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1 Inledning 
Internets intåg i den svenska skolan har sin början någon gång i mitten av 90-talet. På uppdrag 
av regeringen startade myndigheten för skolutveckling 1994 Skoldatanätet. Den övergripande 
uppgiften för Skoldatanätet har blivit att utveckla IT-användningen i skolan. Har lärarkåren 
hängt med i det tempot i införskaffandet av kunskaper om hur man använder IT i skolan? 
 
Med risk för att generalisera påstår jag i alla fall att lärarkåren inte har hängt med i samma 
utsträckning som deras elever gällandes datorvana och Internetanvändandet. Eleverna har 
mestadels införskaffat sina kunskaper på fritiden och på egna rum. Internet har öppnat en ny 
värld, på gott och ont, för dess användare. Det har det senaste decenniet bara i dagstidningar 
skrivits spaltvis med artiklar och insändare om Internets skadliga inverkan på ungdomar. Själv 
menar jag att Internet kan användas på ett positivt och negativt sätt men det är fortfarande 
användarens ansvar för vad den gör användandet till. För varje sida på Internet finns det en 
person som är ansvarig för dess innehåll. För varje barn finns det någon vuxen som är 
ansvarig. Har den vuxna tagit sitt ansvar även när det gäller barnets tid hon tillbringar på 
Internet och vad hon där gör? Den frågan kommer jag inte att fördjupa mig i det övriga arbetet 
men jag kan ge min syn på det svaret jag tycker är självklart. Givetvis borde varje vuxen ha en 
sådan nära kontakt till sina barn att de tillsammans kan prata även om vad som intresserar 
dem. 
 
I de flesta, jag är beredd att hävda i alla, av dagens skolor har man datorer. De flesta av 
lärarna som jag mött under min VFU har sällan eller aldrig använt sig av datorn som verktyg i 
skolarbetet. Frågan är om det är på grund av att de inte kan handskas med datorer eller helt 
enkelt att de inte inser värdet av dess användande. Om lärarna inte vet hur man använder sig 
av IT i sitt arbete får man nog kanske klandra arbetsgivaren som inte utbildat sin personal 
tillräckligt. Är det däremot så att lärarna använder sig av IT på ett felaktigt sätt är vi ute på 
djupt vatten. Vad menar jag med det? Hur kan man använda IT på fel sätt? Det finns otaliga 
sätt och för att nämna ett av de är frågan kring användandet av upphovsrättsskyddat material 
när det är okej och när det inte är det. I fallet med upphovsrättsskyddat material vilar det en 
börda på läraren att utan tvivel veta hur man handlar rätt då det sänder signaler till eleverna 
om hur de själva skall agera. Det är nämligen så att elever från sin fritid och sitt användande 
av Internet skapat sig moraliska ställningstaganden som ofta kan strida mot de värderingar 
skolan har i uppgift att förmedla. Den värdegrund som alla skolor jobbar för att förmedla 
borde inte lämna något utrymme för tolkningar. Det ställer höga krav på lärarkåren att den vet 
vad som gäller i IT-relaterade frågor och att alla har en gemensam ståndpunkt som gäller både 
i skolan och i hemmet. Lärare förmedlar inte bara kunskap vi förmedlar även värderingar. 
Kunskapen är inte mycket värd om man inte värderar den. Vilken kunskap finns i skolan 
kring dessa frågor? Vilka värderingar har lärare knutna till användning av Internet i skolan? 
Vet lärarna själva vilka regler som gäller? 
 
 

1.1 Syfte 

Syftet är att ta reda på om lärarna känner till vilka regler som gäller vid användande av IT i 
skolan. 
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1.2 Frågeställningar 

Jag har fyra frågor som jag söker svar på.  
 

● I vilken utsträckning har respondenterna fått IT-utbildning? 
● Vilken medvetenhet har respondenterna för etiska regler vid IT-användning i skolan? 
● Vilket ansvar tar respondenterna för att de etiska reglerna efterföljs? 
● Efterföljs de etiska reglerna av den övriga personalen (det vill säga de övriga 

respondenterna i enkäten)? 
 

 

1.3 Definitioner 

Under 1.2 Frågeställningar nämns på den sista punkten den övriga personalen. Med övrig 
personal åsyftas i detta fall alla de andra som också fått deltaga i undersökningen.  
 
Vidare under 1.2 Frågeställningar nämns etiska regler vid IT-användning i skolan. Här följer 
ett exempel från 2006-03-28 på vilka etiska regler som skall åtföljas på en mellansvensk 
grundskola: 
 
Etiska regler för elevernas IT-användning  
 
· Datorn används endast till arbeten som har med skolarbetet att göra. 
· Datorn får inte användas i ett kränkande syfte som att: 
§ Besöka webbplatser med rasistiska eller andra sätt kränkande innehåll. 
§ Skicka e-post eller spara filer som kan anses stötande. 
§ Förstöra/förändra andras filer/arbeten. 
 
· Man får inte använda skolans datorer för att: 
§ Chatta på ex. MSN, Snuttis, Lunarstorm 
§ Besöka spelsidor på Internet. 
§ Ladda ner filer utan lärares tillstånd 
§ Skicka e-post via webbaserat mailprogram ex. hotmail. 
 
· All användning av Internet skall vara godkänd av personal. Tex. Vid sökning på Internet. 
 
· Man får inte ändra datorernas inställningar eller installera egna program utan lärares tillstånd. 
 
· Innan du skriver ut sidor från datorn bör du kontrollera storleken på dokumenten för att 
undvika onödiga utskrifter. 
 

 

1.4 Disposition 

I inledningen tas ITs intåg i samhället i allmänhet och skolan i synnerhet och detta ligger till 
grund för mitt intresse för lärares kunskap om vilka regler som gäller för användning av 
Internet i skolan. Därefter följer syftet och mina frågeställningar. Sedan kommer jag att gå 
igenom tidigare forskning i ämnet. Metoddelen avhandlas sedan följt av resultatet. Jag gör 
efter det en analys för att avsluta med en diskussionsdel.   
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2 Tidigare forskning/litteraturgenomgång 
Almqvist (2005) skriver att det i Sverige nu, 1999, görs stora satsningar, cirka 1,5 miljarder, 
på att införa och utveckla användningen av informationsteknik i undervisningen. Pengarna 
ska över en treårsperiod användas för lärarfortbildning inom informationsteknikområdet. 
Dessa satsningar motiveras ofta som en hänvisning till att samhället förändras till ett 
informationssamhälle som i sin tur ersätter det gamla industrisamhället. I regeringens 
skrivelse står att läsa: 

 
Det svenska samhället har genomgått stora förändringar inte minst på 
arbetsmarknaden. Informationsteknik (IT) har blivit en del av människors 
vardag. Skolan är en del i denna förändring och därför sker en utveckling av 
undervisningen i skolan. 

 
Den tekniska utvecklingen driver fram en samhällsförändring och i takt med införandet av den 
nya tekniken leder det till en utveckling av undervisningen. Vidare skriver Almqvist att det 
väntas av skolan att dess verksamhet skall förändras så att den kan hänga med i den allt 
snabbare föränderliga utvecklingen i samhället. Detta bryter helt med vad som står i Lgr 62 
där grundskolans roll är att verka som en positiv kraft med möjlighet samt uppdrag att 
påverka samhällsutvecklingen. Den väsentliga skillnaden mot 1990-talet är att skolan på 
1960-talet sågs som en central kraft i den samhälleliga utvecklingen. Det sker en förskjutning 
från Lgr 62 över Lgr 69 till Lgr 80 där det från början förväntas att läraren, experten, avgör 
varför och till vad tekniken ska användas, över till att stegvis mer och mer involvera eleverna.  
 
Jedeskog (2000) berättar om hur datorer introducerades i skolan på 1980-talet och lärare 
började förespråka för datoranvändning i sina klasser. De var inte många men datorn blev för 
dem ett teknikkulturellt kapital och gav dem en bättre status på skolan. Ofta hade dessa lärare 
en matematisk och naturvetenskaplig bakgrund. Jedeskog pekar på några av de faktorer som 
påverkade lärarnas datoranvändning. De rent praktiska barriärerna var att lärarna inte hade 
tillräcklig tillgång till datorer och programvara. Några andra försvårande omständigheter var 
schemats upplägg och datasalar som aldrig var lediga. En annan var lärarnas brist på 
datorkompetens. Det hela ledde till att lärarna varken hade tid eller ork till skaffa sig djupare 
datorkunskaper. Behovet av kompetensutveckling inom dator- och IT-området är stort för att 
skapa en positiv spin-off-effekter nämner Jedeskog möjligheten att först utbilda en grupp 
lärare som sedan utbildar sina kolleger. 
 
Precis som Almqvist (2005), nämner Jedeskog (2000) de 1,5 miljarder regeringen avsatte för 
att stimulera IT-användning i undervisningen. Satsningen sågs som ett pedagogiskt 
utvecklingsprojekt och hette ”Lärandets verktyg” och ofta ITiS. ITiS som står för ”IT i 
Skolan” som fick namnet efter den delegation i utbildningsdepartementet som ledde arbetet. 
Enligt beräkningar som gjordes skulle ca 40 procent av landets lärare, dvs 60.000, delta. 
Dessa skulle få varsitt IT-certifikat och varsin egen dator till låns. Vidare skriver Jedeskog att 
nya förväntningar ställs på lärare genom att de ska ha kunskap om hur de på ett meningsfullt 
sätt ska använda och hantera ny teknik i undervisningen. Allt detta för att skapa ytterligare 
förutsättningar för lärandet. För att kunna genomföra ett professionellt arbete måste lärarna 
kunna både använda ny teknik i klassrummet och ta fram nya undervisningsverktyg. Jedeskog 
slår fast att det är lärarna som är de intellektuella specialisterna på undervisning och lärande 
och som integrerar gamla och nya kompetenser. Precis som på 1980-talet får även dagens 
datoranvändande lärare en statushöjning. En del skolledare belönar även dem genom att ge 
dem mer resurser till deras undervisning.  
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I Chaibs och Tebelius slutrapport om ITiS (2004) står att läsa att det inte var helt klart för alla 
deltagarna som ingick i ITiS vad själva projektet gick ut på. Officiellt handlade ITiS om att 
utveckla skolan med hjälp av IT som pedagogiskt verktyg. Förväntningarna hos deltagarna 
var olika beroende på de olika kompetensnivåerna i datoranvändning som de hade sedan 
tidigare. Den pedagogiska dimensionen av projektet accepterades så gott som av alla lärare, 
men det fanns också en stor besvikelse hos flera över att det inte medförde bättre möjligheter 
för IT-utbildning. Vidare skriver Chaib och Tebelius att det under deras kvalitativa studie 
framkom att några arbetslag som arbetade med ITiS aldrig överhuvudtaget hade startat en 
dator under alla de ITiS-möten som ägt rum. Författarna träffade på till och med ett arbetslag 
som genomförde hela sitt ITiS-arbete utan att eleverna hade använt datorer överhuvudtaget. 
Chaib och Tebelius anser att det övergripande syftet att utveckla skolan må ha varit ädelt och 
riktigt men att ITiS-satsningen skulle ha tjänat sitt syfte ännu bättre om lärarna hade kunnat 
erbjudas mer IT-träning än vad de har fått. 
 
