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Sammanfattning 

Skolan är en arena för ständiga förändringar. Reformerna byter av varandra och politiker, 

förvaltningstjänstemän, rektorer och lärare förväntas genomföra fattade beslut på nationell 

och lokal nivå. Med utgångspunkt i de politiska besluten genomförs satsningar som på olika 

sätt skall förbättra verksamheten.  

Med lång erfarenhet inom skolan på olika nivåer – som lärare, utvecklingspedagog, rektor och 

utvecklingsledare – har jag kommit att intressera mig för hur beslut omsätts i praktiken och 

hur vi kan mäta effekten; det vill säga hur ett strategiskt beslut implementeras och verkställs i 

skolverksamheten. I mitt nuvarande arbete som utvecklingsledare har jag medverkat till att 

genomföra fattade beslut genom utbildningssatsningar i kommunen. Min masterutbildning i 

ledarskap har skapat ett fördjupat intresse för implementering som här fått en teoretisk 

inramning. I min uppsats beskriver och analyserar jag hur implementeringen av ett fattat 

beslut genomförs i en mellanstor svensk kommun, Tierp. Jag har valt att göra en fallstudie 

baserad på en IKT
1
-satsning som genomfördes i kommunen mellan åren 2012 och 2014. 

Satsningen beskrivs och analyseras utifrån valda implementeringsteorier. Materialet består av 

dokument, gruppintervjuer och enkäter.  Frågeställningarna jag utgår ifrån är: 1. Hur har 

implementeringen av det strategiska beslutet gått till? 2. Verkar man på fältet tänka utifrån 

implementeringsteorierna? Hur visar det sig i så fall i studien? 3. Hur uppfattar de berörda att 

de kan implementera ett fattat beslut? 

Jag har valt tre teoretiska utgångspunkter för analysen av materialet: Top down eller det 

traditionella perspektivet där utgångspunkten är att beslutsfattaren styr, och att tillämparen 

följer styrningen (Sannerstedt, 2003) (Wolman, 1981), och Bottom up i form av Lipskys teori 

om Street-level Bureaucrats (Lundqvist, 1992) (Lipsky, 1969) (Lipsky, 2010) samt 

nätverksperspektivet (Sannerstedt, 2003) som kan ses som en syntes dem emellan.  

Fallstudien visar att implementeringen skett ur alla tre perspektiven och visar att satsningen 

förändrat sättet att undervisa med digitala verktyg.  

Nyckelord 

Implementeringsteori, Strategiska beslutsprocessen, Pedagogik, Digital kompetens, IKT, 

Grundskola 

 

 

 

  

 

                                                             
1
 IKT - Informations- och kommunikationsteknik 



5 

 

Innehåll 

Sammanfattning .............................................................................................................................................................. 4 

Inledning ........................................................................................................................................................................... 6 

Disposition ....................................................................................................................................................................... 6 

Bakgrund ........................................................................................................................................................................... 7 

Litteraturöversikt ............................................................................................................................................................ 8 

Fallstudiens resultat ställs mot implementeringsteorierna ..................................................................... 15 

Syfte och frågeställningar .......................................................................................................................................... 17 

Metod .............................................................................................................................................................................. 17 

Studie av kommunens strategiplan, statistik av antal elever per dator och rektorsområdenas IKT-

planer ................................................................................................................................................................................ 22 

Resultatredovisning ..................................................................................................................................................... 26 

Fallstudien ...................................................................................................................................................................... 33 

Resultatanalys utifrån frågeställningarna och valda implementeringsteorier ........................................... 41 

Diskussion ...................................................................................................................................................................... 45 

Konklusion och förslag till fortsatt forskning ..................................................................................................... 46 

Litteraturförteckning ................................................................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 



6 

 

Inledning  

Jag arbetar sedan år 2012 som utvecklingsledare i Tierps kommun. Mitt intresse för den 

strategiska beslutsprocessen har vuxit fram under mina år som lärare, utvecklingspedagog, 

rektor och utvecklingsledare i en politiskt styrd organisation.  

Läsåret 2011/2012 införs en samlad läroplan för grundskolan. I den nya läroplanen Lgr 11
2
 

sätts ett stort fokus på digitala verktyg och digital teknik i skolan. Skolan ska ansvara för att 

varje elev efter genomgången grundskola ”kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
3
”.  

Inför budgetår 2012 beslutar kommunstyrelsen i Tierps kommun att avsätta pengar för att 

skapa förutsättningar för grundskolan att leva upp till de nya kraven kring IKT (Informations- 

och kommunikationsteknik) i styrdokumenten. När beslutet fattas arbetar jag som rektor i 

grundskolan och det blir tydligt för mig och mina rektorskollegor att vi saknar kunskap att ta 

väl grundade beslut gällande investeringar och fortbildning. När jag sedan i augusti 2012 

byter tjänst till utvecklingsledare i Tierps kommun får jag i uppdrag att ta ansvaret för den 

IKT-satsning som kommunstyrelsen tillsätter medel för.  

I denna uppsats belyses den strategiska beslutsprocessen med ett särskilt fokus på 

implementeringsdelen. Jag genomför en fallstudie av IKT-satsningen i min hemkommun 

utifrån Top down-, Nätverks- och Bottom up-perspektivet (Sannerstedt, 2003). Jag har själv 

haft en aktiv roll i satsningen och det har tillsammans med de valda teorierna fått avgöra 

vilken empiri som samlats in. Jag ställer sedan resultaten från empirin mot teorierna.  Syftet 

med denna studie är inte i första hand att utvärdera resultaten från IKT-satsningen utan att 

undersöka hur implementeringen gått till och analysera fallstudiens resultat utifrån de valda 

implementeringsteorierna.  

Disposition 

Efter att inledningsvis i kapitel ett ha beskrivit utgångspunkterna för denna uppsats redogörs 

nedan för tidigare forskning inom området, för att i kapitel två redogöra för syftet med 

uppsatsen. Därefter, i kapitel tre, presenteras resultaten av studien för att i det efterföljande 

fjärde kapitlet analysera data med hjälp av valda teorier samt diskutera uppslag till vidare 

forskning inom området.  

  

                                                             
2
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket 

3
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, sid. 14 
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Bakgrund 

Genom olika typer av satsningar hoppas riksdag och regering, skolhuvudmän och skolledare 

på att förbättra undervisningen så att fler elever når målen. Huvudmannen planerar och 

genomför dessa satsningar med olika framgång (Nytell, 2006). Lundqvist (1992) menar att 

förvaltningens huvuduppgift är att bereda och implementera politikernas beslut. Besluten 

fattas av politikerna och förvaltningen bereder och implementerar alltså någon annans 

beslut.  Många planerade satsningar får inte full verkan då implementeringen har brister. Med 

kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 % av det planerade 

förändringsarbetet efter tre år. Utan sådan kunskap genomförs 14 % av förändringsarbetet 

efter i genomsnitt 17 år (Socialstyrelsen, 2012). Det är därför av största vikt att hitta hållbara 

metoder för implementering.  
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Litteraturöversikt 

En fallstudie, Unos Uno – ett forskningsprojekt om 1:1 

För att få en bild av tidigare implementeringsforskning inom skolan redogör jag kortfattat för 

resultaten från en fallstudie kallad Unos Uno (Grönlund & Andersson, 2013). Unos Uno är 

ett forskningsprojekt som följer ett antal skolor runt om i Sverige. Studien gäller 

genomförande av 1:1
4
. Uppdraget är att: identifiera vilka effekter 1:1 bidragit med, hur 

elevers resultat påverkas, hur pedagogernas roll förändras och att bidra med underlag till hur 

införandet av 1:1 kan ge positiva effekter. Utmaningen är enligt studien: ”Hur organiserar vi 

bäst samarbete – på varje skola och i kommunen som helhet – så att vi på bästa sätt kan 

utnyttja den nya teknikens möjligheter för att uppnå de mål vi prioriterar?” Unos Uno är inte 

ett IT-projekt utan ett förändringsprojekt som sträcker sig över flera år och innebär ganska 

stora förändringar av skolans arbetsorganisation, arbetsprocesser och arbetsvillkor.  Av 

resultatet framgår att det finns skillnader mellan de i studien ingående skolorna. Dessa beror 

inte på tillgången till teknik utan hur man utvecklat pedagogik och lärmiljö. I studien visar 

forskarna att satsningen på 1:1 förstärker skillnaderna mellan skolorna. Dåliga skolor upplevs 

av eleverna som dåliga oavsett om eleverna har en egen dator eller inte. Detsamma gäller bra 

skolor, skolan upplevs bra oavsett om de har en dator eller inte. Studiens viktigaste 

framgångsfaktorer ur ett implementeringsperspektiv är enligt rapporten
5
: En tydlig 

framgångsfaktor som framhålls i studien är en fyrenighet bestående av politik – förvaltning – 

skolledning – lärare. Besluten som fattas på alla nivåer måste verka åt samma håll. En 

genomtänkt plan som ligger till grund för arbetet på skolorna är viktig, så att alla förstår 

besluten. Implementeringen ställer stora krav på att ledningen är aktiv och engagerad, både 

skolledare och också skolhuvudman. Det är rektors ansvar att driva processen på sin skola 

men att se till att rektor har mandat och resurser för att göra det är skolhuvudmannens ansvar
6
.  

Cambio COSMIC 

Införandet av journalsystemet Cambio COSMIC är ett IT-projekt som genomförs inom olika 

landsting. Målet med projektet är att ”ett gemensamt journalsystem för alla sjukhus ska 

minska mängden administrativt dubbelarbete – och öka patientsäkerheten”
7
. Projektet ses som 

ett misslyckande i många landsting och forskare på KTK, Liv Marcks von Wurtemberg m.fl., 

har satt projektet under lupp. I en artikel beskiver Wurtemberg problemen som uppstått på 

vägen p.g.a. dålig planering gällande ekonomi, mycket begränsat inflytande från 

slutanvändarna, utlovade funktioner i systemet uteblev eller försenades, systemet tog tid av 

det faktiska arbetet med patienter och i vissa fall drogs tjänster in för att täcka kostnaderna. 

Det är, enligt Torsten Cegrell professor på KTH, - ”vanligt att ett system inte underlättar för 

dem det är tänkt för”
8
. Det som är slående, enligt KTH:s forskare, är att implementeringen 

görs på samma sätt om och om igen och kommunikationen med slutanvändarna av systemet 

                                                             
4
 1:1 – (en till en) en dator per elev och lärare 

5
 http://skl.se/download/18.492990951464200d7148530b/1402989559322/Unos_uno_arsrapport_2013_SKL.pdf  

6
 http://skl.se/download/18.492990951464200d7148530b/1402989559322/Unos_uno_arsrapport_2013_SKL.pdf 

7
 http://cio.idg.se/2.1782/1.326833/darfor-floppade-projektentre-svenska-it-fiaskon-under-lupp 

8
 http://cio.idg.se/2.1782/1.326833/darfor-floppade-projektentre-svenska-it-fiaskon-under-lupp 

http://skl.se/download/18.492990951464200d7148530b/1402989559322/Unos_uno_arsrapport_2013_SKL.pdf
http://skl.se/download/18.492990951464200d7148530b/1402989559322/Unos_uno_arsrapport_2013_SKL.pdf
http://cio.idg.se/2.1782/1.326833/darfor-floppade-projektentre-svenska-it-fiaskon-under-lupp
http://cio.idg.se/2.1782/1.326833/darfor-floppade-projektentre-svenska-it-fiaskon-under-lupp
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uteblir, - ”varför lär man inte av misstagen”? Den flexibilitet som Standish group förespråkar, 

se nedan, skulle spara både tid och kraft.  

På nätet finns mängder av artiklar kring systemet som varken upphandlades eller 

implementerades i samråd med de faktiska användarna. Läkarförbundets ordförande Marie 

Wedin skriver i Läkartidningen
9
 - ”Nästan varje dag när jag kommer till jobbet har det hänt 

något med IT, allt tar längre tid nu. För att skicka en enkel röntgenremiss måste jag logga in 

och göra 33 knapptryckningar.  Jag beräknar att IT tar cirka hälften av min arbetstid”. 

Professor Göran Pettersson, verksamhetsledare för eHälsoinstitutet, menar att systemen inte 

går i takt med behoven och ofta införs på ett bakvänt sätt - ”först visar teknikerna vad som är 

möjligt, sedan säger ekonomerna vad som går att mäta och sedan får vårdens professioner ta 

hand om resultatet. Han menar att metoden oftast är att några ”superanvändare” testar IT-

systemet istället för att de sämsta och minst datakunniga borde ha testat systemet. Standish 

Group uttrycker: -”a fool with a tool is still a fool”
10

Systemet blev dyrt, försenat och utsatte 

patienterna för risk. 

Här kan de tre frågorna som Sannestedt (2003) ställer för att förhindra 

implementeringsproblem ställas; förstår, kan och vill de berörda? Svaret är nej. 

Standish Group, vars mission är att förändra utvecklingen av IT-projekt har listat 10 

framgångsfaktorer för lyckade projekt
11

: 1. Delaktiga slutanvändare 2. Ledningsstöd 3. 

Tydliga affärsmål 4. Känslomässig mognad 5. Gör bara det som efterfrågas 6. Flexibel 

process 7. Kunniga projektledare 8. Kunniga medarbetare 9. Handlingskraft 10. Adekvata 

verktyg. 

Torsten Cegrell, tipsar om hur det går att göra rätt: 1. Se till att företagsledningen är delaktig i 

företagets IT-frågor 2. Sköt upphandlingen av system inom företaget, i samråd med 

slutanvändaren 3. En tydlig kravspecifikation är helt avgörande för projektets utgång 4. Gör 

rätt från början – det lönar sig alltid att lägga resurser på tidiga faser av ett 

upphandlingsprojekt 5. Gör det enkelt – bara funktioner som faktiskt behövs bör ingå i 

systemet.  

