & Woo, 2007). IT-verktyget ska tillföra något till 

lektionen, tekniken ska inte enbart användas för att den finns tillgänglig. Det måste finnas en 

tydlig strategi för IT-användandet, en strategi där teknikens specifika användningsområden och 

mål framgår tydligt. Detta för att säkerställa att tekniken användas på ett korrekt sätt. Samma 

forskare menar vidare att den primära faktorn som influerar effektiviteten för lärande inte är 

tillgången till IT utan snarare den pedagogiska utformningen av användningen. Kort uttryckt- 

rätt IT-verktyg måste användas vid rätt tillfälle. Forskarna menar att tre frågor bör ställas vilket 

kan säkerställa att rätt IT-verktyg används. Forskarna menar att det behövs en medvetenhet 

kring 1) Varför IT ska användas inom ett specifikt ämne; 2) Vad IT tillför ämnesförståelsen; 3) 

Hur IT kan stödja den pedagogiska lärandeprocessen. Forskarna menar även att IT måste 

tillskrivas en betydelse i lärandet. Eleverna ska till exempel inte få tillgång till datorerna bara 

för att de finns tillgängliga. Ett mer eller mindre okontrollerat användande eller ett användande 

där IT inte fyller någon mening för lektionens pedagogiska uppbyggnad kan enligt Wang och 

Woo (2007) leda till ett negativt lärande. Läraren måste planera varje lektion på ett sätt som 

säkerställer att IT används på ett vis som leder till ett fördjupat lärande hos eleven.  
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ANALYSVERKTYG:	  Teknologisk	  pedagogisk	  ämneskunskap	  	  
Analysverktyget som används i föreliggande uppsats, teknologisk pedagogisk 

ämneskunskap (TPACK) är i grunden ett teoretiskt ramverk konstruerat utifrån 

uppfattningen att det är komplicerat att undervisa med hjälp av teknologi, samt att det inte 

finns ett bästa sätt att interagera teknologi i en läroplan (Mishra & Koehler, 2006;2009). 

Vidare är TPACK i sitt ursprungliga utförande ett analysverktyg skapat med avsikt att förstå 

lärares teknologiska pedagogiska ämneskunskap. Analysverktyget har visat sig vara 

användbart i exempelvis studier av Chai, Ling Koh och Tsais (2010) samt av Guzey och 

Roehrig (2009). I föreliggande studie används dock TPACK på ett något annorlunda vis än 

vad i relation till tidigare forskning tycks vara fallet. Analysverktyget används här för att 

undersöka hur den teknologiska pedagogiska ämnesförståelsen kommer fram i de 

kommunala IT-strategierna. Mishra och Koehler (2006) menar att användandet av IT i 

utbildningssammanhang ställer höga krav på överblick och kunskap motsvarande 

teknologisk pedagogisk ämneskunskap.   

 

TPACK består av tre komponenter teknologisk kunskap, pedagogisk kunskap och 

ämneskunskap. Dessa tre kommer tillsammans utgöra den teoretiska grunden analysen av de 

kommunala IT-strategierna. Nedan beskrivs vad som utmärker respektive komponent.  

 

Teknologisk kunskap 

Teknologisk kunskap uppstår enligt Mishra och Koehler (2009) när en människa använder 

IT på ett produktivt sätt i både i arbete och på fritiden. När en människa har förståelse för 

hur och när teknik kan användas för att uppnå ett visst mål kan människan beskrivas ha en 

teknologisk kunskap (Mishra & Koehler, 2009). I föreliggande studie kommer teknologisk 

kunskap att analyseras utifrån hur IT beskrivs i IT-strategierna i förhållande till de 

nationella målen om IT-användande. Hur det i de kommunala IT-strategierna beskrivs att 

lärare och elever ska ha förståelse för och kunna hantera IT-verktyg som tekniska 

hjälpmedel.  

 

Pedagogisk kunskap  

Begreppet pedagogisk kunskap syftar till att förstå den pedagogiska process genom vilken 

eleverna lär (Mishra & Koehler, 2009). Pedagogisk kunskap är relaterat till lärarnas kunskap 

om lärande och metodik. I föreliggande studie kommer den pedagogiska kunskapen i IT-
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strategierna att analyseras utifrån hur IT beskrivs som ett pedagogiskt verktyg vilket 

används för att utveckla lärandet.  

 

Ämneskunskap  

Ämneskunskap syftar till vilken kunskap och förståelse pedagogen har för innehållet i ett 

specifikt ämne (Mishra & Koehler, 2009). I föreliggande studie kommer ämneskunskap att 

analyseras utifrån hur tekniken beskrivs användas med avsikt att utveckla lärandet av olika 

ämnesspecifika innehåll.   
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	  METOD	  
Nedan ges en beskrivning kring de metodval som gjorts i studien, tillvägagångssätt vid 

urval, beskrivning av undersökningsmaterialet samt en beskrivning av kvalitetskriterier och 

forskningsetiska principer.  

 

Kvalitativ	  metod	  	  
Studien genomförs inom ramen för kvalitativ metod. Kvalitativ metod är en 

forskningsstrategi där vikten ligger på användningen eller innebörden av ord snarare än 

kvantifiering vid insamling och analys av datamaterial (Backman, 2008). Vid kvalitativ 

forskning finns flertalet olikartade metoder för insamling av data (Bryman, 2011). En av 

metoderna beskriver Bryman (2011) är en innehållsanalys vilken innebär att forskaren utgår 

från ett eller ett antal dokument av någon karaktär tex. dagböcker brev eller kommunala 

skrivelser. Forskaren analyserar sedan innehållet i de på förhand utvalda dokumenten, 

vanligtvis utifrån ett antal på förhand definierade kategorier (Denscombe, 1998).  

 

I föreliggande studie utgör kommunala IT-strategier grunden för innehållsanalysen. Då det 

är kommunala IT-strategier som ligger till grund för studien kan studien beskrivas som en 

innehållsanalys av policykaraktär (Bryman, 2011).   

 

Hermeneutisk	  tolkning	  
Studien genomförs med inspiration från den hermeneutiska tolkningstraditionen, denna 

beskrivs övergripande handla om att tolka, förstå och förmedla olika fenomen (Fejes & 

Thornberg, 2009; Sohlberg & Sohlberg, 2009). En av huvudtankarna är att det inte går att 

förstå helheten om det inte finns en förståelse för de mindre delarna och tvärt om (Larsson, 

2005). I föreliggande studie kommer kommunala IT-strategier tolkas utifrån analysverktyget 

TPACK. De tre delarna i TPACK kommer att ligga till grund för förståelsen för innehållet i 

de kommunala IT-strategierna. Den hermeneutiska tolkningstraditionen eftersöker en 

förståelse för ett fenomen snarare än en förklaring till varför ett fenomen har uppstått (Fejes 

& Thornberg, 2009). Då föreliggande studie avser att undersöka hur de nationellt uppsatta 

utbildningsmålen för IT-kunskap och IT-användning i skolan har transformerats till 

kommunala IT-strategier bedöms detta tillvägagångssätt ha potential att kunna bidra till att 

nya kunskaper bildas och att insikter kan nås.    
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	  Urval	  
Urvalstekniken i föreliggande uppsats kan beskrivas i termer av ett målinriktat urval. 

Bryman (2011) beskriver målinriktat urval som att forskaren styr urvalet av 

respondenter/datamaterial på ett sätt så att urvalet blir strategiskt med avsikt att skapa en 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urvalsgruppen. Urvalet i föreliggande studie 

gjordes utifrån kommunala IT-strategier vilka fanns tillgängliga via Internet. Med avsikt att 

skapa en strategisk överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och urvalet av kommunala 

IT-strategier användes fem faktorer vid insamlingen av datamaterial:  

 

1. IT-strategin tillhör en kommun i Sverige.  

2. IT-strategin är specifikt gällande för arbetet med IT i skolverksamhet.  

3. Att IT-strategin är gällande för den kommunala grund- och gymnasieskolan.  

4. Att kommunen har en webbsida på Internet.  

5. Att den kommunala IT-strategin går att hitta inom ramen för eller i relation till 

kommunens webbsida.  

 

Det inledande steget vid urvalet av kommunala IT-strategier var att finna en lista över 

samtliga Sveriges kommuner. Nationalencyklopedin (2014c) utgjorde källan för listan över 

Sveriges primärkommuner.  

 

Det andra steget i urvalsprocessen var att för varje kommun i Sverige göra en sökning efter 

en kommunal IT-strategi. Sökningen gjordes inledningsvis via Google.se. Varje sökning 

gjordes i fyra utföranden såtillvida att ingen av sökningarna resulterade i en IT-strategi 

vilken överensstämde med de fem för datamaterialet uppsatta kriterierna (se ovan). I 

sökningen kombinerades orden ”IT-strategi”, ”IT-plan” ”IKT-strategi”, ”IKT-plan”, 

”skola” och ”kommunnamn”. Exempelvis såg sökningen för Ale kommun ut som följer:  

 

”Ale kommun IT-strategi för skolan” 

”Ale kommun IT-plan för skolan” 

”Ale kommun IKT-strategi för skolan” 

”Ale kommun IKT-plan för skolan” 

 

I det fall sökningen via google.se inte gav ett resultat i form av en kommunal IT-strategi som 

överensstämde med de för IT-strategierna uppsatta kriterierna (se ovan) gjordes en 
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ytterligare sökning via kommunens webbsida. Sökningen genomfördes då med samma 

sökord och ordkombinationer via sökfunktionen på kommunens webbsida. De kommuner 

som hade en IT-strategi vilken uppfyllde de för strategierna uppsatta kriterierna noterades i 

på utskriven lista över Sveriges kommuner. IT-strategin sparades i PDF format på datorn 

och URL:adressen  sparades i ett Worddokument. När den villkorade sökningen hade gjorts 

för samtliga kommuner i Sverige lästes de sparade IT-strategierna igenom för att säkerställa 

att de utvalda strategierna uppfyllde de uppsatta kriterierna.  

