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Sammanfattning 

Som ett led i sin utveckling av skolväsendet, har Umeå kommun nyligen startat en implementering av 

en ny lärplattform kallad Lärum. Då denna plattform är ny, har fokus i stort legat på lärarnas 

uppfattning om denna, och hur integreringen i undervisningen skall ske. Detta då ett av de uttalade 

målen med plattformen syftat till att minska denna grupps arbetsbelastning. Mindre tid har således 

funnits att undersöka rektorernas roll i denna process. 

Denna studie presenterar hur rektorer inom Umeå kommun beskrivit implementeringsprocessen av 

lärplattformen Lärum. Utgångspunkten med uppsatsen har varit att undersöka vilka kontradiktioner 

som uppstått, genom att ställa det planerade tillvägagångssättet mot det praktiska arbetet kring 

implementeringen, och vilka faktorer som influerat och påverkat denna process. 

Inom ramen för studien intervjuades sju rektorer, där dessa fick svara på frågor om, och resonera 

kring hur de arbetat med implementeringen av Lärum. Vidare fick rektorerna berätta om hur de sett 

på sin roll som ledare, vilka faktorer de ansåg påverkat processen och hur de har hanterat och arbetat 

med dessa faktorer. 

Studien har med stöd av ett hermeneutiskt förhållningssätt och den kulturhistoriska aktivitetssteorin 

kunnat påvisa att rektorernas uppfattning om de centrala riktlinjerna i stor grad har påverkat 

implementeringen. Hur rektorn i den lokala skolmiljön uppfattar, tolkar och sedan praktiserar 

implementeringen utifrån lokala resurser har varit bidragande faktorer till denna uppfattning.  

Framförallt har så kallade piloter, vilket utgjorts av personer särskilt utbildade för implementeringen, 

visat sig vara nyckelpersoner för denna. Studien har därmed kunnat visa på hur piloterna i stor 

utsträckning ersatt rektorernas roll i processen. 

 

Nyckelord: IKT, Aktivitetsteori, Ledarroll, Riktlinjer 
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Inledning 

Den generella utvecklingen i samhället har sedan internets födelse i mångt och mycket handlat om de 

möjligheter och hinder som den digitala kommunikationsformen för med sig. Digitala identiteter 

skapas på Facebook, skolarbeten skrivs med hjälp av Google Docs, bankärenden sköts via bankdosor 

och de lokala butikerna har flyttat ut för att bedriva e-handel. Då denna digitaliseringsprocess numera 

återfinns inom alla aspekter av vår vardag, är likaså de områden som diskuteras därinom av samma 

mångfald; från de enskilda användarnas integritet och rättigheter på internet upp till hur utvecklingen 

skall hanteras på regeringsnivå. Den svenska regeringen poängterar i sin IT-politik att denna syftar till 

att främja möjligheter inom digitaliseringsprocessen, men även reglering av kommunikation och 

säkerhetsaspekter är belysta (www.regeringen.se). 

En av de mest uppenbara länkarna mellan regering och samhälle är skolväsendet, som på intet sätt 

stått oberörda av ovan nämnda digitalisering. Med nya möjligheter till informationssökning och 

kunskapsinhämtande behöver den svenska skolan hitta vägar att anpassa sig. Att Skolverket arbetar 

med att främja IT-användningen i skolan genom olika insatser för att på så vis utveckla skolan till en 

digital lärmiljö och utveckla elevers digitala kompetens pekar tydligt på denna anpassning 

(www.skolverket.se).  

Med nationellt omfattande mål för denna utveckling ligger ett stort ansvar hos landets kommuner att 

erbjuda sina medborgare möjligheter att kunna tillgodogöra sig dessa kunskaper inom ramen för de 

kommunala skoluppdragen. Vad som kommit att bli ett allt större inslag i utbildningsanordnares 

verksamhet är bruket av så kallade lärplattformar, som återfinns i olika utformningar och med olika 

funktioner. Dessa används inom alla typer av utbildningar och i olika stor utsträckning. Umeå 

kommun har sedan en tid arbetat med en ny sådan plattform, kallad Lärum, för att på så vis driva ovan 

nämnda utveckling framåt. Denna plattform omfattar samtliga anställda inom kommunen 

skolverksamhet och elever inom alla skolnivåer, men även vårdnadshavare till barn och ungdomar. 

Med andra ord står många av kommunens medborgare inför, eller befinner sig i, en omfattande 

förändring som har sin bakgrund i den digitala utvecklingens påverkan på skolans verksamhet. En 

central roll i denna implementeringsprocess faller på rektorerna för respektive skola, då de fungerar 

som de ytterst ansvariga för dessa, och därmed fungerar som en knutpunkt mellan lärare, elever och 

vårdnadshavare. Hur har rektorerna hanterat denna process, och vilka olika förutsättningar har de 

haft utifrån sin skolenhets kontext. Hur har kontexten influerat och påverkat processen? Har riktlinjer 

från ledningshåll varit ett stöd eller hinder för rektorernas arbete? Dessa delar är något som Umeå 

kommun hittills inte haft möjlighet att undersöka, och det återfinns därmed en kunskapslucka inom 

området som denna uppsats ämnar bidra till att börja täcka. Att genom en studie av rektorernas roll i 

implementeringsprocessen, även undersöka denna förändringsprocess som de nu befinner sig inom. 

Genom att använda kulturhistorisk aktivitetsteori återfinns ett verktyg för att studera förändringar, 

hur dessa kan uppstå och tolkas. En förändring innebär många gånger att konflikter uppstår både på 

individ- och organisationsnivå, men samma förändring kan även bidra till en utveckling, vilket detta 

verktyg kan bidra till att poängtera (Nilsson 2011). 

 

Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att utifrån rektorers upplevelser, undersöka vilka kontradiktioner som har 

uppstått inom implementeringsarbetet med Lärum genom att ställa kontextuella faktorer så som 

skolmiljöns normer, värderingar, antaganden och tillgängliga resurser, mot de centrala riktlinjer som 

gäller för implementeringen. 

Till uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

1. Hur har rektorerna, utifrån sin enhets kontext, upplevt de riktlinjer som delgetts för 

implementeringen av Lärum?  

http://www.regeringen.se/
http://www.skolverket.se/
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2. Hur har rektorerna, utifrån sin enhets kontext, hanterat eventuella problem som har 

uppkommit?  

3. Vilka kontradiktioner har uppstått mellan upplevelsen av riktlinjerna, och det faktiska arbetet 

vid skolenheten? 

 

Bakgrund och tidigare forskning 

För att beskriva vårt syfte och frågeställningar följer här nedan bakgrunden till implementeringen av 

Lärum och syftet med projektet, följt av tidigare forskning som behandlar det område vi valt för vår 

studie. Till sist presenteras det teoretiska ramverk vi tagit stöd av i vår analys. 

 

Lärplattformen Lärum 

Implementeringen av lärplattformen Lärum är ett projekt som påverkar skolväsendets verksamhet 

inom Umeå kommun genom att de tidigare separata systemen med sina tillhörande funktioner tas bort 

och ersätts med en plattform som samlar alla system på ett och samma ställe. Förhoppningen är att 

Lärum ska fungera som ett administrativt stöd för lärare och därmed minska arbetsbelastningen, då 

administreringen i de separata systemen har upplevts som ett problem bland lärare. Genom att frigöra 

tid från de administrativa uppgifterna så är förhoppningen att lärarna får mer tid med eleverna vilket i 

sin tur ska främja elevernas lärande och utveckling. Syftet med lärplattformen är även att den ska 

underlätta kommunikationen, samarbetet och planeringen för lärare, elever och vårdnadshavare men 

även främja lärandet för elever. Genom att samla all information på ett och samma ställe förväntas 

detta leda till en ökad transparens där vårdnadshavare kan vara mer delaktiga i sitt barns utveckling 

(Umeå kommun, 2015). 

Vidare knyter projektet an till kommunens övergripande IT-strategi, som i sin tur är förankrad i EU:s 

åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. En utav dessa gäller den digitala kompetensen, och 

att utveckla denna hos eleven är något som är genomgående i kommunens vision. Alla barn och 

ungdomar i Umeå kommuns förskolor och skolor ska under sin skoltid få utveckla sin digitala 

kompetens som en naturlig del av lärandet. Skolan ska ge de kunskaper och förutsättningar våra elever 

behöver för att leva i ett modernt samhälle. Informationskompetens, kommunikationsförmåga, 

kreativitet och ett etiskt förhållningssätt kommer att vara centralt för ett gott medborgarskap i ett 

globalt, hållbart samhälle (Umeå Kommun).  

Inom den gemensamma strategin för IT i skolan nämns även betydelsen av IT-pedagoger i 

verksamheten, samt att säkerställa tillgången till relevant utrustning som stödjer digitalt lärande för 

eleven vilket kan härledas till Lärum, och dess implementering. Det officiella beslutet om att projektet 

startade tillkännagavs vecka 24 2014 och dessförinnan hade förhandlingar och möten med 

leverantörer ägt rum. 