Det har genom olika satsningar i skolan under många år byggts upp en insikt och kompetens 
som kan bidra till att föra ut och fördjupa IT-kunnandet inom lärarkåren skriver Larsson 
(2002). Denna kompetens skulle även starkt kunna bidra till skapandet av webbbaserade 
tjänster samt vilka produkter som kan vara lämpliga för användning i undervisningen. De 
satsningar som har genomförts har bidragit till att man nu alltmer riktat sig in på den 
pedagogiska utvecklingen i skolan och fokuserar på att kompetensutveckla både lärare och 
skolledare. 
 
Truedson (2000) pekar på vikten av att i skolan diskutera sådant som finns på nätet och det 
må vara i ett ögonblick då eleven besöker sidor med till exempel nazistiskt material eller 
kanske laddar ner porr men diskussionen kan även tas upp i den ordinarie undervisningen med 
en anknytning till skolans värdegrund. Han anser att man bör ta tillvara det dagliga samspelet 
som finns i skolans värld mellan unga och vuxna. Vad som gör det hela än mer viktigt, det vill 
säga att man diskuterar, menar han är att det faktiskt åligger skolan i dess demokratiska 
uppdrag. Vidare skriver han att sådana diskussioner är väldigt svåra och väldigt svårstyrda 
men för att de ska vara möjliga måste personalen ge varandra stöd och förbereda sig. Han 
menar dock att det finns mycket som tyder på att vuxna i skolan inte har tid att ens med 
varandra diskutera etik. Truedson belyser också att även föräldrarna i hemmet har en viktig 
roll, han lägger huvudansvaret på föräldrarna för att fostra sina barn i frågor om etik och 
moral,  att spela i arbetet med att förbereda sina barn för de etiska utmaningar de kommer att 
stöta på på Internet i allmänhet och livet i synnerhet. Det går inte att överlåta Internets 
baksidor till lagar, reglerverk och tekniska filter för detta hjälper inte anser Truedson. Istället 
menar han att varje skola måste ta ställning till hur de ska hantera problemen när de dyker upp. 
skolan eller kommunens IT-organisation ansvarar för att de har god säkerhet i sina system hur 
detta organiserar varierar från kommun till kommun och vilket ansvar rektorn har är oklart. 
 
Rask (1999) frågar sig hur bra den svenska skolan är på att vara tydlig i guidning i de 
demokratiska värderingar som ligger som grund för vårat samhälle. Han menar han att lärarna 
är både debattglada och debattskickliga individer men tror att när det kommer till etiska frågor 
är lärarna generellt osäkra och har ofta svårt för att med rak rygg stå upp och peka ut en 
riktning. Vidare ger sig Rask in i diskussionen om läraren som en förebild för eleverna och 
svårigheterna att alltid vara föredömlig. Han anser uppgiften vara omöjlig om man ska vara 
felfri och menar man inte kan vara mer än mänsklig och att ibland fela.  
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2.1 Sammanfattning 

Tidigare forskning i ämnet jag valt att skriva om tar i de flesta fall upp de miljardsatsningar 
som gjorts för att både stimulera IT-användningen i skolan och kompetensutbilda en del av 
skolans personal med hjälp av ITiS-projektet. Det står även att läsa att IT-kompetens på sina 
ställen fungerat statushöjande för de lärare som använts sig av den i sin undervisning. Vidare 
tas frågan med Internets intåg i den svenska skolan upp och den ibland negativa inverkan det 
kan ha på skolans elever, som till exempel internetsidor med pornografiskt eller rasistiskt 
innehåll. Vissa av författarna lyfter fram skolans roll i förmedlandet av frågor av yttersta vikt 
som värderingar och demokrati. Den tidigare forskningen lämnar mångt och mycket att önska, 
detta mest för att den är väldigt daterad.  
 

 

3 Metod och urval 
Jag valde att använda mig av enkäter med fasta frågor för att min inriktning var att producera 
kvantitativ data för analys. Enkäten lämnades ut på en grundskola i mellersta Sverige i femtio 
exemplar. Bland dessa femtio finns även rektorn och IT-samordnaren. De svaren jag samlat in 
presenteras som data med hjälp av förklarande text och diagram under nästa kapitel som är 
resultat. Då svarsfrekvensen på enkäterna inte var tillräckligt hög, endast tjugotre av femtio 
svarade, kompletterade jag med att intervjua två nyckelpersoner som jag ansåg kunde besvara 
frågor rörande min forskning. I och med att jag valde att intervjua dessa två plockade jag bort 
de enkäter de hade besvarat och slutgiltiga antalet besvarade enkäter landade på tjugoen 
stycken. Intervjuerna med dessa två nyckelpersoner är av semistrukturerad typ, bygger på 
frågorna som återfinns att läsa i enkäten och är genomförda med hjälp av ljudupptagningar. 
Även intervjuerna, i redigerad form, redovisas under nästa kapitel nämligen resultat.  
 
 

3.1 Frågeformulär (enkäter) 

Denscombe (2000) tar i boken upp tre kriterier för att ett frågeformulär ska karaktäriseras som 
forskningsmässigt. Dessa är att frågeformuläret ska vara utformat för att samla information 
som sedan kan användas som data för analys, det ska bestå av en nedtecknad serie frågor och 
slutligen ska det samla information genom att fråga människor direkt. Vidare skriver 
Denscombe om olika typer av data som samlas in med hjälp av frågeformulär och pekar på att 
informationen från dessa skulle kunna delas in i två breda kategorier – fakta och åsikter. 
Faktisk information kräver ingen personlig åsikt eller bedömning av respondenten det som 
krävs i det här fallet av respondenten är att hon lämnar sådan information som till exempel 
kan röra hennes ålder, kön eller civilstånd. Åsikter, som är den andra kategorin av information, 
begär av respondenten att hon ska ge information som bygger på en bedömning av den samme 
snarare än att hon redogör för fakta. Denscombe menar att den som lämnar ut ett 
frågeformulär måste ge tillräcklig bakgrundsinformation om den för att möta både etiska som 
pratiska krav. Detta kan man enligt honom nå genom att ha med ett försättsblad som ger 
information om bland annat: vem som står bakom undersökningen, vad frågeformulärets syfte 
är, att deltagandet sker frivilligt och att för artighetens skull tacka respondenten för hans eller 
hennes medverkan. 
 
Denscombe skriver även om hur viktigt det är att tänka på frågeformulärets längd och 
utseende. Enligt honom finns det inget mer avskräckande för en respondent än 
frågeformulärets omfång. För att inte hamna i det läget menar han att man bör endast ställa de 
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frågor som absolut är nödvändiga för forskningen, att man ska vara noggrann och kontrollera 
att man inte upprepar samma frågor, att se till att frågorna ska kunna besvaras så enkelt och 
snabbt som möjligt och slutligen bör man själv prova att besvara frågeformuläret för att se 
ungefärlig tid det tar. Vidare pekar han på den svåraste uppgiften som han menar är att 
formulera formulärets frågor. Det är också en av de viktigaste uppgifterna skriver Denscombe. 
För att underlätta formuleringen av frågor bör forskaren tänka på bland annat följande saker: 

• Undvik frågor som är ledande. Dessa kan antyda eller påverka respondentens svar på 
frågan. 

• Undvik frågor som är otydliga. Konkreta frågor ger mer exakta svar. 
• Se till att tillräckligt många svarsalternativ finns. Se dock upp med att de inte är för 

många. 
• Begränsa användningen av fackuttryck. Frågeformuläret ska inte vara ett prov på hur 

allmänbildade människor är. 
• Ha frågor som är så korta och okomplicerade som möjligt. På detta sätt minskar man 

tiden det tar att svara på frågeformuläret, respondenten måste kanske läsa om eller 
tolka frågan.  

 
Det finns två olika sorter på frågor i ett frågeformulär skriver Denscombe. Dessa är öppna och 
fasta frågor. Öppna frågor låter respondenten besvara frågorna med egna ord. Denscombe 
menar att den sortens frågor har två stora nackdelar som är att större krav ställs på 
repondenten  och kan bidra till dennes ovilja till att medverka. Den andra nackdelen är att 
svaren från öppna frågor leder till tidsödande analyser innan de kan användas som data. Fasta 
frågor har strukturerade svar som tillåter respondenten att besvara de utifrån av forskaren 
förutbestämda alternativ. Fördelen med fasta frågor menar Denscombe är att dessa kan på ett 
enkelt sätt kvantifieras och jämföras och i sin förlängning sedan lättare analyseras. Fasta 
frågor lämpar sig bra om man vill producera kvantitativ data. Nackdelen med fasta frågor som 
han pekar på är att respondenten har mindre utrymme att lämna ett mer personligt svar om 
frågan inte har det svarsalternativ som överrensstämmer med respondentens åsikt. Detta kan i 
sin tur leda till att respondenten känner en frustration över att inte kunna ge egna synpunkter.  
Denscombe tar upp fem kriterier för utvärdering av ett frågeformulär. Det första kriteriet är att 
se över hur sannolikt det är att frågeformuläret ger fullständig och nödvändig information om 
ämnet man valt som ska undersökas. Andra kriteriet rör hur sannolikt det är att 
frågeformuläret ger korrekt information och om respondenterna gett ärliga och fullständiga 
svar. Det tredje kriteriet bygger på sannolikheten att få en önskad svarsfrekvens. Fjärde 
kriteriet handlar om kravet på att forskaren följer etiska normer som garanterar att 
respondentens information hanteras på ett professionellt sätt. Det femte och sista kriteriet  
rör hur sannolikt det är att frågeformuläret kan genomföras om man ser till aspekter som 
tidsramar, ekonomiska resurser och möjlighet att nå lämpliga respondenter som känner sig 
motiverade att delta i undersökningen.   
 
Slutligen ger Denscombe en sammanfattning på fördelar och nackdelar med frågeformulär. 
En av fördelarna är att dessa är högst ekonomiska i det avseendet att de kan producera en stor 
mängd forskningsdata mot en relativt liten kostnad (tid, pengar, material). En annan fördel är 
att de standardiserade svaren ger en förkodad forskningsdata som är lätt att samla in och  
analysera. En nackdel är att frågeformulär med förkodade svar kan avhålla människor från att 
svara vilket leder till låg svarsfrekvens. Frågeformulärsformatet kan även bidra till 
ofullständiga eller dåligt ifyllda svar vilket är en annan nackdel. En tredje nackdel är att det är 
omöjligt att kontrollera svarens sanningshalt. 
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3.2 Intervjuer 

Denscombe (2000) påpekar i sin bok att även om det finns en ytlig likhet mellan en 
konversation och en intervju är skillnaderna väldigt stora och att den senare är långt mer 
komplicerad. För att en intervju ska lyckas behövs en noggrann planering, ordentliga 
förberedelser och en förmåga att kunna interagera under intervjuns gång. När är det då 
lämpligt att använda sig av intervjuer i forskningssammanhang? Han menar att forskaren 
måste ställa sig två frågor för att få svaret på intervjuns lämplighet. Den ena frågan är om 
undersökningen verkligen behöver den typ av detaljerad information som intervjuer ger och 
den andra frågan är om det är förnuftigt att förlita sig på information som samlas in från ett 
litet antal informanter. För att kunna besluta att intervjun är en lämplig metod kan forskaren 
motivera detta med följande: 

• Forskaren vill undersöka emotioner, erfarenheter och känslor. Dessa frågors natur 
kräver att de utforskas snarare än att de redovisas med ett par ord. 