 

Innan urvalet av kommunala IT-strategier gjordes provades tillvägagångssättet. Detta genom 

att söka efter fem kommuners IT-strategier både genom Google.se och genom den 

kommunala webbsidan. Det tillvägagångssätt som visade sig vara mest effektivt användes 

sedan i studien.  

 

	  Beskrivning	  av	  undersökningsmaterialet	  	  

I Sverige finns det 290 primärkommuner (Nationalencyklopedin, 2014c). Utifrån beskrivet 

urval lokaliserades 38 kommunala IT-strategier vilka uppfyllde de uppsatta kriterierna. IT-

strategierna består i genomsnitt av 9 sidor text. Den mest omfattande IT-strategin består av 

31 sidor och den minst omfattande består av 1 sida text. Samtliga IT-strategier är författade 

mellan åren 2008 och 2013.  

 

	  Analysprocessen	  
Analysen av de kommunala IT-strategierna genomfördes utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. Delarna i det teoretiska ramverket TPACK4 utgör på förhand definierade 

kategorier. Analysen genomfördes i två delar: En analys av Skollagen (2010:800) och de 

nationella läroplanerna för grund- och gymnasieskolan samt en analys av de kommunala IT-

strategierna. Anledningen till att analysen initialt genomfördes av Skollagen (2010:800) och 

den nationella läroplanen var att kunna påvisa hur mål och riktlinjer har transformerats till 

innehåll i kommunala IT-strategier.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Se	  ovan:	  Analysverktyg:	  teknologisk	  pedagogisk	  ämneskunskap.	  	  	  
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Formuleringsarenan:	  Nationella	  mål	  och	  riktlinjer	  	  

Med avsikt att skapa en enhetlig förståelse för de nationella läroplanerna och Skollagen 

(2010:800) analyserades dessa gemensamt utifrån de enskilda komponenternai det teoretiska 

ramverket TPACK. Analysen inleddes med att läroplanerna (Skolverket, 2011a;2011b) samt 

Skollagen (2010:800) lästes igenom utan förbehåll från TPACK. Detta för att skapa en 

generell uppfattning kring innehållet i dokumenten. Nästa steg i analysen var att utifrån vad 

Mishra och Koehler (2006) beskriver som teknologisk kunskap läsa igenom läroplanerna 

(Skolverket, 2011a;2011b) och Skollagen (2010:800) för att identifiera innehåll som kunde 

relateras till teknologisk kunskap. De delar i läroplanerna (Skolverket, 2011a;2011b) och 

Skollagen (2010:800) som gick att relatera till teknologisk kunskap kopierades och 

klistrades in i ett Worddokument. Efter analysen utifrån kriterierna för teknologisk kunskap 

gjordes samma genomläsning utifrån pedagogisk kunskap respektive ämneskunskap (Mishra 

& Koehler, 2006). När läroplanerna (Skolverket, 2011a;2011b) och Skollagen (2010:800) 

analyserats en inledande gång utifrån komponenterna i TPACK lästes de igenom ytterligare 

en gång med utgångspunkt i samtliga komponenter i TPACK, detta med avsikt att i 

möjligaste mån säkerställa att tolkningen varit rimlig.   

 

När innehållet i läroplanerna (Skolverket, 2011a;2011b) och Skollagen (2010:800) 

analyserats utifrån komponenterna i TPACK gjordes en tolkning av de urklipp vilka hämtats 

från dokumenten under analysen. Urklippen analyserades med noggrannhet utifrån hur 

Mishra och Koehler (2006) innehållsmässigt beskriver de olika delarna i TPACK. 

Tolkningarna sammanställdes till kortare beskrivningar i punktform i förhållande till 

teknologisk-, pedagogisk- samt ämneskunskap.   

 

Transformeringsarenan:	  Kommunala	  IT-‐strategier	  	  	  

Analysen av de kommunala IT-strategierna inleddes med att samtliga strategier lästes 

igenom två gånger utan förbehåll från TPACK. Detta med avsikt att bilda en i möjligaste 

mån förutsättningslös uppfattning kring innehållet i IT-strategierna. Efter genomläsningen 

användes komponenterna i TPACK som utgångspunkt för den tredje genomläsningen. IT-

strategierna lästes inledningsvis igenom utifrån hur Mishra och Koehler (2006) beskriver 

teknologisk kunskap. De delar av IT-strategin som kunde relateras till teknologisk kunskap 

klipptes ut och klistrades in i en tabell i ett Worddokument. Efter det att samtliga IT-

strategier analyserats utifrån faktorn teknologisk kunskap gjordes samma sak med 
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utgångspunkt i pedagogisk respektive ämneskunskap. När den inledande analysen var 

avklarad gjordes en sista genomläsning utifrån de delar som noterats i relation till 

teknologisk-, pedagogisk- samt ämneskunskap. Detta återigen för att i möjligaste mån 

säkerställa att tolkningen varit rimlig. När analysen av IT-strategierna var avklarad lästes 

urklippen igenom, tolkades och skrevs om i punktform. Därefter konstruerades ett tabellverk 

där samtliga IT-strategier analyserats utifrån teknologis-, pedagogisk-, ämneskunskap. I 

tabellverket presenteras innehållet i IT-strategierna i punktform med målet att göra det 

lättöverskådligt och tillgängligt för vidare analys och diskussion kring datamaterial.  

 

Kvalitetskriterier	  	  
Med ambitionen att i så hög utsträckning som möjligt säkerhetsställa kvalitén i studien har 

ett antal kvalitetskriterier använts. Dessa kvalitetskriterier är tvådelade. En del för att 

säkerställa kvalitén i de dokument som ligger till grund för studien och en del för att 

säkerställa kvalitén i arbetet med att analysera och dokumentera materialet i studien.  

 

Dokumentkvalitet	  	  

I studien utgörs dokumenten av kommunala IT-strategier. IT-strategierna kan även 

beskrivas som officiella dokument. Scott (1990) beskriver officiella dokument som 

dokument från statliga myndigheter eller från privata företag och organisationer. För att 

säkerställa kvalitén på dokument presenterar Scott (1990) fyra kriterier; Autenticitet, 

Trovärdighet, Representativitet och Meningsfullhet.  

 

Kriteriet autenticitet utgörs av huruvida dokumentet är äkta och av ett tydligt ursprung 

(Scott, 1990). I föreliggande studie säkerställs autenticiteten genom att de kommunala IT-

strategierna finns publicerade på eller i relation till den enskilda kommunens webbsida. 

Således är det kommunen som har publicerad dokumentet vilket även säkerställer 

ursprunget av dokumentet. Kriteriet trovärdighet utgörs av huruvida materialet är utan 

felaktigheter och förvrängningar. I föreliggande studie säkerställs trovärdigheten genom att 

dokumenten är underskrivna eller publicerade i kommunens namn eller av kommunens 

utbildningsnämnd. Dokumenten har i studien analyserats flertalet gånger för att upptäcka 

eventuella brister i trovärdighet. Kriteriet representativitet utgörs av huruvida materialet är 

typiskt i förhållande till den kategori som det tillhör. Scott (1990) menar vidare att 

eventuella skillnader i dokumenten bör uppmärksammas. I föreliggande studie analyseras 
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IT-strategierna med avsikt att säkerställa att samtliga dokument är inriktade gentemot den 

kommunala skolan. Vidare beaktas att IT-strategierna är av olika omfattning och innehållet 

i IT-strategierna skiljer sig något från varandra. Skillnaderna noteras och tas i beaktning 

med avsikt att säkerställa att de kan räknas som representativa för den kategori som de 

tillhör. Kriteriet meningsfullhet syftar till om dokumentet är tydligt och begripligt. I 

föreliggande studie analyseras IT-strategierna i flera omgångar för att säkerställa att 

innehållet är tydligt och begripligt. I det fall det finns otydligheter i dokumenten noteras 

detta och tas i beaktning vid analysen av de densamma.       

 

Studiens	  kvalitét	  

Kvalitén på en studie bör enligt Guba och Lincoln (1985;1994) bedömas utifrån kriterierna 

tillförlitlighet och äkthet. 