Nu, flera år senare går Härjedalen in i projektet; Marit Nilsson, IT-chef i Region Jämtland 

Härjedalen säger: - ”I och med att vi går över till Cambio COSMIC får vi tillgång till en 

modern teknisk hållbar IT-lösning som effektivt stödjer vårdens arbetsprocesser”. Planeringen 

är, enligt IT-chef Marit Nilsson och Projektledare Kristina Edman, detaljerad
12

. Har de tagit 

del av tidigare erfarenheter?  

                                                             
9
 www.lakartidningen.se  

10
 www.standishgroup.com 

11
 www.standishgroup.com  

12
 http://www.cambio.se/Nyheter-och-fakta/Cambionyheter/Cambio-COSMIC-breddinfors-i-en-noga-forberedd-

Big-Bang/  

http://www.lakartidningen.se/
http://www.standishgroup.com/
http://www.standishgroup.com/
http://www.cambio.se/Nyheter-och-fakta/Cambionyheter/Cambio-COSMIC-breddinfors-i-en-noga-forberedd-Big-Bang/
http://www.cambio.se/Nyheter-och-fakta/Cambionyheter/Cambio-COSMIC-breddinfors-i-en-noga-forberedd-Big-Bang/
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LogicaCMG och eCourier
13

 

För att få en mer övergripande bild av tidigare forskning har jag valt en studie från Lancaster 

University, London. 

Rapporten som grundar sig på en fallstudie syftar till att utforska kritiska framgångsfaktorer i 

komplexa och framgångsrika IT-projekt. De två fallen i studien valdes p.g.a. sin komplexitet 

och sin framgång.  

eCourier är en budfirma i London som erbjuder leverens samma dag 24/7. IT-projektets mål 

och syfte var att införa ett avancerat bokningssystem. 

LogicaCMGs IT-projekt var att skapa en möjlighet till förskottsbetalning för gasmätare via 

mobiltelefonen.  

 

En modell som tas fram i rapporten som visar att komplexiteten i ett IT-projekt bildas av 

makro miljö, mikro-miljö, organisatoriska och projektrelaterade faktorer.  

Makro miljön - kräver en balans mellan politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, 

miljömässiga och juridiska faktorer. Mikromiljön - involverar frågor och personer som 

kontrollerar eller påverkar projektet. Organisatorisk miljö - ett IT-projekt börjar ofta med en 

innovativ idé. Resurser måste tilldelas för att projektet ska kunna genomföras.  Inre miljön – 

att identifiera och eliminera eventuella avvikelser för att senare utveckla projektet. 

För att den potentiella konflikten mellan den inre och den organisatoriska miljön ska 

förhindras eller lösas måste de olika intressenterna förtydliga sina mål och strategier genom 

tvåvägskommunikation.  

 

Komplexitet i ett IT-projekt kan överväldiga projektledningen. En kunnig projektledare är 

därför av största vikt. Projektledaren måste ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att 

hantera förändring, relationer och risk genom effektiv kommunikation. 

I studien identifieras fem allmänna rekommendationer för IT-projektledare; 

1. Att bygga ett väl strukturerat lag 

2. Definiera framgångskriterier klart med intressenter 

3. Förstå marknadens behov 

4. Att förstå och hantera tekniska frågor 

5. Hantera projektet genom det föreslagna projektet styrcykeln, som består av planering, 

övervakning, rapportering, beslutsfattande, korrigerande, åtgärder och revidering av plan.  

Ett antal kritiska framgångsfaktorer för komplexa IT-projekt har 

identifierats genom akademisk forskning och intervjuer. Dessa faktorer är 

inbäddade i de olika stadierna av pre-genomförande, genomförande och 

efter post-genomförandet. 

                                                             
13

 https://www.scribd.com/doc/274572468/4/The-complexity-of-IT-projects  

https://www.scribd.com/doc/274572468/4/The-complexity-of-IT-projects
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I studien har författarna tagit fram fyra rekommendationer i syfte att bättre hantera projekt och 

uppnå goda resultat.  

 

1. Bygg ett väl strukturerat lag 

2. Definiera framgångskriterier klart med intressenter 

3. Förstå marknadens behov 

4. Förstå och hantera tekniska frågor 

5. Hantera projektet genom det föreslagna projektets styrcykel. Styrcykeln består av 

planering, övervakning, rapportering, beslutsfattande, korrigerande åtgärder och revidering. 

Kommunikation är en viktig del i cykeln.  

Denna modell säkerställer, enligt författarna, fullgörandet av de slutliga resultaten. Alla 

kritiska framgångsfaktorer är involverade. 

Förändring bör ses som en naturlig del i komplexa IT-projekt, både på sociala och teknisk 

nivå. 

Teori, empiri och metod 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning inom det teoretiska fältet 

strategisk beslutsprocess, vilken är den övergripande teoretiska utgångspunkten för min 

studie. För att tydliggöra de olika perspektiven inom detta teoretiska fält definierar och 

beskriver jag begreppen i detta kapitel. Jag inleder med den övergripande teoribildningen 

vilken utgörs av begreppet strategisk beslutsprocess. Därefter redogör jag för 

implementeringsteorier vilka kan betraktas som en underkategori till strategisk beslutsprocess. 

Inom ramen för implementeringsteori definierar jag de tre perspektiven; top-down, bottom-up 

samt nätverksperspektiv.  

Strategisk beslutsprocess  

Att fatta beslut är en av de mest frekvent förekommande aktiviteterna en chef ägnar sig åt 

(Harrison E. F., 1996). Om de strategiska besluten är ineffektiva kommer även beslut fattade 

på lägre nivå att visa på bristande effektivitet. Den strategiska beslutsprocessen startar med att 

målsättningar sätts upp och kulminerar då uppsatta mål uppnåtts. Men, det kan vara 

nödvändigt att revidera både mål och planer under processens gång. Beslutsfattarna måste 

läsa av den externa och interna omgivningen för att hitta olika vägar som har god potential för 

att uppnå de uppsatta målsättningarna. Den cykliska processen beskrivs enligt den 

amerikanska professorn E. Frank Harrison i sex steg; sätta upp mål, ta fram alternativ, 

jämföra och utvärdera alternativ, fatta beslut, implementera beslut samt följa upp och 

kontrollera (Harrison & Pelletierp, A paradigm for strategic decision sucsess, 1995). 

Skolverket har ett enklare sätt att illustrerar den strategiska beslutsprocessen, genom att ställa 

upp fyra frågor: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Uppföljning av strategin är viktig och 

följer den cykliska processen. Hur blev det?
14

  

                                                             
14

 http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete
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Strategi är enligt Skolverket
15

 en process som börjar i att mål sätts upp, utifrån en 

nulägesanalys. Målet ger alla medarbetare en tydlig bild om vart man strävar och hur man ska 

nå dit. För att processen ska fungera måste den vara väl förankrad för att skapa handlingskraft 

i organisationen. Det är viktigt att förstå att processen består av enskilda beståndsdelar som 

planering, målsättning och kontroll. Samtidigt är det viktigt att förstå att de olika 

beståndsdelarna tillsammans utgör en helhet. Skolverkets bild av processen är enkel och lätt 

att förstå för alla i verksamheten. Den används också som metod i det systematiska 

kvalitetsarbetet i skolan.
16

 

En modell som Lundqvist (1992) specifikt skriver om för den strategiska beslutsprocessen 

inom den offentliga verksamheten kallar han för processmodell. Modellen omfattar fem 

stadier: Initiering - någon initierar ett problem eller tar upp en fråga för behandling, beredning 

– beslutsunderlag samlas in, värderas och sammanställs. Det kan gälla information om mål, 

medel och andra typer av resurser. Sedan bereds ett förslag till beslut: beslutsfattande – här 

väljs åtgärder, implementering – besluten realiseras i verksamheterna med faktiska åtgärder 

samt efterkontroll – implementeringsåtgärderna eller effekten av dessa värderas. Resultaten 

återkopplas sedan till tidigare stadier i processen. Lundqvist menar att förvaltningens 

huvuduppgift är att bereda och implementera politikernas beslut. Besluten fattas av 

politikerna och förvaltningen bereder och implementerar alltså någon annans beslut. 

(Lundqvist, 1992)  

Implementering 

Implementering är en viktig del i den strategiska beslutsprocessen. Implementering är enligt 

Meter: “Those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the 

achievement of objectives set forth in prior policy decisions” (Van Meter & Van Horn, 1975, 

s. 447). Socialstyrelsens definition: ”Implementering avser de procedurer som används för att 

införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används som 

det var avsett och med varaktighet” (Socialstyrelsen, 2012, s. 5). Implementeringsprocessen 

är den process varigenom ett beslut omsätts i handling (Sannerstedt, 2003, s. 26). Han 

beskriver tre grundförutsättningar för att ett implementeringsarbete ska få önskat resultat: 1. 

Tillämparen ska förstå beslutet – ett entydigt beslut, 2. Tillämparen ska kunna genomföra 

beslutet – har de resurser som krävs för att kunna genomföra beslutet och 3. Tillämparen ska 

vilja genomföra beslutet – om ovan nämnda villkor är uppfyllda så kommer beslutet att 

genomföras som avsett förutsatt att tillämparen vill.  

Implementeringsteorier 

Tre perspektiv på implementering är enligt Sandstedt (2003): I det Traditionella perspektivet 

är utgångspunkten att beslutsfattaren styr och att tillämparen följer styrningen. Om 

beslutsfattaren anser att tillämparen inte vidtagit de åtgärder som förväntats ska återstyrning 

vidtas då tillämparen förväntas anpassa åtgärderna efter de intentionerna. Beslutet bör vara 

                                                             
15

 http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete 
16

 http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete
http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete
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detaljerat och det är viktigt att det finns en reliabilitet för att processen ska fungera. Grunden 

till detta perspektiv är rationalistiskt. Beslut fattas och beslutsfattaren förväntar sig att 

förvaltningen vidtar åtgärder. Förvaltningen ses här som ett instrument för beslutsfattarna. 

Likheterna med Lundqvist (1992) är slående. Motsatsen till det traditionella perspektivet är 

Lipskys teori om Street-level Bureaucrats som på svenska kallas Närbyråkrat (Lipsky, 2010). 

Definitionen av en närbyråkrat är en person som arbetar inom offentlig sektor med nära 

kontakt med medborgare. Typiska närbyråkrater är lärare, poliser och sjukvårdspersonal. Det 

uppstår ofta en betydande diskrepans mellan politik i teorin och den politik som i slutändan 

når medborgarna. Lipsky menade att för att förstå varför denna diskrepans uppstår räcker det 

inte med att titta på hur politiska beslut formuleras, utan det är också viktigt att titta på de 

personer som implementerar besluten, närbyråkraterna, och under vilka förhållandes de 

arbetar (Lipsky, 2010, s. 3) Teorin handlar om dem som arbetar professionellt med människor 

i sitt dagliga arbete och som har en stor faktisk handlingsfrihet och handlingsförmåga. De 

formar själva politiken inom sitt område och inte politikerna. Politiken utformas enligt Lipsky 

(2010) av de professionella tjänstemännen som möter servicekonsumenterna.  

Närbyråkraterna har ofta ett överskott av arbetsuppgifter vilket leder till att de tvingas 

prioritera. Den här typen av verksamheter är svår för politiker att styra och kontrollera då de 

saknar den professionella kompetensen för detta. Här finns många likheter med läraryrket. I 

Nätverksperspektivet implementeras politiken i ett samspel mellan ett antal aktörer. Aktörerna 

i implementeringsprocessen deltar antingen p.g.a. sin position eller sina respektive intressen. 

Aktörerna kan ha motstridiga eller sammanfallande intressen vilket leder till 

förhandlingsprocesser där både konfliktlösningar och gemensamt problemlösande blir viktiga 

inslag i genomförandeprocessen. Ansvarsfördelning och auktoriteten är oklart definierad och 

regleras till viss del av förhandlingar. Politikerna kan bara till viss del styra nätverket genom 

att t.ex. tillsätta arbetsgrupper eller att sätta upp regler för hur beslut ska fattas. (Lipsky, 2010) 

Top down – Bottom up 

De dominerande teorierna kring implementeringen i en strategisk beslutsprocess är Top 

down-perspektivet och Bottom up-perspektivet (Wolman, 1981). De olika perspektiven skiljer 

sig ifrån varandra vid beslutsfattande nivå och tillämpning.  

Top down-perspektivet - Traditionella perspektivet 

Top down-perspektivet karaktäriseras av makt och har sin utgångspunkt i lagen. Den högsta 

ledningen fattar ett beslut och formulerar ett mål/en strategiplan som chefer längre ner i 

organisationen ska implementera. Top down-perspektivet tar sin utgångspunkt i 

beslutsfattarens avsikter. Förhållandet mellan personen/personerna som fattar beslutet och de 

som ska genomföra/verkställa beslutet är hierarkiskt. Implementeringsarbetet påbörjas högst 

upp i organisationen för att sedan spridas nedåt och ut i verksamheterna. Varje steg får en 

alltmer precis beskrivning av hur implementeringen ska gå till. Sannestedt (2003) ger 

exempel på kedjan: ”skollag – skolförordning – styrning och kontroll från statlig 

skoladministration – beslut i kommunal skolstyrelse – åtgärder på den enskilda skolan – 

undervisning i klassrummet” Top down-perspektivet kan delas in i två olika processer 

(Sannerstedt, 2003): Formaliseringsprocessen som inkluderar hur politiker och förvaltning 
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uppfattar problemet/utvecklingsbehovet och vilka metoder som väljs för att komma tillrätta 

med problemet/utvecklingsbehovet samt genomförandeprocessen som beskriver realiseringen 

av det formulerade beslutet genom att skapa en effektiv styrningskedja i organisationen och 

att avsätta resurser. För att top down-perspektivet ska bli framgångsrikt behövs stöd av dem 

som ska implementera strategin och från utförarna. Här krävs att chefernas kommunikativa 

förmåga och tillit i organisationen är stark (Sannerstedt, 2003, s. 30). 