Mer konkret innebär projektet att skolorna själva får bestämma i vilken takt implementeringen ska ske 

ställt mot den deadline som infinner sig i september 2015, då tidigare system försvinner och ersätts 

med Lärum. Skolorna erbjöds även att agera piloter för implementeringen, vilket innebär att man 

ligger i framkant och testar lärplattformen i skarpt läge inom vissa områden. Förhoppningen med den 

här typen av arbetsmetod är att berörda parter inte ska behöva uppfinna hjulet två gånger på så sätt att 

om en skola upptäcker ett lyckat sätt att arbeta med Lärum så kan man instruera övriga skolor att följa 

samma linje.  

En ytterligare utgångspunkt med implementeringsarbetet är att alla skolor inom Umeå kommun inte 

kan starta i samma fas, då resurser för eventuell problemhantering måste spridas ut under 

implementeringsperioden. 
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Tidigare forskning 

Rektorns roll och hens förhållande till teknik och riktlinjer 

Då rektorn som tidigare nämnt många gånger fungerar som ett nav i skolans verksamhet, i en position 

mellan lärare, vårdnadshavare och ledning, är dennes roll också av stor vikt vid implementering av 

IKT. Al Sharia & Watters (2012) menar att rektorn behöver använda sig av strategier som uppfattas 

som uppmuntrande och stödjande bland personalen, samt vara bra på att prioritera och tillhandahålla 

resurser för att kunna leda och driva implementeringen framåt. Att rektorn framhålls som en ledare 

vid implementeringar stöds även av Chen (2013), som menar att den ledande rollen för rektorer krävs 

för att IKT ska kunna integreras i undervisning, administration och kommunikation på ett 

framgångsrikt sätt. 

För IKT-koordinatorer har en närhet inom skolmiljön poängterats, liksom en formell roll inom 

beslutsfattande på ledningsnivå. Detta tillsammans med en uppfattning som stark ledare bland 

personalen, samt ett tätt samarbete med rektorn är något som förespråkas (Tondeur, Cooper & 

Newhouse, 2010). Då det i många fall handlar om implementering av ny teknologi, innebär detta även 

att en rektors personliga uppfattning om teknik på ett generellt plan har betydelse. Beroende på vilket 

förhållningssätt en rektor har till teknik överlag, påverkar detta ledarskapet inom ramen för 

implementeringsprocessen, som sedan har en effekt på den övergripande processen i sig (Afshari et 

al.2009).  

Som i fallet med Lärum, har ett politiskt beslut fattats på kommunal nivå, vilket sedan via personer i 

ledande positioner utmynnat i olika direktiv för implementeringen. Sett till implementering av IKT 

generellt kan dessa se olika ut, men givet är att dessa har en effekt på processen. En positiv effekt dessa 

kan ha, är att de kan bidra till en hantering och strukturering av arbetet, för att på så vis skapa mening 

inför en förändring för de som påverkas av den (Karagiorgi, 2005). Dock innebär detta inte alltid att en 

klarhet återfinns inom hur riktlinjerna i sig skall tolkas, särskilt i de fall då dessa inte återfinns på 

detaljnivå. Denna form av styrning blir helt enkelt många gånger otillräcklig, då de inte belyser själva 

implementeringsprocessen i sig, utan lämnar över ett slags abstrakt ansvar till rektorerna ifråga 

(Tondeur et al. 2007). 

Med andra ord kan riktlinjerna tolkas olika, beroende på vem det är som läser dessa. Givet de ovan 

nämnda faktorerna såsom ledarskapsstil och förhållande till teknologi, kan två rektorer dra vitt skilda 

slutsatser om hur en implementeringsprocess skall genomföras. Utifrån samma riktlinjer kan inte 

samma förhållningssätt förväntas, och därmed inte heller samma resultat, utan en hänsyn måste tas 

till de kontextuella faktorerna (Hadjithoma-Garstkac, 2011).  

 

Kontextens betydelse 

Kontext kan definieras som ett sammanhang inom vilket ett fenomen äger rum, och har därmed en 

bred betydelse. Till sammanhang kan olika aspekter kopplas, bland annat sociala, kulturella, politiska, 

socio-ekonomiska eller teknologiska. Vad som dock står klart, är att dessa olika aspekter som utgör ett 

sammanhang eller en kontext är svåra att frikoppla från fenomenet som studeras, och vice versa. 

Delarna påverkar och influerar varandra. Att IKT aldrig implementeras i ett vakuum belyser 

kontextens betydelse, om denna arbetar för eller emot det nya verktyget samt huruvida dess potential 

kan uppnås (Pettersson & D. Andersson 2013). Liksom ett starkt ledarskap som driver 

implementeringen framåt, så påverkar ett positivt skolklimat integreringen av IKT. Ett extrovert 

sådant som präglas av samarbete, öppenhet, förändringar och förbättringar tenderar att vara mer 

mottagligt för implementeringsprocessen och belyser hur klimatet påverkar, i positiv eller negativ 

bemärkelse (Hadjithoma-Garstka 2011). Andra faktorer som ryms inom den kontextuella ramen är 

vilka kulturella värderingar som verksamheten delar. Dessa är av stor vikt för en 

implementeringsprocess då bland annat en öppenhet till förändring och mångfald lyfts fram som 

positiva, då de främjar kommunikation och samarbete (Zhu 2012).  
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Givet kontextens betydelse, behöver således centrala direktiv och riktlinjer ta hänsyn till 

verksamhetens skolklimat, rektorns ledarskap och de kulturella värderingar som är kopplade till 

respektive miljö. Dock återfinns här en problematik då direktiven behöver vara allmängiltiga och 

applicerbara på mer än en skolmiljö, vilket lett till att ett informellt lärande vid denna typ av 

implementeringsprocess har förordats. Ett visst mått av oklarhet i direktiven kan med andra ord skapa 

ett utrymme för de kontextuella faktorerna att sätta sin prägel, för att på så vis möta behoven inom 

respektive verksamhet (Granger et al 2002). Sett till de delar som nämnts ovan ryms det flera 

problemområden inom en implementering av IKT.  

Motsättningar kan uppstå mellan dessa på olika vis, exempelvis mellan förhållandet till riktlinjer och 

en skolas miljö, eller mellan de kulturella värderingar som ryms inom skolmiljön och rektorns 

förhållande till teknik. Med hänsyn till detta har vi sett en nödvändighet att använda oss av en 

teoretisk modell som är applicerbar på området, och som kan bidra till en ökad förståelse för dessa 

komplexa förhållanden. 

 

Teoretiskt ramverk 

Den kulturhistoriska aktivitetsteorin (CHAT), är en modell som kan användas för att identifiera 

kontradiktioner inom en aktivitet. Vad som är en kontradiktion eller ej går att diskutera beroende på 

hur den har uppstått, hur djupt rotad den är eller hur den ter sig. Men vi har valt att se det som en 

motsättning mellan olika delar i det vi studerar, det vill säga implementeringen av Lärum, där 

exempelvis ett på förhand bestämt direktiv motsätter sig hur delar av den praktiska verksamheten 

fungerar. Dessa kontradiktioner kan därför innebära hinder inom aktiviteten, men arbetet med att 

utveckla verksamheten står i relation till dessa vilket betraktas som en drivkraft till förändring och 

därmed också ett lärande. 

Den ursprungliga modellen utvecklades av Vygotsky (1978) inom ramarna för den sociokulturella 

teorin, där han beskriver att människan inte reagerar direkt på omvärldens stimuli, utan använder sig 

av redskap för att tolka och förstå sin omvärld, vilket beskrivs som en medierande aktivitet.  Denna 

interaktion återfinns i den övre delen av modellen med delarna subjekt, objekt och medierande 

redskap. Att en människa, eller en grupp av människor använder sig av ett redskap för att uppnå ett 

mål med ett visst utfall kan ses som ett grundläggande exempel för att illustrera denna medierande 

aktivitet. Redskapet behöver inte vara ett fysiskt ting och Vygotsky använde sig av språket för att 

illustrera idéen att människan använde sig av redskap för att tolka och förstå sin omgivning. Fokus 

ligger snarare på hur en människa, eller en grupp av människor tillägnar sig en kultur än att lärande 

och utveckling ses som en individuell isolerad process.  

I en senare version utökade Engeström (1987) denna modell för att kunna applicera teorin i ett 

arbetslivssammanhang med delarna regler, gemenskap och arbetsdelning vilket tar hänsyn till de 

kontextuella och kollektiva faktorer som reglerar den ovan nämnda aktiviteten. De regler som 

påverkar verksamhetssystemet kan beskrivas med vilka uppfattningar som finns för att bedriva 

verksamheten, exempelvis arbetsbeskrivningar och säkerhetsbestämmelser. Det kan ses som ramarna 

inom vilken verksamheten förhåller sig. I gemenskapen finns de personer som inom samma 

verksamhet arbetar efter samma mål. Verksamheten kan således variera i storlek och omfång 

beroende på vad som studeras. Vi har inte kunnat begränsa verksamheten till rektorernas skolor då 

implementeringen berör olika parter och personer inom Umeå kommun som på ett eller annat sätt 

varit delaktiga i implementeringsprocessen. Arbetsdelningen beskriver hur uppgifter fördelas på 

personerna inom verksamheten (Nilsson, 2011), det vill säga hur arbetsuppgifter har fördelats inom 

ramarna för implementeringen av Lärum inom Umeå kommun. Arbetsdelningen begränsas inte till 

individnivå, utan det handlar mer om roller, vilka som ska utföra vad. Inom ramen för 

implementeringen så tillsattes en support för att besvara frågor av en mer funktionell karaktär kopplat 

till lärplattformen, vilket kan beskriva arbetsdelningen i ett verksamhetssystem. Vi kommer mer 

ingående presentera denna modell och de olika delarna ställt mot implementeringen av Lärum, utifrån 

rektorns perspektiv senare i analysdelen och illustrera tankesättet med grafiska modeller. 