 

Tillförlitlighet  

Kriteriet tillförlitlighet är indelat i fyra del-kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt möjligheten att styrka och bekräfta resultatet (Guba & Lincoln, 1985;1994). Kriteriet 

trovärdighet säkerställs enligt författarna genom att ta olika beskrivningar av den sociala 

verkligheten i beaktning, detta i ett försök att säkerställa att verkligheten inte uppfattas på 

ett, som det uttrycks, felaktigt vis. Föreliggande studie baseras på 38 stycken kommunala IT-

strategier från olika delar av Sverige. Genom att ta del av ett stort antal strategier är 

ambitionen här att bredda bilden av den sociala verkligheten vilket minskar risken för att 

studien baseras på en felaktig bild av samhället. Överförbarheten i en kvalitativ studie kan 

säkerställas genom ett stort urval av respondenter eller datamaterial som ligger till grund för 

studien (Guba & Lincoln, 1985;1994). Föreliggande studie består av de IT-strategier som 

fanns tillgängliga via vald sökmetod. Kriteriet pålitlighet avgörs av redogörelsen för de olika 

faserna i forskningsprocessen (Guba & Lincoln, 1985;1994). I föreliggande studie görs en 

grundlig redogörelse över samtliga steg i forskningsprocessen. Kriteriet möjlighet att styrka 

och konfirmera resultatet avser huruvida forskaren har agerat objektivt i 

forskningsprocessen (Guba & Lincoln, 1985;1994). I föreliggande studie utgår analysen 

utifrån tydliggjort teoretiskt ramverk och frågeställningar vilka utgör riktlinjer för analysen 

såväl som forskningsprocessen i sin helhet. Detta för att säkerställa att studien i största 

möjliga mån genomförs utan omfattande inverkan av subjektiva uppfattningar hos forskaren.  
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Äkthet   

Detta kriterium är indelat i fyra äkthetskriterier och ett mer generellt kriterium. Det första 

äkthetskriteriet är att studien ska utgöra en rättvis bild över det som uppfattas eller 

presenteras i forskningsmaterialet (Guba & Lincoln, 1985;1994). I studien gjordes urvalet 

av IT-strategier vilka fanns tillgängliga på Internet utifrån samtliga kommuner i Sverige. 

Detta med avsikt att ge samtliga kommuners IT-strategier samma möjlighet till att utgöra en 

del av studien. IT-strategierna analyseras utifrån samma frågeställningar och ramverk med 

avsikt att ge en trovärdig bild av innehållet i strategierna. Det andra kriteriet är den 

ontologiska autenticiteten. Denna säkerställs genom att studien bidrar till att utveckla 

förståelsen för den sociala verkligheten (Guba & Lincoln, 1994). Föreliggande studie avser 

att bidra till att öka förståelsen för innehållet i de kommunala IT-strategierna. Vilket kan ha 

potential att leda till att IT-integrationen i de kommunala skolorna förbättras. Det tredje 

kriteriet, pedagogisk autenticitet, i studie säkerställs genom att ge deltagarna en bättre bild 

över hur andra deltagare upplever den sociala verkligheten (Guba & Lincoln, 1994). I 

föreliggande studie används inga fysiska respondenter, det är således svårt att säkerställa den 

pedagogiska autenticiteten. Det fjärde kriteriet samt det mer övergripande kriteriet, 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet syftar till att undersöka huruvida studien har 

medfört att deltagarna kan förändra sin situation eller huruvida deltagarna har fått bättre 

möjligheter att vidta de åtgärder som krävs (Guba & Lincoln, 1994). I föreliggande studie är 

förhoppningen att resultatet är möjligt att användas för att utveckla förståelsen för 

transformeringen av de nationella läroplanerna för grund- och gymnasieskolan till 

kommunala IT-strategier.  

 

Etiska	  överväganden	  
I varje studie som genomförs åligger det forskaren att närma sig studien objektivt, etiskt 

eftertänksamt och med stor noggrannhet (Jackson II, Drummond & Camara, 2007). I 

föreliggande studie beaktas de av Vetenskapsrådet (2002) presenterade forskningsetiska 

principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de av forskningen berörda angående 

forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Då föreliggande studie baseras på officiella 

kommunala IT-strategier vilka finns tillgängliga via Internet informeras eller tillfrågas inte 

kommunerna om ett deltagande i studien. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få ett 
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godkännande eller samtycke från potentiella respondenter i studien. (Vetenskapsrådet, 

2002). Liksom vid informationskravet så används officiella dokument som datamaterial i 

föreliggande studie och kommunerna har inte tillfrågats om ett deltagande och kan därför 

inte heller ge sitt samtycke till ett deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att 

respondenter som deltar i en studie ska skyddas. Personuppgifter och annan information 

vilken kan härledas till respondenterna ska förvaras på ett sätt som gör det otillgängligt för 

obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). I föreliggande studie kommer kommunernas anonymitet 

att bevaras. Analysen kommer inte att visa på brister eller felaktigheter vilket går att härleda 

till en specifik kommun. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får nyttjas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Med avsikt att i föreliggande studie säkerställa 

att analysen av de kommunspecifika IT-strategierna endast används som underlag i 

föreliggande studie kommer samtligt material som går att härleda till specifika kommuner att 

förstöras efter det att studien har färdigställts.  
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	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  	  	  	  	  	  	  
I en kvalitativ forskningsprocess uppstår resultatet som en följd av en ständig växelverkan 

mellan resultat och analys (Holme & Krohn Solvang, 1986; Denscombe, 1998). I 

föreliggande studie presenteras resultat och analys kombinerat. Anledningen till detta är att 

studiens resultat förstås genom en analys utifrån delarna i TPACK. Nedan presenteras 

resultat och analys av Skollagen (2010:800), de nationella läroplanerna (Skolverket 2011a; 

2011b) samt de kommunala IT-strategierna. Argumentet för att analysen även görs på 

Skollagen (2010:800) och de nationella läroplanerna (Skolverket, 2011a; 2011b) är att 

skapa möjlighet till förståelse för transformeringen från formuleringsarenan till innehåll i 

kommunala IT-strategier. Resultat och analys presenteras utifrån de tidigare beskrivs 

delarna i TPACK, varje komponent avslutas med att resultatet sätts i relation till studiens 

forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras resultaten av analysen i tre modeller vilka 

visar på hur resultatet av innehållsanalysen av Skollagen (2010:800) och de nationella 

läroplanerna (Skolverket, 2011a;2011b) har transformerats till innehåll i de kommunala IT-

strategierna.  

	  

Formuleringsarenan:	  Nationella	  mål	  och	  riktlinjer	   
Analysen av resultatet visar på att det i såväl Skollagen (2010:800) som i de nationella 

läroplanerna (Skolverket, 2011a;2011b) framgår att IT-användning och IT-kunskap ska 

vara en del av dagens skola. Övergripande visar resultatet på att IT ska vara ett verktyg 

vilket eleverna ska använda för att söka kunskap och information i lärandesituationer.  

 

Teknologisk	  kunskap	  	  

Resultatet av innehållsanalysen förstått med fokus på teknologisk kunskap visar på att det i 

de nationella läroplanerna (Skolverket, 2011a; 2011b) framgår att ”Eleverna ska kunna 

använda digitala verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” 

(Skolverket, 2011a, s.15; 2011b, s.10) Teknologisk kunskap uppstår enligt Mishra och Koehler 

(2006) när tekniken har ett syfte och används med avsikt att uppnå resultat i både arbete 

och fritid. Vidare att eleven i den svenska skolan ska ha tillräcklig kunskap om IT för att 

kunna använda den som ett verktyg för att utveckla sin egen kunskap. Elevens kunskap 

kring hantering av IT kan beskrivas avgörande för huruvida IT används som ett verktyg för 

att utveckla kunskap eller inte. Det beskrivs att eleverna ska använda tekniken som ett 

verktyg för att utveckla kunskap, att utveckla kunskap kan till viss del översättas till att 
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eleverna ska uppnå resultat med hjälp av tekniken som ett verktyg. I Skollagen (2010:800) 

och de nationella läroplanerna (Skolverket, 2011a;2011b) beskrivs teknologisk kunskap 

sammanfattningsvis som att eleverna ska ha kunskap kring IT-verktyg. Därutöver att de ska 

besitta tillräcklig kunskap kring hur de kan använda verktygen för att utöka sin kunskap 

och uppnå de i läroplanerna beskrivna målen för lärande.  

 

Pedagogisk	  kunskap	  	  

Resultatet av innehållsanalysen utifrån ett fokus på pedagogisk kunskap visar på att det i 

Skollagen (2010:800) och i de nationella läroplanerna (Skolverket, 2011a; 2011b) framgår 

att ”Eleverna ska ha tillgång till tidsenliga läroverktyg vilka behövs för att en tidsenlig 

utbildning ska kunna genomföras.” (Skollagen, 2010:800) Pedagogisk kunskap beskriver 

Mishra och Koehler (2006) uppstår när lärare har kunskap kring elevernas lärandeprocesser 

och därigenom kan integrera IT i undervisningen på ett pedagogiskt sätt. Analysen utifrån 

ett fokus på pedagogisk kunskap tydliggör att det i Skollagen (2010:800) och i de nationella 

läroplanerna (Skolverket, 2011a;2011b) framgår att eleverna ska ha tillgång till tidsenliga 

läroverktyg. Tillgången till verktygen kan till viss del beskrivas med att lärarna och den 

enskilda skolan ska säkerställa att eleverna har tillgång till IT-verktyg vilka är nödvändiga 

för att en tidsenlig utbildning ska kunna genomföras.  

 

Vidare framgår det i de nationella läroplanerna (Skolverket, 2011a; 2011b) att ”Skolan ska 

ta ansvar för att eleverna får kunskap kring en pedagogisk användning av IT i 

utbildningssammanhang. Detta genom att inkludera IT i lärandeprocessen.” (Skolverket, 

2011a s.10; 201b, s.7) Skolan beskrivs vidare ha ansvar för att IT integreras i elevernas 

lärandeprocesser. IT beskrivs således inte enbart som tillgängligt för eleverna i skolan utan 

att IT i själva verket även ska vara inkluderat i deras lärandeprocesser. Vidare beskrivs att 

skolan ska ansvara för att eleverna utvecklar en kunskap kring pedagogisk IT användning. 