• Frågor är av känslig natur och kräver ansikte mot ansikte för att producera bättre data. 
• Datan baseras på priviligerad information det vill säga att det ligger ett stort värde i 

att kontakta nyckelpersoner i speciell position på fältet som kan ge information som 
andra saknar. 

 
Denscombe skriver vidare att det finns ett antal olika typer av forskningsintervjuer. Den första 
är strukturerade intervjuer som bygger på att forskaren har mycket stor kontroll över både 
frågornas och svarens utformning. Strukturerade intervjuer liknar ett frågeformulär som 
respondenten besvarar ansikte mot ansikte. Den andra är semistrukturerade intervjuer som 
bygger på att forskaren har en färdig lista med frågor eller ämnen som ska behandlas men är 
flexibel med i vilken ordning dessa besvaras. Svaren vid sådana intervjuer är öppna och 
tillåter att den intervjuade utvecklar sina tankar och synpunkter. Nästa är ostrukturerade 
intervjuer och tanken med dessa är att forskaren startar ett ämne eller tema som den 
intervjuade sedan fritt kommenterar med sina tankegångar och idéer. Personliga intervjuer 
innebär att en intervjuare möter en informant. Ibland anordnar forskaren en gruppintervju för 
att dra nytta av att de som deltar i intervjun interagerar med varandra och att diskussionen 
sker på gruppnivå. Den sista typen av forskningsintervjuer bygger på fokusgrupper och går ut 
på att en liten grupp människor sammanförs av forskaren för att undersöka attityder, åsikter, 
känslor och idéer inom ett speciellt ämnesområde. 
En sak som, menar Denscombe, påverkar hur villigt och ärligt den intervjuade kommer att ge 
information är hur hon eller han bedömer forskarens identitet. Han menar att de parametrar 
som mest inverkar på detta är forskarens kön, ålder och etniska ursprung. Andra saker 
forskaren bör tänka på som kanske kan påverka relationen med den intervjuade, i en negativ 
eller positiv riktning, är vilken social status, vilka utbildningsmässiga kvalifikationer och 
vilken professionell sakkunskap både den intervjuade och forskaren har. Vidare skriver 
Denscombe att forskaren bör inta en passiv och neutral hållning för att han eller hon är där för 
att lyssna och lära. Målet är att få den intervjuade att känna sig trygg och att öppna sig. 
 
Även om det går att hävda att ostrukturerade intervjuer inte bör ha några förutfattade åsikter 
om temat för undersökningen eller vilken riktning intervjun ska ta säger Denscombe att så 
sällan är fallet. I de flesta fall hävdar han att intervjuren har någon form av dagordning och en 
viss strategi. När det kommer till valet av informanter sker det sällan utifrån ett slumpmässigt 
urval utan de människor som valts är sådana som har en speciell position, något speciellt att  
bidra med eller har en unik inblick. Han betonar dock att det i urvalsförfarandet inte finns 
några fasta regler. För att forskaren ska anses som trovärdig och seriös bör han eller hon få ett 
godkännande från de överordnade instanserna. Detta godkännande måste ske innan 
intervjuerna genomförs för att så på sätt säkra att man har tillstånd. Om man i förväg 
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kontaktar den tilltänkte intervjupersonen blir det lättare att komma överens om en tidpunkt för 
intervjun som passar båda. Lika viktigt är det att även föreslå en överenskommen tidslängd 
för intervjun för att den intervjuade ska vara tillfreds då människor överlag har begränsad tid 
de kan avvara. Ytterligare något forskaren bör tänka på är platsen för intervjuns 
genomförande. Det bör vara en plats som är ganska tyst, erbjuder avskildhet, där man slipper 
bli störd och har en någorlunda akustik. Denscombe hävdar att placeringen av forskaren och 
den intervjuade också är av vikt. Han menar att parterna bör placeras i 90 graders vinkel till 
varandra för att undvika konfrontationssituationen som lätt kan uppstå när man sitter mittemot 
varandra. När det kommer till själva upptagningen av intervjun menar Denscombe att även 
om minnet är bra hos människan kan det ofta smyga sig in förvrängningar, fel och luckor. 
Därför anser han att forskaren måste använda sig av mer bestående upptagningar. Ett sätt är 
att använda sig av fältanteckningar som görs under intervjuns gång eller om så är möjligt 
direkt efter den. Fältanteckningar kan fungera bra som källa till information om bland annat 
hur klimatet och atmosfären var samt hur den ickeverbala kommunikationen skedde. 
Ljudupptagningar är ett annat sätt som erbjuder både en permanent och fullständig 
dokumentation över det som sades under intervjun. Dessa missar dock den ickeverbala 
kommunikationen och eventuella andra faktorer och fångar bara det talade ordet. På grund av 
detta, menar Denscombe, att de flesta använder sig av ljudupptagningar som kompletteras 
med fältanteckningar. Det man bör tänka på är att innan intervjun se till att utrustningen 
fungerar för om den inte gör det misslyckas intervjun. Denscombe skriver också att blotta 
närvaron av inspelningsutrustning kan påverka den intervjuade i olika stor grad. Han menar 
emellertid att människor i regel blir mindre och mindre medvetna om inspelningsutrustningen 
desto längre intervjun pågått. 
 
Efter att intervjun är genomförd kommer forskaren till en väldigt tidskrävande uppgift 
påpekar Denscombe som skriver att det tar åtskilliga timmar att skriva ut varje inspelad 
samtalstimme. Arbetet kring utskriften är inte bara en mekanisk process där det bandinspelade 
talet förs över på papper utan det är en process som kräver en uppsnyggning och redigering 
för att läsaren ska få en begriplig form. I och med den processen kan man inte komma ifrån att 
intervjun tappar en del av sin autencitet. Nästa steg är att analysera intervjudatan och där kan 
forskaren välja innehållsanalys om han eller hon inriktat sig på ett kvantitativt 
tillvägagångssätt. Forskaren kan även välja ett kvalitativt tillvägagångssätt som kräver 
analytisk kodning. Även intervjuer har sina nackdelar och fördelar skriver Denscombe. Några 
av fördelarna är att intervjuer kan producera djupgående och detaljerad data samt värdefulla 
insikter underbyggda av informantens kunskaper. Ytterligare några fördelar är att informanten 
ges tillfälle att utveckla sina idéer och förklara sina synpunkter, svarsfrekvensen är hög då 
intervjuer oftast är avtalade i förväg och till sist så räcker det med enkel utrustning för 
ljudupptagning och en konversationsförmögen forskare. Några av nackdelarna är att analysen 
av data kan vara väldigt tidskrävande, dataanalysen kan försvåras på grund av att intervjuer 
kan producera ickestandardiserade svar och det faktum att människors handlingar inte alltid 
återspeglas genom vad den intervjuade säger under intervjun.  
 
 

3.3 Procedur 

Jag valde från början att använda mig av enkäter som datainsamlingsmetod för att på så sätt 
kunna besvara mina forskningsfrågor och i förlängningen uppfylla syftet med hela arbetet. I 
och med att jag valt en kvantitativ ansats som underlag för min forskning skulle det räcka med 
att få in alla de enkäter jag lämnat ut bedömde jag. Jag besökte rektorn på den utvalda skolan 
och kom överens med honom att han ganska omgående skulle lämna ut mina enkäter till sin 
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personal. Efter att två veckor gått ringde jag honom för att kontrollera om han lämnat ut dem 
och eventuellt fått in några. Han hade fått in ett fåtal och vi kom överens om att han skulle 
påminna sin personal om att han ville ha in enkäterna snarast möjligt. Ytterligare två veckor 
senare tog jag kontakt med rektorn på skolan och vi bestämde att jag skulle komma dit för att 
hämta de enkäter han hade lyckats få in. Jag åkte dit och vi konstaterade att endast knappa 
hälften av enkäterna hade lämnats tillbaka till honom. Ganska snart insåg jag att underlaget 
för min forskning var för litet och bestämde mig för att komplettera med ytterligare en metod 
nämligen intervjuer. I samråd med rektorn bestämde jag att jag skulle genomföra två 
intervjuer, en med rektorn själv och en med IT-samordnaren på hans skola. Jag valde dessa 
två personer som intervjuobjekt för att jag ansåg dem vara nyckelpersoner på var sitt egna sätt. 
Rektorn har en bra överblick över skolans fullständiga arbete och IT-samordnaren har bra 
insyn i hur IT-användandet sker på den skolan som han ansvarar för i dessa frågor.  
 
 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Denscombe menar att när riktiga data och metoder är en reflektion av verkligheten samt 
täcker avgörande frågor kan man kalla detta för validitet. När jag utformade frågorna till 
enkäten var jag noga med att dessa skulle kunna svara på de fyra forskningsfrågor i min 
undersökning. Detta skulle i sin tur hjälpa mig med att uppfylla syftet med hela arbetet. 
Enkätformatet tillåter respondenten att vara anonym och den givna tidsfristen till enkäterna 
skulle lämnas in var ganska tilltagen. Dessa två omständigheter gör att de svaren som 
respondenterna lämnar på enkäterna kan anses vara valida. Intervjuerna utformades utifrån de 
samma frågor som fanns i enkäten och resulterade i varsin berättelse från de två 
intervjuobjekten. I en intervjusituation är inte den intervjuade anonym som i fallet med 
enkäten men i och med att de båda intervjuade hade höga poster bidrog detta till att validiteten 
i deras svar också kan anses hög. 
 
Reliabilitet i sin tur menar Denscombe hänger ihop med tillförlitligheten i de mätinstrumenten 
man använder sig av i sin undersökning. Mätinstrumenten ska ge samma data varje gång de 
används. Det är ytterst få av de frågor som ligger till grund för enkäterna och intervjuerna som 
skulle kunna producera samma data vid varje testtillfälle. Verkligheten är ganska föränderlig 
och möjligheten finns att det eventuellt skulle gå att få fram samma data genom enkäterna 
men chansen är inte stor. Intervjuerna genomfördes med nyckelpersoner som har en bestämd 
post och kan ses som experter på området. Nyckelpersoner har dock en förmåga att inte alltför 
sällan röra på sig. 
 
 

3.5 Forskningsetiska principer  

Forskaren ska följa fyra huvudkrav för att kunna hävda att han behandlat 
undersökningsdeltagare, samhället och individen utifrån forskningsetiska principer, allt detta 
enligt Vetenskapsrådet (2002). Det första kravet är informationskravet som säger att forskaren 
ska informera de berörda om syftet med den aktuella forskningen. Andra kravet är 
samtyckeskravet som handlar om att forskaren ska informera de berörda om syftet med den 
aktuella forskningen. Andra kravet är samtyckeskravet som säger att deltagare i en 
undersökning har rätt att själva stämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet är det 
tredje kravet och handlar om att uppgifter rörande samtliga personer som ingår i en 
undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet samt anonymitet. De som deltar i 
undersökningen ska kunna vara säkra på att personuppgifter förvaras på ett sätt som 
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omöjliggör för obehöriga att ta del av dessa. Sista och fjärde kravet är att nyttjandekravet som 
slår fast att insamlade uppgifter får endast användas för forskningsändamål. 
 
