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1. Introduktion  

Det pågår en stor förändring i dagens klassrum (Microsoft 2010). Idag används begrepp som 

”flippat klassrum”1, ”spelbaserat lärande”2 och ”en-till-en”3. Dessa begrepp har alla en 

gemensam nämnare och det är att de möjliggörs tack vare modern teknik i form av både 

mjukvara och hårdvara. Ett av de nyaste tillskotten av modern teknologi som används i 

undervisning är molntjänster.  

Ett flertal skolor i Sverige har tagit nästa steg inom IT i undervisningen och börjat använda sig av 

molntjänster. Detta kan bero på att molntjänster bland annat ger ökad flexibilitet och minskade 

kostnader (Microsoft 2010). Dessa molntjänster är ofta gratis för privatpersoner vilket även en 

del tjänster för klassrummet är. En ytterligare positiv effekt av användningen av molntjänster i 

undervisningen är att elever får lära sig att använda moderna verktyg för informationssökande, 

kommunikation, kreativt skapande och lärande. I läroplanen för grundskolan (Lgr11) framgår det 

att varje elev skall ha ovanstående kunskaper i moderna verktyg när de går över till 

sekundärskola (yrkesskola eller gymnasieskola).  

Molntjänster i undervisning tillåter lärare och elever att arbeta med IT-verktyg oberoende av 

enheten de använder. De kan använda dessa IT-verktyg via exempelvis mobiltelefoner, bärbara- 

och stationer datorer, surfplattor och till och med TV-apparater och projektorer, så länge det 

finns nätuppkoppling (Skolverket, 2015).  

Flera kommuner i Sverige tror på idén om att använda molntjänster i undervisningen eller för att 

hantera administrationen. Lite mindre än hälften (123 av 290) av Sveriges kommuner har sedan 

flera år tillbaka arbetat med molntjänster i skolan (Verdicchio et al. 2014). Dessa kommuner har 

blivit tillsagda flera gånger av Datainspektionen att det finns brister i avtalen mellan 

kommunerna och molntjänstleverantörerna. Dessa påpekade brister gör användningen av vissa 

molntjänsterna olagliga att använda inom skolan. Bristerna handlar om otydligheten gällande 

hanteringen av personuppgifter samt att leverantörerna och avtalen inte är tillräckligt 

transparenta när det handlar om underleverantörer (Skolverket 2015).  

2015 uppmärksammades det i flera dagstidningar att Simrishamns kommun skrev ett avtal med 

leverantören Google, gällande tjänsten “Google Apps for Education”, som blev granskat och 

godkänt av Datainspektionen (Thorén 2015). Googles molntjänster har tidigare använts flitigt i 

undervisningen men utan tillstånd från Datainspektionen. Detta avtal har redan fått stor betydelse 

för Sveriges skolor då det har öppnat dörren för laglig användning av Googles molntjänster i 

undervisningen. Molntjänstleverantören Microsoft har sedan flera år tillbaka fått sina 

molntjänster godkända av Datainspektionen men detta har inte blivit lika uppmärksammat då 

deras molntjänstpaket för undervisningen inte är lika omfattande.  

                                                 
1
 Läraren vänder på den traditionella undervisningen genom att ge föreläsningar och genomgångar som hemläxa 

genom webben (filmklipp)  och sedan låta eleverna själva göra arbetet och det laborativa på skoltid och inte 

hemma (Leijon, 2016).  
2
 Lärare gör undervisning visuell och interaktiv genom att använda spel i skolundervisningen (Jämterud, 2015). 3 

Varje elev får en egen bärbar dator eller padda för skolarbete. Kan även skrivas 1:1 eller 1till1 (Christoffersson, 

2013).  
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Men för att kunna uppnå de förväntade fördelarna som ett IT-system medför, exempelvis 

förbättrad effektivitet och produktivitet, måste användaren först acceptera IT-systemet 

(AfariKumah och Achampong 2010). Därför är det viktigt att känna till hur acceptansen kring 

ITverktyget är.  

I denna rapport kommer lärarnas acceptans av molntjänster i undervisningen att undersökas och 

vi kommer att diskutera hur lärare med olik demografisk bakgrund och erfarenhet ser på bland 

annat ovannämnda molntjänster. Våra resultat baseras en kvantitativ enkätundersökning som 

blivit besvarade både av mellanstadielärare som använder molntjänster och de som inte i 

dagsläget använder tjänsterna.  

1.1. Problemområde och forskningsfråga  

Det finns forskning som tyder på att IT i skolan kan leda till förbättringar i undervisning (Agélii 

& Grönlund, 2013) och det tas många beslut (Europeiska Kommissionen, 2010) som gagnar 

dagens och framtidens leverantörer av digitala tjänster för skolan. En av svårigheterna med att 

integrera IT i undervisningen är att det krävs kompetens för att hantera tekniken och tjänsterna. 