En pedagogisk användning vilken till viss del kan relateras till det Mishra och Koehler 

(2006) beskriver i termer av att IT ska vara integrerat i elevernas lärandeprocess. Vidare att 

det är lärarnas kunskap kring elevernas lärandeprocess som avgör huruvida IT används och 

utnyttjas på ett pedagogiskt sätt i lärandesituationer eller inte.  
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Ämneskunskap	  	  	  

Resultatet av innehållsanalysen utifrån ämneskunskap (Mishra & Koehler, 2006) visar att 

det i Skollagen (2010:800) och i de nationella läroplanerna (Skolverket, 2011a; 2011b) 

framgår att Eleverna i grundskolan ska inhämta kunskap med hjälp av digitala verktyg, IT 

eller liknande artefakter i 6 av 20 ämnen. Ämnena som berörs är Matematik, svenska, 

svenska som andraspråk, teknik, bild och musik. (Skolverket, 2011, s. 21-279) Vidare 

framgår att 11 av 18 nationella gymnasieprogram omfattas av en kursplan som innehåller 

riktlinjer för användandet av digital teknik, IT eller likvärdiga artefakter. (Skolverket, 

2011b, s.18-52) Det framgår exempelvis att eleverna i grundskolan ska utveckla kunskap 

inom olika ämnesområden på följande vis: Bild: ”Genom undervisning i ämnet bild ska 

eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa bilder 

med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.” 

(Skolverket, 2011, s.20)  

 

Matematik: ”Vidare ska eleverna genom undervisning ges möjligheter att utveckla 

kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra 

beräkningar och för att presentera och tolka data.” (Skolverket, 2011, s.62)  

 

Eleverna på gymnasienivå ska i enlighet med citatet nedan utveckla kunskap med hjälp av 

IT i form av digitala verktyg eller andra IT-artefakter Engelska: ”Eleverna ska ges 

möjlighet att interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter på egen 

hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och media.”  

(Skolverket, 2011b, s. 53)  

 

Historia: ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av 

sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med 

hjälp av modern informationsteknik.” (Skolverket, 2011b, s.66)  

 

Matematik: ”I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att Utveckla sin 

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

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

 



	   33	  

Det går vidare att utläsa i kursplanen för Naturkunskap, Samhällskunskap, svenska och 

svenska som andraspråk på gymnasienivå att eleverna ska använda IT-verktyg för att söka 

kunskap och utveckla sitt lärande. Ämneskunskap beskriver Mishra och Koehler (2006) 

uppstår när lärare har kunskap inom det ämne de ska undervisa i. En kunskap som ska 

medföra att lärarna kan använda rätt IT-verktyg som ett stöd i undervisningen. I Skollagen 

(2010:800) och de nationella läroplanerna (Skolverket, 2011a; 2011b) framgår det att 

eleverna ska utveckla kunskap med hjälp av IT. Det framgår vidare i styrdokumenten att 

eleverna utifrån ämnesspecifika riktlinjer ska utveckla kunskap med stöd ifrån IT-verktyg. 

Vidare att eleverna inom de olika ämnena ska använda IT både som verktyg och som ett 

stöd i lärandeprocessen. Riktlinjer för vilka IT-verktyg som ska användas och hur 

verktygen ska användas framgår dock inte i de nationella läroplanerna.  

 

Transformeringsarenan:	  Kommunala	  IT-‐strategier	  

Inledningsvis ska noteras att resultatredovisning och analys inom transformeringsarenan 

inte innehåller några specifika källhänvisningar till de kommunala IT-strategierna. Detta 

med hänsyn till konfidentialitetskravet5.  

 

Övergripande i kommunala IT-strategierna beskrivs att såväl lärare som elever förväntas ha 

kunskap kring teknikanvändning och användandet av teknik som verktyg i 

lärandesammanhang. IT beskrivs framförallt som ett verktyg vilket ska gynna elevernas 

lärande. Vidare framgår att IT-verktygen ska fylla en funktion för såväl elever som lärare 

med avsikt att fungera som ett stöttande och utvecklande läroverktyg. Nedan presenteras 

resultat och analys utav de kommunala IT-strategierna utifrån de tre komponenterna i 

TPACK.  

 

Teknologisk	  kunskap	  	  

I samtliga kommunala IT-strategierna framgår det att elever och lärare på något sätt ska 

förhålla sig till och använda IT i samband med undervisning och utveckling av kunskap. 

Exempelvis framgår det att ”Alla medarbetare och lärare på skolan ska ha tillräcklig 

kompetens för att kunna använda digitala verktyg på bästa sätt.”  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Se	  Etiska	  överväganden.	  	  	  
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Teknologisk kunskap är något som Mishra och Koehler (2006) beskriver uppstår när 

tekniken fyller ett syfte eller när tekniken används med avsikt att uppnå ett förbättrat 

studieresultat. Precis som citatet ovan antyder så beskrivs lärarnas kunskap och intresse av 

teknikanvändning som en nyckelfaktor vid IT-användandet i skolan. I majoriteten av de 

kommunala IT-strategierna framgår det att lärare lärarna behöver ha rätt kompetens för att 

kunna använda sig av IT-verktyg i samband med undervisning. I flertalet kommunala IT-

strategierna beskrivs att tekniken ska användas på bästa sätt eller på ett sätt vilket fyller en 

funktion i samband med undervisning. Lärarnas kunskap är således väsentlig för att 

eleverna med hjälp av IT ska kunna uppnå så bra resultat i skolan som möjligt. Att lärarna 

har rätt kompetens kring IT-användning beskrivs vidare som en förutsättning för att 

eleverna ska lära sig hantera teknik på ett korrekt sätt vilket även förbättrar deras 

måluppfyllelse.  

 

I flertalet kommunala IT-strategier finns skrivningar likt ”IT ska vara en naturlig del av 

elevernas vardag och skolarbete. Datorn ska vara ett verktyg vilket gynnar elevernas 

kunskapsinhämtning.” Eleverna ska som citatet ger uttryck för kunna hantera IT på ett vis 

som gynnar deras lärande. Eleverna ska använda IT-verktyg som ett verktyg för att söka 

kunskap. I det fall datorer eller andra IT-verktyg ska kunna gynna elevernas 

kunskapsutveckling måste dessa artefakter fylla en funktion i elevernas lärandeprocess. 

Med andra ord IT-verktyget måste tillföra något i lärandet. I de kommunala IT-strategierna 

beskrivs IT-verktyg som verktyg vilka ska vara något utöver elevernas läroböcker. 

Tekniken ska förse eleverna med fler och bättre möjligheter till lärande och 

kunskapsutveckling.  

 

Mishra och Koehler (2006) beskriver inom ramen för TPACK att tekniken bör vara ett 

självklart inslag i såväl arbete som fritid. Då eleverna har kunskap kring datorn och 

använder denna som ett självklart inslag i sin utbildning kan ett antagande göras om att 

eleverna använder datorn som ett stöttande verktyg vilket i sin tur utvecklar deras 

möjligheter att eftersöka och utveckla sin kunskap. Exempelvis beskrivs med 

innebördsmässig likhet i ett fåtal kommunala IT-strategier att:”Elever och lärare ska 

använda datorer i det vardagliga arbetet med avsikt att öka måluppfyllelsen.” 

 

Att eleverna ska använda datorer som ett verktyg med avsikt att öka måluppfyllelsen 

innebär att tekniken tillskrivs ett syfte i form av att den ska öka elevernas måluppfyllelse. 
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Enligt Mishra och Koehler (2006) uppstår teknologisk kunskap delvis när tekniken har ett 

syfte eller när tekniken fyller en funktion.  

 

Innehållsanalysen av de kommunala IT-strategierna visade vidare att ett fåtal IT-strategier 

saknade en faktisk plan för användandet av IT. Detta genom att tekniken inte tillskrivs ett 

syfte eller en funktion i samband med utbildning. Exempelvis beskrivs i detta kommunala 

IT-strategier likt att ”Alla elever ska ha obegränsad tillgång till digitala resurser som 

möjliggör för ett digitalt lärande.” 

 

Vad som inte frekvent framkommer i de kommunala IT-strategierna är huruvida elever 

eller lärare ska använda IT eller digitala resurser som ett verktyg för att utveckla kunskap 

och ökad måluppfyllelse. Det framgår endast att tekniken ska finnas tillgänglig för 

eleverna, samt att tekniken ska möjliggöra ett digitalt lärande för eleverna. Vidare finns i 

flera strategier skrivningar likt att: Samtliga elever i kommunen ska kunna använda datorn 

som ett redskap samt kunna hantera de mest grundläggande programmen. Eleverna ska i 

enlighet med citatet ovan enbart ha kunskap kring datorn och dess funktioner med avsikt att 

kunna hantera de mest grundläggande programmen. Således beskrivs det att eleverna endas 

ska ha kunskap kring datorn som fristående digital artefakt och inte kring datorn som ett 

verktyg för lärande. Inte heller framgår det ifall datorn ska användas som ett verktyg med 

avsikt att öka måluppfyllelsen eller vad elevernas datorkunskap syftar till att resultera i. 

Mishra och Koehler (2006) beskriver att teknisk kunskap till viss del uppstår när människan 

har förståelse för hur tekniken fungerar men att kunskapen till största del uppstår när 

människan har förståelse för hur tekniken mer specifikt kan användas som ett stöttande 

verktyg i en lärandeprocess med avsikt att öka måluppfyllelsen. Att det i ett antal 

kommunala IT-strategier framgår att eleverna endast ska ha kunskap om datorn och 

tekniken i sig och inte en förståelse som knyter an till en lärandeprocess riskerar, utifrån ett 

TPACK-perspektiv, att medföra att datorn hanteras som en fristående artefakt snarare än ett 

verktyg för lärande och ökad måluppfyllelse.  