Bottom up-perspektivet 

Nedifrånperspektivet tillkom som en kritik mot Top down-perspektivet (Sabatier, 1986). 

Kritiken mot Top down-perspektivet var att fokus ligger på den hierarkiska styrkedjan och 

utförarna, nyckelaktörerna negligeras. Här ses nyckelaktörerna snarare som ett hinder i 

genomförandeprocessen. I nedifrånperspektivet utgår inte analysen från det fattade beslutet 

utan fokuserar istället på ett problem utifrån hur de själva tolkar det, vilket inte alltid 

överensstämmer med beslutsfattarnas intentioner. Fokus ligger på de 

implementeringsstrukturer som kan realisera förändringar inom problemområdet. Målen kan 

sättas upp på olika nivåer i organisationen och det finns flera angreppssätt.  Bottom up-

perspektivet tar sin utgångspunkt i tillämparens handlande.  Den andra är när t.ex. 

ledningsgruppen formulerar ett mål/en strategiplan utifrån sina uppdrag, erfarenheter och 

mandat. Beslutet ligger då närmare verksamheterna och kan lättare implementeras. Ett 

alternativt nedifrånperspektiv är Närbyråkraterna, se tidigare beskrivning, (Lipsky, 2010) som 

har stor handlingsfrihet i sin yrkesroll, en handlingsfrihet som gör det möjligt att påverka 

politikerna nedifrån. Synen på implementering skiljer sig i de båda perspektiven, Top down-

perspektivet och Bottom up-perspektivet. Att genomföra en förändring är mer komplex än att 

den kan rymmas i en implementeringsmodell. Modellerna bör ses som idealtyper, enligt 

Sannerstedt (2003). Beroende på vilket sammanhang de tillämpas finns både styrkor och 

svagheter i båda modellerna. Att genomförarna förstår varför en förändring bör ske är centralt 

i båda fallen (Sannerstedt, 2003).  

Nätverksperspektivet   

Nätverksperspektivet kan ses som en syntes av dessa tidigare perspektiv och används när 

olika aktörer interagerar. Aktörerna är delaktiga i implementeringen antingen genom sin 

position eller genom sina respektive intressen. Aktörerna kan vara ”statliga, kommunala eller 

privata, och de kan vara politiker likväl som tjänstemän eller organisationsföreträdare” 

(Sannestedt, 2001, s. 23)  
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Fallstudiens resultat ställs mot implementeringsteorierna 

Grundläggande för denna uppsats är valet av teorier som hör hemma i den offentliga sektorn. 

Jag har i föregående avsnitt beskrivit de teorier jag kommer att använda i min studie.  

Genomgången av dessa teorier har beskrivit ett brett forskningsfält med de olika perspektiven 

strategisk beslutsprocess, implementeringsteori och top down, bottom up och nätverksteori.  

Jag kommer i min föreliggande studie, vilken är en fallstudie som närmare kommer att 

beskrivas i metoddelen i följande kapitel, att analysera resultaten mot teorierna ovan. Här 

kommer jag att fokusera på top down, bottom up, och nätverksperspektivet. Min tolkning är 

att en strategisk beslutsprocess kan ses ur olika teoretiska perspektiv men att ett antal 

beröringspunkter kan skönjas, vilket min studie kommer att visa. 

Som beskrivits ovan börjar oftast en strategisk beslutsprocess med en tydlig vision och 

målidentifiering men kan också vara resultatet av andra krafter som handlingskraft och 

maktutövande.  Den nya skollag som antogs av riksdagen år 2010 föreskrev att grundskolan 

skulle fokusera på digitala verktyg och digital teknik. Detta tydliggörs också i den nya 

läroplan som regeringen beslutar om året därpå. Detta kommer jag inte att skriva om i min 

studie eftersom jag inte gör en policystudie. 

2012 beslutar kommunstyrelsen i Tierps kommun att avsätta pengar för att skapa 

förutsättningar för grundskolan att leva upp till de nya kraven kring IKT i styrdokumenten, 

det vill säga här kommer en implementeringsprocess att påbörjas. Vid denna tidpunkt arbetar 

jag som rektor i grundskolan och det blir tydligt för mig att jag saknar kunskap att ta väl 

grundade beslut gällande investeringar och fortbildning. När jag sedan i augusti 2012 byter 

tjänst till utvecklingsledare i Tierps kommun får jag i uppdrag att ta ansvaret för den IKT-

satsning som kommunstyrelsen tillsätter medel för. 

Entydig direkt styrning. Enkel implementeringsstruktur med tydlig ansvarsfördelning. 

Implementeringsansvarig ska ha tillräckligt med tid och resurser till sitt förfogande. 

Implementeringsansvarig ska gilla beslutet och vara motiverad att genomföra beslutet enligt 

intentionerna. Implementeringen måste gå att kontrollera. Beslutsfattaren måste få 

information om hur beslutet följs (Sannerstedt, 2003). 

I denna uppsats fokuseras implementeringsdelen. Jag genomför en fallstudie av IKT-

satsningen i min hemkommun utifrån Top down-, Bottom up och Nätverksperspektivet  

(Sannerstedt, 2003). Jag har själv haft en aktiv roll i satsningen och det har tillsammans med 

de valda teorierna fått avgöra vilken empiri som samlats in. Jag ställer sedan resultaten från 

empirin mot teorierna.  Syftet med denna studie är inte i första hand att utvärdera resultaten 

från IKT-satsningen utan att undersöka hur implementeringen gått till och analysera 

fallstudiens resultat utifrån de valda implementeringsteorierna.  

Det finns tre nödvändiga villkor för en god implementering utifrån tillämparens perspektiv: 

tillämparen ska förstå beslutet, tillämparen ska kunna genomföra beslutet samt att tillämparen 

ska vilja genomföra beslutet. Tillämparna är i min studie hela beslutskedjan; skolhuvudman, 
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förvaltning, skolledare och lärare. Om ovan nämnda villkor är uppfyllda så kommer beslutet 

att genomföras som avsett (Lundqvist, 1992, s. 75). Sannestedt (2003) ger uppslag till hur 

implementeringsproblem kan förebyggas utifrån ett ledningsperspektiv:  

Alla aktörer måste vara med. Andra myndigheter som t.ex. fackliga organisationer måste 

arbeta i samma riktning som övriga inom processen (Sannerstedt, 2003). 

Implementeringsfasen har en avgörande betydelse för effekten av det strategiska beslutet. 

Fallstudien genomförs i kommunal verksamhet och de valda teorierna passar i offentlig 

verksamhet. Utgångspunkten är att utifrån Sannerstedts tre perspektiv på implementering 

redogöra för Tierps kommuns implementering av IKT-satsningen. De tre perspektiven belyser 

implementeringen ur olika perspektiv och synliggör de olika delprocesser som pågår parallellt 

i implementeringsprocessen.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur ett strategiskt beslut 

implementeras i verksamheten i en kommun. För att få en bild av en process genomförs en 

fallstudie i en kommunal skolverksamhets implementering av en IKT-satsning (IKT- 

Information och kommunikations-teknik). De frågor jag avser att besvara i min studie är: 

1. Hur har implementeringen av det strategiska beslutet gått till?  

2. Verkar man på fältet tänka utifrån implementeringsteorierna? Hur visar det sig i så 

fall i studien?  

3. Hur uppfattar de berörda att de kan implementera ett fattat beslut? 

Undersökningens resultat utifrån valda perspektiv inom implementeringsteorier beskrivs i 

nästa avsnitt. Genom att studera implementeringen utifrån de tre olika perspektiven: Top 

down-perspektivet, Bottom up-perspektivet och Nätverks-perspektivet beskrivs hur 

implementeringsprocessen gått till. Denna studie kommer således att belysa frågor om hur 

implementeringsprocessen av ett politiskt fattat beslut ger avtryck i verksamheterna.   

Metod 

Metodvalens praktiska och teoretiska sida 

Studien är en fallstudie med syfte att undersöka ett högst aktuellt skeende (Merriam, 1998, s. 

23). Fallstudien ger en bred repertoar av empiriska data som analyseras och tolkas där både en 

kvalitativ och också en kvantitativ ansats kan kombineras.  Studien baseras på Gummessons 

(2009) fem moment i fallstudiebaserad forskning: Studien börjar med planering och upplägg 

av forskningsprojektet sedan följer insamlandet av själva empirin. När datainsamlingen är klar 

och sammanställd följer analys och tolkning inklusive koppling mellan empiri, teori och 

slutsatser. Sist sker säkring och bedömning av forskningens kvalitet och rapportskrivning.   

En fallstudie definieras på följande sätt: 

Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som 

empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis saknas 

och när det rör sig om komplexa fenomen (Gummesson, 2009). 

När det handlar om en fallstudie är det fallet i fråga som av egen kraft utgör det man 

intresserar sig för; forskarens mål är att på ett ingående sätt belysa detta fall” (Bryman A. , 

2012, s. 75).  

Det som skiljer fallstudieforskning från annan typ av forskning är, enligt Bryman A. (2003) 

att forskaren är intresserad av att belysa unika drag hos ett specifikt fall. Alla metoder och 

tekniker kan, enligt Gummesson (2009), komma ifråga i kreativa kombinationer. Valet att 

genomföra en fallstudie ger möjligheten att vid tillfälle ställa kompletterande frågor och 

erhålla snabba svar (Merriam, 1998, s. 26). I studien jämförs de valda 

implementeringsteorierna med den empiriska undersökningen (Bryman & Bell, Business 
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Research Methods, 2003, s. 3). Metoderna som används är både kvalitativa och kvantitativa 

då en kombination av dessa skapar ett bredare perspektiv på helheten.  

Tillvägagångssätt 

Implementeringen av Strategiplanen för skolutveckling med digitala verktyg
17

 i Tierps 

kommun pågick under drygt två år, mellan 2012 och 2014 och min fallstudie gjordes under 

samma period. Implementering av ett strategiskt beslut är en långsiktig process som behöver 

flera år för att få riktigt fäste. För att belysa mina frågeställningar ur olika perspektiv 

genomförs sju mindre studier; enkätstudier, grupputvärdering samt dokumentanalyser. 

Materialet presenteras närmare nedan. Avgörande faktorer för urvalet av respondenter och 

dokument har varit att komma så nära det faktiska skeendet som möjligt; förvaltningsledning, 

skolledare, IKT-pedagoger och lärare.   

Tabell 1 nedan visas en sammanställning av de data som har samlats in och som analysen 

bygger på. I texten på efterföljande sida beskrivs och förklaras hur datainsamlingen gått till. 

 

Tabell 1 

Undersökning Tid Datainsamlingsmetod Analysmetod 

1. Lärarenkät 

Baspunkten 

Respondenter: Lärare i 

grundskolan  

2009 Enkät Kvantitativ metod 

2. Kursutvärdering 

Respondenter: 

Förvaltningsledning, 

skolledare, IT-chef, 

IT-tekniker och  

IKT-pedagoger 

2013 Enkät inkl. en öppen 

fråga 

Kvantitativ metod/ 

Kvalitativ metod 

3. Ansvarsfördelning 

Respondenter: 

Skolledare och  

IKT-pedagoger 

2013 Grupputvärdering Kvantitativ metod 

4. Skolledarnas uppdrag 

Respondenter: 

Skolledare 

2013 Dokumentstudie Kvalitativ metod 

5. IKT-pedagogernas 

uppdrag 

Respondenter:  

IKT-pedagoger 

2013 Dokumentstudie Kvalitativ metod 

6. Lärarenkät 

Respondenter: Lärare i 

grundskolan 

2014 Enkät Kvantitativ metod 

7. Användandet av 2014 Dokumentstudie Kvalitativ metod 
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 Tierps kommuns strategiplan för skolutveckling med digitala verktyg 
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digital teknik 

Respondenter:  

IKT-pedagoger 

1. Baspunkten är en enkät från år 2009. Alla lärare på grundskolan i Tierps kommun får den 

digitala enkäten via mail. Enkäten skickas ut till 158 lärare och 98 svarar. Den relativt 

låga svarsfrekvensen på 62 % kan antas bero på att flera lärare inte använder mailen i 

samma utsträckning 2009 som 2014. Enkäten ger en referenspunkt att jämföra den 

avslutande enkätens resultat med. Enkäten är helt kvantitativ och ger siffror/statistik på 

t.ex. hur många timmar per dag lärarna använder datorer för eget bruk och i undervisning. 

 

2. Under våren 2013 genomförs den första fortbildningssatsningen på Uppsala universitet. 

För att få en uppfattning om kursens upplevda måluppfyllelse genomfördes en 

kursundersökning (se tabellen år 2013) med kursgrupp ett; kommunens 

förvaltningsledning, skolledare, IT-chef, IT-tekniker och IKT-pedagoger. Den digitala 

enkäten skickades ut per mail till 40 personer. Enkätundersökningen är både kvantitativ 

och kvalitativ då en av frågorna är öppna. Vedungs (2002) enkla Måluppfyllelse 

utvärdering (Vedung, 2002) som kan tillämpas i alla led i implementeringskedjan 

används. Det första momentet kallas mätning av målöverensstämmelsen och det andra 

momentet är effektmätning. Utvärderingen undersöker om de resultat som insatsen 

faktiskt producerat inom måluppfyllelseområdet motsvarar insatsmålen. Enkäten är 

uppbyggd utifrån kursens uppsatta mål. 31 av de 40 personer som tillfrågats svarade på 

enkäten. Vad bortfallet beror på är inte analyserat. Utifrån den öppna frågan har en 

innehållsanalys genomförts.  