Det har varit ganska enkelt att följa och ta hänsyn till de rådande forskningsetiska principerna 
när jag genomförde min undersökning. Med enkäterna bifogade jag ett följebrev som 
förklarade syftet med min undersökning. Respondenterna, i enkätfallet och intervjuerna, har 
lämnats helt anonyma då personen inte varit intressant för undersökningen utan deras 
yrkesroll eller position. Således har jag inte ens själv några som helst namnuppgifter på någon 
av dem som besvarade enkäterna. Informationen som har hämtats in genom enkäterna och 
intervjuerna är menad att endast användas i mitt arbete. 
 
  

3.6 Databearbetning 

Första delen i resultatet består av enkätundersökningen som jag gjorde. Enkäten besvarades av 
tjugoen av skolpersonalen. Svaren från enkäterna skrevs systematiskt när på papper och 
räknades sedan ihop. Redovisningen av enkäterna sker i samtliga fall i textform, samt i sex 
fall även i diagramform. Jag har valt att redovisa sex frågor i diagramform då dessa frågor är 
nära knutna till de forskningsfrågor som är ställda i undersökningen. I några fall är frågorna 
bestående av flersvarsalternativ och blir lättare överblickbara i tabellform också och inte 
endast i textform. 
 
Resultatets andra del består av de två intervjuer som genomfördes med en rektor och en IT-
samordnare. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mp3-spelare och skrevs sedan när i en 
ordbehandlare. Dessa båda redovisas i textform som intervjuobjektens berättelser.   
 
 

4 Resultat 
Resultatet består av en enkätdel och en intervjudel bestående av två intervjuer.  
 

4.1 Enkät 

Enkäten besvarades av tjugoen respondenter varav fjorton är kvinnor och sju är män. Tre är 
upp till 35 år, elva mellan 35 till 45, fem mellan 45 till 55 och två mellan 55 till 65 år. Två 
undervisar i årskurs/kurser F-1, en i F-3, en i F-4, en i 1, en i 1-3 och 6, en i 1-9, en i F-9, en i 
2-4, en i 2-5, en i 2-9, en i 3-6, en i 4-5, en i 4-6, en i 4-7, tre i 5-9 och tre i år 6-9. 
 
Tolv stycken undervisar i ämnet matematik, tio i svenska, sju i engelska, sex i 
naturorientering, fem i samhällsorientering, två i teknik, en i tyska, en i hemkunskap, en i 
spanska, en i livskunskap, två har specialundervisning, två har alla ämnen som ingår i en 
förskoleklass, en har alla ämnen med år 1, två undervisar som fritispedagoger och en som 
resurs. 
 
Under frågan om vad respondenterna anser att IT i skolan är till för fanns sex påståenden: 
 

• Främjande för skolans verksamhet. Tio anser att påståendet stämmer delvis, tio att det 
stämmer i hög grad och en att det stämmer i mycket hög grad. 
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• Skapa en modern och stabil utbildningsorganisation. Två anser att påståendet stämmer 
i låg grad, fyra att det stämmer delvis, tolv att det stämmer i hög grad och två att det 
stämmer i mycket hög grad. En besvarade inte frågan. 

• Underlätta externa nationella kontakter. Tio anser att påståendet stämmer i hög grad 
och elva att det stämmer i mycket hög grad. 

• Underlätta externa internationella kontakter. Tio anser att påståendet stämmer i hög 
och elva att det stämmer i mycket hög grad. 

• Förbereda eleverna för IT-samhället. Tre anser att påståendet stämmer delvis, elva att 
det stämmer i hög grad och sju att det stämmer i mycket hög grad 

• Stärka den svenska skolan internationellt. Åtta anser att påståendet stämmer delvis, 
åtta att det stämmer i hög grad, fyra att det stämmer i mycket hög grad och en vet ej 
om det stämmer. 

 
 

Diagram 1 – Vad anser du att IT i skolan är till för?
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På frågan om i vilken omfattning responden har fått IT-utbildning svarade en att hon fått det i 
ingen omfattning alls, sex i liten, tio i begränsad och fyra i stor. 
 
 

Diagram 2 – I vilken omfattning har du fått IT-utbildning?

0

2

4
6

8

10

12

Ingen Liten Begränsad Stor Mycket stor Vet ej

 
 
 



 

15 

Nästa fråga handlar om hur nöjd respondenten är med den IT-utbildning hon har fått. En är 
missnöjd med den IT-utbildning hon fått, tre är lite nöjda, sju är måttligt nöjda och nio är 
nöjda. En besvarade inte frågan. 
 
Därefter kom frågan om hur stor frihetsgraden var i IT-utbildningen. Tre svarade att ingen 
frihetsgrad fanns på IT-utbildningen, en att den var liten, tio att den var begränsad, tre att den 
var stor och tre svarade vet ej. En besvarade inte frågan. 
 
På frågan om hur stor kompensation respondenten fått för sin IT-utbildning svarade nio att de 
fått ingen, fyra har fått liten, tre har fått begränsad, en har fått stor och tre svarade vet ej. En 
besvarade inte frågan. 
 
Följande fråga handlar om hur stort engagemang respondenten anser att hon har kring IT i 
skolan. Fem anser att deras engagemang är litet, tolv att det är måttligt, tre att det är stort och 
en tycker att det är mycket stort. 
 

Nästa fråga är om hur respondenten upplever att andra lärares och övriga skolpersonalens 
engagemang kring IT i skolan är. Två upplever att engagemanget var litet, femton att det är 
måttligt och fyra upplever att det är stort. 
 

Därefter kom frågan om hur respondenten har tagit del av de regler som finns för användande 
av IT i skolan. Frågan bygger på att respondenten kan välja ett eller fler alternativ. Två har 
tagit del av de regler som finns för användande av IT i skolan via skolverkets rapporter, fyra 
via skolverkets nyhetsbrev, en via annan skriftlig information från skolverket, tre via 
skolverkets webbplats, en via media (ex. TV, radio och dagspress), sju via skolans rektor, åtta 
via skolans lärare, sjutton via skolans IT-samordnare och tre svarade vet ej. 
 
 

Diagram 3 – Hur har du tagit del av de regler som finns för användande av IT i 
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På frågan om hur stort ansvar respondenten själv tar för att IT-regler i skolan följs svarade två 
att det tar litet ansvar, sju tar måttligt ansvar, åtta tar stort ansvar, två tar mycket stort ansvar 
och två svarade vet ej. 
 
 

Diagram 4 – Hur stort ansvar tar du för att IT-regler i skolan följs?
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Följande fråga handlar om hur stort intresse respondenten har för att IT-regler i skolan följs. 
Tre svarade att de har måttligt intresse för att IT-regler i skolan följs, tretton har stort intresse, 
fyra har mycket stort intresse och en svarade vet ej. 
 
Därefter svarade respondenten på i vilken omfattning hon tror att IT-regler i skolan följs.  
Tio tror att IT-regler i skolan följs i begränsad omfattning, åtta tror att det sker i stor 
omfattning och två svarade vet ej. En besvarade inte frågan. 
 
 

Diagram 5 – I vilken omfattning tror du att IT-regler i skolan följs?
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Nästa fråga tar upp frågan om i vilken omfattning respondenterna diskuterar IT-regler i skolan. 
En svarade att det inte alls sker, tre svarade att det sker i liten omfattning, fjorton svarade att 
det sker i begränsad omfattning, två svarade att det sker i stor omfattning och en svarade vet 
ej. 
 
Sista frågan handlar om i vilka sammanhang respondenten har varit med och diskuterat IT-
regler i skolan. Frågan bygger på att respondenten kan välja ett eller fler alternativ. Sju har 
diskuterat IT-regler i skolan med skolans rektor, fjorton med skolans IT-samordnare, nitton 
med skolans lärare, sju med övrig skolpersonal, sexton med elever, elva med föräldrar och två 
med andra skolor. 
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Diagram 6 – I vilka sammanhang har du varit med och diskuterat IT-regler i skolan?
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4.2 Intervjuer 

Intervjuerna är två och en genomfördes med rektorn och den andra med IT-samordnaren på 
skolan. Nedan följer deras berättelser. 
 

 

4.2.1 Intervju med rektor 

Rektorn är en 52-årig man som tidigare jobbat som mellanstadielärare under 15 års tid. 
Tjänsten som rektor har han haft de senaste ett och ett halvt åren. 
 
Han anser att IT i skolan är till för att förändra undervisningen och är en pedagogisk fråga 
framför allt. Mycket ligger i att förändra synen på lärandet, elevernas arbetssätt eller 
möjligheten till det. IT i skolan är även till för internationalisering, ett sätt att hålla kontakten 
och en chans att utnyttja den nya tekniken. Som han själv säger är det ett förändringsarbete 
som heter duga. Han har en ganska begränsad omfattning på sin IT-utbildning, än så länge, 
men tycker att han har ändå så att han klarar sig. Han har fått ganska mycket grunder och är 
nöjd med den utbildning han fått. Som han tidigare påpekade så har han än så länge begränsad 
omfattning på sin utbildning men det sker fortbildning och det finns alltid möjlighet till det då 
kommunen har en hel del grundutbildningar. Dessa grundutbildningar omfattar både datorer 
men också informationssökning. Utifrån det kursutbudet som har funnits menar han att det 
fanns en viss frihetsgrad på utbildningen men han har även haft möjlighet att ordna egna 
utbildningar, för både personal och sig själv, som han själv sökt och skräddarsytt. Tiden för 
utbildningen är ofta förlagd på arbetstid och ganska lite av utbildningen har skett på fritiden 
därför utgår det ingen kompensation. Han menar dessutom att det ska ses som en naturlig 
kompetensutveckling vilket är en del av yrket att ha. Den nya kompetensen kan resultera i t ex 
högre lön om man tillämpar det i undervisningen. Förändrar det dessutom arbetssätt som leder 
till skolutveckling och utveckling överhuvudtaget blir man kompenserad för det, vilket är en 
del av lönekriterierna. Han tycker inte att det är någon vits att ha en utbildning som inte 
tillämpas. 
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På frågan om det finns det något krav på att man ska gå en IT-utbildning säger han att man 
kommer att ha som krav att man ska ha vissa kunskaper. Det kommer vara en direkt effekt av 
IT-läroplanen som kommer nu för hans hemkommun. Han berättar att det i den finns 
specificerat vad elever bör kunna eller ska kunna beroende på ålder. Det kommer att läggas in 
som mål i nästa, 2007-års, plan från barn och utbildningsförvaltningen. Han kommer att se till 
att de ska ha ett sådant arbetssätt att IT-läroplanen tillämpas. Han är dock tveksam till om du i 
dag har den kompetens för att klara av det och svarar med både nja, inte och ja vi kommer att 
ha det. Den kompetens de saknat håller på att byggas upp. Även när det gäller tekniken också 
vill man komma vidare och prova på att utnyttja ny modern teknologi. Vidare talar han om att 
det sällan talas om vilken kompetens lärarna har inom IT och han tror att det beror på att man 
inte har varit systematisk. Man förväntar sig att eleverna ska kunna allt men man har inte sett 
till att personal som utbildar de har kompetens för det. Det kan vara på olika nivåer beroende 
på hur gamla eleverna är men han tycker att en grundutbildning bör alla lärare har. På hans 
skola har inte all personal den men många har den. Nu har de folk på utbildning som IT-
pedagoger och för informationssökning. Han berättar att dessa är ganska avancerade 
utbildningar. Just informationssökningsdelen pekar han på och menar att den blir viktigare 
och viktigare. Som han själv säger går det inte att leta på Internet på måfå eller det går men 
det tar tid och man får inte alltid fram det man söker efter. 
 