 

Vad som beskrivs i flertalet kommunala IT-strategier är dock att det behövs både en 

kunskap om IT i sig och att den bör användas som ett verktyg med avsikt att förbättra 

elevernas lärande. Exempelvis i termer av att: ”Genom en förståelse för och användning av 

tekniken ska fler vägar till kunskapssökande skapas.” Det beskrivs att lärare såväl som 

elever behöver ha kunskap kring teknikens möjligheter och funktionalitet. Vidare 
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tydliggörs vikten av att ha kunskap kring hur tekniken kan användas med avsikt att 

utveckla kunskapssökandet och skapa nya vägar till lärande. Detta är i linje med vad 

Mishra och Koehler (2006) beskriver som teknologisk kunskap. IT i form av till exempel 

datorn beskriv som en integrerad del i skolans undervisning och inte enbart som en 

fristående artefakt vilken eleverna ska kunna hantera. Snarare ska eleverna utifrån Mishra 

och Koehler ha kunskap kring IT med avsikt att kunna använda IT som ett verktyg för 

kunskapsutveckling. 

 

På vilka sätt beskrivs teknologisk kunskap i de kommunala IT-strategierna?  

I de kommunala IT-strategierna beskrivs teknologisk kunskap i huvudsak som att både 

lärare och elever ska ha kunskap och förståelse för teknikens funktionalitet samt att de ska 

kunna utnyttja funktionerna för att förhöja lärandet och öka måluppfyllelsen. I endast ett 

fåtal IT-strategier beskrivs i likhet med Mishra och Koehlers syn på teknologisk kunskap 

endast som att eleverna ska ha kunskap kring datorn och tekniken samt att tekniken ska 

finnas tillgänglig med avsikt att eleverna ska kunna använda dessa för en digitalt lärande. 

Det framgår således inte att eleverna ska använda tekniken som verktyg för att utveckla 

kunskapen, ej heller att lärarna ska integrera tekniken i undervisningen med avsikt att 

möjliggöra elevernas kunskapsutveckling. I huvudsak beskrivs det i strategierna att 

tekniken ska vara integrerad i undervisningen samt att tekniken ska fylla en funktion i 

samband med elevernas lärande. Att tekniken ska fylla en funktion i samband med 

undervisning avgörs till viss del av lärarnas förståelse för och kunskap om teknikens 

användningsmöjligheter. Hur tekniken kan användas för att fördjupa elevernas lärande och 

bidra till ökad måluppfyllelse. Nedan (se Figur 1) presenteras teknologisk kunskap i en 

sammanfattande figur. I rutan till vänster presenteras teknologisk kunskap utifrån Skollagen 

(2010:800) och de nationella läroplanerna (Skolverket, 2011a;2011b). I rutorna till höger 

presenteras teknologisk kunskap utifrån de kommunala IT-strategierna.   
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Figur 1, En översikt över hur teknologisk kunskap beskrivs i de nationella målen och riktlinjerna samt i de 
kommunala IT-strategierna   
 

Pedagogisk	  kunskap	  

Innehållsanalysen av de kommunala IT-strategierna visade på att det i majoriteten av 

strategierna framgår att lärare och elever på olika sätt uppmanas att använda teknik som 

pedagogiska verktyg för att förbättra kvalitén avseende undervisning och lärande. 

Exempelvis finns skrivningar likt ”IT ska som pedagogiskt hjälpmedel öka effektiviteten 

och kvalitén på undervisningen.” 

   

Mishra och Koehler (2006) beskriver att pedagogisk kunskap uppstår när lärare har 

kunskap kring elevernas lärandeprocesser. När läraren har kunskap kring hur eleverna lär 

kan denne på ett pedagogiskt sätt integrera IT i undervisningen. IT beskrivs som ett 

pedagogiskt hjälpmedel vilket ska fylla en funktion i samband med elevernas lärande. Att 

IT ska vara ett pedagogiskt hjälpmedel i samband med undervisning i skolan kan 

åskådliggöras genom det exemplifierande citatet: ”IT ska inte ses som en teknik i första 

hand utan som ett pedagogiskt och kommunikativt verktyg som är ett naturligt inslag i den 

pedagogiska verksamheten.” 
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IT beskrivs som ett självklart inslag i elevernas utbildning och ett verktyg vilket ska 

fungera som ett pedagogiskt stöd samt ett verktyg för att utveckla eller möjliggöra för 

kommunikation i samband med elevernas lärande. Det är funktionen och 

användarmöjligheterna i tekniken som uppmärksammas i majoriteten av IT-strategierna. 

IT-kunskap med fokus på pedagogik uppstår när lärarna har förståelse för de pedagogiska 

processerna och kan använda IT som pedagogiska verktyg vilka förstärker processerna 

genom vilka eleverna lär (Mishra & Koehler, 2006). I det fall tekniken behandlas som ett 

pedagogisk och kommunikativt verktyg med avsikt att förstärka eller utveckla elevernas 

lärande och lärarnas undervisning kan tekniken beskrivas som ett pedagogiskt läroverktyg. 

Exempelvis beskrivs detta innehåll i IT-strategierna likt att ”IT ska vara en integrerad och 

naturlig del i lärarnas arbete. Lärarna ska vidare ha förståelse för hur förutsättningarna 

för lärande kan utvecklas och förbättras med hjälp av IT.” 

 

Om lärarna ska kunna ha förståelse för hur förutsättningarna för lärande kan utvecklas och 

förändras med hjälp av IT ställer det krav på att lärarna också har förståelse för lärandets 

grundläggande förutsättningar. Således kan det förstås som att det är först när lärarna har 

förståelse för de pedagogiska processerna och förutsättningarna för lärande som de också 

kan förstå och utveckla elevernas lärandeprocesser med hjälp av IT. En förståelse för när IT 

kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla och förbättra lärandet. Dock 

beskrivs det i ett fåtal kommunala IT-strategier att IT inte ska användas enbart för att det 

finns tillgängligt ”Tekniken måste användas som ett pedagogiskt verktyg samt fylla en 

funktion annars riskerar det att bli ett hinder i undervisningen.” Även detta uttryck kan 

relateras till att lärarna måste ha förståelse för elevernas lärandeprocesser och därigenom 

även en förståelse för hur tekniken kan användas på ett pedagogiskt sätt med avsikt att 

förbättra och utveckla elevernas lärande. I det fall en lärare inte har förståelse för den 

pedagogiska processen riskerar tekniken att bli överflödig. Att det i ett fåtal kommunala IT-

strategier uppmärksammas att IT måste användas som ett verktyg och tillskrivas ett syfte 

kan antas tyda på att just dessa kommuner uppmärksammat ett behov av att lärarna initialt 

behöver ha kunskap om tekniken och sedan för hur de kan använda tekniken innan de 

slutligen integrerar teknik i utbildningssammanhang.  

 

Att pedagogerna behöver ha kunskap kring hur och när de ska använda tekniken i 

utbildningssammanhang beskrivs i majoriteten av IT-strategierna, exempelvis beskrivs det 

att ”Pedagogerna ska utbildas inom användandet av tekniken som pedagogiskt verktyg.” 
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Användandet av IT som pedagogiskt verktyg kräver att lärarna förstår den som ett verktyg i 

den pedagogiska processen istället för en fristående digital artefakt som inte fyller ett syfte i 

förhållande till utbildningen. IT beskrivs dock inte som ett verktyg vilket ska användas på 

ett aktivt sätt av läraren i undervisningen i samtliga IT-strategier. Exempelvis uttrycks att 

”Eleverna ska kunna hantera pedagogiska program.” eller att ”Eleverna ska kunna 

använda olika pedagogiska program både på CD-skiva och på Internet”. I detta fall kan 

det förstås som att tekniken till viss del ska ersätta lärarens och elevens samarbete. Vidare 

att läraren använder sig av tekniken som ett fristående verktyg vilket kan medföra en 

potentiell risk att IT verktygen används på sätt som inte är gynnsamma för den pedagogiska 

lärandeprocessen. Dock kan pedagogiska program anses vara användbara i det fall läraren 

har en god förståelse och kunskap kring dessa och därigenom kan säkerställa att eleverna 

använder programmen på ett för dem utvecklande sätt.  

 

På vilka sätt beskrivs IT ur ett pedagogiskt perspektiv i de kommunala IT-strategierna?  

I de kommunala IT-strategierna beskrivs IT framförallt som ett verktyg vilket ska gynna och 

förstärka utbildningsprocessen. IT ska vara ett verktyg vilket är integrerat i elevernas vardag. 

Vidare beskrivs det att lärarna ska ha kunskap och förståelse kring hur tekniken ska 

användas, detta med avsikt att säkerställa att tekniken fyller en pedagogiskfunktion. En 

tolkning här är att i de fall tekniken inte fyller en särskild funktion riskerar den istället att 

påverka elevernas lärandesituation negativt. Det beskrivs vidare i IT-strategierna att lärarna 

är i behov av ständig ut- och fortbildning kring hur de kan använda IT i lärandeprocessen 

men också kring vilka IT-verktyg som är lämpliga att använda. Lämpliga IT-verktyg 

uppmärksammas i några kommunala IT-strategier genom formuleringar om att så kallad 

felaktig hantering av IT i samband med utbildning kan få negativa konsekvenser för 

elevernas lärande. Sammanfattningsvis beskrivs den pedagogiska användningen av IT i de 

kommunala IT-strategierna främst som att IT ska vara integrerat på ett naturligt sätt i 

elevernas vardag. Vidare att IT ska användas som betydelsefulla verktyg för att utveckla och 

förbättra elevernas lärandeprocesser. Nedan (se Figur 2) sammanfattas resultat och analys 

med bäring på pedagogisk kunskap. I rutan till vänster presenteras pedagogisk kunskap 

utifrån Skollagen (2010:800) och de nationella läroplanerna (Skolverket, 2011a;2011b). I 

rutorna till höger presenteras pedagogisk kunskap utifrån innehållet i de kommunala IT-

strategierna.  
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Figur 2, En översikt över hur pedagogisk kunskap beskrivs i de nationella målen och riktlinjerna samt i de 
kommunala IT-strategierna. 