 

3. För att utröna vilken som upplevs bära ansvaret för olika delar inom IKT-satsningen 

genomförs en grupputvärdering med IKT-pedagogerna och Skolledarna. Utvärderingen 

ger en bild av hur samstämmiga skolledares och IKT-pedagogernas åsikter är. Denna 

undersökning ger en fingervisning om IKT-pedagogernas och skolledarnas åsikter om 

ansvarsfördelning. På grupputvärderingarna deltog 20 IKT-pedagoger och 20 skolledare. 

IKT-pedagogerna och skolledarena träffas vid två olika tillfällen och frågeställningarna 

om ansvarsfördelning läggs fram. Pedagogerna delas in i grupper om fem och de 

diskuterar gruppvis var de anser att ansvaret för de olika delarna ligger. Tre alternativ 

presenteras: Lärare/IKT-pedagoger, Uppsala universitet – kursledarna, och skolledarna. 

Pedagogerna skriver tillsammans i grupperna ner svaren på frågorna. Skolledarna träffas 

och gör samma sak men med den skillnaden att de svarar enskilt. Undersökningen 

genomförs efter slutförd universitetskurs.  

 

4. Ett tydligt fokus ligger på skolledarnas och IKT-pedagogernas ansvar i IKT-satsningen. 

För att få en bild av skolledarnas och IKT-pedagogernas upplevda uppdrag genomförs en 

undersökning. Skolledarna och IKT-pedagoger kallas samman för att få information om 

uppgiften. De ombeds att beskriva sin bild av uppdraget i IKT-satsningen. De får en vecka 

på sig att skicka in texten. Alla 20 skolledare och 18 av 20 IKT-pedagoger skickar in en 
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text, om sin syn på uppdraget, som är mer eller mindre utförlig. Utifrån de skrivna 

texterna genomförs en innehållsanalys, enligt tidigare beskrivning.  

 

5. Den sista och viktigaste enkät genomförs med alla lärare i grundskolan för att utröna om 

satsningen medfört att lärarna använder datorerna mer eller på ett annat sätt för eget bruk 

och i undervisningen och om deras digitala kompetens höjts. Enkätens frågor skapas 

utifrån den enkät som genomfördes 2009. De jämförande siffrorna ger en kvantitativ bild 

av om någon förändring har skett. Enkäten skickas ut till 156 lärare och 131svarar. Den 

relativt höga svarsfrekvensen på 84 % kan antas bero på att flera lärare använder mailen 

2014 i jämförelse med 2009.  

 

6. Då enkätsvaren visar att användandet av datorer och läsplattor inte ökat utan snarare 

minskat görs valet att gå ut med en öppen fråga till IKT-pedagogerna. De 15 IKT-

pedagoger som arbetade i grundskolan år 2009 ombeds att besvara frågan: Har 

användandet av datorer förändrats över de sista fem åren? Alla 15 IKT-pedagoger svarar 

på frågan. Utifrån de skrivna texterna genomfördes en innehållsanalys.  

 

Dokumentstudier 

Dokument som ligger till grund för min fallstudie är: Tierps kommuns strategiplan för 

skolutveckling med digitala verktyg
18

 och rektorsområdenas IKT-planer
19

. Att skapa lokala 

IKT-planer är en av deluppgifterna på den första kursen på Uppsala universitet. Skolledare 

och IKT-pedagoger från samma rektorsområde skapar tillsammans en lokal IKT-plan med 

utgångspunkt i den centrala strategiplanen och med den genomförda inventeringen av nuläget 

på det egna området. Planerna revideras inför 2014 och även dessa planer har analyserats. 

Förutom dessa har protokoll och minnesanteckningar använts
20

. Statistik gällande 

tillgängligheten
21

 är ett viktigt mått då tillgänglighet av digitala verktyg är ett av de 

utvecklingsområden som lyfts fram, hur många elever delar på varje dator i verksamheten. 

Denna statistik har tagits fram, trots att det inte var avsikten från början, då lärarna skattade 

tillgängligheten som mycket viktig. En jämförelse görs mellan åren 2009 och 2014. 

Dokumentstudien ger en bild av förståelsen för uppdraget samt hur väl det kommuniceras ut i 

verksamheterna.
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 Tierps Kommuns Strategiplan för skolutveckling med digitala verktyg 
19

 Rektorsområdenas IKT-planer 
20

 Förvaltningens, rektorsområdenas och arbetsgruppernas minnesanteckningar och protokoll  
21

 Statistik av antal elever per dator/iPad 



Reliabilitet  

I den ursprungliga enkäten
22

 och i den avslutande enkäten
23

 mäts bl. a. lärarnas digitala 

kompetens. Här används flera frågor som vägs samman till ett index istället för att använda en 

fråga, för att komma så nära det sanna värdet av kunskapen som möjligt. I de övriga 

undersökningarna används flera olika typer av mätningar (multipla indikatorer). Genom att 

låta de undersökta personerna ingå i olika typer av undersökningar som mäter samma 

fenomen, är målet att få fram ett konsistent resultat med en så hög reliabilitet som möjligt.  

Reliabilitet kan också definieras som graden av reproducerbarhet i mätningar  (Sverke, 2009). 

För att få en bild av processen har minnesanteckningar, protokoll, Tierps kommuns hemsida, 

digitala och tryckta artiklar, dokument och handlingar, beskrivande texter och IKT-planer 

analyserats. En styrka i dokumentstudier är enligt Björklund (2008) att man under en relativt 

kort tid kan ta del av mycket information. Urvalet av litteratur och texter är avgörande för det 

resultat som presenteras. Jag har därför noggrant övervägt vilket empiriskt material som ska 

användas för att på bästa sätt söka information som ger underlag för analys, sammanställning 

och tillämpning inom studien för ett gott forskningsresultat. Kvalitativa metoder har använts 

för att skapa en fördjupad förståelse inom vissa områden. Empirin utgår från lärarens 

perspektiv till skillnad från de kvantitativa metoderna där mina idéer om vilka kategorier och 

dimensioner som ska stå i fokus  (Bryman A. , 2000). Metoden är induktiv och innebär en 

fördjupad analys och kan ge hypoteser som kan prövas i samklang men de kvantitativa 

studierna som genomförs. Varje enskild undersökning är djupare beskriven under rubriken 

Metod och tillvägagångssätt. 

Stommen i de kvantitativa studierna uttrycks med siffror. Med hjälp av siffror ges en 

överblick över ett stort material som ger en övergripande bild. Däremot kan siffror inte ge 

förklaringar till hur människor fungerar och tänker. De kvantitativa studierna ger svar på 

frågan: hur många? Utgångspunkten är att det finns en verklighet som är objektiv som på 

olika sätt mäts för att få fram information om verkligheten. De kvalitativa och de kvantitativa 

studierna kompletterar varandra då de belyser olika aspekter av verkligheten och kan anses 

lika vetenskapliga eller ovetenskapliga.  

Forskningsetiskt ställningstagande 

De forskningsetiska ställningstagandena rör frågor om hur personer som medverkar i 

forskningen behandlas. Det är en självklarhet att dessa personer i största möjliga utsträckning 

skyddas från kränkningar i samband med att de deltar i forskningen (Gustavsson, 2009, s. 

265). Forskningen följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Informerat samtycke – alla 

personer som på något sätt deltagit i denna studie har informerats och erbjudits möjligheten 

att avbryta sin medverkan. Konfidentialitet – Inga uppgifter i studien innehåller känsliga 

uppgifter om enskilda, identifierbara personer. Nyttjande – de uppgifter som insamlats för 

studien kommer inte att användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra syften.   

                                                             
22

 Lärarenkät 2009 
23

 Lärarenkät 2014 



22 

 

Studie av kommunens strategiplan, statistik av antal elever per dator och 

rektorsområdenas IKT-planer 

Här kommer en beskrivning av kommunens styrdokument och den statistik jag tagit del av 

och analyserat i min studie.  

1. Strategiplan Tierps Kommun – Skolutveckling med digitala verktyg   

Dokumentstudie 

Planen är utförlig och framtagen utifrån den behovskartläggning som lästs ut av 2009-års 

lärarenkät där teknik, tillgänglighet, stöd och handledning, och personalens digitala 

kompetens prioriterades högst. 

De tre högst skattade framgångsfaktorerna är enligt enkäten 
24

:  

1. Fungerande teknik/support,  

2. Pedagogens digitala kompetens, 

3. Datortäthet 

Planen, Skolutveckling med digitala verktyg, är en medveten strategisk satsning som syftar 

till ett förändrat sätt att arbeta med IKT i ett långsiktigt perspektiv. Begreppet skolutveckling i 

strategiplanen betyder en kunskapsbaserad och medveten satsning med syfte att förbättra 

verksamheten. Satsningen fokuserar på den digitala kompetensen hos alla medarbetare och de 

förutsättningar som ligger till grund för ett utvecklat digitalt arbete som beskrivs i Lgr 11.  

Strategiplanen innehåller en tydlig vision, mål och syfte samt ansvarsfördelning både 

praktiskt och ekonomiskt. Villkor och tillgänglighet är noggrant beskrivet. Alla 

rektorsområden ska, enligt strategiplanen, upprätta en lokal IKT-plan och riktlinjer för hur 

planen ska utvärderas. 

En tidsplan och en utförlig beskrivning av fortbildning, både via universitetet, centralt i 

kommunen och lokalt på rektorsområdena finns med. 

Fortbildningen sker i tre steg: 

 

1. Skolchef/Utvecklingsledare/IT-chef/Skolledare (Gruppen benämns senare i 

texten som Skolledare) Start jan. 2013 

2. IKT-pedagoger/IT-tekniker (Gruppen benämns senare i texten som IKT-

pedagoger). Start aug. 2013 

3. Lärare. Start okt. 2013 

 

För att alla som är berörda av satsningen ska ha samma grund erbjuds IT-enhetens personal 

möjligheten att gå fortbildningen tillsammans med skolans personal.  

Uppsala universitet genomför efterfrågad fortbildning 
25

.  
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Skolledarna har enligt planen som uppgift att implementera, planera och utveckla satsningen 

tillsammans med IKT-pedagogerna.  

I strategiplanen ska både lokal och central fortbildning genomföras utifrån en inventering och 

behovsanalys som skolledare och IKT-pedagoger genomför på de olika områdena.  

I strategiplanen beskrivs vilka arbetsgrupper som ska samverka under satsningen för att den 

ska ge önskat resultat. Processledaren är mötesledare i samtliga arbetsgrupper.  

Här kommer en sammanställning och beskrivning av de olika grupperna: 

IKT-pedagoger – IKT-pedagogerna träffar förvaltningsledning för att tillsammans utarbeta 

gemensamma strategier för kommunens fortbildning. Områdena ansvarar själva för den lokala 

fortbildningen men för att skapa möjlighet för samarbete och att ta lärdom av varandras 

kompetens och erfarenheter träffas denna grupp.  

Gruppen träffas ca: 1 gång per månad 

Strategigrupp IKT – Utvalda IKT-pedagoger, representanter av skolledare och förskolechefer, 

utvecklingsledare, IT-chef och IT-tekniker träffas för att lägga upp det strategiska arbetet 

kring tekniken och andra tekniska lösningar m.m.  

Gruppen träffas ett par gånger per termin 

IT-enheten – Förvaltningen – en mindre grupp bestående av utvecklingsledare, IT-chef och 

IT-tekniker träffas för att kontinuerligt följa utvecklingen av IKT. Här tas bl.a. beslut om 

Standardklassrum och hur nätverken ska byggas ut.  

Gruppen träffas varannan vecka 

IUP
26

-grupp – här träffas representanter från skolan, både pedagoger och skolledare för att 

säkerställa att Tierps digitala IUP-verktyg, används på bästa möjliga sätt. Här diskuteras 

utveckling, förändringar i systemet och fortbildning i systemet.  

Gruppen träffas vid behov 

Uppsala universitet – förvaltning – här träffas kursledare och förvaltningsledning 

kontinuerligt för att följa och utveckla fortbildningssatsningen. Gruppen består av 

utvecklingsledare och kursledare.  

Gruppen träffas initialt inför varje kurstillfälle och kommer att avslutas när kursgrupp 3 är 

klar, i juni 2014 
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Systemsäljare – Tierps kommun – här träffas utvecklingsledare, IT-chef och tekniker, 

skolledare och utvecklare/säljare från Tierps systemsäljare. Här diskuteras hur systemen ska 

utvecklas på bästa sätt för att bygga upp den lärportal som efterfrågas 
27

. 

Gruppen träffas vid behov 

Skoldatateket
28

 – Här träffas ansvariga för Skoldatateket tillsammans med systemförvaltaren. 

Här diskuteras utvecklingen av digitala hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd.  

Gruppen träffas vid behov 

Grundskolans Ledningsgrupp – Här träffas skolledare och förvaltningsledning. Politiker deltar 

kontinuerligt. IKT har en stående punkt på agendan vid varje möte. Större strategiska frågor 

diskuteras. 

Andra arbetsgrupper tillsätts löpande, vid behov, som t.ex. en grupp som träffats för att 

diskutera hur implementeringen av ett nytt digitalt utvärderingsverktyg ska gå till.  

Rektorsområdena har egna IKT-arbetsgrupper som består av skolledning, IKT-pedagoger och 

utvalda lärare.  

Skolledarna ska erbjuda personalen god fortbildning, handledning och rätt teknisk utrustning 

och programvara. Till sin hjälp utanför det egna områdets kompetenser finns IT-enheten med 

IT-chef, IT-tekniker och systemförvaltare. På varje rektorsområde finns också minst en IKT-

pedagog, enligt strategiplanen. IKT-pedagogerna arbetar del av sin tjänst med IKT och har ett 

utökat ansvar för sina kollegors fortbildning, att handleda och stötta samt en viss teknisk 

support.  

I strategiplanen finns en tydlig arbetsbeskrivning för IKT-pedagogerna. 

2. Statistik av antal elever/dator 

Här har jag tittat på statistik från IT-enheten för att se utvecklingen med datatätheten. 

 

Antal elever per dator och iPad 2009 2012 2014 

 4 elever 3,4 elever 2 elever 

Antalet datorer har dubblerats på fem år. 