Molntjänster minskar underhåll och service som behövs i jämförelse med traditionell IT-drift 

(DIU, 2014) och ger organisationer mer plats för att fokusera på kärnkompetenser.   

Ovannämnda fördelar gör skolans val av molntjänster framför mer traditionella IT-tjänster 

enklare vid digitaliseringsprojekt då skolan kan fokusera mer på eleverna och mindre på att få 

tekniken att fungera.  

Datainspektionen godkände 2015 för första gången ett avtal mellan en kommun i Sverige  

(Simrishamn) och Google gällande deras tjänster för skolundervisning. Detta godkända avtal har 

spridits i medier och har gjort det enklare för andra kommuner och skolor att följa Simrishamns 

utveckling och själva implementera molntjänster för undervisning. Många kommuner och skolor 

har valt att avvakta men flera kommuner har redan tagit steget till ett eget godkänt avtal med 

leverantörer (Ståhl, 2014).   

Beslut som tas angående investeringar och nya avtal med nya leverantörer till skolan inkluderar 

sällan lärarna och därför är vi intresserade av att undersöka vad lärare känner inför klassrummets 

utveckling där molntjänster kan komma att vara en stor del av den närmaste kommande 

utvecklingen.  

Teknik i undervisning, samt acceptansen och hur tekniken uppfattas är mycket undersökt. Men 

om man riktar in sig mer specifikt och tittar på molntjänster i undervisningen ändras de olika 

faktorerna drastiskt och flexibilitet samt säkerhet blir exempelvis två viktiga faktorer. Det finns 

forskning som visar på hur beslutsfattare inom skolor så som rektorer ser på molntjänster (Lim et 

al., 2015) men det saknas kunskap om de som använder eller kan komma att använda dessa 

molntjänster dagligen. Inriktningen att undersöka endast mellanstadielärarnas föreställningar i 

stället för en annan målgrupp gjordes då användningen av molntjänster inte existerar i samma 

utsträckning i mellanstadiet som i högre utbildningar. I används molntjänster inte heller i en 

omfattande utsträckning, dock bedöms lågstadieelever generellt till att vara för unga för att 

lärarna skall kunna dra nytta av molntjänster i undervisningen i lika hög grad.  
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Generellt är acceptansen för molntjänster stor (Lim et al., 2015), däremot saknas det forskning 

om acceptansen för molntjänster i undervisningen av lärarna.  

Forskningsfrågan formuleras därmed som:  

Hur ser acceptansen kring molntjänster i undervisningen ut för Sveriges mellanstadielärare och 

vilka faktorer är viktigast för nämnd acceptans?  

1.2. Syfte  

De studier som vi har funnit har fokuserat på rektorers eller andra beslutfattares perspektiv på 

molntjänster. Detta är relevant då det är de som tar besluten vid införande av nya IT-verktyg. 

Däremot saknas kunskap om de tänkta slutanvändarnas (lärare samt elever) synpunkter samt 

acceptans av dem, vilket även är ytterst relevant. Syftet med denna uppsats är att bidra till utökad 

kunskap om mellanstadielärarnas synpunkter, föreställningar och acceptans av molntjänster i 

undervisningen.  

1.3. Motivering av val av undersökningsgrupp och avgränsningar  

Uppsatsen inriktas till att endast undersöka synpunkter och erfarenheter från lärare på 

mellanstadiet. Förskola, lågstadiet, högstadiet samt högre utbildningar fungerar på andra sätt 

organisatoriskt och är därför ej av intresse i vår studie. Låg- och mellanstadiet lyder oftast under 

en annan ledning än högstadiet även om de tillhör samma skola. Exempelvis så finns det skolor 

som har klasser i årskurserna 1-9 men där det finns separata rektorer och arbetslag för 1-3, 4-6 

och 7-9. Utöver detta så är lärare olika utbildade för de olika årskurserna.   

Förskola och lågstadiet har mindre budget än mellanstadiet och likaså har högstadiet och 

gymnasiet en större budget än mellanstadiet (SCB, 2013). Förskole- och lågstadieelever är för 

unga för att använda mer avancerad teknik så som molntjänster och användningen av 

molntjänster ger därför inte tillräckligt mycket värde för att lärarna i de årskurserna skall 

implementera det i sin undervisning. En skillnad mellan mellanstadiet och högstadiet är att 

högstadielärare utbildas mer i användningen av teknik i sin undervisning och använder det redan 

i större utsträckning än mellanstadiet. Grundsärskola och träningsskola är inte med i vår rapport 

eller undersökning då de har andra eller inga krav på teknik.  