5 
 

 

Modellen har använts inom ett flertal områden, bland annat för 

att analysera implementering av IKT (Madyarov, 2012; Kirkup & 

Kirkwood, 2005; Pettersson & Olofsson, 2013), och är således 

användbar inom studier av organisatoriska processer. På 

organisationsnivå skulle modellen kunna beskrivas genom att 

subjektet använder sig av medierande redskap för att nå 

objektet inom ett verksamhetssystem (Yamagata-Lynch, 2010).  

För att konkretisera och applicera modellen på Lärum, så kan 

det jämföras med att användaren (elever, lärare, 

vårdnadshavare rektorer med flera) ska använda sig av lärplattformen för att på så sätt minska 

administrationen samt öka både kommunikationen och transparensen mellan användarna. Modellen 

tar även hänsyn till kontextuella faktorer så som kulturella- och historiska aspekter vilka influerar, 

påverkar eller hindrar ett visst utfall inom systemet. Komponenterna kan med fördel studeras separat, 

däremot så lever dessa i symbios med hela verksamhetens dynamik vilket måste tas hänsyn till om 

dessa skall lyftas ut (Nilsson, 2011).  Modellen är överskådlig på så sätt att det går att få en 

övergripande blick över verksamheten, genom att studera och beskriva de olika komponenterna. Men 

för att kunna identifiera kontradiktioner så behöver olika komponenter studeras separat och mer 

djupgående samtidigt som den utvalda komponenten inte kan frikopplas helt från de andra 

komponenterna, då de tillhör samma verksamhetssystem.  

Uppsatsen syftar till att belysa vilka kontradiktioner som har uppstått mellan rektorns upplevelser 

(subjekt) med tillhörande kontext (normer, värderingar, antaganden och tillgängliga resurser) mot de 

centrala riktlinjerna för implementeringen (regler). På så sätt har vi valt att avgränsa oss till- och 

använda oss av det teoretiska ramverket genom att studera kontradiktioner mellan subjekt och regler, 

samtidigt som vi beaktar och framhäver de andra komponenterna genom att studera den kontext som 

implementeringen har ägt rum inom.  

Denna rapports analysdel omfattas även av begreppet konflikt, så som det beskrivs av Sannino (2008). 

En konflikt innebär ett symptom på en kontradiktion men där kontradiktionen är av en strukturell 

karaktär innebär en konflikt en motsättning på ett individuellt plan. Det finns således en relation 

mellan konflikter och kontradiktioner, och genom att intervjua subjektet kommer vi få tillgång till 

upplevelser av implementeringen och på så sätt kunna identifiera konflikter som har uppstått på ett 

personligt plan för att sedan kunna analysera om konflikterna går att härleda till ett mer strukturellt 

plan. 

“Conflicts differ from contradictions in that they relate to personal and interpersonal crises 

and affect individual short-time action. Contradictions instead are systemic tensions within a 

collective activity and/or between multiple activities and have a much longer life cycle. The 

roots of conflicts lay in contradictions.” (Sannino, 2008). 

 

Metod 

Nedan följer undersökningens metoddel som består av vårt val av metod, hur urvalet gjorts, skapandet 

av vår intervjuguide samt genomförandet av intervjuerna. Därefter följer ett avsnitt där vi återger hur 

de forskningsetiska principerna förvaltats i vårt arbete, följt av hur data bearbetats och analyserats. 

Avslutningsvis återfinns en metoddiskussion som tar upp ställningstaganden som gjorts, samt vilka 

faktorer som kan ha påverkat dessa. 

Val av metod 

Sett till syftet och de frågeställningar som formulerats för denna studie, så kan dessa inte besvaras med 

hjälp av kvantifierad data i form av exempelvis en enkätundersökning, utan hänsyn måste tas till 

informanternas beskrivning av det sociala sammanhang de vistas i. En del av den kritik som kvalitativa 
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forskare riktar mot kvantitativa studier berör problematiken kring att förklara sociala upplevelser med 

stöd av numerisk data (Bryman, 2011). Utifrån detta har vi valt att använda oss av intervjuer som 

metod. Vi har med stöd av ovanstående resonemang använt oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt 

vid genomförandet av studien, då denna vetenskapsteoretiska utgångspunkt går ut på att tolka, förstå 

och förmedla fenomen och används när man vill få tillgång till informanternas upplevelser (Fejes & 

Thornberg 2009). Detta är något som sammanfallit väl med vår utgångspunkt, där vi dels velat få 

tillgång till rektorernas upplevelser av implementeringsprocessen, men även deras beskrivningar av de 

handlingar som kommit till stånd inom ramen för denna. Vi har där tagit stöd i aktivitetsteorin, vilken 

beskrivs mer utförligt under avsnittet Teoretiskt ramverk. Ytterligare beskrivning av valet av 

hermeneutik och aktivitetsteori, samt kopplingen dem emellan, ryms i vår metoddiskussion. I och med 

att implementeringen av Lärum är planerad och strukturerad i form av centrala riktlinjer för hur 

arbetet ska fortskrida, så lämpar sig därmed det hermeneutiska förhållningssättet väl som en kontrast 

till de raka och klara direktiven. Vi ville, utifrån dessa centrala riktlinjer, förstå hur våra informanter 

upplevt tillvägagångssättet och hur de hanterat arbetet ställt till de resurser som fanns att tillgå.  

Det som inom hermeneutiken kallas allmän tolkningslära handlar om att en tolkning inte får gå stick i 

stäv med helheten (Fejes & Thornberg 2009). I vår studie ville vi dock belysa och lyfta fram 

upplevelser som till en viss del utmanade andra rektorers upplevelser och det planerade 

tillvägagångssättet i form av de centrala riktlinjerna för att ge en mer nyanserad bild av det praktiska 

tillvägagångssättet. Inom hermeneutisk tolkningslära innebär ett av rättesnörena en pendling mellan 

delarna och helheten, vilket kallas för den hermeneutiska cirkeln som pekar på möjligheten till en 

djupare förståelse (Kvale & Brinkmann 2009). Vår tolkning av informanternas berättelse krockade till 

viss del med helheten genom att belysa dessa motsättningar sinsemellan, samtidigt som vi hela tiden 

ställde berättelserna mot direktiven för implementeringen. Det finns dock ingen enhetlig metod för 

tolkningsprocessen inom hermeneutiken men de olika inriktningar som finns kan överlappas och 

utgöra ett komplement till varandra (Fejes & Thornberg 2009). Givet detta har vi således kunnat 

inneha ett mer öppet förhållningssätt inom ramen för vår analys, sett till att vi inte behövt följa en 

strikt ram för tolkningsprocessen utan snarare låtit materialet styra denna. 

 

Urval 

Vår urvalsprocess bestod av ett målinriktat urval då vi med stöd av IT-strategen i projektet Lärum 

valde ut individer som relaterar till forskningsfrågan och som kan besvara denna (Bryman, 2011). 

Eftersom vi ville undersöka vilka kontradiktioner som uppstått under implementeringen så strävade vi 

efter att få tillgång till en nyanserad bild från rektorerna. Därav valde vi ut 8 informanter, både från 

högstadie- samt gymnasienivå. Skillnaden i skolnivå, samt att informanterna befann sig i olika stadier 

av implementeringsprocessen antogs kunna bidra till en bredd gällande de kontextuella faktorer 

studien delvis syftar till att beskriva. 

 

Intervjuguide 

Aktuell forskning om implementeringar av IKT inom skolväsendet, hjälpte oss att ringa in områden 

som vi ville undersöka närmare. Utifrån hur forskningen beskriver processen, så identifierades möjliga 

förklaringar till lyckade- eller mindre lyckade tillvägagångssätt vid implementeringar av IKT, vilket 

inspirerade oss i skapandet av intervjuguiden. CHAT, där förändringar studeras genom att identifiera 

kontradiktioner inom en aktivitetet hjälpte oss att formulera frågor genom att direkt- eller indirekt leta 

efter kontradiktioner i rektorernas beskrivningar om implementeringen av Lärum. CHAT, med 

kontradiktioner i fokus följdes sedan som en röd tråd i hur frågorna utformades, där exempelvis en 

fråga riktade sig mot rektorernas beskrivning av riktlinjerna, medan nästkommande fråga undersökte 

hur riktlinjerna motsvarat det praktiska tillvägagångssättet. På så sätt kunde vi undersöka rektorernas 

beskrivning av de centrala riktlinjerna ställt mot den kontext de vistas i. För att kunna använda sig av 

CHAT på ett framgångsrikt sätt så måste frågor formuleras så att de fångar upp medierande aktiviteter 
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(Yamagata-Lynch, 2010). Vi har därför strävat efter att skapa frågor som belyser hur rektorerna 

förstår, tolkar och hanterar arbetet med implementeringen utifrån de resurser som finns tillgängliga. 