3. Rektorsområdenas IKT-planer 

Dokumentanalys 

Att strategiplanen ses som ett riktningsdokument som ligger till grund för rektorsområdenas 

IKT-planer syns tydligt i utförandet, trots att planerna är mycket olika. Skolledarens skiftande 

förmåga och sätt att kommunicera med personalen kan i vissa fall bli synlig i de IKT-planer 
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som tagits fram. Det finns olika möteskulturer på skolorna och ibland är mötet viktigare än 

själva innehållet, vilket visar sig i IKT-planernas fortbildningsavsnitt. På vissa områden är 

alla gemensamma fortbildningstillfällen noga planerade och obligatoriska medan andra 

områden har bokat möten men skriver att de är frivilliga att och att man tar upp det som känns 

aktuellt.  

Att arbeta fram en tydlig IKT-plan är ett av uppdragen på universitetskursen. Planerna 

utarbetas med den centrala strategiplanen som grund och den nygjorda inventeringen och 

nulägesbeskrivningen på varje område.  

De lokala IKT-planerna innehåller tydliga mål för verksamheterna. I och med att det är ett 

långsiktigt förändringsarbete ses ledarskapet som en viktig faktor, gällande fortbildning, 

förutsättningar och undervisning. De planerade förändringarna är omfattande och ansvaret för 

utvecklingen fördelas mellan förvaltning, skolledare, IKT-pedagoger, lärare och IT-tekniker. 

Utveckling av det pedagogiska ledarskapet, både skolledares och lärares, är en tydlig 

inriktning i planerna. Samtliga planer lägger ett stort fokus på fortbildning även om 

beskrivningarna skiljer sig åt, framförallt i tydlighet. Det pedagogiska arbetet med eleverna 

beskrivs utifrån målen i styrdokumenten. En fråga som lyfts är vikten av att utveckla lärarnas 

kompetens gällande bedömning av digitala arbeten.  

IKT-pedagogerna har en allt större roll i att stötta det praktiska arbetet genom att ta ansvar för 

att driva den pedagogiska utvecklingen kring IKT tillsammans med skolledarna i skolorna. 

IKT-pedagogerna prioriterar så långt det är möjligt sina insatser utifrån lärarnas och 

arbetslagens önskemål och behov. De lärare som inte deltar i kurserna som Uppsala 

universitet erbjuder fortbildas av kommunens IKT-pedagoger i samarbete med skolledarna. 

Kurserna arrangeras och genomförs rektorsområdesvis.  

Fortlöpande avstämningar görs vilket leder till en utvecklad behovsbaserad fortbildning. De 

lokala IKT-planerna strävar i samma riktning som den övergripande strategiplanen. Tydligt är 

att områdena vill ta fram moderna, smarta arbetssätt och utveckla elevers lärande genom den 

digitala tekniken. Hinder som framkommer i planerna är lärares osäkerhet inför digitala 

verktyg. Här syns en respekt gentemot lärarnas professionalitet men också en bestämd 

riktning att ”alla ska med på tåget”. Olika typer av fortbildningssatsningar gör sig gällande; 

workshops, pedagogiska caféer, grupphandledning, enskild handledning etc. ger alternativa 

möjligheter. Den centralt arrangerade grundutbildningen ses som ett bra alternativ för de 

osäkra.  

För att på ett tydligt sätt förmedla vad som förväntas av lärarna finns en beskrivning av vad 

Digital kompetens innebär i Tierps kommun. 
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Resultatredovisning 

1. Lärarenkät år 2009 och 2014 

Lärarenkäterna gick ut digitalt till alla lärare på grundskolan. Tabellerna innehåller 

jämförelsesiffror från enkätundersökning 2009 och 2014. 

1. Hur skattar du din förmåga att
29

: 

Lärarna ombads att skatta sin egen förmåga gällande följande punkter. Resultaten 

sammanställdes och ett snittvärde räknades fram på varje enskild fråga och sedan räknades 

snittvärdena samman för att få fram ett värde på lärarnas upplevda förmåga/datafärdighet. 

Tabell 2 

Skala 1-5 2009 2014 

Söka information  3.9 4.4 

Skriva  4.2 4.4 

Kommunicera  4.0 4.1 

Bildredigera  2.5 2.6 

Ljudredigera  1.7 1.9 

Presentera/bildspel  2.3 3.1 

Planera/ kalkylera 2.1 2.2 

Videoredigera  1.6 1.9 

Medelvärde: 2.8 3.1 

Den sammantagna skattade förmågan har ökat från 2,8 till 3,1 på en skala av 5. Den förmåga 

som utvecklats mest är enligt enkäten förmågan att söka information som redan tidigare låg 

relativt högt. Alla de 8 förmågorna har höjts.    

2. Har du fått stöd/hjälp från IKT-pedagogerna
30

? 

Här ombads lärarna skatta sin upplevelse av IKT-pedagogernas arbete, i vilken mån de får 

stöd och hjälp av IKT-pedagogerna.  
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Tabell 3 

 

 

 

 

Enligt behovsinventeringen gjord 2012 var hjälp och stöd av IKT-pedagogerna högt 

prioriterat. Enligt enkätsvaren kan vi se att upplevelsen av att de får hjälp och stöd från IKT-

pedagogerna har ökat med 62 %. 

 

3. Hur mycket använder du dator/iPad per dag
31

? 

Här ombads lärarna att skatta hur mycket de använder dator/iPad per dag.  

Tabell 4 

Antal tim.  2009 2014 

0 - 1 tim. 24.5 % 23.4 % 

1 - 2 tim. 34.7 % 32.5 % 

2 - 3 tim. 23.5 % 19.3 % 

3 - 4 tim. 16.3 % 16.8 % 

> 5 tim. 1.0 % 8.1 % 

Lärarnas användande av datorer och iPads har ökat i det egna arbetet vilket visar sig i den 

digitala kompetensen.  

4. Använder du bildspel i undervisningen
32

? 

Här ombads lärarna att svara på om de använder bildspel i undervisningen.  

Tabell 5 

 2009 2014 

Ja  30 % 66.0 % 

Nej  68 % 32.5 % 

Ej svar 2.0 % 1.5 % 
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Ja 51.1 % 82.7 % 

Nej 47.5 % 15.7 % 

Ej svar 1.4 % 1.5 % 
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Bildspel används mer i undervisningen nu är för fem år sedan vilket också kan ses som ett 

bevis på att den digitala kompetensen höjts. Användandet har höjts med 120 %. 

5. Använder du projektor i undervisningen
33

? 

Här ombads lärarna att svara på om de använder projektor i undervisningen. Tabellen 

innehåller jämförelsesiffror från enkätundersökning 2009 och 2014. 

Tabell 6 

 2009 2014 

Ja  45 % 84.3 % 

Nej  54 % 14.7 % 

Ej svar 1.0 % 1.0 % 

Projektorer används mer i undervisningen nu är för fem år sedan vilket också kan ses som ett 

bevis på att den digitala kompetensen höjts. Användandet har höjts med 187 %! Naturligtvis 

finns här också det faktum att många fler lärare har tillgång till projektorer än för fem år 

sedan.  

6. Hur mycket används elevdatorer/läsplattor där du undervisar per dag
34

?  

Här ombads lärarna att skatta hur mycket de använder elevdatorer/läsplattor i undervisningen 

per dag. Tabellen innehåller jämförelsesiffror från enkätundersökning 2009 och 2014. 

Tabell 7 

Antal tim. 2009 2014 

0 - 1 tim. 42.8 % 60.4 % 

1 - 2 tim. 28.6 % 21.8 % 

2 - 3 tim. 11.2 % 11.2 % 

3 - 4 tim. 10.2 % 5.1 % 

> 5 tim. 4.1 % 1.5 % 

 

Förvånande nog har användandet av datorer och iPads sjunkit snarare än ökat för lärare som 

använder datorn eller iPaden i undervisningen. Detta föranledde en fördjupad analys, kring 

användandet av datorer och iPads i undervisningen, vilket visas i undersökningen 

”Användandet av datorer” längre fram i resultatredovisningen. 
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7. Vilka internettjänster använder du
35

? 

Här ombads lärarna att svara på vilka internettjänster de använder.  

Tabell 8 

Internettjänster 2009 2014 

Facebook  31.6 % 64.3 % 

Twitter 5.1 % 27.6 % 

Google  98.0 % 99.5 % 

Google translate 26.5 % 73.0 % 

Wikipedia  73.4 % 90.3 % 

YouTube  59.2 % 95.9 % 

Msn Messenger 30.6 % 37.8 % 

Spotify  21.4 % 73.0 % 

Ej svarat - 0.5 % 

Medelvärde 43,2 % 70,2 % 

 

Lärarna använder datorerna mer för eget bruk. En viss del av tiden kan antas användas till 

sociala medier då enkäten visar att användandet av internettjänster ökat med 60 %. 

 

8. Vilka tre faktorer anser du som viktigaste framgångsfaktorerna för datorpedagogiskt 

arbete
36

? 

Här ombads lärarna att svara på vilka framgångsfaktorer som upplevs viktigast för en 

digitaliserad skola.  

Tabell 9 

Framgångsfaktorer 2009 2014 

Pedagogens digitala kompetens 85.7 % 78.1 % 

Datortäthet 84.7 % 62.2 % 

Fungerande teknik/support 83.7 % 81.6 % 

Val av program/tjänster 28.6 % 12.8 % 

Projektorer 15.3 % 17.9 % 

Interaktiva skrivtavlor 5.1 % 4.6 % 

De tre viktigaste framgångsfaktorerna från år 2009 kvarstår även år 2014 även om de byter 

inbördes ordning. Pedagogens digitala kompetens och datortäthet har flyttat ner ett steg och 

lämnat första platsen till fungerande teknik/support i år 2014 års svar.  
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Val av program/tjänsters betydelse har sjunkit betydligt vilket kan antas bero på att lärarna 

själva kan göra aktiva, väl grundade val med stigande digital kompetens.   

Användandet av datorer har förändrats vilket kan ha gett Datortätheten en lägre ranking och 

kommer att visas i undersökningen, ”10. Användandet av datorer”, längre fram i 

resultatredovisningen. Datortätheten har dubblerats från 2009 – 2014 vilket också kan vara en 

förklaring till den lägre rankingen i tabellen, ”3. Statistik antal elever/dator”. 

2. Kursutvärdering 

Respondenter: Alla som slutfört kurs 1, skolledare och IKT-pedagoger. 

Enkätundersökning med en öppen fråga 

Alla på kursen upplever, efter avslutad kurs, sig ha fått en förståelse för uppdraget och en 

inblick i området IKT och lärande.  

– Det är inte en fråga om teknik utan att pedagogerna använder nya redskap – ett omdefinierat 

lärande. Det kräver tid, tålamod och mycket kreativitet och glädje tillsammans med elever och 

kollegor. Men även ett antal fallgropar, väggar och vadvardetjagsa sägare 
37

.               

29 av 31 personer gör en inventering på det egna området och upplever sig förstå syftet med 

en nulägesbeskrivning.  

30 av 31 upplever att de fått insikt i metoder, sett modeller och goda exempel på hur andra 

arbetat med IKT som pedagogiskt redskap. 

25 av 31 upplever sig ha synliggjort det planerade, kommande arbetet i den egna IKT-planen. 

Alla har fått kunskap om hur en digital presentation av kommande arbetet kan byggas upp och 

se ut och kommer att använda digital presentation i kommande presentationer.  

- Jag har fått mer kunskap om en värld som innan var helt ogripbar. Digital rädsla har 

förändrats till digital nyfikenhet. Jag känner mig säkrare i diskussioner med kollegor 
38

. 

Kunskapen om vad som förväntas av lärarna kring IKT utifrån styrdokumenten är god.  

Av de tillfrågade svarade 29 av 31 att de vet vad som förväntas. De övriga två svarade inte.  

Av enkätsvaren kan utläsas en positiv uppfattning om kursens måluppfyllelse. Deltagarna 

uppfattar att de fått en fördjupad insikt i det digitala uppdraget samt att deras personliga 

digitala kompetens höjts.  

3. Ansvarsfördelning 

Grupputvärdering 

För att få en nulägesbeskrivning av ansvarsfrågan genomförs en grupputvärdering på Uppsala 

universitet ihop med processledare. Skolledare och IKT-pedagoger diskuterar tillsammans i 
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professionsgrupper. Frågan är vem som bär ansvaret för olika delar inom IKT-satsningen. 

Svaren har sammanställts utifrån gruppernas redovisningar och anteckningar. 

Ansvarsfördelningen skolledare, Uppsala universitet och IKT-pedagoger/lärare 

 Skolledarna lägger generellt ett större ansvar på sig själva och IKT-

pedagogerna/lärarna än på Uppsala universitet – kursledarna,  

 IKT-pedagogerna lägger däremot ett stort ansvar på universitet.  

 På ansvarsområdet ”Källkritik – gransking” anser IKT-pedagogerna att skolledarna 

inte har något ansvar medan mer än hälften av skolledarna anser att de bär ansvaret. 

 På ansvarsområdet ”Bedömning” tar skolledarna på sig ett stort ansvar medan IKT-

pedagogerna huvudsakligen tycker att ansvaret ligger hos lärarna.  

 På ansvarsområdet ”Forskning och utveckling” är ansvaret delat även om universitetet 

får en högre siffra. 

 IKT-pedagogerna anser att ansvaret för ”Pedagogiska val” delas mellan lärare och 

chefer medan skolledarna lägger hela ansvaret på lärarna. 

 

4. Skolledarnas uppdrag   

Dokumentanalys 

Skolledarna upplever sig ha ett stort ansvar för fortbildning och utveckling men också för att 

skapa förutsättningar. De ser som sitt uppdrag att synliggöra målen och på sikt påverka 

undervisningen i riktning så att elevernas kunskaper och resultat blir bättre. Att stötta, följa 

upp och ge feedback samtidigt som de känner att de i viss mån måste ställa krav på lärarna.  