Hans engagemang kring IT i skolan är stort och han upplever att det bland övrig skolpersonal 
är ganska blandat när det kommer till den frågan. Det finns dock många som är mycket 
engagerade och ivriga på att komma vidare. Vad detta kan bero på tror han att har att göra 
med att man har sett möjligheterna på ett annat sätt och att man känner sig hemma i det. Han 
berättar att människor sagt till honom att de önskar att de hade börja lära sig om IT för tio år 
sedan. När man väl upptäcker fördelarna och hur det kan förändra arbetssättet så blir man mer 
ivrig att komma vidare med det. De som har lite förkunskaper känner sig tryggare men några 
är väldigt försiktiga. På frågan om hur han har tagit del av de regler som finns för användning 
av IT i skolan svarar han att han har läst och diskuterat med andra kollegor om vad det är för 
regler de ska tillämpa och hur de ska göra det. Han anser det vara jätteviktigt att göra det och 
berättar vidare att det på deras skola finns givna regler för användning av IT i skolan. Det 
visar sig dock bara gälla på lokal nivå och själv säger han att det är väldigt mycket som endast 
är på lokal nivå. Det finns idag inget övergripande mål, direktiv eller kriterier från högre 
instans för vilka regler som gäller vid användning av IT i skolan. Det kommer dock ändras nu 
lite i och med IT-läroplanen. Han tror att det kommer komma mer central styrning och pekar 
på det faktum att lagstiftningen finns som måste tillämpas. Han tar stort ansvar för att IT-
reglerna i skolan följs och tar det på fullaste allvar, det är otroligt viktigt att dessa följs. På 
skolan tar man ansvar för att de har betalat för de sakerna de använder. Vidare berättar han att 
han också sitter med i IT-rådet centralt för att få en mer standardiserad IT-miljö i sin 
hemkommun. Även den vägen försöker han verka för en IT-miljö med ett centralt regelverk 
och det har hänt otroligt mycket på området de senaste åren. På sin skola försöker han att vara 
tydlig med vad som gäller, folk får skriva på papper och man visar hur tekniken ska användas. 
Sedan de fått en låst IT-miljö har det blivit mycket enklare och mycket säkrare vilket leder till 
att det blir lättare att tillämpa de regler som finns så att man inte kan hålla på med annat. 
 
Intresset, hos honom själv, för att följa IT-reglerna är stort och han tror att även den övriga 
skolpersonalen i stor omfattning följer dessa. Det är få som försöker fuska. Just IT-regler i 
skolan diskuteras inte särskilt ofta men IT-frågor överhuvudtaget dyker upp. IT-frågorna har 
blivit levande igen på något sätt när de börjat prata om utveckling. Han understryker vikten av 
att parallellt prata om etik och regler runt det hur vi hanterar det. Det sker inte alltid parallellt 
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men det följs åt i alla fall. Med tiden har IT-relaterade frågor blivit mer och mer aktuella. 
Bland annat har man på skolan pratat om publicering, vem som får publicera, vad får de 
publicera och vem som bestämmer det? Vilka regler gäller och vilka program ska de tillämpa? 
För att inte hamna utanför lagstiftningen har man försökt att styra med låsta miljöer. Det blir 
en ganska levande debatt och man har ifrågasatt varför man inte själv kan lägga in program 
och då har man hamnat i diskussion om att man bara ska använda program som man betalar 
för. En låst miljö har även gjort det mycket enklare för de att jobba med kommunlicenser och 
liknande. Mycket har blivit mycket enklare och han nämner fördelen med att skanna av hur 
många datorer de har istället för att räkna och titta och hålla reda på alla licenser.  
 
Att det fuskas med upphovsrättsskyddatmaterial är han medveten om men hänvisar till att det 
förekommer på alla nivåer till och med på högskolan har han hört. Man kopierar ibland för 
mycket och man anger inte alltid källor och liknande. Det här är sådant de måste bli bättre och 
tydligare på vad som är okej och det är viktigt att eleverna får lära sig det. Diskussionerna 
förekommer också bland lärarna om till exempel filmvisning. Han säger att alla har nog inte 
varit medvetna om att de har visat filmer vilket de inte har rätt till för en hyrd film får intye 
visas på skolan. Det har lätt till diskussioner att sådant inte är okej. På fritids har det både 
förekommit och förekommer fortfarande att barnen tar med sig filmer hemifrån för att titta på 
tillsammans. Nyssnämnda exempel är dock betydligt vanligare än att man använder 
programvaror som man inte har rätt att använda kanske för att man tycker att filmen den äger 
man, är hans förklaring. Själv har han diskuterat IT-regler både med lärare, övrig skolpersonal 
och också på en högre nivå mot centralförvaltningen samt på rektorsnivå. Som han själv säger 
har det skett på ganska många nivåer. Han tycker att de varit överens i dessa diskussioner men 
det är fortfarande endast en lokal tillämpning. Lite kort förklarar han hur det gick till när 
splittringen med enheter skedde och hur man tappade styrning från centralförvaltningen. 
Enheterna är självförsörjande, små ekonomiska enheter med ganska stort 
självbestämmanderätt och detta ledde till att man tappade balansen mellan vad 
centralförvaltningen ska gå in och styra i och inte. Detta tycker han är synd då han är av den 
åsikten att alla tjänar på, just i IT-sammanhang, att ha en central organisation som mycket är 
kopplat till. 
 
Vi pratar vidare om huruvida det finns en enhetlig syn på hur man ska nå läroplanens mål att 
alla elever ska kunna använda IT som verktyg. Han berättar att det redan tidigare funnits IT-
trappstegsutbildning över vad eleverna bör kunna som stämde ganska väl överens med det 
man tog fram i kommunen. Detta har man inte efterlevt tycker han och hänvisar till att man 
inte har tagit ansvar för vem ska se till att eleverna lär sig. Det har inte varit tydligt och man 
har inte tagit ansvar och tyckte att det kan de, eleverna, ju ändå. Eller så har man låtit barnen 
sitta vid datorerna och hålla på med spel men det är inte bara det som det handlar om. Det är 
inte bara underhållning och förströelse det är frågan om utan det är en del i deras utbildning 
att de ska behärska tekniken säger han vidare. För att underlätta informationssökning har de 
på hans skola valt Nationalencyklopedin för att den innehåller mycket och är lätt att söka i. 
Det de också försöker göra är att styra eleverna via vilka sökmotorer man går in på för att 
lättare hitta det man söker. Samtidigt, säger han, är det bra för att de hittar flera källor och kan 
jämföra informationen vilket är otroligt viktigt. Han menar att i det ligger också någon form 
av kritisk granskning av vad man verkligen läser. Ytterligare en positiv sak är enligt honom 
att ha informationen online då detta underlättar att ha den uppdaterad. Lärarpersonalen har 
haft tillgång till Nationalencyklopedin tidigare, alla som har haft personaldatorer har fått den 
då den ingått i paketet. Det är synd att skattereglerna har ändrats och gjort det svårare och det 
blir inte lika billigt att förse folk med datorer och möjligheten att använda de tycker han. Det 
har varit ett billigt sätt för kommunerna att höja kompetensnivån. Detta har ofta kunnat ske i 
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hemmet vilket han tycker är bra då lärarna har stor del av sin arbetstid i hemmet som 
berättigar, kanske mer än andra yrkesgrupper, att ha datorn som ett arbetsredskap. Mer vana 
av Internet och mer användande av datorn överhuvudtaget leder till att man blir lite bättre på 
det menar han. 
 
De flesta ser möjligheterna med IT i skolan men irritation skapas när tekniken inte har 
fungerat. Sedan de börjat arbeta centralt för att skapa en egen IT-organisation genom barn och 
utbildningsförvaltningen så har det blivit mer driftsäkert berättar han. Det är mycket enklare 
nu och de behöver inte bry sig om vad som är fel utan de ser till att ladda om så är det bara 
köra igen. Hanteringen är mycket enklare och de behöver inte vänta på att någon ska komma 
utan de kan faktiskt hantera det från där de är. Tekniken har blivit bättre, de har byggt ut med 
fiber och förbindelser är bättre vilket tidigare har skapat irritation. De enkla grejerna ska man 
kunna fixa själv och se över samt felrapportera i tid vilket faktiskt har fungerat ganska bra hos 
de säger han. När det inte finns någon uttalad ansvarig kan det ibland skapa irritation då man 
inte vet vem som ansvarar för att allt fungerar. Särskilda användarstödspersoner ska finnas i 
varje arbetslag för att hjälpa till med de enklaste sakerna. Vissa av dessa har redan 
kompetensen men ska ändå ha kompetensutveckling och de kommer att välja folk som har 
intresse och vilja att lära sig mer. Det har varit en nackdel, anser han, att det har sett olika ut 
på olika enheter eftersom det varit en lokal fråga. Nu är det plötsligt en central fråga och nu 
kan man inte smita undan sitt ansvar. Det har nog förekommit att om man inte haft skolledare 
som varit intresserade av arbetssökande med IT- kunskaper har man inte heller tittat på det vid 
anställning av ny personal. Han pekar på hur viktigt det är att skolledarna är med på det här 
tåget. När ITiS pågick var det många lärarlag som arbetade med många pedagogiska projekt 
för att visa på möjligheterna. De som var med då fick ett otroligt utbyte av vad andra arbetade 
med och utvecklades själva. Samtidigt, parallellt, gick en ITiS-utbildning för skolledare för att 
man skulle få en förståelse för hur viktig ledarorganisationen var och att man hade en 
framförhållning, att man gjorde analyser och att man överhuvudtaget hade en IT-plan. 
Intresset för det var jättedåligt och det var många som anmälde sig men få fullföljde berättar 
han med en besvikelse i rösten. Han tycker att en lägsta nivå för skolpersonalens IT-
utbildning ska finnas och vara en del av kompetensutvecklingsplanen. Vidare säger han att de 
inte når 100 procent och att det finns folk som säger att de inte har lärt sig allt och har ett år 
kvar så det är ingen idé att satsa på dem. Detta håller han med om men pekar på behovet av att 
se till att någon annan kan jobba med de här frågorna.  
 
Han berättar om sin skola och deras trådlösa system med bärbara datorer, hur man måste se 
till att sakerna finns på plats, används på rätt sätt och att de fungerar. Det ser lite olika ut på 
olika skolor men de, tycker han, hade den förmånen att när skolan byggdes byggde man in 
möjligheten att ha ny teknik, så man började på en högre nivå och hade ett litet försprång. För 
nio år sedan när skolan byggdes var det ganska ovanligt med trådlösa nätverk och det var då 
det modernaste som fanns. Nu vill de uppdatera det nu men det har varit svårt att få tag på 
material då tillverkarna prioriterar USA som håller på att etablera en marknad där. Till sist 
berättar han att hans egen dotter gick ut gymnasiet och efter tre år aldrig hade öppnat en dator. 
Hon gick på fel gymnasieskola hade hon gått på någon annan hade hon byggt sin egen dator 
tror han. 
 