	  

Ämneskunskap	  	  

Resultatet av innehållsanalysen av de kommunala IT-strategierna utifrån ett fokus på 

ämneskunskap såsom den förstås inom TPACK tyder på att ingen av de kommunala IT-

strategierna innehåller en ämnesspecifik plan för arbetet med IT. I ett fåtal kommunala IT-

strategier finns dock riktlinjer i förhållande till lärarnas förståelse för ämne och teknik. 

Citatet är ett exempel ”Lärarna ska ha tillgång till rätt IT-verktyg så att de kan utveckla 

lärandet utifrån rådande förutsättningar.” Lärarna ska således enligt strategierna ha tillgång 

till IT i förhållande till den situation och det ämne som de ska undervisa i. Ämneskunskap 

menar Mishra och Koehler (2006) uppstår när lärare har förståelse för innehållet i ett 

specifikt ämne. En kunskap som sedan kan översättas i att lärarna kan använda sig av IT 

vilket förstärker och utvecklar elevernas kunskap och förståelsen i relation till det specifika 

ämnet. Detta skrivs till exempel fram som att ”Eleverna ska kunna hantera olika program i 

relation till ämnesområde. Programmen ska syfta till att öka elevernas ämnesförståelse.” 

 

De datorprogram som uppmärksammas kan antas vara program vilka ska syfta till att öka 

elevernas förståelse i relation till ämnet. Det beskrivs således att eleverna ska kunna hantera 
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digitala verktyg i form av datorprogram med avsikt att fördjupa ämneskunskapen. Dock 

framgår det inte hur programmen ska användas utifrån ämnesspecifika förutsättningar. 

Enbart att lärarna ska ha förståelse för olika ämnesspecifika förutsättningar och att eleverna 

sedan ska kunna hantera olika program i relation till lärarnas ämnesförståelse och utbud av 

pedagogiska lärprogram. I IT-strategierna framgår vidare betydelsen av att lärarna använder 

sig av vad som uttrycks som rätta pedagogiska program och att programmen tillför något till 

elevernas ämneskunskap. Exempelvis att ”Teknikens förutsättningar ska utvärderas med 

avsikt att rätt verktyg används i pedagogiska lärandesituationer.”   

 

Det beskrivs således att lärarnas ämneskunskap ska sättas i relation till kunskapen och 

förståelsen för IT. Detta med avsikt att lärarna ska kunna avgöra vilket IT-verktyg som är 

mest lämpat att använda i relation till ett specifikt ämne. Att rätt teknik används i rätt 

situation är något som lärarna enligt de kommunala IT-strategierna kontinuerligt måste 

utvärdera och korrigera. Exempelvis beskrivs det att ”Varje pedagog och arbetslag ska 

planera den dagliga utbildningen utifrån ett IT-perspektiv.”  

 

I majoriteten av IT-strategierna framgår det vad eleverna ska ha för kunskaper kring IT i 

förhållande till årskurs istället för i förhållande till ämne. Exempelvis framgår det att 

”Eleverna ska efter avslutad grundskola kunna hantera Powerpoint vid presentationer” 

Vidare framgår det även att ”Eleverna ska efter avslutad grundskola kunna hantera mejlprogram, 

ta emot och skicka mejl ifrån ett personligt mejlkonto.” Det som uttrycks i de kommunala IT-

strategierna är framförallt hur eleverna ska kunna hantera tekniken snarare än hur eleverna 

ska fördjupa sin kunskap med hjälp av IT-verktyg. Det beskrivs att eleverna ska använda 

exempelvis Powerpoint vid presentationstillfällen. Powerpoint skulle kunna beskrivas som 

ett verktyg vilket kan förbättra presentationstekniken eller som ett stöd för eleverna i sin 

lärandesituation. Det som dock inte tycks framgår är hur elevernas förståelse för hur 

användningen av Powerpoint ska bidra till fördjupad ämneskunskap.  

 

På vilka sätt beskrivs ämneskunskap ur ett IT perspektiv i de kommunala IT-strategierna? 

I de kommunala IT-strategierna finns inga specifika riktlinjer för hur lärare och eleverna ska 

använda IT och andra digitala verktyg inom specifika ämnen. Det som framgår i IT-

strategierna är att lärare ska ha ämnesspecifika kunskaper med avsikt att kunna säkerställa 

att, som det uttrycks, rätt IT och digital teknik används inom ramen för ett relevant 
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ämnesområde. Vidare framgår det att lärarna bör planera den dagliga verksamheten utifrån 

ett IT-perspektiv. Detta med avsikt att säkerställa att rätt IT-verktyg används på rätt sätt och 

vid rätt tillfälle i samband med elevernas lärande. Att de kommunala IT-strategierna inte 

omfattas av mer ämnesspecifika riktlinjer skulle kunna förstås som att de inte omfattas av 

kursplaner för den kommunala skolan. Nedan (se Figur 3) sammanfattas resultat och analys 

utifrån komponenterna i ämneskunskap. I rutan till vänster presenteras ämneskunskap 

utifrån Skollagen (2010:800) och de nationella läroplanerna (Skolverket, 2011a;2011b). I 

rutorna till höger presenteras ämneskunskap utifrån de kommunala IT-strategierna.  

	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3, En översikt över hur ämneskunskap beskrivs i de kommunala IT-strategierna. 
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DISKUSSION	  	  
Syftet med studien var att undersöka hur nationella utbildningsmål för IT transformeras till 

kommunala IT-strategier för skolan. Studiens urvalsprocess har visat att IT-strategier fanns 

tillgängliga via Internet för 38 av landets 290 kommuner. Att kommunerna inte har en IT-

strategi för skolan tillgänglig på Internet behöver det dock inte betyda att det över huvud 

taget inte finns en kommunal IT-strategi. Om det dock skulle vara på det viset att en 

kommun inte har någon strategi för IT-arbetet i skolan kan detta tänkas påverka den enskilda 

skolans arbete med IT. Vidare att det kan uppstå svårigheter för skolorna och lärarna med 

avseende på behov av stöd och en tydlig riktning i sitt arbete med IT i undervisningen. 

Analysen av de publicerade IT-strategierna har i föreliggande studie visat att 

transformeringen av de nationella målen och riktlinjerna sammantaget utifrån ett TPACK-

perspektiv visar bredd inom de tre fokuserade komponenterna: teknologisk kunskap, 

pedagogisk kunskap och ämneskunskap. Analysen visar dock även att det förefaller finnas 

en variation i hur strategierna behandlar dessa tre komponenter både till innehåll och 

omfattning.  

 

De i studien beskrivna teknologiska- och pedagogiska kunskaperna förefaller på det stora 

hela ha transformerats på ett sätt som går att relatera till nationella mål och riktlinjer. 

Behovet av teknologisk kunskap samt en förståelse för den pedagogiska IT-användningen 

där tekniken fyller ett syfte i samband med undervisningen är sådant som tydligt 

uppmärksammats i flertalet av de kommunala IT-strategierna. Det som däremot är mer 

begränsat beskrivet är tydliga direktiv relaterat till ämne. I relation till ämnesbeskrivningarna 

skulle det på ett tydligare vis än vad som nu tycks vara fallet kunna framgå hur IT ska 

användas samt vilken form av IT som ska användas i vilken situation. Detta skulle kunna 

underlätta för den enskilda skolan med dess lärare i arbetet med att realisera innehållet i den 

kommunala IT-strategin. 

 

Diskussionen kommer fortsatt att centreras kring de tidigare presenterade 

forskningsfrågorna: 1) På vilket sätt beskrivs teknologisk kunskap i de kommunala IT-

strategierna? 2) På vilka sätt beskrivs IT ur ett pedagogiskt perspektiv i de kommunala IT-

strategierna? 3) På vilket sätt beskrivs ämneskunskap ur ett IT perspektiv i de kommunala 

IT-strategierna? Vidare sätts innehållet i de kommunala IT-strategierna i relation till 

forskningsfrågorna och tidigare forskning.   



	   44	  

Teknologisk	  kunskap	  i	  de	  kommunala	  IT-‐strategierna	  	  
I de kommunala IT-strategierna uppmärksammas att lärarna behöver ha betydande förståelse 

för IT samt en teknologisk kunskap vilket gör att de kan använda IT-verktyg på bästa sätt i 

samband med undervisning. Att lärarna känner sig bekväma i hanteringen av IT-verktyg 

samt när lärarna upplever att de behärskar tekniken kan beskrivas som en viktig 

förutsättning för att IT-verktyg ska bli en självklar del av lärarnas undervisning. Till 

exempel beskriver Jordan (2011) att eleverna i många fall har en naturlig fallenhet för IT-

användande, men att lärare i många fall saknar nödvändig digital kompetens för att kunna 

svara upp mot ett avancerat användande av IT för elevernas lärande och kunskapsutveckling. 