Lärarnas delaktighet i planering och genomförande upplevs som viktig och i vissa fall tar 

skolledningen upp vikten av både elevers och föräldrars delaktighet. 

Skolledarna ställer krav på sig själva att vara ett gott föredöme gällande användandet av 

digitala verktyg och att följa utveckling och forskning. 

5. IKT-pedagogernas uppdrag 

Dokumentanalys 

IKT-pedagogerna upplever att de har ett stort ansvar för fortbildning. De planerar och 

bedriver fortbildning, i vissa fall tillsammans med skolledarna i andra fall på egen hand. 

Ansvaret för att sprida goda exempel, inspirera och samordna så att stöd och handledning kan 

ges där det mest behövs upplevs som viktigt.  

IKT-pedagogerna vet vad som förväntas av lärarna kring IKT utifrån styrdokumenten och ser 

det som sin uppgift att visa på styrdokumentens krav så att rätt verktyg och hjälpmedel kan 
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erbjudas 
39

. Tekniken måste fungera och kunskap om de pedagogiska programmen ska 

säkerställas 
40

. 

Under IKT-pedagogernas andra termin är de delasvariga för kursen tillsammans med 

kursledarna från Uppsala universitet. Det ger en vägledning i hur fortbildning fortsättningsvis 

ska bedrivas
41

. Lärarna har ett stort behov av stöd och handledning kring de digitala verktygen 

för att kunna utveckla sitt digitala utvecklingsarbete. IKT-pedagogernas stöd/hjälp till lärarna 

har ökat markant mellan 2009 och 2014 
42

.   

6. Lärarenkät 2014 

Se sammanställning under punkt 1, sammanställd i samma tabell som 2009 års lärarenkät. 

7. Användandet av digital teknik 

Respondenter: IKT-pedagogerna  

Enligt IKT-pedagogerna har användandet av digitala verktyg förändrats avsevärt. 2009 

används datorer till största delen för att planera och skriva omdömen för eleverna. De bärbara 

datorerna ses som lärarens egendom och tas sällan med in i klassrummet. 2014 används 

datorerna mer flitigt av läraren själv, som stöd vid föreläsningar, för att visa film, 

frånvarohantering, olika internettjänster och ett mer aktivt socialt nätverkande. Som exempel 

kan vi se att användandet av bildspel och projektor i undervisningen har ökat avsevärt. 

Användandet av datorer och läsplattor i undervisningen tycks ha sjunkit. Det huvudsakliga 

användningsområdet år 2009 är enskild färdighetsträning och informationssökning vid datorn. 

Eleverna har i de yngre årskurserna ”egen datatid” som de var ålagda att använda. Det innebär 

att datorn står på större delen av dagen. Äldre elever använder datorerna till 

informationssökning och för att skriva större arbeten. Företrädesvis används datorerna av 

elever i behov av stöd.  

2014 används datorerna på ett annat sätt. Läraren använder datorn för att visa bildspel och 

film via projektor. Den enskilda tiden för färdighetsträning har i det närmaste försvunnit. 

Eleverna använder datorerna för informationssökning och för att skriva längre texter och 

arbeten. Många lärare och elever använder bloggar i undervisningen, vilket involverar 

eleverna även på fritiden. ”Flipped classroom” är ett relativt nytt sätt att arbeta som en stor del 

av lärarna använder. Det innebär att läraren t.ex. spelar in en film som eleverna ska titta på 

innan kommande lektion. ”Läxan” ges i förväg så att eleverna kommer förberedda till 

lektionen. Eleverna erbjuds alternativa sätt att redovisa vilket kan innebära t.ex. bildspel, 

Mentimeter
43

, filmer och ljudfiler. 
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Fallstudien 

Beskrivning av IKT-satsningen i Tierps kommun och hur den utföll: 

Tierps kommun  

Tierps kommun ligger i Norduppland, mitt emellan Uppsala och Gävle. Innevånarantalet 

ligger strax över 20 000 innevånare. Tierp är en gammal brukskommun med industri som 

största huvudnäring. I kommunen finns fyra grundskolor med högstadium och sju grundskolor 

åk. F-6. Förvaltningen består av utbildningschef och två utvecklingsledare. Grundskolans 

skolledare (rektorer och biträdande rektorer) har tillsammans med förvaltningsledningen en 

ledningsgrupp, grundskolans ledningsgrupp. Förutom denna ledningsgrupp finns en 

gemensam ledningsgrupp, chefskonferens, där grundskolans och gymnasiets skolledare, 

förskolechefer och förvaltningsledning träffas. Grundskolans ledningsgrupp träffas 6 heldagar 

per år och chefskonferensen 4 gånger per år. Barn- och utbildningsutskottets ordförande och 

skolans ekonom deltar kontinuerligt på ledningsgrupperna. Förutom dessa ledningsgrupper 

har varje rektorsområde en egen lokal ledningsgrupp. 

 

                          Tierps Kommuns hemsida www.tierp.se   

 

 

http://www.tierp.se/
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Ny Läroplan Lgr11 

Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmen. I den nya läroplanen Lgr 11
44

 sätts ett stort fokus på digitala verktyg och 

digital teknik i skolan. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 

och lärande
45

.  

2011-2012 

En utmaning för skolhuvudman är att skapa förutsättningar för; eleverna att ha tillgång till 

datorer, lärarna att utveckla sin digitala kompetens och se de nya möjligheterna tekniken 

erbjuder i undervisningen 

Med de nya kraven i Lgr 11 och de uttalade behoven från verksamheten fattar 

kommunfullmäktige i Tierp ett beslut om utökad ekonomisk ram för grundskolan inför 

2012
46

, för att skapa förutsättningar för utveckling av digitala verktyg. Pengarna är 

destinerade för teknik och fortbildning, men inga skrivna direktiv följer den utökade ramen. 

Skolledarna som tillsammans med lärarna ansvarar för att möta de nya kraven känner sig 

osäkra vilket föranleder en diskussion i grundskolans ledningsgrupp
47

 . En 

enkätundersökning
48

 från 2009 tas fram och analyseras och de utvecklingsområden som 

framkommer är teknik, tillgänglighet, stöd och handledning, och personalens digitala 

kompetens
49

.  

Hösten 2012 beslutar Grundskolans ledningsgrupp
50

 att fr.o.m. våren 2013 göra en satsning på 

Skolutveckling med Digitala verktyg för att möta de nya krav skollagen och läroplanerna 

ställer
51

. Förändringsarbetet är i Tierps kommuns fall en medveten strategisk satsning som 

syftar till ett förändrat sätt att arbeta med IKT i ett långsiktigt perspektiv. Utvecklingsledare 

som tillika utses till processledare får i uppdrag att utforma en strategisk plan för satsningen 

utifrån behovskartläggningen. Satsningen fokuserar på den digitala kompetensen hos alla 

medarbetare och de förutsättningar som ligger till grund för ett utvecklat digitalt arbete. 

Planen färdigställs och planering för implementering startas. Skolutveckling i planen betyder 

att ett kunskapsbaserat och medvetet beslut med syfte att förbättra verksamheten 

implementeras i verksamheterna
52

. 

Satsningen förankras i ledningsgruppen och skolledarna får i uppdrag att implementera Tierps 

kommuns strategiplan för Skolutveckling med digitala verktyg
53

, i sina verksamheter. 
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Strategiplanen innehåller en tydlig vision, mål och syfte samt ansvarsfördelning både 

praktiskt och ekonomiskt. Villkor och tillgänglighet är noggrant beskrivet. Strategiplanen 

innehåller en tidsplan och en utförlig beskrivning av fortbildning, både universitetsutbildning, 

centralt i kommunen och lokalt på rektorsområdena. Strategiplanen bygger på ett helhetsgrepp 

som genomsyrar alla nivåer inom skolan.  

En universitetsutbildning upphandlas och planeras i tre steg. 1. Skolchef/utvecklingsledare/IT-

chef/skolledare (gruppen benämns senare i texten som Skolledare) 2. IKT-pedagoger/IT-

tekniker (gruppen benämns senare i texten som IKT-pedagoger) 3. Lärare. För att alla som är 

berörda av satsningen ska ha samma grund och förståelse för uppdraget deltar även IT-

enhetens personal på fortbildningen
54

 tillsammans med skolans personal.  

Tillgången till tekniken ses som ett hinder på flera områden och är en förutsättning för 

utveckling
55

. Ett nära samarbete med IT-enheten initieras då det gemensamma uppdraget 

ställer krav på gott samarbete. Som en del i implementeringen startas ett stort antal 

arbetsgrupper för utvecklandet av IKT i undervisningen i Tierps Kommun. IT-enhetens 

personal deltar i flera av de olika arbetsgrupperna som skapats inom satsningen
56

. Gruppernas 

uppdrag är att på olika sätt driva riktad utveckling inom det specifika ansvarsområdet. 

Processledaren är mötesledare i samtliga arbetsgrupper. Genom dessa grupper kommer 

informationen ut på skolorna från olika håll och kan nå fler. 

Alla rektorsområden ska enligt Strategiplanen upprätta en lokal IKT-plan och riktlinjer för hur 

planen ska utvärderas. Att strategiplanen ses som ett riktningsdokument som ligger till grund 

för rektorsområdenas IKT-planer
57

 syns tydligt i utförandet, trots att planerna är mycket olika. 

Skolledarens skiftande förmåga och sätt att organisera och kommunicera med personalen kan 

i vissa fall bli synligt i de IKT-planer som tagits fram. Hur planerna ska utvärderas är mycket 

knapphändigt beskrivet men finns beskrivet i den övergripande strategiplanen
58

.  Skolledarna 

ser som sitt uppdrag att synliggöra målen och på sikt påverka undervisningen i riktning så att 

elevernas kunskaper och resultat förbättras
59

. Utmaningen för skolledarna är att erbjuda 

personalen god fortbildning, handledning och rätt teknisk utrustning och programvara. Till sin 

hjälp utanför det egna områdets kompetenser finns IT-enheten med IT-chef, IT-tekniker och 

systemförvaltare. På varje rektorsområde finns också minst en IKT-pedagog, enligt 

strategiplanen
60

. IKT-pedagogerna arbetar del av sin tjänst med IKT och har ett utökat ansvar 

för sina kollegors fortbildning, att handleda och stötta samt en viss teknisk support. I 

strategiplanen
61

, finns en tydlig arbetsbeskrivning för IKT-pedagogerna. IKT-pedagogerna 

har en gemensam undervisningsfri dag i veckan då de träffas, planerar och genomför 

gemensam fortbildning och handleder kollegor
62

.  
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2012-2013 

Under 2013 – 2014 har förvaltningen det övergripande ansvaret för den centrala 

fortbildningssatsningen. Arbetet med implementeringen sker på olika nivåer och på olika sätt. 

I grundskolans ledningsgrupp, rektorsområdenas ledningsgrupper, arbetsplatsträffar, 

arbetsgrupper och pedagogiska konferenser
63

 I januari 2013 börjar skolledare och 

förvaltningsledning parallellt med IKT-pedagoger och IT- tekniker sin fortbildning
64

. 

Skolledare och IKT-pedagoger arbetar tillsammans på områdena för att implementera 

satsningen som för lärarna innebär lokal och central fortbildning under våren. Kursen ger 

skolledare och IKT-pedagoger de verktyg som behövs för att driva utvecklingen kring digitala 

verktyg
65

. Tillsammans organiserar och strukturerar de arbete och genomför en inventering 

och nulägesbeskrivning. Skolledarna får på ett systematiskt sätt problemformulera, utvärdera 

och dokumentera på ett vetenskapligt sätt. Tillsammans utformar skolledare och IKT-

pedagoger lokala IKT-planer som ligger till grund för utvecklingsarbetena i de olika 

rektorsområdena. Planerna utarbetas med den centrala strategiplanen som grund och den 

nygjorda inventeringen och nulägesbeskrivningen på varje område. Samtliga planer lägger ett 

stort fokus på fortbildning även om beskrivningarna skiljer sig åt, framförallt i tydlighet. Det 

pedagogiska arbetet med eleverna beskrivs utifrån målen i styrdokumenten
66

. 

Det finns höga förväntningar i organisationen på skolledarna från lärarna, IKT-pedagogerna 

men också från förvaltningen
67

. Skolledarna har till uppgift att implementera, planera och 

utveckla satsningen tillsammans med IKT-pedagogerna. Den lokala nulägesbeskrivning och 

behovsanalys som genomförs under skolledarnas och IKT-pedagogernas fortbildning ger 

förutsättningar för lärarna att framföra sina behov och önskemål. Skolledarna själva visar i 

sina svar att de förstår vikten av att de står bakom, ligger före, leder och följer satsningen 
68

. 

De upplever ett stort ansvar för fortbildning och utveckling men också för att skapa 

förutsättningar
69

. Men, även här skiljer sig skolledarnas förmåga gällande tydlighet. 

Fortlöpande avstämningar görs vilket leder till en utvecklad behovsbaserad fortbildning 
70

. 

Tydligt är att områdena vill ta fram moderna, smarta arbetssätt och utveckla elevers lärande 

genom den digitala tekniken. Olika typer av fortbildningssatsningar anordnas: workshops, 

pedagogiska caféer, grupphandledning, enskild handledning etc. ger alternativa möjligheter. 

Den centralt arrangerade grundutbildningen
71

 ses som ett bra alternativ för de osäkra. IKT-

pedagogerna 
72

 har en allt större roll i att stötta det praktiska arbetet genom att ta ansvar för att 
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driva den pedagogiska utvecklingen kring IKT tillsammans med skolledarna
73

 i skolorna. 