 

Intervjuer 

Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer bestående av olika teman som berör 

implementeringen. Anledningen till att vi valde den här intervjutekniken är att frågorna mer ska guida 

oss än att styra samtalet alltför hårt. Eftersom det är informanternas upplevelse av fenomenet vi ville 

undersöka var det viktigt att informanterna fick utrymme att själva beskriva områden som 

överensstämmer med deras syn och deras egna ord vilket även styrks av Fejes & Thornberg (2009). En 

annan motivering till att vi valde det här tillvägagångssättet var att vi på ett enkelt sätt kunde följa upp 

intressanta svar från informanterna med följdfrågor. Kompletterande metoder såsom observation är 

något som övervägts men valts bort framförallt på grund av den tidsram vi arbetat inom. Tidsåtgången 

ställt mot den eventuellt kompletterande data detta skulle kunna generera har helt enkelt inte kunnat 

motiveras. Vidare innebär denna studie att händelser som redan utspelats, liksom förväntningar inför 

vad som komma skall återberättas, varpå observation som metod inte varit genomförbart.  

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser på grund av rent logistiska skäl, men även 

för att öka graden av trygghet hos informanterna. Eftersom det uppstår en asymmetrisk maktrelation 

mellan intervjuaren och informanten genom att intervjuaren bestämmer intervjuämnet, ställer 

frågorna, inleder och avslutar samtalet samt har tolkningsmonopol på intervjupersonens uttalanden 

(Kvale & Brinkmann, 2009) så försökte vi aktivt minska denna obalans genom att få informanten att 

känna sig trygg. Samtidigt som vi gav informanten utrymme att själva beskriva deras uppfattning om 

området, så försökte vi aktivt ställa följdfrågor för att på så sätt få intervjun att påminna om ett 

vardagligt samtal istället för att resultera i en monolog. Grundtanken för själva genomförandet av 

intervjuerna var att båda skulle vara delaktiga, för att på så sätt kunna komplettera varandra med 

följdfrågor samt att intervjusituationen var relativt ny för oss. En initial osäkerhet till att genomföra 

intervjuerna försvann allt eftersom, och de 2 sista intervjuerna genomfördes med endast en av oss 

närvarande. Intervjuerna spelades in med diktafon, och spannet för tid intervjutiden låg mellan 30-90 

minuter, där majoriteten av intervjuerna pågick i 45 minuter. 

 

Databearbetning och analys 

När intervjuerna var genomförda så påbörjades vår transkribering av det inspelade materialet. 

Transkriberingen gjordes inte ordagrant, då vi aktivt valde bort uppenbara felsägningar och 

upprepningar samtidigt som vi var noggranna att för den delen inte förändra innebörden av 

beskrivningarna hos informanterna. Vi följde sedan Brymans (2011) råd om att följa upp det 

transkriberade materialet med analysen tätt inpå, för att på så sätt fånga upp teman som dykt upp 

under intervjun för att kunna förbereda följdfrågor till kommande intervju. Förhållningssättet 

lämpade sig även väl med det intervall som uppstod i tid mellan intervjuerna till följd av att vi 

anpassade oss helt efter informanternas schema. Efter att den inspelade intervjun var transkriberad så 

använde vi oss av meningskoncentrering för att bryta ner långa meningar till kortare formuleringar för 

att på så sätt summera det väsentliga (Kvale & Brinkmann, 2009) och göra vår data mer hanterbar.  

Summeringen bestod i att, med ett eller fler ord, beskriva vad formuleringarna gav uttryck för, vilka vi 

kallat för kategorier. Dessa kategorier ordnades sedan i teman, där kategorier som beskrev liknande 

uttryck placerades under samma tema. Vi kunde genom denna procedur se om det inom materialet 

fanns någon hierarkisk skillnad, och ordnade därefter våra teman utifrån detta. Dessa omsattes sedan i 

grafiskt illustrerade modeller som gav oss en överskådlig bild av helheten för respektive intervju, och 

en möjlighet att se till relationerna mellan de teman som framkommit. Slutligen jämfördes varje 

modell, för att på så vis se till vilka relationer som fanns informanterna emellan. Pendlandet med delar 

och helheten är något som förespråkas inom det hermeneutiska synsättet, vilket har lämpat sig väl för 

oss när vi både analyserat enskilda intervjuer, men även intervjuerna sinsemellan. En fördel med 

meningskoncentreringen, är att de teman som uppstår med fördel kan användas för mer avancerande 
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tolkningar och analyser (Kvale & Brinkman, 2009) vilket vi nyttjade genom att koppla på vårt 

teoretiska ramverk CHAT, där kontradiktioner analyserades utifrån ett tänkt tillvägagångssätt, det vill 

säga de centrala riktlinjerna ställt mot hur informanterna beskrev det praktiska arbetet med 

implementeringen. 

 

Forskning och etik 

I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som utfärdats av vetenskapsrådet 

2002. Det grundläggande individskyddskravet, har utvecklats för att skydda informanter vid 

deltagandet i studier och kan konkretiseras i fyra huvudkrav på forskningen; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Nedan följer 

en genomgång hur vi har behandlat dessa överväganden i vår studie med implementeringen av Lärum.  

Enligt informationskravet informerade vi våra informanter om studiens syfte, det vill säga att 

undersöka implementeringen av Lärum utifrån rektorsperspektiv. Information om frivilligt deltagande 

och informanternas möjlighet att när som helst avbryta intervjun gavs först vid informationsmailet 

som gick ut till våra informanter, men följdes även upp på plats vid intervjutillfället. Vi informerade 

även om vår roll i projektet, att vi som studenter står frikopplade från projektet Lärum i form av att vi 

skriver vår uppsats mot Umeå universitet och att förhoppningen med uppsatsen är att bidra med ökad 

kunskap om implementeringen.  

Enligt konfidentialitetskravet informerade vi om att informanterna kommer att ges största möjliga 

anonymitet, och att svaren de ger inte kommer att kunna härledas tillbaka till dem. Genom att 

anonymisera informanternas namn och skola, samt tilldela dem ett alias bestående av informant 1-8 

ställt till hur många rektorer det finns inom Umeå kommun, så kan svaren därför inte härledas tillbaka 

till respektive rektor. Namn på olika personer som rektorn har refererat till under intervjun här 

plockats bort och har exempelvis benämnts med titeln IT-pedagog.  

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att respektive rektor tackat ja till sin egen medverkan, och då 

utifrån de grunder som beskrivits i informationsbrevet hen tagit del av. Ytterligare bekräftelse på detta 

har getts i samband med varje intervjus början, då samtliga forskningsetiska principer upprepats 

muntligt.  

Nyttjandekravet har även det formulerats inom ramen för det informationsbrev (se Bilaga 1) som 

initialt skickades ut, samtidigt som undersökningens syfte och vilka som kan tänkas få ta del av denna 

klarlagts muntligt i samband med de intervjuer som genomförts. 

 

Metoddiskussion 

Utifrån vår hermeneutiska ansats, med fokus på informanternas beskrivning av sin verklighet och vårt 

teoretiska ramverk CHAT där fokus ligger på handlings- och aktivitetsnivå, kan det uppstå en 

spänning om dessa två olika förhållningssätt helt frikopplade skulle ställas mot varandra. Vi anser 

dock inte att det finns någon motsättning mellan dessa med stöd av vårt syfte, där vi ville undersöka 

vilka kontradiktioner som hade uppstått. För att kunna göra det krävdes det tillgång till rektorernas 

beskrivning av implementeringen, och då lämpade sig ett hermeneutiskt ansats väl. När vi sedan fått 

tillgång till beskrivningen ville vi använda oss av ett verktyg för att kunna analysera dessa handlingar 

som kunde omsätta beskrivningarna i ett praktiskt perspektiv. Med andra ord har vår hermeneutiska 

ansats fungerat väl för att erhålla ett datamaterial, en beskrivning och tolkning av rektorernas arbete 

med implementeringen, medan CHAT därefter fungerat väl för att mer handfast och konkret applicera 

på och analysera detta material. Vi influerades även av att hela tiden ställa delar, mot helheten genom 

att studera informanternas beskrivningar, jämföra dessa sinsemellan och mot 

implementeringsprocessen i sig, vilket förespråkas av den hermeneutiska ansatsen. 
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Vår förförståelse 

Mot bakgrund av att vi anlagt ett hermeneutiskt synsätt i vår studie har vi även behövt ta ställning till, 

och var medvetna om, den egna förförståelsen som vi bär med oss in i studien. Särskilt med tanke på 

att vi även tillämpar CHAT som verktyg för vår analys, och att kontradiktioner är ett tydligt inslag i 

denna, har det varit av stor vikt att inte dra slutsatser på felaktiga grunder. Eftersom validiteten inte 

vilar på metoden i sig, utan våra tolkningar och argument för dessa har vi i största möjliga mån 

undvikit spekulation (Kvale & Brinkman 2009). Att vidhålla en öppenhet och en känslighet i vår 

tolkning av materialet är således något vi i samband med respektive analys reflekterat över, för att på 

så vis undvika en tolkning som inte går att härleda till informanternas berättelser. Att vi vid varje 

analys arbetat i par har underlättat denna process, då vi i viss mån agerat som varandras 

kontrollfunktion. 