 

4.2.2 Intervju med IT-samordnare 

IT-samordnaren är en 57-årig man och har tidigare undervisat på gymnasiet där han lärde 
elever att bygga datorer och se till att de fungerade. Han har även jobbat på grundskolenivå, 
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han blev handplockat till en grundskola i tre år då han är väldigt duktig på att ta hand om 
besvärliga barn. Innan det var han föreståndare för en barnstuga. Från början är han humanist, 
sedan tekniker och efter det utbildad fritidspedagog. Han tycker själv att han har ett ganska 
brett register. Tidigare, innan den senaste omorganisationen, jobbade han både med 
pedagogik samt teknik idag jobbar han endast med teknik. Enligt rykten han hört ska de även 
börja med utbildning och pedagogik men han tycker inte det är en bra utveckling då han 
menar att då räcker inte personalstyrkan till. Varje IT-samordnare har för närvarande cirka 
150-200 datorer att ansvara för och arbetsbelastningen, samt den utbildning de har, jämför han 
med det privata näringslivet där siffran är mycket lägre cirka 25-30 datorer per IT-samordnare. 
Hur många datorer kommunen har vill han inte tala om då det är en sekretteshandling. Den 
befattningen han har idag är IT-samordnare och han har jobbat med det sedan första juli 1998 
och arbetsplatsen har varit densamma sedan dess. Han ansvarade för projekteringen av det 
nya nätverket när skolan där han nu jobbar byggdes. 
 
Han anser att IT i skolan är till för att på något sätt ta fram information som barn och 
ungdomar ska omvandla till kunskap. Det finns ingen kunskap ute i världen på datorerna utan 
det är information som måste bearbetas så att den blir kunskap. Många säger att de ska gå ut 
på Internet för att ta in kunskap men han menar att det inte finns kunskap där utan en massa 
information som måste omvandlas till kunskap. För att förklara sitt resonemang jämför han 
med om man läser en bok och sedan ska göra en recension då bearbetar man texten och på 
samma sätt måste man göra med informationen på Internet. Informationen på Internet kan 
både vara tillförlitlig och väldigt otillförlitlig sådan. Ett stort problem ser han i att 
pedagogerna och mentorerna inte är tillräckligt uppdaterade om huruvida informationen 
eleverna hittar är tillförlitlig och vidare säger han att de alltför sällan är tillräckligt kritiska. 
Barnen och ungdomarna tar till sig informationen som finns på Internet för att det är häftigt 
men de måste se till att bearbeta den. Han tror att just IT-samordnarna som jobbar på heltid 
med sådana frågor skulle vara en bra resurs, men det får man i dagsläget inte göra i 
kommunen där han är verksam. Jobbet har blivit tråkigt berättar han och det förklarar han 
med att verksamheten bara rullar på av sig själv. Detta menar han hänger ihop med att 
datorerna är överlägsna på området informationssökning så länge det fungerar.  
 
Första IT-utbildningen han fick var elva månader i försvaret, i början på 1970-talet, i 
stordatormiljö med ett högnivå språk som heter Fortran och hårdkodsprogrammering. Sedan 
har han undervisat på gymnasienivå i två år i det som sedan blev ETKM, elteleteknisk 
utbildning med inriktningen kontorsmaskinreparation, som sedan blev dagens SMIT, IT-
programmet. Eftersom han inte har full behörighet har han inte fått fast anställning vilket han 
gärna velat då han varit med och byggt upp hela den miljö som utbildningen skulle vara i. 
Han är väldigt nöjd med den IT-utbildning som han har fått. 1999, tror han det var, köpte 
kommunen en utbildning av IBM för att kompetensutveckling sin egen personal på IT-sidan 
för att bli på det klara med vad de anställda ska ha för kunskaper. Utbildningen är visserligen 
tillrättalagd men han tycker att den är väldigt bra. Den utbildningen han har fått jämför han 
med KY-utbildningen, kvalificerad yrkesutbildning, IT-samordnare som anordnats av 
Komvux och menar att den utbildningen saknar ett viktigt moment nämligen psykologi. Detta 
förklarar han med att psykologi behövs i kontakten med kunden då man lätt talar olika språk 
på grund av att kunden har för lite kunskap om IT och detta skapar en osäkerhet hos 
användarna. I sin tur leder detta till att det blir svårt för IT-samordnaren att felsöka då kunden 
inte kan förklara vad som är problemet för dem är det ”datorn som inte fungerar”. 
Kunskapsnivån anser han att inom kommunens system har med åren höjts avsevärt. Detta 
förklarar han beror på att man blivit bättre på att involvera kommunens IT-samordnare i de 
förändringar som görs i systemet. Så var inte fallet tidigare då ansvarade systemförvaltaren  
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för uppgraderingar av systemet utan att uppdatera IT-samordnarna om vilka förändringar som 
gjorts. Sedan arbetsmetoderna på IT-kundtjänst på kommunen förändrats har arbetet blivit 
lättare då IT-samordnarna redan i förväg vet om när och vilka uppgraderingar kommer att ske. 
 
Frihetsgraden i IT-utbildningen är delvis begränsad på grund av att kommunen har de system 
de har och dessa kan IT-samordnarna inte påverka själva, detta görs av systemförvaltarna. Hur 
plattformen ska se ut har dock IT-samordnarna fått bestämt till 100 procent. Detta har de 
kommit fram till genom ett EU-projekt där man kommit fram till hur de tycker att det ska se 
ut. Den totala friheten kring utformandet av plattformen tror han kan bero på har överlämnats 
då beslutsfattarna över deras chef inte begriper sig på sådana frågor. När det kommer till 
frågan om vilken sorts utbildning som krävs för att vara anställd som IT-samordnare inom 
kommunen får jag inget tydligt svar annat än att den KY-utbildningen för IT-samordnare som 
anordnas av Komvux inte räcker till, i alla fall inte som den ser ut i dagsläget. Återigen pekar 
han på att den utbildningen saknar fördjupningen inom psykologi vilket behövs för att man 
ska förstå vad kundens problem består i. Han menar att mötet med kunden skapar trygghet 
hos denne om man lyckas hitta ett gemensamt språk och enkla fel och missförstånd kan så 
småningom redas ut av kunden själv. Ibland kan han inte heller lösa problem och 
frågeställningar han får då lämnar han ärendet vidare. 
 
Han har inte fått någon direkt kompensation för sin IT-utbildning annat än inom ramen för de 
individuella lönesättningarna som finns, vilka inte är särskilt individuella anser han. Inom 
enheten där han jobbar är spännvidden så bred som tio tusen kronor från den lägsta till den 
högsta lönen. Kompensationen utgår ändå tycker han i form av att han anser att han har ett 
väldigt fritt jobb. Jobbet styrs till fullo av en själv, det finns ingen chef som talar om vad man 
ska göra utan han möter behoven direkt. Vidare tror han att de är den enda enheten som till 
exempel har fria arbetskläder vilket också är en sorts kompensation. De använder bil i tjänsten 
men har för låg bilersättning menar han. Inom organisationen tycker han att det borde på varje 
enhet finnas en utpekad person som ska vara ett användarstöd. Den personen borde ha en 
nedsättning i sin tjänst och få en eller två timmar i veckan för att kunna möta de enklaste 
problemen och lösa dessa på en gång. Med hjälp av dessa användarstöd skulle man kunna 
hålla nere kostnader som uppstår när IT-samordnarna blir tvungna att åka mellan olika skolor. 
Det egna engagemanget kring IT i skolan är mycket stort. Annan skolpersonals engagemang 
varierar väldigt tycker han och pekar ut att det finns ett par lärare på hans skola som är väldigt 
engagerade. Dessutom har dessa lärare fått ett projekt för att utveckla IT i skolan och insett 
fördelarna med IT i skolan vilket kräver en viss datortäthet. Eget intresse i kombination med 
problemet att läromedlen är väldigt dyra och blir fort inaktuella har gjort att dessa än mer sett 
potentialen med IT i skolan. Han pekar även ut de lärare som kör på som de tidigare gjort utan 
att ha uppdaterad information och på så sätt ge eleverna felaktig information. 
 
När det kommer till frågan om hur han tagit del av de regler som finns för användande av IT i 
skolan svarar han med ett skratt att det är han som själv skapat de på den skolan där han 
jobbar. Det kommer inga direktiv från någon högre ort om hur och vilka regler skapas men 
om han är osäker vänder han sig till kommunens jurister. Han berättar om ett fall då han var 
osäker hur han skulle handla som gällde en lärare som loggat in sig på ett flertal datorer på 
vilka elever fick jobba. Eleverna har en egen inloggning, som ger de begränsad åtkomst, men 
i och med att de jobbade under en lärares inloggning fick de en bredare åtkomst som innebar 
att de kunde komma åt och ändra uppgifter som till exempel omdömen om elever skrivna av 
andra lärare. På skolan hade man en regel för eleverna att om man låter andra jobba på ens 
egen inloggning blev man automatiskt avstängd men i det här fallet rörde sig om en lärare och 
då var IT-samordnaren osäker på om man kunde stänga av även den berörda läraren. Svaret 
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han fick av kommunens jurister var att han inte fick stänga av läraren men begränsa hans 
åtkomst till att sträcka sig till en bestämd dator. Detta ledde till att läraren blev väldigt 
irriterad trots att han blev påvisad konsekvenserna av sitt handlande. IT-samordnaren tror att 
det hela kan bero på att man inte har något säkerhetstänkande. Hans ansvarsgrad för att IT-
regler i skolan följs har ändrats i och med den nya organisationen. För tre år sedan hade han 
ett hundra procentigt ansvar som han delade med en lärare på skolan. I dag är det så att varje 
enskild lärare har ansvar att vid upptäckt av ett brott mot reglerna tar upp det med den berörda 
eleven och sedan tas även kontakt med IT-samordnaren för att se vilka åtgärder man ska vidta 
mot eleven. De åtgärder i dessa fall är att elevens åtkomst till datorer på skolan avstängs allt 
från den kortaste tiden som är en månad till den längsta en elev haft som sträckte sig över en 
hel termin. Det längsta straffet tillkom efter att en elev hade lämnat in en uppsats som han 
direkt kopierat från Internet. Av en ren slump hade en praktikant hos IT-samordnaren 
upptäckt att uppsatsen var nedladdad från Internet. Detta skedde i samma veva som det bland 
lärarna på skolan ganska mycket diskuterades att det förekommer sidor på Internet som 
innehåller färdiga uppsatser. Ändå var det alltså en ren slump att man kom på denna elev då 
det inte åligger något ansvar på IT-samordnaren att kolla huruvida de arbeten som lämnas in 
är eget arbete. IT-samordnaren påpekar dock att det inte är skolans jobb att stjälpa utan att 
hjälpa eleverna så han hjälpte eleven att på fritiden skriva en ny uppsats då möjligheten att 
skriva den under skoltiden inte längre fanns. I det här fallet har läraren inte tagit sitt ansvar då 
det åliggger denne att kolla äktheten hos de arbeten de får in. IT-samordnaren menar att det är 
lätt hänt att lärarna brister i just den kollen då de inte vet hur man gör. I dagsläget kan inte 
lärarna genomföra den kollen men de ska vända sig till IT-samordnaren i fall de misstänker att 
en elev använt sig av andras arbeten.  
 