IKT-pedagogerna prioriterar så långt det är möjligt sina insatser utifrån lärarnas och 

arbetslagens önskemål och behov. IKT-pedagogerna upplever att de har ett stort ansvar för 

fortbildning. De planerar och bedriver fortbildning, i vissa fall tillsammans med Skolledarna i 

andra fall på egen hand. Ansvaret för att sprida goda exempel, inspirera och samordna så att 

stöd och handledning kan ges där det mest behövs upplevs som viktigt
74

. De lärare som inte 

deltar i kurserna som Uppsala universitet erbjuder fortbildas av kommunens IKT-pedagoger i 

samarbete med skolledarna. Kurserna arrangeras och genomförs områdesvis. IKT-

pedagogerna vet vad som förväntas av lärarna kring IKT utifrån styrdokumenten och ser det 

som sin uppgift att visa på styrdokumentens krav så att rätt verktyg och hjälpmedel kan 

erbjudas
75

. Tekniken måste fungera och kunskap om de pedagogiska programmen ska 

säkerställas
76

. 

Lärarna har stort behov av hjälp och stöd från IKT-pedagogerna
77

, men endast hälften av de 

svarande upplever år 2009 att de får hjälp och stöd kring digitala verktyg. Deras egen 

självskattade digitala kompetens är relativt låg, 2.7 på en femgradig skala
78

. I strategiplanen 

finns en tydlig riktning att utveckla hjälp och stöd. IKT-pedagogerna som går en två terminer 

lång utbildning, får avsatt tid för IKT-arbete i skolan och arbetar nära skolledarna på området. 

82,7 % av lärarna upplever år 2014 att de får hjälp och stöd av IKT-pedagogerna
79

. 

2013-2014 

Höstterminen 2013 är det dags för lärarna att börja fortbildningen. IKT-pedagogerna fortsätter 

ytterligare en termin och läser då tillsammans med lärarna
80

. IKT-pedagogerna är de 

delansvariga för kursen tillsammans med kursledarna från Uppsala universitet. Mellan 

kurstillfällena träffar IKT-pedagogerna kursledarna för att planera varje enskilt kurstillfälle 

för lärarna i samarbete. Det ger en vägledning i hur fortbildning fortsättningsvis ska bedrivas. 

Det erbjuds fortbildning till lärarna på tre nivåer; Uppsala universitet, central grundutbildning 

och lokal fortbildning. För att få en nulägesbeskrivning av ansvarsfrågan genomförs en 

grupputvärdering på Uppsala universitet ihop med processledare
81

. Skolledare och IKT-

pedagoger har inte en helt överensstämmande bild av vem som bär ansvaret för vilka frågor 

men det täta samarbetet överbygger olikheterna, enligt skolledarna. Under höstlovet 2013 går 

grupp 3 igång, ytterligare 40 lärare börjar sin fortbildning. IKT-pedagogerna är i stort sett 

färdiga med sin fortbildning och de uppfattas som ett stort stöd av lärarna på skolorna
82

.  
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December 2013 har 20 skolledare, 20 IKT-pedagoger och 40 lärare genomgått Uppsala 

universitets kurs. Alla på universitetskursen upplever, efter avslutad kurs, sig ha fått en 

förståelse för uppdraget och en inblick i området IKT och lärande 
83

. Av enkätsvaren kan 

utläsas en positiv uppfattning om kursens måluppfyllelse. Deltagarna uppfattar att de fått en 

fördjupad insikt i det digitala uppdraget samt att deras personliga digitala kompetens höjts.  

Central grundkurs har genomförts och lokal fortbildning har på olika sätt arrangerats på 

skolorna
84

. Nu ställs frågan om IKT-satsningen ger något avtryck i verksamheterna och en 

enkätundersökning med samma frågeställningar som den enkät som genomfördes 2009 

skickas ut till lärarna i början av vårterminen 2014
85

.  

Arbetsgrupper 

Arbetsgrupperna arbetar aktivt med olika ansvarsområden och har som uppgift att ta in och 

sprida information inom området men också att tillsammans med gruppen utveckla arbetet 

och spridningseffekten är tydlig
86

. Ett exempel är gruppen som arbetar med Tierps IUP
87

-

verktyg. Gruppen har arbetat fram en gemensam mall för grundskolan. De har träffat 

pedagogerna från systemsäljaren och utifrån önskemål från de olika rektorsområdena 

utvecklat en gemensam mall
88

. 

Användandet av datorer/läsplattor 

Användandet av datorer i undervisningen har snarare har sjunkit än ökat 2009 – 2014
89

. Enligt 

IKT-pedagogerna har användandet förändrats avsevärt. 2009 används datorer till största delen 

för att planera och skriva omdömen för eleverna. De bärbara datorerna ses som lärarens 

egendom och tas sällan med in i klassrummet. 2014 används datorerna mer flitigt av läraren 

själv, som stöd vid föreläsningar, för att visa film, frånvarohantering, olika internettjänster 

och ett mer aktivt socialt nätverkande
90

. Som exempel kan vi se att användandet av bildspel 

och projektor i undervisningen har ökat avsevärt 
91

. 

Även användandet av datorer och läsplattor i undervisningen tycks ha sjunkit något
92

. Det 

huvudsakliga användningsområdet 2009 är enskild färdighetsträning och informationssökning 

vid datorn. Eleverna har i de yngre årskurserna ”egen datatid” som de var ålagda att använda. 

Det innebär att datorn står på större delen av dagen. Äldre elever använder datorerna till 

informationssökning och för att skriva större arbeten. Företrädesvis används datorerna av 

elever i behov av stöd
93

. 2014 används datorerna på ett annat sätt. Läraren använder datorn för 
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att visa bildspel och film via projektor. Den enskilda tiden för färdighetsträning har i det 

närmaste försvunnit. Eleverna använder datorerna för informationssökning och för att skriva 

längre texter och arbeten. Många lärare och elever använder bloggar i undervisningen, vilket 

involverar eleverna även på fritiden. Flipped classroom
94

 är ett relativt nytt sätt att arbeta som 

en stor del av lärarna använder. Det innebär att läraren t.ex. spelar in en film som eleverna ska 

titta på inför kommande lektion. ”Läxan” ges i förväg så att eleverna kommer förberedda till 

lektionen. Eleverna erbjuds alternativa sätt att redovisa vilket kan innebära t.ex. bildspel, 

Mentimeter, filmer och ljudfiler.
95

  

Användandet av internettjänster har ökat markant. Om det är en effekt av satsningen eller en 

samhällsförändring är svårt att sia i men användandet har medfört en mer varierad 

undervisning 
96

.  

Teoretisk analys 

Här ställs tre frågor (Sannestedt, 2001) som ger en bild av om berörda förstår, kan och vill 

implementera det fattade beslutet: 

1. Tillämparen ska förstå beslutet – ett entydigt beslut  

Ett tydligt beslut är fattat i och med Lgr 11. Lärarna har på olika sätt fått möjlighet att sätta sig 

in i de nya kraven. Information och fortbildning har genomförts på olika sätt, med Skolverkets 

insatser, universitetsutbildningen, den centrala fortbildningen, den lokala fortbildningen och 

information från de olika arbetsgrupperna. Svaren på lärarenkäten från 2014 visar att lärarna 

förstår sitt uppdrag kring digitaliseringen. 

2. Tillämparen ska kunna genomföra beslutet – har de resurser som krävs för att kunna 

genomföra beslutet 

De högst skattade framgångsfaktorerna var enligt enkäten 2009
97

, fungerande teknik/support, 

pedagogens digitala kompetens och datortäthet. Alla dessa faktorer har enligt lärarenkäterna
98

  

förbättrats. Tekniken fungerar bättre med mer stöd från IT-enheten och IKT-pedagogerna. 

Med utökade ekonomiska anslag
99

 har IKT-pedagogerna genom fortbildning fått mer kunskap 

och avsatt tid för utveckling och stöd för lärarna
100

. Skolledarnas digitala kompetens har höjts 

vilket har lett till att de känner en större säkerhet inför de stora investeringar som gäller kring 

tekniken.  

Den digitala kompetensen har höjts hos lärarna och de digitala verktygen används på ett mer 

utvecklat sätt. Självskattningen av lärarnas egen datafärdighet har höjts från 2,7 till 3,2 på en 

femgradig skala
101

. Datortätheten har ökat då de ekonomiska förutsättningarna förbättrats.  
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3. Tillämparen ska vilja genomföra beslutet – om ovan nämnda villkor är uppfyllda så 

kommer beslutet att genomföras som avsett förutsatt att tillämparen vill.  

Personalen uttryckte ett stort behov av hjälp och stöd när Lgr 11 kom. Osäkerheten var stor 

och viljan att lära och utveckla var hos de allra flesta stor. I studien kan också utläsas att vissa 

lärare och skolledare kände en stor osäkerhet kring digitaliseringen. Information och 

fortbildning har gjort verkan och flera känner sig tryggare att ta sig an uppdraget. ”Digital 

osäkerhet har övergått till digital nyfikenhet” uttrycks i ett enkätsvar
102

.  
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Resultatanalys utifrån frågeställningarna och valda implementeringsteorier 

Syftet med studien är att undersöka hur implementeringen gått till och analysera processen 

med hjälp av de valda implementeringsteorierna.  De tre frågeställningarna som jag 

inledningsvis presenteras är: 1. Hur har implementeringen av det strategiska beslutet gått till? 

2. Verkar man på fältet tänka utifrån implementeringsteorierna? Hur visar det sig i så fall i 

studien? 3. Hur uppfattar de berörda att de kan implementera ett fattat beslut? 

Att presentera resultatet av implementeringen i termer av hur lyckat det blev, har inte varit ett 

syfte utan tyngdpunkten i analysen ligger i att koppla processen till teorierna och analysera 

huruvida det finns en koppling mellan teori och empiri i fallstudien. 

Beslut om den nya skollagen fattas av riksdagen
103

 den 23 juni 2010 och beslut om den nya 

läroplanen Lgr 11 fattas av regeringen den 11 oktober 2011
104

. Den nya skollagen
105

 och den 

nya läroplanen
106

 är tydliga, i de övergripande riktlinjerna finns en riktning att 

tidsenliga/moderna verktyg ska användas i skolan. I läroplanerna finns, både i den inledande 

texten och i de olika kursplanerna, krav på att digitala verktyg ska användas. Skolverket 

genomför breda implementeringssatsningar och många lärare deltar men mycket lite fokus 

ligger på digitaliseringen i skolan. Besluten fattas av riksdag och regering och 

implementeringen av digitaliseringen kommer att ligga på skolhuvudman och rektorer trots att 

intentionen var att Skolverket skulle hantera en stor del av implementeringen. Här ser vi ett 

tydligt Top down-perspektiv (Sannestedt, 2001) som bygger på att beslutsfattaren styr, 

riksdag och regering i detta fall, förvaltningen vidtar åtgärder, skolledarna och lärarna 

genomför uppdraget.  

I Tierps kommun tar det tid innan konsekvensen av de nya styrdokumenten blir tydlig och ett 

behov av mer teknik och fortbildning växer fram i lärarkåren. Skolhuvudmannen, 

kommunfullmäktige i Tierp, beslutar inför budgetår 2012
107

 om en utökad rambudget för att 

skapa förutsättningar för en utökad digitalisering. Men, skolledarna upplever svårigheter 

gällande investeringar och riktning
108

. Otydligheten i direktiven är något som försvårar 

implementeringsprocessen. Skolledarna förstår inte till fullo hur beslutet ska genomföras, 

förståelsen är en förutsättning för att implementeringen ska lyckas, enligt Sannestedt (2001). 

Detta föranleder en diskussion i Grundskolans ledningsgrupp som mynnar ut i en 

behovskartläggning som ligger till grund för en strategisk plan för Skolutveckling med 

digitala verktyg
109

. Planen tas fram av förvaltningen och beslutas i Grundskolans 

ledningsgrupp. Planen är tydlig och ger klara direktiv för ansvarsfördelningen, tillgänglighet 
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och fortbildning
110

. En förutsättning för att en Top-downstyrd implementering ska fungera är 

att ledningen ger en precis beskrivning på varje nivå och att försättningar som ekonomiska 

resurser, rätt personal, tid etc. tillförs. Enligt planen har ekonomiska medel tillförts, IKT-

pedagoger med avsatt tid för IKT har anställts på alla områden vilket bör besvara frågan om 

möjlighet att genomföra beslutet.  

Lärarna, ”Närbyråkraterna” (Sannestedt, 2001), som arbetar direkt med eleverna, 

”Konsumenterna” formerar själva behovet utifrån sin profession. Ett problem som kan uppstå 

är att lärarna fokuserar på ett problem utifrån hur de själva tolkar det, vilket inte alltid 

stämmer överens med beslutsfattarens intentioner. Bottom up-perspektivet gör sig gällande. 

Beslutet om att skolan ska digitaliseras beslutas av riksdag och regering men hur beslutet ska 

genomföras kommer från lärarna. Behovet från lärarna framförs till skolledarna som i sin tur 

tar upp saken i grundskolans ledningsgrupp. Skolledning och skolhuvudman får krav på sig 

från lärarna att skapa förutsättningar för ett mer digitalt arbetssätt i skolorna. Behovet lyfts till 

politiken i kommunen. Närbyråkraterna/lärarna har stor handlingsfrihet i sin verksamhet 

vilket innebär att de till fullo måste förstå, vilja och kunna genomföra det fattade beslutet om 

det ska göra någon skillnad. När en förändring ska komma till stånd är det viktigt, enligt 

teorin om ”Närbyråkraterna”, att lärarna får vara delaktiga i förändringsarbetet för att 

motverka negativa påföljder (Engström, 2005). Skolhuvudmannen får krav på sig både ”Top 

down” och ”Bottom up”. Det är lärarna som utformar det politiska innehållet i beslutet utifrån 

verksamhetens behov medan politiken utformat förutsättningarna genom den ekonomiska 

tilldelningen, etc.  Detta medför att när beslut om en IKT-satsning kommer finns en vilja och 

ett starkt behov av fortbildning, vilket leder till ett positivt mottagande av satsningen. Lärarna 

är under hela perioden delaktiga i de beslut som fattats både centralt och lokalt utifrån 

inventering och kontinuerliga behovsanalyser. Den utökade ramen medför att fler datorer, 

projektorer och läsplattor köps in
111

 och det efterfrågade behovet av stöd och handledning 

ökar betydligt
112

. Skolhuvudman skapar förutsättningar för implementeringen ur ett Top 

down-perspektiv.  