 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras vårt resultat som erhållits genom de intervjuer som genomförts. Vi har valt 

att presentera detta i form av tre avsnitt, vilka knyter an till våra tre forskningsfrågor. Varje avsnitt 

förklaras närmare under respektive rubrik, följt av citat och beskrivningar som hör till respektive tema. 

 

Upplevelsen av riktlinjer 

Informanterna har på olika sätt gett uttryck för sina upplevelser gentemot de riktlinjer som funnits för 

implementeringen. Då informanterna befinner sig i olika faser av implementeringsprocessen är detta 

något som antagligen påverkat rektorernas förhållningssätt, och vi ämnar redogöra för detta där vi 

anser att detta behövs. 

Upplevelserna som rektorerna har återgett är mångfacetterade. Riktlinjerna har uppfattats som både 

styrande och diffusa, men även som både begränsande och stödjande. Den tydligaste upplevelsen som 

beskrivits, är att den deadline som angetts har varit den viktigaste riktlinjen. Flertalet av 

informanterna svarade på frågan om riktlinjer endast genom att hänvisa till den deadline de arbetar 

efter. En del har även vägt in andra aspekter, men dessa förhåller sig även de till samma form av 

resurs, nämligen den gällande tid och tidsåtgång. Denna viktigaste riktlinje har varit en utgångspunkt 

för de flesta rektorer när det kommit till hur de skall handskas med implementeringens olika delar. 

Uppfattningen har varit att själva metodiken för implementeringen varit av mindre vikt, så länge 

tidsschemat hålls.  

Detta har i sin tur lett till att det tidigare nämnda diffusa framkommit, då flertalet informanter inte 

upplevt att det verkliga arbetet påbörjas innan Lärum går över i skarpt läge. Ett visst mått av 

ambivalens har uttryckts till följd av detta, och gjort att många av rektorerna upplevt en osäkerhet för 

hur de ska hantera frågor rörande exempelvis utbildning av den egna personalen.  

“Alltså vi följer ju implementeringsplanen tidsmässigt, vi lägger in de här utbildningspassen 

och så men jag tycker att så länge det inte är skarpt läge så tror jag inte att den där skjutsen 

kommer…” (Informant 1). 

Bland de informanter som övergått till skarpt läge är upplevelsen densamma. Den deadline de blivit 

delgivna har varit i fokus för implementeringen, och den största delen av arbetet har skett efter 

övergången. Med detta menas att när samtliga lärare och elever, och övrig personal arbetat med 

Lärum fullt ut, har de flesta problemen kunnat uppdagas och därmed kunnat hanteras.  

Rektorernas upplevelse av riktlinjerna återgavs många gånger i form av uttryck för både vad som 

fungerat mindre bra, och vad som gjorts för att bemöta detta. Ett exempel på detta är när riktlinjerna 

fungerat som en begränsning för verksamheten rektorn ifråga har ansvar för. Det har då handlat om 

att riktlinjerna upplevts som styrande bland annat genom regler för hur Lärum skall läras ut, och läras 

in av användarna. Reglerna har byggt på vissa tekniska funktioner inom plattformen, och strukturen 
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som följts har inneburit att användare behöver lära sig funktionerna i samma takt. Detta har upplevts 

som ett icke-intuitivt system, vilket informanterna beskrivit som fyrkantigt. Denna fyrkantighet har 

sedan påverkat inlärningsprocessen, genom att ett förändringsmotstånd uppstått bland rektorerna, 

som en effekt av en av dem uppfattad auktoritär implementering. 

“... men när det gäller Lärum så upplever vi att det är väldigt väldigt styrt och att man blir 

väldigt begränsad i vad man fick säga och inte och det här kan ni inte gå igenom före alla har 

förstått den här delen och jag kan inte riktigt sätta ord på det utan jag upplever det som 

väldigt fyrkantigt system och då har det blivit fyrkantigt i implementeringen också, men sen 

kanske det ändå visar sig att det är bra när vi verkligen har vant oss” (Informant 3). 

Riktlinjerna har även, som nämndes inledningsvis, upplevts som otydliga. Flertalet av informanterna 

uppger att det funnits en avsaknad av struktur, vilken framförallt tagit sig uttryck i utbildningsinsatser 

med den egna personalen. Rektorerna har sökt andra vägar för att lösa problem som uppstått, då dessa 

inte hittat något stöd i de riktlinjer de erhållit, eller att de riktlinjer som delgivits inte varit tillämpbara 

på den uppkomna situationen. Å andra sidan har riktlinjerna även uppfattats som en form av stöd i 

liknande situationer, då vissa insatser kunnat prioriteras bort. Flera informanter angav att de väntat 

med, eller valt att inte genomföra vissa insatser med hänvisning till att detta inte angetts inom ramen 

för riktlinjerna och därför inte ansågs som något nödvändigt. Ett exempel på detta som många angett, 

är det tidigare nämnda skarpa läget där flertalet ansett att det är först i det stadiet som plattformens 

funktionalitet kan sättas på prov fullt ut. 

Vidare återfanns en uppfattning bland rektorerna att riktlinjerna helt enkelt inte förankrats i, eller 

anpassats efter deras respektive verksamhet. Det har givits uttryck för att riktlinjerna inte varit 

tillämpbara inom ramen för den egna arbetsmetodiken, såväl som att problem med hur plattformens 

funktioner är tänkta att läras ut har stått i kontrast till personalens kunskaper. Flera av informanterna 

menar att de upplevt riktlinjerna som främmande utifrån hur de är vana vid att arbeta vid sin skola. 

Exempel på detta har varit att arbetslag som mestadels arbetat i workshops, istället behövt förhålla sig 

till en centraliserad support. Detta, i kombination med personalens många gånger otillräckliga 

tekniska kunskaper, har inneburit att riktlinjerna hos flera informanter upplevts som problematiska. 

Ytterligare en aspekt av detta har uttryckts som att riktlinjerna inte tagit hänsyn till lärarnas olika 

erfarenheter av lärplattformar generellt (hur dessa är utformade och vad de är till för), vilket inneburit 

att stöd i den typen av frågor saknats. 

“Men vi stötte på, eftersom det inte fanns några tydliga riktlinjer, och det fanns det ju inte, 

inga tydliga riktlinjer för hur man skulle lägga upp Lärum och då, utan varje skola ska ju få 

göra sin egen utformning. Och då gör man ju en del misstag. Och då har man gjort ett visst 

jobb i onödan” (Informant 6). 

En betydande uppfattning som framkom under intervjuerna var hur riktlinjerna som utformats 

försatte rektorerna i en mer passiv roll än vad de hade önskat. Eftersom upplägget innebar att piloter 

(förstelärare och i förekommande fall IT-pedagoger) skulle ta del av utbildningen inom plattformen, 

ställde detta rektorerna utanför. En informant ställde implementeringen av Lärum i kontrast till andra 

IT-satsningar som har gjorts, där rektorerna haft en mer ledande roll och satt sin prägel på 

implementeringen. Upplevelsen är att riktlinjernas utformning inte gav en sådan möjlighet, vilket 

flertalet ansåg påverkade både den egna kompetensen gällande plattformen och dess funktioner, men 

även delaktigheten inom arbetslaget. 

“Vissa har tom valt att nästan inte kliva på. Även om vi inte ska hålla i utbildningen, så visar 

ju forskningen att rektorn måste vara engagerad och drivande” (Informant 7). 

Dessa uppfattningar som återgetts ovan, kom att påverka arbetet med implementeringen på olika vis, 

vilket är något vi redogör för här nedan, under tema 2. 

 



11 
 

Rektorernas arbete 

Det andra temat svarar mot vår andra forskningsfråga, och beskriver hur arbetet med 

implementeringen har skett rent praktiskt. Givet att rektorernas uppfattningar om de givna 

riktlinjerna var mångfacetterade som beskrivet under tema 1, har därmed arbetet vid de olika 

enheterna tett sig olika. Dock återfinns en röd tråd i hur samarbeten har formats, både inom skolorna 

men även skolorna emellan. 

Av informanterna gavs det uttryck för ett missnöje mot den tekniska funktionaliteten inom 

plattformen. De skolor som låg i framkant av implementeringsprocessen, fick hantera denna 

problematik utan externt stöd, då dessa problem inte hade uppdagats tidigare. Enligt informant 2, vars 

skola befann sig i mitten av implementeringsprocessen, det vill säga varken i framkant eller sist, valde 

att bromsa processen. Genom att stanna upp processen kunde de lösa de problem som uppenbarat sig 

innan skolan började tillämpa lärplattformens funktioner fullt ut, och på så vis minska personalens 

arbetsbelastning.  

En gemensam nämnare som framkommit av informanterna är hur den lokala arbetsmetodiken har 

färgat implementeringen, och inte vise versa. Detta har beskrivits som att tidigare arbeten med IT har 

banat väg för en struktur som underlättat implementeringen av Lärum. En informant sträcker sig så 

långt och menar att den tidigare struktur som arbetats fram med tidigare implementeringar av IKT har 

banat väg för att det inte ska kunna uppstå några problem. Men det har även visat sig hur andra delar 

har påverkat implementeringsprocessen. Informant 7 beskriver hur arbetet med omorganisation har 

gjort skolan utvecklingsbenägen och hur detta i sin tur har underlättat implementeringsprocessen 

genom att lärarna varit nyfikna på att prova på nya saker. Andra påpekade att det som har fungerat 

bäst med implementeringen är när drivna lärare tillsammans med IT-pedagogen samarbetat och 

anordnat egna workshoppars för att utbilda lärarna på den egna skolenheten. 