För att lärarna ska bli mer bekväma i användningen av IT och därmed kunna möta elevernas 

behov av IT-användning framgår det i de kommunala IT-strategierna att lärarna ska erbjudas 

ut- och fortbildning inom IT. Goktas, Gedik och Baydas (2012) pekar även de ut betydelsen 

av att lärare får rätt support och utbildning så att de kan utveckla sin användning av IT i 

samband med undervisning. Samtidigt som det kan beskrivas vara av vikt att lärarna är 

bekväma med hanteringen av IT så kan det också antas vara centralt att lärarna har en tydlig 

vision på kommunal nivå att arbeta gentemot. Hylén och Skarin (2010) beskriver att den 

ideala IT-strategin dels består av en övergripande vision vilken förtydligar det övergripande 

syftet med en IT-implementation. I det fall lärarna har en förståelse för varför IT ska 

integreras i verksamheten samt vad IT-användningen ska leda till kan det antas att deras 

engagemang och vilja att använda IT ökar. Att lärarna därigenom kan känna en gemenskap 

med kollegor och medarbetare gällande att de arbetar mot samma mål i IT-användningen 

istället för att lärarna arbetar som enskilda individer.   

 

Det är inte enbart lärarnas behov av teknologisk kunskap som uppmärksammats i de 

kommunala IT-strategierna. I flertalet IT-strategier framgår även att tekniken ska ha ett 

tydligt syfte i samband med undervisningen. Företrädesvis finns formuleringar som villkorar 

att IT ska användas med målet att förbättra elevernas studieresultat. Utifrån Fullan (1991) 

går det att resonera i termer av att det i en kommunal IT-strategi bör framgå vilken funktion 

tekniken ska ha i samband med undervisning samt vilket syfte tekniken ska fylla i 

lärandeprocessen. Wang och Woo (2007) i sin tur menar att det inte räcker med att IT finns 

tillgängligt i skolverksamheten utan att IT måste ha ett tydligt syfte. I det fall tekniken inte 

tillskrivs ett tydligt syfte samt en tydlig funktion i de kommunala IT-strategierna kan det 

antas leda till att IT-verktygen inte används på ett sätt vilket gynnar elevernas 

kunskapsutveckling.  
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I några av de kommunala IT-strategier framgår det att eleverna endast ska ha kunskap kring 

datorn och tekniken som fristående artefakter och inte som ett digitalt verktyg vilket kan 

användas i samband med undervisning och lärande. Att IT beskrivs som fristående artefakt 

frånskild undervisningen kan möjligt tänkas inverka på hur eleverna erbjuds använda IT som 

verktyg för kunskapsutveckling. Wang och Woo (2007) menar att IT måste integreras fullt 

ut i skolans verksamhet, i läroplanen, det enskilda ämnet samt i varje enskild lektion för att 

skapa rätt förutsättningar för lärande. Vidare beskriver Vanderlinde, van Braak och Dexter 

(2010) att visionen för lärande och IT ska vara den samma. IT ska vara en naturlig av den 

praktiska skolverksamheten. I majoriteten av de kommunala IT-strategierna beskrivs det att 

IT ska vara en integrerad del i undervisningen. IT beskrivs som ett självklart inslag i 

elevernas vardag, ett verktyg vilket ska finnas tillgänglig för eleverna i skolan. I flertalet IT-

strategier beskrivs det att IT ska finnas tillgängligt för eleverna på ett sådant vis, att IT inte 

ska vara något speciellt utan att IT-verktygen ska finnas till lärares och elevers förfogande i 

de situationer där de anser att IT kan stötta lärandet. Det är dock av vikt att IT-verktygen 

finns tillgängliga samtidigt som de har en tydlig funktion vilken lärarna är medvetna och har 

kunskap kring. Tondeur, van Braak och Valcke (2007) menar att det oftast finns en skillnad 

mellan vad som uttrycks i läroplanerna och hur lärarna agerar i praktiken. Något som kan 

bero på att riktlinjerna i läroplanerna inte är tillräckligt tydliga. Om det framgår på ett tydligt 

sätt vilken teknik som ska användas och hur tekniken kan användas skulle det kunna 

underlätta för lärarnas användning av IT-verktyg i samband sin undervisning.  

 

Pedagogisk	  kunskap	  i	  de	  kommunala	  IT-‐strategierna	  
I de kommunala IT-strategierna beskrivs att IT ska användas som ett verktyg med avsikt att 

förbättra och utveckla den pedagogiska läroprocessen. För att tekniken ska kunna användas 

som pedagogiska verktyg beskrivs det, som tidigare nämnt, att lärarna ska ha förståelse för 

de tekniska aspekterna av IT-verktygen. Dock beskrivs det även att lärarna ska ha kunskap 

kring den pedagogiska möjligheten som kommer med IT-verktyg. Att använda IT i 

undervisningssammanhang är enligt Flanagan och Jacobsen (2003) för många lärare en 

osäkerhet. Något de menar kan underlättas dels genom en kontinuerlig utbildning av 

lärarna, dels att IT-verktygen tillskrivs en tydlig roll och funktion. Det vill säga i 

föreliggande studie - redan i den kommunala IT-strategin. Juhlin Svensson (2000) menar att 

hur digital teknik beskrivs i den kommunala IT-strategin även inverkar på hur den beskrivs 

i en skolas arbetsplan. Något som i sin tur inverkar på hur lärarna använder IT i samband 
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med undervisning. Det framstår således som betydelsefullt att det redan i den kommunala 

IT-strategin på ett tydligt vis beskrivs hur IT-verktygen ska användas i skolans praktik. I de 

fall det inte finns tydliga direktiv eller riktlinjer för lärarnas arbete med IT kan det tänkas 

leda till att elevernas möjligheter att använda sig av IT i samband med sin skolgång blir 

begränsade. Detta i linje med Flanagan och Jacobsen (2003) som beskriver en 

obehagskänsla hos lärare i samband med användning av IT som pedagogiska verktyg. I det 

fall lärarna får utbildning och tydliga direktiv kan det antas att deras förmåga att förstärka 

och utveckla elevernas lärandeprocesser med stöd av IT-verktyg förbättras.   

 

Utöver lärarnas kunskap och förståelse för den pedagogiska processen beskrivs det i de 

kommunala IT-strategierna att IT-verktygen även ska användas för att utveckla och 

förstärka utbildningsprocessen. För att en produktiv lärandesituation med stöd av IT-

verktyg ska kunna komma till stånd måste det enligt Wang och Woo (2007) finnas en tydlig 

strategi för IT-användandet. En strategi där IT-verktygens användningsområden och mål 

tydligt finns beskrivna. I det fall lärarna har tillgång till en tydlig plan för arbetet med IT 

och användande av IT-verktyg i en pedagogisk process skulle det kunna leda till att lärarna 

upplever en större säkerhet i användningen av IT. En tydlig plan skulle även kunna leda till 

att ett större antal lärare vågar och kan använda sig av IT-verktygen på ett sätt som 

utvecklar undervisningen och elevernas lärande. Ertmer och Ottenbreit-Leftwich (2012) 

beskriver att lärare i många fall behöver pedagogiska mål att arbeta gentemot snarare än 

teknologiska mål. I det fall lärare har mål vilka beskriver hur IT-verktyg ska användas i 

samband med undervisning eller hur IT-verktyg ska utveckla lärandesituationen kan det 

leda till att lärarna fokuseras mindre på de tekniska aspekterna av IT-verktygen och mer på 

de pedagogiska funktionerna. Tondeur, van Braak och Valcke (2007) menar här att lärare i 

många fall fokuserar på att utveckla och använda sina tekniska kunskaper snarare än 

kunskaperna kring pedagogisk användning av IT-verktyg.  

 

I det stora flertalet av de kommunala IT-strategierna som ingick i föreliggande studie 

beskrivs det att IT-ska vara ett verktyg som ska stötta lärarna och eleverna i det 

pedagogiska arbetet. Dock beskrivs det endast i ett fåtal av IT-strategierna att lärare och 

elever ska använda sig av pedagogiska lärprogram med avsikt att utveckla 

lärandesituationerna. Wang & Woo (2007) menar att en pedagogisk undervisning med IT-

stöd inte enbart kan genomföras enbart genom att ge eleverna tillgång till ett spel via datorn 

eller en websida. Forskarna menar vidare att IT-verktygen ska användas som 
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utbildningskomponenter vilka ökar elevernas förståelse. Det kan här tänkas att det finns en 

potentiell risk med att använda till exempel datorspel i samband med undervisning. I det 

fall lärarna inte har relevant kunskap och förståelse för datorspelen kan utfallet bli att 

elevernas lärande inte utvecklas eller förbättras med hjälp av just en digital artefakt. Wang 

och Woo (2007) menar att ett mer eller mindre okontrollerat användande av IT inte fyller 

någon mening utan snarare kan leda till att lärandet påverkas negativt.  

 

Ämneskunskap	  i	  de	  kommunala	  IT-‐strategierna	  
I de kommunala IT-strategierna beskrivs det att lärarna ska ha tillgång till IT-verktyg så att de 

kan utveckla och genomföra undervisning utifrån rådande och ämnesspecifika förutsättningar. 

Wang och Woo (2007) beskriver att rätt IT-verktyg ska användas vid rätt tillfälle i samband 

med undervisning. Forskarna menar mer specifikt att det i samband med undervisning behövs 

en medvetenhet kring varför IT ska användas inom det specifika ämnet, vad IT ska tillföra 

ämnesförståelsen samt hur IT kan stödja den pedagogiska lärandeprocessen. I det fall lärarna 

inte har förståelse för hur IT-verktygen skall underlätta eller gynna eleverna i sin förståelse för 

det specifika ämnet kan det tänkas leda till att IT-verktygen snarare hindrar än gynnar 

elevernas förståelse. Lärarna, menar Wang och Woo (2007), måste säkerställa att IT används 

till att i första hand fördjupa elevernas ämneskunskaper.   