Det är vanligt med en kombination av top down-perspektivet och bottom up-perspektivet, 

menar vissa forskare medan andra menar att perspektivet ska hållas isär (Matland, 1995)  

I Tierps kommun tillsätts att antal olika arbetsgrupper
113

 som på olika sätt arbetar för 

Skolutveckling med Digitala verktyg. Här finns ett tydligt Nätverksperspektiv som innebär att 

olika aktörer inom och utanför den egna organisationen interagerar. Ansvarsgrupperna har en 

del av implementeringsansvaret utifrån sina ansvarsområden. Arbetet sker parallellt med 

andra implementeringsinsatser för att förankra. I arbetsgrupperna sitter representanter från 

olika professioner och nivåer som arbetar utifrån olika ansvarsområden, och har som uppgift 

att utveckla, sprida och inhämta information. Sannestedt (2001) menar att aktörerna utgör 

”svårfångade mönster” då alla inblandade parter både delar och tycker olika i frågor. Ansvaret 
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i de olika grupperna är ofta oklart och aktörerna kräver ofta viss förhandling.  I Tierps fall är 

Processledaren mötesledare i alla grupper vilket ger grupperna ett gemensamt, tydligt uppdrag 

även om arbetsgrupperna arbetar ur olika perspektiv. Det innebär att satsningen förankras 

både utifrån det pedagogiska men också det tekniska perspektivet. Vissa av ansvarsgrupperna 

arbetar tillsammans med IT-enheten och IKT-pedagogerna för att skapa förutsättningar för att 

tekniken ska fungera på ett bra sätt
114

. Om aktörerna i arbetsgrupperna inte förstår sina 

uppdrag kan de snarare försvåra implementeringen snarare än att underlätta den.  

Skolledning och IKT-pedagoger fortbildas vid Uppsala universitet
115

 och under kursen tas 

lokala IKT-planer
116

 fram utifrån en inventering på det egna området. Inventeringen görs i 

samarbete med lärarna på skolorna. Skolledningen har tillsammans med IKT-pedagogerna 

ansvaret för att implementera satsningen på skolorna
117

. Även på denna nivå har en mer eller 

mindre precis beskrivning kommit till stånd. De lokala IKT-planerna är av skiftande kvalitet 

och ansvarsfördelningen ligger till största delen på skolledare, IKT-pedagoger och IT-

enheten. Visioner beskriver vart man vill nå men endast i enstaka fall finns en tydlig 

beskrivning av vad som krävs av lärarna. För Top down-förespråkare är tydlighet den 

viktigaste faktorn för att en implementering ska lyckas. Varje led ska vara tydligt i styrkedjan 

och det ska inte finnas möjlighet att tolka beslutet som mottagaren själv behagar (Sannestedt, 

2001).  

Parallellt med universitetskursen börjar Skolledare och IKT-pedagoger att fortbilda lärarna på 

skolorna
118

. En central grundkurs erbjuds också
119

. Fortbildningssatsningen startar under 

våren 2013 och hösten 2013 är det dags för de första lärarna att börja på Uppsala universitets 

fortbildning. Lärarna läser sin kurs parallellt med IKT-pedagogerna som deltar i kursen men 

också agerar som ledare i gruppen
120

.  

Undersökningen visar att förståelsen för uppdraget är stor
121

, resurser har tillförts
122

 även om 

det initialt upplevs svårt för skolledarna att veta hur pengarna ska användas på bästa sätt. IKT-

pedagogerna har nedsättning i tid för att utföra sina IKT-uppgifter och en gemensam 

undervisningsfri dag i veckan skapar förutsättningar för samarbete
123

. Lärarna är i vissa fall 

osäkra och det ses som ett hinder men i IKT-planerna visas att problemet tas på allvar och 

olika typer av fortbildningssatsningar skapar förutsättning att få fortbildning på rätt nivå.   

 

Skolledarna upplever att de har ett stort ansvar för fortbildning och utveckling men också att 

skapa förutsättningar. De ser som sitt uppdrag att synliggöra målen och på sikt påverka 

undervisningen i riktning så att elevernas kunskaper och resultat förbättras. Att stötta, följa 
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upp och ge feedback samtidigt som de känner att de måste ställa krav på lärarna. Lärarnas 

delaktighet i planering och genomförande upplevs som viktig
124

. IKT-pedagogernas uppdrag 

är tydligt
125

 och de tar sitt uppdrag och ansvar på största allvar
126

. IKT-pedagogerna spelar en 

allt större roll i att stötta det praktiska arbetet genom att driva den pedagogiska utvecklingen 

kring IKT tillsammans med skolledarna. De bär ansvar att sprida goda exempel, inspirera och 

samordna så att stöd och handledning kan ges där det mest behövs
127

. En storsatsning på 

fortbildning genom Uppsala universitet har genomförts och har skapat en trygghet hos 

skolledare, IKT-pedagoger, IT-tekniker och lärare. Kursutvärderingen visar att alla efter 

avslutad kurs har fått en förståelse för uppdraget och en inblick i området IKT och lärande. 

Kunskapen om vad som förväntas av lärarna kring IKT utifrån styrdokumenten är efter 

avslutad kurs god
128

. De lärare som inte deltagit i Uppsala universitets kurs erbjuds 

fortbildning centralt
129

 eller på det egna området
130

. Alla rektorsområden har utifrån den 

övergripande Strategiplanen för Skolutveckling med Digitala verktyg skapat egna lokala IKT-

planer med tydliga mål för satsningen samt planering för fortbildning
131

. Lärarnas digitala 

kompetens har ökat från ett snittvärde på 2.8 till 3.1 och de digitala verktygen används på ett 

annat sätt än tidigare. Det stöd och den handledning som lärare efterfrågade år 2009 erbjuds 

2014
132

. Användandet av datorer i undervisningen har inte ökat men används på ett annat mer 

utvecklat sätt
133

. Datortätheten har ökat och den digitala tekniken fungerar bättre
134

.  

Beslutet som innebär att digitala verktyg ska användas i skolan skapar ett behov bland lärarna 

som framförs till skolledarna som i sin tur tar upp saken i ledningsgruppen och vidare till 

politiken. Lärarnas delaktighet skapar en god grund för implementering av den strategiska 

planen för Skolutveckling med digitala verktyg. 

De sammansatta arbetsgrupperna
135

 har effektiviserat implementeringen. Olika intressenter 

har involverats och banat olika ”vägar in” i verksamheten vilket skapat en stor förståelse för 

uppdraget
136

 för alla involverade, förutsättningar att genomföra och en vilja att genomföra 

uppdraget. De olika professionerna har bidragit med sina olika kompetenser vilket gett ett 

tydligt fokus på satsningen
137

.  
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Diskussion 

Implementeringen av ett strategiskt beslut kan få olika utfall beroende på 

implementeringsprocessen. Om implementeringen av det fattade beslutet ska få ett riktigt 

fäste behöver en fördjupad central och lokal strategi för genomförande, utvärdering, 

uppföljning och utveckling tas fram. Den cykliska processen; var är vi, vart ska vi, hur gör vi, 

följt av hur blev det behöver följas. Tierps kommun följer enligt min fallstudie den cykliska 

processens tre första steg men de olika rektorsområdena har inte en tydlig plan för hur 

satsningen ska följas upp. Hur utvärdering och uppföljning ska ske är beskrivet i den 

strategiska planen för Skolutveckling med digitala som tagits fram på central nivå. Men, 

avsaknaden av en tydlig plan för utvärdering och uppföljning i rektorsområdenas IKT-planer 

kan påverka utfallet och kan innebära att skolledarna inte lägger lika stor vikt vid att följa upp 

satsingen som de lagt ner på själva genomförandet. 

En kombination av de tre perspektiven; top down, bottom up och nätverksperspektivet, är 

enligt min studie en framkomlig väg. De nya styrdokumenten som beslutas av Riksdag och 

Regering, Skollag och Lgr 11, med tydliga mål om digitala verktyg i skolan implementeras i 

Tierps kommun på ett sätt som, enligt min fallstudie, ger de berörda kunskap och information. 

Fokus ligger på lärarnas digitala kompetens och de förutsättningar som krävs för att 

undervisning med digitala verktyg ska bli ett naturligt inslag i undervisningen. Läraren är den 

viktigaste resursen i klassrummet (Regeringens proposition 1986/87: 100 bilaga 10 sid. 26) 

och de digitala verktygen kräver en kunnig, god pedagog för att göra skillnad i 

undervisningen. Lärarna känner utifrån fallstudien ett engagemang och är motiverade att 

utveckla sitt sätt att arbeta även om flera känner sig osäkra och en motvilja till tekniken. 

Skolledarna känner sig förtrogna med styrdokumentens mål och kommunicerar målen med 

lärarna i olika situationer. Goda exempel lyfts för att skapa en kollegial utveckling. 

Skolledarnas sätt att kommunicera och att hantera osäkerhet är avgörande för hur väl 

satsningen kommer att ge avtryck i klassrummen för eleverna (Sannerstedt, 2003). 

Det är intressant att reflektera kring vem som har makten över skolan? Politiken och 

professionen; skolledare och lärare, behöver varandra men beslut fattas ibland på hög nivå 

utan att det efterfrågas av lärarna/närbyråkraterna. Har professionen blivit fråntagen makten 

och saknar tolkningsföreträde när beslutet väl är fattat? I dagsläget arbetas det hårt både 

nationellt och lokalt för att ge lärarna högre status och en vilja att återprofessionalisera skolan 

men politiken använder skolan i det politiska spelet. Ett politiskt fattat beslut kanske inte alltid 

fattas i syfte att förbättra verksamheten ur de professionellas perspektiv utan det kan finnas 

andra motiv till beslutet. Kan det vara en av anledningarna till att många politiska beslut inte 

genomförs i praktiken? 

Utifrån min fallstudie kan jag se att skolhuvudman, skolledare och lärarna vill följa det fattade 

beslutet men det kräver hårt arbete att förändra. I tidigare forskning ser vi exempel på lyckade 

om mindre lyckade projekt men de faktorer som påverkar är desamma
138

. Vad kan vi lära oss 
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av detta? Jo, att alla berörda måste förstå, kunna och vilja genomföra de fattade besluten och 

att ett beslut med tydliga mål är en förutsättning. För att ett beslut fattat på högsta nivå ska 

implementeras i verksamheten krävs en tydlig plan för alla led i implementeringen. Alla 

berörda måste samverka, ta ansvar och dra åt samma håll. I Unos Uno-projektet
139

 som 

sammanfattas i tidigare forskning beskrivs ”fyrenigheten” bestående av politik – förvaltning – 

skolledning – lärare som en framgångsfaktor. Även i min fallstudie är den fyrenigheten en 

framgångsfaktor.  

Konklusion och förslag till fortsatt forskning 

Skolan är en arena för ständiga förändringar. Reformerna byter av varandra och politiker, 

förvaltningstjänstemän och rektorer förväntas verkställa fattade beslut på nationell och lokal 

nivå. Vad gör det med skolan i en förlängning? Hur påverkas det skolan av att ständigt behöva 

förändras utifrån nya beslut och reformer? Har skolan blivit en reformpolitisk arena där 

konsekvenserna av de politiskt fattade besluten inte beaktas? Kan det vara bra att professionen 

står emot i vissa fall? 

Skolverket fick i uppdrag att implementera den nya skollagen och Lgr 11 men som jag skrev 

tidigare fick IKT inget utrymme i implementeringssatsningen från Skolverket. Fanns det 

brister i kommunikationen mellan Regering och Skolverket? Kan det vara så, beroende på 

politisk färg, ny regering eller ett behov av att visa handlingskraft, att vissa beslut inte är 

önskvärda men ska implementeras ändå och utan att beslutsfattarna tillför resurser? Hur 

överensstämmer det med texten i Regeringens proposition 1986/87. 

”Den viktigaste resursen i skolan förutom eleverna själva är deras lärare och den personal som 

i övrigt arbetar där. Engagemang från deras sida är en absolut förutsättning för att skolan ska 

lyckas med sin svåra uppgift att förmedla kunskaper och färdigheter till eleverna och att 

utveckla elevernas personlighet. Det är därför nödvändigt att de förändringar som vi vill göra 

för att förbättra skolan kan upplevas som motiverande av dem som har att genomföra 

förändringen. Det är omöjligt att förändra skolan utan stöd av deras personal som arbetar där. 

Skolan kan bara utvecklas med personalen.” (Regeringens proposition 1986/87: 100 bilaga 10 

sid. 26) 

Frågan är vem som ska avgöra när och vad som behöver förändras?   

Fortsatt forskning 

En intressant fortsatt studie kan vara att titta på ett nytt beslut som fattas på nationell nivå och 

sedan välja ut ett antal olika skolhuvudmän. Studien kan rikta in sig på att studera på vilket 

sätt skolhuvudman valt att implementera beslutet i sina verksamheter men också skälen till att 

beslutet inte implementeras om man valt att avvakta.    

  

                                                                                                                                                                                              
138 http://cio.idg.se/2.1782/1.326833/darfor-floppade-projektentre-svenska-it-fiaskon-under-lupp 
139

 http://skl.se/download/18.492990951464200d7148530b/1402989559322/Unos_uno_arsrapport_2013_SKL.pdf; 

http://cio.idg.se/2.1782/1.326833/darfor-floppade-projektentre-svenska-it-fiaskon-under-lupp
http://skl.se/download/18.492990951464200d7148530b/1402989559322/Unos_uno_arsrapport_2013_SKL.pdf
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