“Men just med Lärum känner jag att jag har haft så bra utbildare, så jag kan ge dem stor 

frihet. Hade inte de varit så bra hade jag varit tvungen att ta en mkt större del. Superviktigt 

att rätt personer driver implementeringen. Flera skolor har hört av sig till mina utbildare nu 

och vill ha hjälp” (Informant 7). 

De situationer som har visat sig vara framgångsrika under implementeringsprocessen handlar just om 

samarbete. Majoriteten av informanterna har identifierat vikten av samarbete. Däremot så efterfrågar 

vissa informanter ett uteblivet samarbete där kritik riktats just mot riktlinjerna, som inte fångat upp 

hur denna process ska se ut, och vilka informationskanaler som finns för att främja just ett samarbete 

skolorna emellan. För vissa rektorer har detta inneburit att de tagit saken i egna händer och kontaktat 

skolor som legat i framkant av implementeringen, för att tillkalla hjälp och vägledning inom ett 

identifierat problemområde.  

Ett annat problem som uppenbarat sig är den varierande kompetensen hos vårdnadshavare ställt till 

användandet av Lärum. Då lärplattformen ska öka insynen för vårdnadshavare och göra dessa mer 

delaktiga i elevernas lärande, så utgör ett icke-användande ett problem för processen i sig. Enligt 

rektorerna har det inom riktlinjerna inte funnits något stöd för hur de skall hantera detta. Detta har i 

sin tur lett till olika lösningar, vilka inte varit helt optimala utan präglats av ett kompromissande. En 

övervägning som gjorts är bland annat hur länge kommunikationen med vårdnadshavare kan fortgå 

enligt gamla arbetsrutiner via exempelvis veckobrev på mailen. Så länge de servas på samma sätt som 

tidigare kommer de inte att vilja kliva in i Lärum, samtidigt som informanterna beskrev en rädsla över 

att tappa kontakten med vårdnadshavarna.  Informant 3 valde att plocka bort vårdnadshavares 

tillträde till ämnesrummen och resonerade enligt följande: 

“... då kan man ha en mer filosofisk diskussion vad det innebär då föräldrar måste sitta 

tillsammans med sina tonåringar en stund och det kanske är en jättepositiv sak, så vi har 

bestämt det, att vi inte ger vårdnadshavare tillträde till ämnesrummen, utan de måste gå via 

sitt barns inloggning, vilket kräver att de sitter tillsammans och tittar” (Informant 3). 

Även andra informanter återger hur denna problematik kunde ha avhjälps med tydligare riktlinjer. 

Särskilt har detta gällt skolor som har haft för vana att involvera vårdnadshavare mer kontinuerligt än 
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andra, då de upplevt att vårdnadshavarna nästintill blivit en ytterligare grupp som de förväntas 

utbilda. 

Det andra temat har visat hur rektorerna i ett mer praktiskt utförande hanterat uppkomna problem, 

även om dessa lösningar i sig kan påvisa ytterligare problematik. Tyngdpunkten har legat på de mer 

lokala lösningarna, och hur rektorerna på olika sätt tagit både personal och en fungerande metodik till 

sin hjälp för att komma runt de problem som beskrivits. Beskrivningarna har genomgående behandlat 

det kollektiva, och hur det kollektiva i sin tur har hanterat implementeringen. Dock har dessa problem 

uppstått någonstans mellan de delgivna riktlinjerna, rektorerna och deras respektive arbetsplatser. 

Nästföljande tema, som svarar mot vår tredje forskningsfråga, avser beskriva detta samt vilka 

konflikter och kontradiktioner som uppstått. 

 

Konflikter och kontradiktioner 

Att rektorn innehar en roll som ledare i samband med implementering av IKT är något som både 

framkommit i vårt resultat, samt styrks av den tidigare forskning som gjorts på området. Riktlinjer har 

en stor betydelse, men inte i vad som anges inom dessa, utan snarare har vikten legat vid vad som inte 

anges.  

Den avsaknad av tydlighet som rektorerna berättat om, menar de har skapat ett tolkningsutrymme för 

hur vissa frågor och problem skall hanteras. Då riktlinjerna ansetts vara föremål för tolkning när de 

ställs mot den egna enhetens kontext, har också ett handlingsutrymme skapats. Med detta menas att 

det har varit upp till rektorerna att hantera hur de bäst skall gå tillväga. Dock har det, som beskrivet i 

våra två tidigare teman, funnits inneboende konflikter i hur riktlinjerna uppfattas, och hur dessa bäst 

kan tillämpas i rektorernas kontext. En sådan konflikt har exempelvis handlat om rektorns roll som 

ledare. Rektorerna uppgav att de inte har haft möjlighet att arbeta nära implementeringsprocessen och 

med de frågor som de anser hör till denna, utan har istället behövt fokusera på de organisatoriska 

frågor som omringar denna, exempelvis att frigöra tid för utbildning. Detta är nödvändigtvis inte ett 

uttryck något negativt i sig, men ställt mot rollen som en mer delaktig och nära ledare uppstår själva 

konflikten på det personliga planet. Så som beskrivet i avsnittet teoretiskt ramverk, härrör konflikter 

från en kontradiktion. Det vill säga, en konflikt är ett symptom på en mer underliggande och 

systematisk spänning inom en organisation. Rektorns roll som ledare, har hamnat i konflikt på grund 

av en kontradiktion mellan hur denna roll beskrivs i riktlinjer och hur det praktiska arbetet inte 

lämnar utrymme för detta.  

I de fall riktlinjerna fungerat som mer styrande och praktiskt inriktade, har de inte stämt överens med 

den arbetsmetodik som funnits inom verksamheten. Rektorerna har därmed funnit att de lokala 

lösningarna fungerat bättre, genom exempelvis egna workshops, men har själva inte kunnat agera som 

ledande för lösningarna i sig. I och med detta har IT-pedagoger och lärare som framstått som kunniga 

verkat för att genomföra framförallt utbildningen av den egna personalen, och därmed driva 

implementeringen framåt. Detta har givit upphov till konflikter inom arbetsfördelning och 

problemlösning, vilka även de härrör från en kontradiktion. Denna uppstår mellan det utifrån 

riktlinjerna tilltänkta tillvägagångssättet, och hur det praktiska arbetet behövt organiseras för att 

lyckas med implementeringen av Lärum. 

Vad som bör tilläggas, är att detta inte enbart beskrivs som något negativt. Det som skett i dessa fall är 

att individer mer lämpliga än rektorerna själva kunnat hantera frågor kring implementeringen, medan 

rektorerna haft möjlighet att hantera de mer organisatoriska frågorna. Utifrån denna mer 

organisatoriska roll har även handlingsutrymme skapats för att beakta implementeringen utifrån ett 

helhetsperspektiv, där rektorn haft möjlighet att vara lyhörd inför de som driver implementeringen 

framåt, det vill säga lärare och IT-pedagoger. 

Sett till den förkunskap och kompetens som förordas, har rektorerna även där sett det som en bättre 

lösning att tilldela resurser till individer som besitter denna i större utsträckning än de själva. Denna 

förkunskap har i stor grad återfunnits hos tidigare nämnda IT-pedagoger, och har således gett 



13 
 

ytterligare incitament för rektorerna att tilldela dessa mandat att driva implementeringen framåt, 

medan de själva i ljuset av detta betraktat sin roll som en mer handledande funktion. 

De kontradiktioner som vi beskrivit här ovan är resultat av hur implementeringen av Lärum varit tänkt 

att genomföras, och hur denna faktiskt har genomförts. För att kunna belysa detta har vi använt oss av 

aktivitetsteorins begrepp och modeller. I följande del, vår analys, kommer vi med hjälp av CHAT 

illustrera hur dessa kontradiktioner uppkommit genom att ställa upp de två aktivitetssystem som vi 

identifierat. 

 

Analys 

Ett tema som framkommit av våra informanter är hur rektorns roll vid implementeringen av Lärum 

har förskjutits, från att vara ledande till att bli passiv, vilket har resulterat i olika effekter och lösningar 

på olika problematik. Denna förskjutning har sin grund i hur de centrala riktlinjerna möter de 

kontextuella faktorerna som varje enskild skola verkar inom, och visar på hur ett handlingsutrymme 

skapats. Detta har inneburit att andra än rektorerna själva verkat för att driva implementeringen 

framåt. En medvetenhet om detta har visats genom att resurser tilldelats IT-pedagoger och tekniskt 

sakkunniga lärare, vilka båda haft en närhet till skolmiljön och ett nära samarbete med respektive 

rektor. Vi vill i kommande avsnitt illustrera hur denna förskjutning skett, genom att först analysera 

rektorns roll, för att därefter genom CHAT-modellen visa hur IT-pedagogen med hänsyn till 

kontextuella faktorer lyfts in som den drivande delen i implementeringen av Lärum, och därmed 

verkat som en kraft för förändring och utveckling. 