Intresset för att IT-reglerna i skolan följs är ganska stort för att det är lätt att missbruka IT i 
skolan säger han. Från lärarnas sida tycker han att man ska vara tydlig med att man ska följa 
reglerna och klargöra för eleverna vilka konsekvenser det medför om man inte gör det. Vidare 
pekar han på vikten av att medvetandegöra för lärarna vilket ansvar de själva har. Han berättar 
att man på skolan använder sig av en öppen miljö utan att använda sig av olika filter för att 
begränsa elevernas åtkomst till sidor som kan innehålla till exempel pornografi eller 
främlingsfientligt material, ansvaret ligger på eleverna själva att inte besöka sådana ställen på 
Internet. Eleverna kan till skillnad från eleverna inte installera program på skolans datorer och 
detta är en möjlighet som inte alla lärare känner till. Han menar att det är bra att läraren har 
full åtkomst till skolans datorer och menar att det inte innebär en katastrof om något skulle gå 
snett då det i dag går att genomföra en fullständig återställning av en dator på cirka tio 
minuter jämfört med de fem timmar det kunde ta för några år sedan. Detta kan man göra tack 
vare den standardiseringen man genomfört där alla har samma typ av maskiner, samma 
operativsystem, samma servicepack och samma Officepaket. Det som kan skilja är att man 
kan ha olika pedagogiska program. Standard underlättar avsevärt i alla lägen tycker han. 
 
På hans skola menar han att IT-regler följs i hög omfattning, hela nittiofem procent, av både 
skolpersonal och elever. Ett stort problem är sajter som till exempel Lunarstorm där främst 
flickor har använt sig av ganska okomplicerade lösenord som kompisarna lyckats komma på 
och använt sig av.  Man har dock ganska enkelt kunnat lösa de problemen om de utsatta vänt 
sig till Lunarstorm och av dem fått uppgifter om vem som loggat in med någon annans 
lösenord. Det största problemet menar han är att om det skulle ske ett inbrott. För att trots det 
faktum att skolan har fullständig information om datorerna och all kringmaterial som kan göra 
dessa spårbara är det meningslöst att lämna dessa uppgifter till polisen för att de har varken 
resurser eller kunskap för att använda informationen för att hitta skolans egendom. Reglerna i 
skolan har inte diskuterats allt för mycket de senaste åren då de är nedskrivna och fullständiga. 
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På skolan där han jobbar får eleverna egen inloggning från år fyra och i samband med det får 
alla elever papper med regler, ett papper som både eleven och föräldrarna ska skriva på. 
Dessutom får de ett papper om personuppgiftslagen i fall de vill publicera något på skolans 
hemsida som till exempel namn, bild eller e-postadress och detta ska godkännas eller inte 
godkännas av föräldrarna då eleverna är omyndiga. Alla dessa handlingar förvaras på skolan 
av den IT-ansvarige eller mentorn.  
 
Han har skapat IT-reglerna på skolan och har därför inte direkt diskuterat de med någon annan. 
De har han lagt som ett förslag som rektorn och IT-gruppen på skolan sedan godkänt vilket 
ledde till smärre förändringar. Kraven som finns ställda uppfylls menar han. Andra skolor har 
anammat deras regler och vad han förstått så genomsyrar detta hela kommunens skolor. När 
han fick uppdraget från rektorn att skapa regler sökte han sig ut för att se vad andra skolor i 
landet har skrivit på det området. Sedan när personuppgiftslagen kom blev man tvungen att 
skriva ett nytt papper. Visserligen skulle det räcka med ett muntligt medgivande från 
föräldrarna men kommunens jurister rådde till ett skriftligt för då kan inga tveksamheter 
uppkomma. I hans hemkommun finns ett enda dokument om vad IT-samordnare ska göra och 
det är att den ska köpa in datorer samt datorrelaterade hjälpmedel. Detta är det enda 
existerande centrala dokument. Det finns inga enhetliga riktlinjer för vilka IT-regler som ska 
gälla i kommunens skolor. Han berättar att IT-samordnarna efterlyser sådana och att man har 
begärt att få träffa kommundirektören och kommunens IT-strateg för att diskutera vilka 
förväntningar som finns på IT-samordnarna på skolorna. Diskussionen har påbörjats och hans 
förklaring till varför det inte skett tidigare kan vara att man tidigare inte haft särskilt bra 
fungerande organisation. Han och många med honom, säger han, menar att bristen legat i att  
riktlinjer som borde komma från kommundirektören och kommunstrategen inte kom. 
 
 

4.3 Sammanfattning 

Resultaten från enkäten visar att det stora flertalet har fått en IT-utbildning och att mindre än 
hälften av respondenterna är nöjda med den. Hälften av respondenterna ansåg att 
frihetsgraden i deras IT-utbildning var begränsad och lika många svarade att de inte har fått 
någon kompensation alls för den. Endast tre respondenter ansåg att deras engagemang kring 
IT i skolan är stort och i bara ett fall att det var mycket stort. Två tredjedelar ansåg att den 
övriga skolpersonalens engagemang kring IT i skolan var måttligt. När det kommer till hur 
stort tagandet av det egna ansvaret för att IT-regler i skolan följs svarade nästan hälften att de 
tar ett stort ansvar och ett par stycken tog mycket stort ansvar. På frågan om deras intresse för 
att IT-regler i skolan följs svarade flertalet att de hade stort intresse och några även mycket 
stort. Däremot trodde cirka hälften att IT-regler i skolan följs i begränsad omfattning medan 
den andra halvan trodde att så sker i stor omfattning.  
 
Intervjuernas resultat visar att både rektorn och IT-samordnaren har fått en IT-utbildning som 
de båda känner sig nöjda med och som de dessutom har fått en viss kompensation för. Bådas 
engagemang kring IT i skolan är stort och de tror att den övriga skolpersonalens engagemang 
varierar ganska mycket. Det egna ansvarstagandet och intresset för att IT-regler i skolan följs 
är stort enligt båda och de tror att de övriga på skolan följer dessa regler i stor omfattning.  
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5 Analys 
Jag har fyra forskningsfrågor som jag söker svar på. I detta kapitel ska jag försöka besvara de 
utifrån vad tidigare forskning och litteraturen säger ställt mot de data jag fått fram i min 
resultatdel. Utöver detta ska jag även understödja mina forskningsfrågor med några av de 
övriga frågor som enkäten bygger på. 
 
Den första frågan är i vilken utsträckning respondenterna har fått IT-utbildning. De resultat 
enkäterna visar är att i stort sett alla har fått IT-utbildning, endast en hade inte fått nån alls. De 
båda intervjuade, rektorn och IT-samordnaren hade också fått IT-utbildning. Almqvist (2005), 
Jedeskog (2000) och Larsson (2002) skriver om satsningar som gjorts för att höja IT-
kunnandet inom lärarkåren. Bland annat nämns de 1,5 miljarder kronor som regeringen, med 
start 1999, satsade i det pedagogiska utvecklingsprojektet ”Lärandets verktyg” även kallat 
ITiS (IT i skolan). Den här sortens satsningar motiveras ofta som en hänvisning till att 
samhället förändras till ett informationssamhälle och för att skapa ytterligare förutsättningar 
för lärandet. Enligt beräkningar som då gjordes skulle man hjälp av det projektet utbilda cirka 
40 procent av landets lärare. I intervjun med IT-samordnaren säger sig denne var väldigt nöjd 
med den IT-utbildning han har fått och rektorn anser sig vara nöjd. Enligt resultat från 
enkäterna är endast nio nöjda med den IT-utbildning de har fått. Flertalet av de övriga är 
placerade på den ”negativa” delen av skalan och har valt alternativen missnöjda, lite nöjda 
och måttligt nöjda samt en som inte besvarade frågan. Talar detta för att de flesta faktiskt inte 
är särskilt nöjda med den IT-utbildning de har fått och följer de den trend som kan skönjas i 
de resultat Chaib och Tebelius (2004) också fått fram? När det kommer till frihetsgraden i IT-
utbildningen hamnade flertalet av svaren på den ”negativa” delen av skalan där hela sjutton 
respondenter placerade sina svar, med alternativen ingen, liten, begränsad och vet ej. En 
besvarade inte frågan och endast tre svarade att frihetsgraden var stor. I intervjun med rektorn 
ansåg han att det fanns en viss frihetsgrad i IT-utbildningen samma svar gav även IT-
samordnaren i intervjun med honom. Det här kanske också ligger som grund för hur nöjd man 
är med den IT-utbildning man har fått? Jedeskog skriver i sin bok om att de lärare som 
använder datorer ibland får en höjd status i skolan och att det ibland sker att de även av 
skolledaren får mer resurser till sin undervisning. Hon nämner även att de lärare som ingick i 
ITiS fått låna en varsin dator, vilket också måste ses som en sorts kompensation. Av resultat 
från enkäterna att döma verkar flertalet av respondenterna inte fått någon stor kompensation. 
Nio stycken hade inte fått någon kompensation alls, fyra liten, tre begränsad och tre vet ej hur 
stor kompensationen var. Bara en har fått stor kompensation för sin IT-utbildning. Av 
intervjun med rektorn drar jag slutsatsen att han inte fått någon kompensation medan IT-
samordnaren ändå tycker att en sorts, indirekt, kompensation ändå utgått i form av bland 
annat att han har ett väldigt fritt jobb. I det stora hela verkar flertalet ändå gått miste om en 
höjd status och tillgång till mer resurser. 
 
Nästa forskningsfråga som jag sökte svar på var om vilken medvetenhet respondenterna har 
för etiska regler vid IT-användning i skolan. Truedson (2000) pekar på att den svenska skolan 
har stor roll att spela när det kommer till diskussion med eleverna om de demokratiska 
värderingar som åligger skolan att föra ut. Om man ser till min enkät och frågan om i vilka 
sammanhang respondenterna har varit med och diskuterat IT-regler i skolan verkar det 
diskuterats en hel del och då mest med andra lärare på ens egen skola, nitton valde det 
alternativet, och sexton diskuterade med sina elever. Fjorton hade diskuterat med IT-
samordnaren, elva med föräldrar, sju med skolans rektor, sju med övrig skolpersonal och 
slutligen var det två som hade diskuterat IT-regler i skolan med andra skolor. Den intervjuade 
rektorn har tagit IT-regler upp till diskussion på flera plan det vill säga med lärare, övrig 
skolpersonal, med andra rektorer samt med centralförvaltningen. IT-samordnaren berättar i 
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intervjun att han inte diskuterat IT-regler alls utan att han själv skapat de. Utifrån dessa 
resultat verkar det råda medvetenhet om etiska regler vid IT-använding i skolan. En annan 
fråga i enkäten som kan ligga till grund för vilken medvetenhet respondenterna har för etiska 
regler vid IT-användning i skolan är frågan om hur stort deras egna engagemang kring IT i 
skolan är. Litteraturen och tidigare forskning tar inte upp denna fråga alls men det hänvisas 
till att, av Almqvist och Jedeskog, regeringen bestämt att pengar ska avsättas för att stimulera 
IT-användning i undervisningen. Frågan jag ställer mig då blir om detta kan påverka 
lärarkårens egna engagemang kring IT i skolan då direktiven är dikterade uppifrån och inte 
nödvändigtvis inifrån verksamheten. Både den intervjuade rektorn och IT-samordnaren anser 
att deras egna engagemang är stort kring IT i skolan. De resultat som enkäten visar är att fem 
anser att deras engagemang är litet och tolv att det är måttligt. Tre anser att det är stort och 
endast en anser att hon eller han har ett mycket stort engagemang kring IT i skolan. Det 
verkar som en klar övervikt åt den sidan som engagerade sig lite och måttligt i dessa frågor. 
Om det egna engagemanget var större kanske även medvetenheten skulle vara högre för de 
etiska regler vid IT-användning i skolan? Rektorn berättar i sin intervju att det fuskas på 
skolan med upphovsrättsskyddatmaterial, bland annat olovliga filmvisningar på skolan, och 
IT-samordnaren berättar att lärarna ibland brister i säkerhetstänkandet. Det råder helt klart en 
viss medvetenhet hos respondenterna för etiska regler vid IT-användning i skolan men den 
behöver kanske höjas till en högre nivå?  
 