 

Vidare framgår det i de kommunala IT-strategierna att eleverna ska kunna hantera olika 

datorprogram i relation till ämnesområde, samt att programmen ska syfta till att öka elevernas 

ämnesförståelse. Vidare framgår i en kommunal IT-strategi att teknikens förutsättningar ska 

utvärderas med avsikt att säkerställa att rätt pedagogiskt läroverktyg används i förhållande till 

ämnesområde och pedagogisk situation. Därutöver att varje lärare och arbetslag måste planera 

den dagliga utbildningen och verksamheten utifrån ett IT-perspektiv. Goktas, Gedik och 

Baydas (2012) menar att det är av stor vikt att skolorna har en tydlig IT-plan att arbeta utifrån. 

En IT-plan vilken innehåller beskrivningar av lämpligt kursinnehåll samt en beskrivning av 

lämpliga IT-verktyg. I några av de kommunala IT-strategierna beskrivs det vad eleverna ska 

kunna i förhållande till IT-kunskap och avslutad årskurs. Det som dock inte framgår är vad 

eleverna ska kunna i förhållande till ämnesspecifika områden eller hur lärare ska använda IT-

verktygen med avsikt att fördjupa elevernas förståelse för ämnet.  
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Slutsats	  	  
Studien har visat på att formuleringen av nationella IT-mål för skolan har transformerats till 

ett innehåll i kommunala IT-strategier vilket sammantaget visar på en bredd av långsiktiga 

strategier kopplat till användandet av IT i skolan avseende teknologi, pedagogik och ämne. 

Vidare framgår i denna policyanalys att det finns en betydande variation i både IT-

strategiernas omfattning och dess innehåll. Långt ifrån alla tre TPACK-komponenter 

återfinns med tydlighet i de analyserade IT-strategierna med att samtliga dock i någon mån 

innehåller skrivningar med bäring på teknologi, pedagogik och ämne. I flertalet IT-strategier 

är teknologi och pedagogik tydligast framskrivet medan kopplingar till ämne ges en mer 

begränsas uppmärksamhet. Gällande ämnesanknytning kan det tänkas att lärarna behöver 

mer stöd i de kommunala IT-strategier än vad som nu tycks vara fallet. Framförallt rörande 

hur lärarna ska fördjupa elevernas ämnesspecifika kunskaper med ett pedagogiskt stöd av 

IT-verktyg.    

 

Metoddiskussion	  	  
Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod. En kvalitativ metodansats innebär ett 

större fokus på innehållet i texten eller i den genomförda intervjun snarare än ett fokus på 

kvantifierbara mätningar (Bryman, 2011). Om studien hade genomförts utifrån en 

kvantitativ metod hade således såväl resultat som analys mest troligt sett annorlunda ut. I det 

fall hade innehållet i de kommunala IT-strategierna hade fått undersökas utifrån parametrar 

likt ”hur många av IT-strategierna uppmärksammar IT som pedagogiska verktyg?”. Då 

studien hade för avsikt att undersöka transformeringen från formuleringsarena till 

transformeringsarena var det i huvudsak innehållet inom de två arenorna som var av intresse 

att skapa en förståelse för. Således ansågs en kvalitativ metod vara mest lämpad.  

 

Studien har gjorts med inspiration från den hermeneutiska tolkningstraditionen med avsikt 

att analysera innehållet i kommunala IT-strategier. Den hermeneutiska tolkningstraditionen 

har främst kommit till uttryck i analysen, detta genom att innehållet i de kommunala IT-

strategierna analyserats i mindre delar utifrån TPACK med avsikt att få en förståelse för det 

totala innehållet i IT-strategierna. I det fall analysen gjorts utan en analys av de mindre 

beståndsdelarna utifrån analysverktyget TPACK hade studiens resultat kunnat bli 

annorlunda. Genom att jämföra de mindre delarna i IT-strategierna med den kompletta 

helheten skapades i studien en förståelse för relationen mellan de mindre delarna och det 

totala innehållet i IT-strategierna. De inslag i den hermeneutiska tolkningstraditionen som 
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använts i studien bedöms därmed ha bidragit till förståelsen för innehållet i de kommunala 

IT-strategierna samt förståelsen för studiens resultat.  

 

Urvalet av kommunala IT-strategier gjordes initialt via en sökning på google.se. Detta med 

målet att öka möjligheterna att återfinna IT-strategierna publicerade på kommunernas 

webbsidor. I studien gjordes ett aktivt val att inte initialt söka via den kommunala webbsidan 

då det vid piloturvalet visade sig ge fler träffar via google.se än vid en sökning via de 

kommunala webbsidorna och då identiska sökord användes. Pilotsökningen gjordes via både 

google.se och den kommunala hemsidan. Det visade sig att sökningen via google.se gav fler 

träffar än sökningen via den kommunala webbsidan samt att IT-strategierna var mer 

lättåtkomliga via en sökning på google.se. Således gjordes en sökning via google.se initialt 

vid det faktiska urvalet av kommunala IT-strategier i studien.  

 

Att studien baserades på kommunala IT-strategier vilka hämtades från Internet medförde en 

viss osäkerhet kring materialets äkthet. Bryman (2011) menar att forskare bör ha i åtanke att 

Internet kan innehålla en stor del felaktiga dokument vilka vid en studie kan påverka 

resultatet negativt. För att till så stor del som möjligt säkerställa dokumentens äkthet och 

trovärdighet användes endast IT-strategier vilka fanns publicerade inom ramen för den 

kommunala webbsidan på Internet. För att ytterliga säkerställa materialets äkthet skulle 

samtliga kommuner vilka omfattades av studien ha kunnat kontaktas för att säkerställa att de 

hade en kommunal IT-strategi för skolan publicerad via webbsidan. Vidare skulle även 

kommunerna kunnat kontaktas med avsikt att be dem skicka en kommunal IT-strategi för 

skolan. Ett aktivt val gjordes att inte kontakta de enskilda kommunerna. Detta med avsikt att 

kunna ta del av de dokument som fanns tillgängliga på Internet snarare än dokument som 

kommunerna i så fall gett mig tillgång till. I det fall kommunerna hade tillfrågats att skicka 

en IT-strategi för skolan ansågs det finnas en risk med att kommunerna kunde skicka 

felaktigt material eller material vilket inte fanns publicerat för allmänheten. Således gjordes 

ett val att använda kommunala IT-strategier vilka fanns publicerade på Internet.  

 

De kommunala IT-strategier som användes i studien varierade i omfattning. Den mest 

omfattande bestod av 31 sidor och den minst omfattande bestod av 1 sida. IT-strategiernas 

skillnad i omfattning kan till viss del ha påverkat resultatet i studien negativt. Detta då IT-

strategin på 31 sidor omfattades av betydligt mer information och riktlinjer än den IT-

strategi vilken endast var 1 såda lång. Dock användes samtliga IT-strategier som uppfyllde 
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de för urvalet uppsatta kriterierna. I det fall IT-strategin uppnådde kriterierna omfattades den 

av studien. Samtliga IT-strategier analyserades med samma analysmetod, dock togs det i 

beaktning att IT-strategierna var av olika mängd innehåll. 

 

I studien analyserades de kommunala IT-strategierna utifrån det teoretiska ramverket 

TPACK. Detta med avsikt att kunna se hur riktlinjerna i Skollagen (2010:800), den 

nationella läroplanen transformerats till ett innehåll i kommunala IT-strategier. TPACK 

innebar att analysen kunden göras utifrån mindre delar av dokumenten för att sedan kunna 

dra mer omfattande slutsatser utifrån analysen i sin helhet. Potentiellt hade studien kunnat 

utföras utan användning av TPACK, detta hade dock medfört att analyserna hade blivit mer 

generella och att resultatet av innehållsanalysen av Skollagen (2010:800) och den nationella 

läroplanen potentiellt blivit något annat än analysen av de kommunala IT-strategierna. Detta 

hade då kunnat visa på att det inte finns något samband mellan formuleringsarenan och 

transformeringsarenan. Genom att använda TPACK som utgångspunkt för analysen kunde 

samtliga dokument analyseras utifrån samma förutsättningar. Då TPACK var ett på förhand 

konstruerat och i forskning redan prövat analysverktyg fanns det även riktlinjer för de olika 

delarna i analysverktyget. Delar som användes som utgångspunkt för analysen. TPACK i 

studien bidrog till att tydligheten i analysen och resultatet förbättrades.  
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FRAMTIDA	  FORSKNING	  	  
Utifrån genomförd studie ges förslaget till framtida forskning att undersöka hur de 

kommunala IT-strategierna, inom ramen för transformeringsarenan, översätts i den praktiska 

skolverksamheten. Hur bemöter den enskilda skolan riktlinjerna och målen med IT-

användning och IT kunskap?  

 

Förslag på ytterligare framtida forskning är att studera hur innehållet i de ämnesspecifika 

läroplanerna ser ut i förhållande till IT-användning. Finns det en mer övergripande, 

nationell, plan med IT-användandet i ämnesundervisning eller är det upp till den enskilda 

skolan och läraren att besluta vilket IT-verktyg som ska användas i vilken lärsituation? 

Något som ställer höga krav på lärarnas IT-kunskap och förståelse för IT-verktygen.  
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