 

Implementeringen som aktivitetssystem 

Utifrån hur de centrala riktlinjerna beskriver rektorn som ledande vid implementeringsprocessen har 

vi illustrerat detta genom modell 1 (se figur 1). Rektorn har tilldelats rollen som subjekt, och har 

resurser i form av piloter till sitt förfogande för att uppnå objektet med implementeringen, det vill säga 

användningen av Lärum. Inom verksamhetssystemet har vi även illustrerat hur regler, i form av 

riktlinjer och deadline, gemenskap i form av Umeå kommun och arbetsdelning i form av vem/vilka 

som på olika sätt stödjer implementeringen, är involverade i den medierande aktiviteten, som 

påverkar och influerar implementeringsprocessen. Utifrån de centrala riktlinjerna så formas CHAT 

enligt följande: 

 

Modell 1: Perspektiv utifrån riktlinjer 

Rektorn har tilldelats en roll som subjekt utifrån 

riktlinjerna som delgivits, givet att det är rektorn som 

skall inneha en central del i implementeringen av 

Lärum. Själva målet med implementeringsprocessen är 

användningen av Lärum, vilket benämns som objektet i 

modellen. De redskap och verktyg rektorn använder sig 

av i aktiviteten omfattar de arbetsmetoder, praktiska 

tillvägagångssätt och den tekniska utrustning som 

behövs för att driva processen framåt. Reglerna för 

aktiviteten är de riktlinjer som rektorn har att förhålla 

sig efter, och omfattar både tidsplanen samt i vilka steg 

implementeringen skall gå tillväga.  

Gemenskapen i denna modell beskrivs som hela Umeå 

kommun, då implementeringen sker från centralt håll 

och omfattar samtliga skolor.          Figur 1 
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Till sitt förfogande för att uppnå objektet har rektorn piloter, som har utbildats inom användningen av 

Lärum och som i sin tur, ska utbilda resterande personal på den egna enheten. Vidare återfinns olika 

stöd i form av tillsatta resurser och kompetenser under arbetsfördelningen i aktiviteten. Dessa 

fungerar som ett stöd för subjektet, rektorn, i implementeringen. 

 

Modell 2: Perspektiv utifrån praktiskt utfall 

Utifrån hur informanterna har beskrivit 

implementeringsprocessen så har de olika 

komponenterna inom verksamhetssystemet förskjutits, 

bytt plats eller så har det växt fram helt nya 

komponenter ställt till föregående modell. Med stöd i 

denna beskrivning, så kommer vi nedan att presentera 

modell 2 (se figur 2) som åskådliggör hur den praktiska 

implementeringen har gått till, samt hur 

verksamhetssystemet har förändrats. Vi kommer att 

fokusera på tre komponenter, subjekt, gemenskap och 

arbetsdelning där vi via CHAT har identifierat en 

förändring utifrån den ursprungliga modellen. Dessa 

tre komponenter kommer att diskuteras enskilt, men 

även ställas i kontrast till varandra, samt andra delar i 

verksamhetssystemet som influerat denna utveckling.        Figur 2   

Vi kommer även med stöd av begreppen konflikter och kontradiktioner försöka förklara hur 

aktiviteten har utvecklas utifrån ett CHAT perspektiv.                                                                                                            

I den tidigare modellen, så bestod subjektet av rektorn. Enligt informanternas beskrivningar så har det 

skett en förskjutning inom verksamhetssystemet, där piloterna istället beskrivs som ledande i 

implementeringsprocessen och därmed tagit över rollen som subjekt. Informanternas beskrivning av 

implementeringen ställer Umeå kommun i kontrast till den egna skolenheten utifrån olika perspektiv. 

Däremot så har det varit tydligt enligt informanternas beskrivningar att det återfinns personer som 

arbetar efter samma mål inom den egna skolenheten. När Umeå kommun nämns, så har det varit i 

form av en distansering och brist på samarbete, varpå en konflikt går att identifiera inom denna 

komponent. De centrala riktlinjerna placerar rektorn som subjekt, genom att driva implementeringen 

framåt och agera som ett gott föredöme.  Däremot så beskriver informanterna en passivitet inför rollen 

som subjekt och placerar istället piloterna som de drivande i implementeringen. Det har resulterat i att 

rektorerna, både frivilligt och ofrivilligt har fått ta ett steg tillbaka och stötta implementeringen utifrån 

ett organisatoriskt perspektiv, vilket har medfört ett skifte i rollfördelningen där rektorerna byter plats 

med piloterna i verksamhetssystemet och istället tar en roll under komponenten arbetsdelning.  

Den tydligast framträdande kontradiktionen är den mellan riktlinjernas utformning och de respektive 

verksamheternas arbetsmetodik. I den förstnämnda delen återfinns en utgångspunkt med rektorn som 

subjekt i implementeringen, medan den andra belyser piloternas innehav som subjekt i den faktiska 

processen. I och med denna systematiska skevhet mellan tilltänkt tillvägagångssätt och faktiskt utfall 

har en kontradiktion uppstått, som gör sig framträdande i den rollkonflikt som återgetts av rektorerna. 

Denna typ av konflikt har främst gjort sig synlig genom den passivitet som återberättats, och mestadels 

beskrivits som en ofrivillig effekt men även som en logisk konsekvens av förkunskapskrav som gjort sig 

gällande för att implementeringen skall kunna fortskrida. Däremot så går det inte att fastslå, om 

passiviteten helt har uppstått utifrån dessa scenarion då ett visst mått av bekvämlighet har uttrycks 

genom rektorernas medvetenhet om den egna förkunskapen och hur denna står i kontrast till 

densamma som återfinns inom verksamheten. Med detta menas att rektorerna i vissa fall sett det som 

mer effektivt att låta dessa individer driva implementeringen. Ytterligare faktorer som påverkat detta 

kan härledas till resursfördelningen, där denna beskrivits som att en större del avsatts för piloterna 

kontra den som avsatts för rektorerna. Att piloterna, lärare och IT-pedagoger, därmed intagit delen 

som subjekt kan tolkas som en åtgärd för att bemöta konflikten och utveckla en stabilitet inom 
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aktiviteten. En annan sådan åtgärd kan ses i den mer handledande roll rektorerna intagit, där de 

verkat som ett stöd i form av att hålla uppe en moral och inställning gentemot lärplattformen. 

Den andra kontradiktionen som vi har identifierat återfinns i delen gemenskap där den kommunala 

nivå som beskrivs enligt modell 1 har ersatts med lokal enhet enligt modell 2. Implementeringen är 

något gemensamt för hela kommunen, och därmed har resurser tilldelats utifrån detta synsätt. Detta 

har i sin tur bidragit till en systematik genom att bland annat centrala enheter för problemhantering 

upprättats. I det praktiska arbetet har dock inte de respektive enheterna kunnat avhjälpas av denna 

centrala resurs i frågor som härletts till framförallt tekniska funktioner inom plattformen, men även i 

frågor som innefattat idéer och förslag på hur plattformen kan nyttjas. Även här har således en skevhet 

uppstått då enheterna inte har upplevt att det de centrala resurserna tillmötesgår de behov som 

uppkommit. Detta har i sin tur gett upphov till den konflikt som beskrivs ovan, där en frustration 

uttryckts hos informanterna över att problem som kunde lösts nu behöver tillsättas resurser av dem 

själva för att komma runt.  Exempel på åtgärder som genomförts har bland annat bestått i att rektorn, 

sökt sig utanför sin egen enhets gränser och upprättat kontakt med en enhet där resurser för att 

avhjälpa problem återfunnits. Ett annat exempel på en sådan åtgärd i form av samarbete har visat sig i 

form av det motsatta, där informanter beskrivit hur personal vid den egna enheten lyfts ut och över 

gränserna för att kunna agera resurs åt andra enheter.  

Givet ovanstående, kan de två aktivitetssystemen summeras med hur subjekt och delar inom 

arbetsfördelning skiftat plats, samt hur delen för gemenskap beskrivits olika utifrån ett teoretiskt 

perspektiv och ett praktiskt utfall. Detta har gett upphov till två huvudsakliga, systematiska, 

motsättningar som genererat en problematik som tagit sig olika uttryck. Den första motsättningen 

beskrivs som hur en förväntad arbetsmetodik möter en redan befintlig dito, medan den andra 

motsättningen innebär att en systematiskt tillsatt resurs inte möter lokalt förankrade behov hos 

enheterna. Motsättningen gällande arbetsmetodik har lösts främst genom att rektorns roll som 

ledande i implementeringen ersatts av piloterna, det vill säga lärare och IT-pedagoger. De lösningar 

som tillkommit utifrån den andra motsättningens problematik har framförallt bestått i upprättandet 

av en informell form av kommunikation enheterna emellan. 

 

Diskussion 

Vårt resultat och förslag på vidare forskning 

Inledningsvis ser vi de resultat vi erhållit som goda i det avseendet att dessa väl svarat upp mot våra 

frågeställningar och vår studies syfte. Givet att området som undersökts är ett omfattande sådant, sett 

till hur olika faktorer kan påverka framförallt enskilda individers uppfattningar, har detta återspeglats 

i de svar vi erhållit. Processer som ryms inom en implementering av detta slag är inte alltid enkelt att 

återge, men vi anser att det informanterna beskrivit har haft gemensamma nämnare trots att dessa 

uttryckts på olika vis. Dessa gemensamma nämnare har sedan gett oss en god grund för den analys 

som genomförts, vilken även den vi anser vara av god kvalitet. Det faktum att vi inte tillämpat 

aktivitetsteorins aspekter fullt ut kan säkerligen vara något som påverkat denna, och vi reserverar oss 

givetvis för att de kontradiktioner vi återgivit kan vara föremål för diskussion. Dock, sett till studiens 

omfattning anser vi att vi varit tydliga med hur teorin fungerat som inspiration för en vidare tolkning 

då omfattningen i sig inte tillåtit fördjupade studier från vår sida. 