Den tredje forskningsfrågan berörde vilket ansvar respondenterna tar för att de etiska reglerna 
efterföljs. Rask (1999) kritiserar lärarkåren hårt och menar att de alltför ofta har svårt att ta 
upp etiska frågor till debatt med eleverna. Enkätresultaten visar att två av respondenterna tar 
litet ansvar för att IT-regler i skolan följs, sju tar måttligt ansvar och två svarade vet ej. Åtta 
tar ett stort ansvar och två tar mycket stort ansvar för att IT-regler i skolan följs. I intervjun 
med rektorn framgick det att han tar ett stort ansvar bland annat genom att se till att skolan 
betalar för de saker de använder. IT-samordnaren berättar att hans ansvarsgrad för att IT-
regler i skolan följs har ändrats i och med den senaste omorganisationen. I dagsläget är det 
upp till varje enskild lärare att vid upptäckt av ett brott mot reglerna ta upp det med den 
berörda eleven och sedan ta kontakt med IT-samordnaren för att se vilka åtgärder som ska 
vidtas mot eleven. Han berättar även att ansvaret ligger på lärarna att se till att de etiska 
reglerna efterföljs men att de brister i det åtagandet då de inte är alltid kompetenta för 
uppgiften. IT-samordnaren tar upp exemplet med en elev som använt sig av en uppsats 
hämtad från Internet. För att läraren ska kunna kolla äktheten i de arbeten som lämnas in 
måste de i dagsläget vända sig till IT-samordnaren för att få hjälp med det. Även en annan 
fråga i enkäten ligger som grund för att respondenterna ska ta ansvar för att de etiska reglerna 
efterföljs och den handlar om hur stort deras intresse är för att IT-regler i skolan följs. Helt 
klart positivt är det att tretton har stort intresse och fyra har mycket stort intresse för att IT-
regler i skolan följs. Endast tre har måttligt intresse och en svarade vet ej. Intresset är även 
stort både hos rektorn och IT-samordnaren. Om man ser till de sammanlagda resultat jag fått 
fram är både intresset och det egna ansvarstagandet hos respondenterna stort för att de etiska 
reglerna efterföljs. Kanske har situationen ändrats sedan Rasks påståenden 1999? 
 
Sista forskningsfrågan har ett syfte som är att ta reda på om de etiska reglerna följs av den 
övriga personalen. Rask (1999) menar att även om läraren ska vara en förebild är hon eller 
han inte mer än en människa med rätt att fela ibland. Detta påstående kanske ligger till grund 
för att hela tio stycken svarat att de tror att IT-regler i skolan följs i begränsad omfattning, två 
svarade vet ej och en besvarade inte frågan. Som en motpol ligger det faktum att åtta stycken 
tror att IT-regler i skolan följs i stor omfattning. Två svarade vet ej och en besvarade inte 
frågan. Rektorn har förtroende för sin personal och tror att de i stor omfattning följer de IT-
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regler i skolan som finns. Han påpekar att det finns undantag och nämner att det mest fuskas 
med upphovsrättsskyddatmaterial vilket han är medveten om men hänvisar samtidigt till att 
det förekommer på alla nivåer till och med på högskolorna, har han hört. IT-samordnaren tror 
att IT-reglerna i skolan följs i stor omfattning, hela 95 % påstår han, av både personal och 
elever. Ett av exemplen när det skett ett brott mot de IT-regler i skolan som finns berättar han 
var när en lärare lämnade ut sin inloggning till elever vilket resulterade i att de fick åtkomst 
till bland annat andra elevers omdömen och kunde ändra på dessa om de som velat. Rektorn 
och IT-samordnaren har således en mer positiv syn på sina medarbetare än respondenterna i 
enkäten har. Som med alla regelverk är det ändå kanske, precis som Rask påpekar, lätt att fela 
då även läraren inte är mer än en människa? 
 
 

6 Diskussion 
Skolan tillhör en värld som inte är särskilt snabbt föränderlig. IT i skolan har ingen direkt lång 
historia i den svenska skolan och har inte heller fått något större fotfäste i den annat än hos 
eldsjälar som på fritiden införskaffat sig IT-relaterade kunskaper. Jag kan själv ha en viss 
förståelse för att IT-frågor inte engagerar många i lärarkåren då det faktiskt är en 
arbetsuppgift som ålagts dem från regeringens sida. Därför kan man fråga sig hur förankrad 
idén är hos lärarkåren just för att använda sig av IT i skolan. Chaib och Tebelius (2004) 
påpekar just det faktum att flera som deltog i ITiS inte hade fullt ut klart för sig vad projeketet 
skulle gå ut på. Det finns en annan av sida med IT-användning i skolan och det är den etiska 
och moraliska. Med ITs, i allmänhet, och Internets, i synnerhet, intåg i svenska skolor har det 
fört med sig att det på det stora flertalet skolor fastställs någon sorts regler som måste följas 
direkt knutna till användningen. Men hur det är ställt med tänkandet hos lärarkåren när det rör 
sig om frågor som lagar, etik och moral? Rask (1999) påpekar just avsaknaden hos lärarkåren 
att ta upp etiska frågor med sina elever. Truedson (2000) menar också att den svenska skolan 
har i uppgift att föra en diskussion med eleverna om de demokratiska värderingar som åligger 
skolan att föra ut. Jag menar att dessa frågor kan diskuteras ur många olika vinklar och 
behöver inte nödvändigtvis vara IT-relaterade. Detta skulle dessutom underlätta för de lärare 
som inte känner sig så hemma inom IT. En bidragande orsak till att IT-regler i skolan inte 
följs fullt ut måste onekligen vara det faktum att det inte finns ett landsövergripande regelverk 
utan dessa utformas på så lokal nivå som enskilda skolors egna tillämpningar. Även om det 
fanns ett fastställt regelverk för användning av IT i skolan är inte läraren heller annat än en 
människa och precis som Rask påpekar kan alla fela. Även om jag delvis instämmer i hans 
resonemang tycker jag att frågor som rör etik måste ha betydligt högre prioritet i en lärares 
arbete. 
 
När nu regeringen hade bestämt att den svenska skolan skulle försöka hålla jämna steg med 
resten av samhället i den upptrappade teknologiska utvecklingen kanske de först skulle ha 
kollat med lärarkåren vad de ansåg om användning av IT i skolan. Enligt mina enkätresultat är 
det faktiskt så att de flesta faktiskt inte är särskilt nöjda med den IT-utbildning de har fått. Jag 
får delvis medhåll från den slutrapport som Chaib och Tebelius (2004) sammanfattat som 
visar att det finns en inte obetydlig opinion som ansåg att de fått alldeles för lite IT-utbildning 
under ITiS-projektets tre år. Min slutsats är att många anser att ytterligare en arbetsuppgift 
lagts på dem utan att de blivit tillräckligt, vissa inte alls, kompenserade för sin 
kompetensutbildning. Det förutsätts i all litteratur att läraren har de rätta kunskaper för att på 
ett pedagogiskt vettigt sätt arbeta med IT i skolan med sina elever. Ändå tror jag att egentligen 
en bråkdel av lärarkåren använder IT i skolan för annat än att låta elever att ägna sig åt 
informationssökning vilket man kunnat göra även tidigare med hjälp av olika uppslagsverk 
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eller faktaböcker. Den information som eleven får fram på Internet behöver inte heller alltid 
vara sanningsenlig och där tror jag läraren brister i att lära eleverna att vara källkritiska. 
  
För att försöka besvara syftet med mitt arbete kan jag konstatera att flertalet verkar känna till 
vilka regler som gäller med förbehållet att det är på den arbetsplats där de befinner sig i 
dagsläget och med de lokalt föreskrivna reglerna. Hur det ser ut på andra arbetsplatser och om 
det överhuvudtaget finns fastställda regelverk är kanske ett ämne för ett betydligt mer 
omfattande arbete än detta. I och med att det på åratal inget gjorts för att skapa ett gemensamt 
regelverk kan man fråga sig om det överhuvudtaget är av intresse. Regeringen som satsade 
miljarder på fortbildning av lärare inom IT innehöll en medarbetare som med övertygelse 
hävdade att Internet var en övergående modefluga. Detta om något vittnar om att den ena 
handen inte vet vad den andra gör. Men det är väl mänskligt att fela, även när det rör sig om 
miljardbelopp och otaliga människor påverkas, eller? 
 
Om jag ska gå till mig själv och läraryrket som nu är mitt yrke kan jag dra flera lärdomar av 
arbetet kring min undersökning. För det första är det viktigt att vara solidarisk mot sina 
blivande kollegor som behöver hjälp under sina utbildningar. Det är ytterligare ett sätt att vara 
ett gott föredöme för sina medmänniskor så väl lärare som elever. En sak som är värd att 
tänka på, som jag själv alltid försöker anamma, är att knyta de kunskaper vi förmedlar till våra 
elever till den verklighet de lever i. Alltför ofta misslyckas skolan med att skapa 
verklighetsförankrade undervisningstillfällen som kan kännas relevanta för deras elever. IT är 
den nyare generationens verklighet och vardag i allra högsta grad och varför inte använda sig 
av den och diskutera både de positiva som negativa sidorna av den. Det bjuds utmärkta 
tillfällen till diskussioner med eleverna kring demokrati, människosyn, värderingar och etik. 
Desto tidigare vi tar upp det med våra elever desto bättre för att även om man inte vill inse det 
så sitter det barn på ända när till förskolenivå som spelar piratkopierade spel och tittar på 
filmer som laddats ner från Internet. Vi måste alla få det klart för oss att en stöld är en stöld 
och det har inte tidigare varit acceptabelt så varför är det det nu? Risken är stor att vi ruckar 
på de normer som finns idag och sånt vi tyckt har varit förkastligt blir i fortsättningen 
accepterat. Felet kanske ligger i det jag nämner i början av detta diskussionskapitel som är det 
faktum att skolan inte är särskilt snabbt föränderlig. Om vi i skolan inte lyckas bli en del av 
våra elevers verklighet är vi dömda till ett utanförskap och bli ett nödvändigt ont som bestäms 
av lagar, det vill säga skolplikten. Mitt råd är att lärarkåren börjar att lyssna till sina elever och 
bli mer lyhörda för den värld utanför skolan som till slut kommer även förändra skolan hur 
konservativ skolan än försöker vara. Det är bättre att vi är med och förändrar vår omvärld för 
att på så sätt få den skola som vi vill ha, en skola som inbjuder till öppenhet och respekt för 
medmänniskan. Det kanske behövs en vidareutbildning inom IT-området med inriktning på 
etik? Men det kanske också är dags att se över hur det står till med den svenska lärarkårens 
värderingar?
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