Utifrån den del av tidigare forskning vi studerat som belyser rektorers förhållningssätt till 

implementeringar av IKT, så tycker vi det stämmer väl överens med det resultat vi presenterat. 

Upplevelsen av de gråzoner som uppenbarat sig utifrån kontextuella faktorer, och tolkningsutrymmen 

som skapats utifrån generella riktlinjer, har påverkat processen och visat sig på olika sätt. Piloternas 

roll i implementeringen av Lärum har visat sig betydelsefull enligt informanterna vilket har uttryckts 

genom att ett rollskifte har ägt rum. Vår genomgång av forskningen belyser vikten av IT-pedagoger i 

dessa processer, men har främst belyst ett tätt samarbete med rektorerna, samt hur dennes egenskap 

av att uppfattas som en ledare bland övrig personal är avgörande. Rektorerna i vår studie har 

genomgående haft en ledande roll, men denna har blivit förskjuten till en mer organisatorisk och 
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handledande sådan och har inte varit direkt bidragande till själva implementeringen. Tidigare 

forskning pekar tydligt på att rektorns deltagande är av stor vikt för en lyckad implementering, vilket 

också finns angivet i riktlinjerna, men då implementeringens upplägg inte tillåtit detta kan det vara en 

indikator till varför det nämnda motståndet uppstått. Med andra ord anser vi att vårt resultat styrks av 

den tidigare forskningen på denna punkt.  

Vidare gör tidigare forskning gällande att ett informellt lärande vid implementeringar förordats. Sett 

till vårt resultat anser vi att detta stämmer väl överens med vad våra informanter beskrivit. Där 

riktlinjerna uppfattats som diffusa har dessa varit föremål för tolkning, och rektorerna har då 

tillsammans med sina enheter fått lov att hitta sina egna vägar runt uppkomna problem. Det har 

handlat om lokala lösningar, med fokus på samarbete och kommunikation och har i slutändan setts 

som något positivt. Det vi kan notera dock, är att detta inte varit den ursprungliga målsättningen enligt 

de tilldelade riktlinjerna. Givet de problem våra informanter beskrivit, skulle riktlinjerna och 

upplägget av implementeringen kunnat fokusera på detta informella lärande ytterligare för att på så 

vis göra respektive rektor medveten om dess positiva effekter. Vårt resultat styrker därmed den 

tidigare forskningen, och vi anser därmed att en utgångspunkt i ett informellt lärande, och ett upplägg 

därefter hade varit att föredra även i implementeringen av Lärum. 

Huruvida rektorernas personliga förhållningssätt till IKT har influerat implementeringen är något vi 

varken kan bekräfta eller dementera. Ställt mot tidigare forskning anser vi att vårt resultat inte är av 

tillräcklig omfattning för att kunna bedöma detta. Med detta sagt ser vi analysen som gjorts som ett 

första steg i vad som skulle kunna initiera en mer omfattande undersökning, och sett ur denna aspekt 

anser vi oss vara nöjda med det arbete som genomförts. 

 

Förslag på åtgärder inom implementeringsprocessen 

Sett till ovanstående, ser vi det därför som en möjlighet för Umeå kommun att agera som en 

föregångare i denna utveckling. Möjligheten ligger i det faktum att de i denna implementeringsprocess 

redan arbetar med en infrastruktur i form av Lärum, men potentialen därinom kan utvecklas. Att 

införa funktioner inom plattformen som kan agera stöd i inlärningsprocesser, och ett större fokus på 

kommunikationen mellan och över skolenheter kan bidra i större utsträckning till det kollegiala 

lärande som de centrala direktiven förspråkar. Med andra ord kan Lärum tjäna fler syften; dels de 

redan tilltänkta gällande en mer effektiv administration för minskad arbetsbelastning, men även ett 

tätare samarbete skolorna emellan som i sin tur kan bidra till en utveckling av plattformen i sig. Med 

detta sagt ser vi det därmed som att nästa steg i implementeringsprocessen torde vara en utveckling av 

kommunikativa verktyg inom plattformen. Lärum har beskrivits som att det i dag består av yttre 

parametrar, gränser, men att vad som sker inom dessa är upp till kommunen, skolorna och 

slutanvändarna att utveckla. I detta arbete ser vi det därför som ett naturligt steg att tydligare bjuda in 

rektorer, med hänsyn till att dessa inom ramen för vår studie avlagt flertalet konkreta förslag på hur en 

utveckling förankrad i verksamheterna kan gynnas genom funktioner som främjar samarbete och 

transparens.  

Som tidigare konstaterats, är den tydligaste riktlinjen den deadline som träder i kraft i augusti 2015, 

då Lärum övergår i skarpt läge. Flertalet informanter har uttryckt detta som ett orosmoment givet 

funktioner inom plattformen och hanteringen av problem som härrör till dessa. Att utveckla 

kommunikativa funktioner som stödjer denna problemhantering kan fungera som ett första steg i det 

ovan nämnda, men kan även bidra till att stilla denna oro då ett ytterligare stöd skulle kunna erbjudas 

i form av lösningar från skolenheter utanför informanternas egna. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej! 

Du fick nyligen ett mail från Gunilla Yourstone angående en undersökning som skall genomföras av 

studerande från Umeå Universitet och att dina kontaktuppgifter lämnats ut. Vi som skall genomföra 

undersökningen heter Karl Brunn och Leo Hansson, och vi är intresserade av att genomföra en 

intervju med dig! 

Lite kortfattat så skriver vi vår kandidatuppsats inom pedagogik med inriktning mot IT-miljöer, och 

har valt att titta lite närmare på implementeringen av Lärum och framförallt kring hur den fungerat 

utifrån din roll som rektor. Intervjun med dig beräknas ta någonstans mellan 40-60 minuter. Ditt 

deltagande är naturligtvis helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Du deltar även helt anonymt, 

och varken vårt material eller vår uppsats kommer innehålla delar som kan härledas till dig 

personligen. Det inspelade materialet kommer att raderas i sin helhet så snart vår analys av detta är 

gjord, och uppsatsen är godkänd. 

Intervjun sker inom ramen för våra universitetsstudier, och kommer således inte att användas i något 

annat sammanhang. Om du vill läsa den färdiga uppsatsen, så skickar vi mer än gärna denna till dig så 

snart den blivit godkänd. Vad vi nu skulle vilja veta, är huruvida du kan tänka dig att delta i en 

intervju, och när den i så fall skulle kunna genomföras? 

Om du är intresserad så bekräfta detta genom att svara på detta mail, så återkommer vi till dig för 

bokning av en dag och tid som passar! 

 

Du är givetvis mer än välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor! 

 

MVH 

Karl Brunn & Leo Hansson 

BIT-programmet 

Umeå Universitet 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Nuvarande arbetsuppgifter/ansvarsområde 

År inom yrket/ nuvarande skola 

Vilken fas i implementeringen 

Berätta lite om din skola (antal elever, lärare, övriga anställda) 

Om du skulle beskriva din skola med 1 mening, hur skulle du beskriva den då? (Något som 

kännetecknar skolans miljö) 

 

Tema 1. Förutsättningar/behov motsvarat praktiken 

Ni har fått vissa riktlinjer att arbeta efter i och med implementeringen. Hur har dessa riktlinjer sett ut? 

Har dessa riktlinjer motsvarat de förutsättningar ni har på skolan? 

(Resurser = Tid och Pengar, IT-kompetens) 

Varför? 

Upplever du att skolans läroplan är förenligt med användandet av Lärum? (Vice versa) 

Har det gjorts någon undersökning om personalens IT-kompetens ställt till 

lärplattformen? 

 

Tema 2. Hantering av implementering utifrån tema 1. Hinder/ möjligheter. 

Hur har er skola tidigare arbetat med implementering av IKT? (införandet av ny teknik) 

Hur har arbetet med tidigare plattformar fungerat? 

Bra/mindre bra och varför? 

Upplever du att personalens förhållningssätt till IKT förändrats på grund av tidigare 

implementeringar? 

 

Tema 3. Syn på sin egen roll/ledares roll generellt 

Vad är din personliga syn på IKT rent generellt? (Vilken relation, teknikintresse, 

personligt bruk) Hur påverkar detta? 

Hur upplever du personalens förhållningssätt till IKT? Vid implementeringen? 

Hur ser du på användningen av IKT i undervisning? (Pedagogiskt hjälpmedel eller 

hinder? Och isf hur? 

Förhållningssätt till IKT utifrån tidigare implementeringar/arbete med plattformar? 

(Har inställningen förändrats, positivt eller negativt?) 

Hur skulle du beskriva din roll som ledare i samband med den här typen av 

implementering? 
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Avslutningsfrågor 

Vilka möjligheter ser du med Lärum? 

Vilka hinder ser du med Lärum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