Vi avgränsar oss även från att undersöka tjänster som inte är direkt kopplade till undervisningen i 

klassrummen, som till exempel Google Apps for Business och Microsoft Office 365 Business. 

Dessa tjänster hanterar administrationen i skolan och lärare och elever kommer sällan i kontakt 

med dessa tjänster sinsemellan.   
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2. Litteraturgenomgång  

I vår litteraturgenomgång finns det litteratur som behandlar molntjänster ur både verksamhets- 

och personliga perspektiv. Vårt arbete kommer att ta perspektivet ur mellanstadielärarnas egna 

synpunkter och föreställning och därför inte vara ur ett verksamhetsperspektiv. Våra teoretiska 

utgångspunkter för att studera acceptans av IT är hämtade ur ramverket Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology (Venkatesh et al. 2003).  

2.1. Molntjänster  

Cloud Computing som på svenska kallas för molntjänster omfattar IT-tjänster som tillhandahålls 

över Internet. Molntjänster är en svår term att fastställa och en enkel beskrivning har fortfarande 

ej fastställts. Det finns beskrivningar för orden datormoln, molnet och molntjänster som används 

dagligen och de flesta skiljer sig från varandra. En studie fann till exempel mer än 22 varierande 

beskrivningar för molntjänster (McKinsey & Company 2009). Det finns ingen definition 

(Grossman 2009) men en vanlig accepterad beskrivning av molntjänster är ett kluster (moln) av 

distribuerade datorer (vanligtvis stora datacenter och serverfarmar) som erbjuder resurser och 

tjänster på begäran över ett nätverksmedium (vanligtvis Internet) (Sultan 2010).  

Beskrivningen nämnd ovan av Sultan (2010) är den som vi utgår ifrån i uppsatsen.  

Dessa IT-tjänster “körs” på andra datorer än i de egna datorerna som traditionella IT-tjänster gör. 

Detta innebär oftast i praktiken att man når en IT-tjänst via en webbläsare och använder 

funktionerna som molntjänsten erbjuder där. Det finns många för- och nackdelar med 

molntjänster. Den mest omtalade nackdelen är den ökade oron för säkerhetsfrågor. Traditionella 

skyddsmekanismer är inte skapade för att skydda arkitekturen som molntjänster har. Det finns 

även förutsättningar för användningen av molntjänster och en sådan är att man måste ha en stabil  

åtkomst till Internet för att nå tjänsterna. Detta kan begränsa en användare om 

Internetanslutningen inte är stabil eller saknas.  

En fördel med molntjänster över traditionella program och applikationer (IT-tjänster) är att det 

ofta är gratis (för privatpersoner, inte organisationer) och om det inte är gratis så är de ofta 

billigare än de traditionella. Utöver den ekonomiska aspekten så erbjuder molntjänster högre 

flexibilitet och en ökad dynamik. Molntjänster installeras inte på en specifik enhet, vilket betyder 

att tjänsterna är tillgänglig på alla enheter som har tillgång till Internet. Därför är inte en tjänst 

längre kopplad till en viss enhet och detta bidrar till ökad flexibilitet. Den ökade dynamiken 

kommer från att molntjänstleverantörer erbjuder en enkel och snabb ökning av kapacitet i form 

av lagring eller processorkraft när man behöver det och skala ner när man inte behöver det 

längre.  

  

2.2. Molntjänster i undervisningen  

Google Apps for Education (GAFE) är en plattform för att skapa, dela och samarbeta, utvecklad 

för lärare och elever. GAFE är en helhetslösning för IT i klassrummet och består av ett tiotal 

applikationer. GAFE innehåller bland annat ordbehandlings-, presentations- och kalkylprogram 

som kan jämföras med Microsofts Office applikationer men med enklare gränssnitt designat för 
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yngre användare (elever). Filerna som skapas i dessa program sparas i molnet och kan redigeras 

online direkt i webbläsaren. Detta eliminerar behovet av att ha filer sparade på datorn eller 

installerade applikationer. Utöver dessa applikationer finns det lösningar för mail, kalender, 

hemsidor, olika sorters chattfunktioner samt virtuella klassrum (Google, N/D).  

En stor fördel med GAFE för skolor är att det är gratis och även inkluderar support dygnet runt 

alla dagar i veckan utan kostnad. Applikationerna som tillhör GAFE kräver lite datorresurser och 

sparar all data i molnet (Googles dataservrar). Detta möjliggör användning av Chromebooks, 

som är en billigare och enklare typ av laptop som kör alla sina applikationer på molnet, vilket i 

sin tur kan minska kostnaden för implementering av IT i undervisningen.  

Microsoft har även ett paket av molntjänster som underlättar undervisning, Microsoft Office 365 

for Education. Microsoft tjänster liknar GAFE på många sätt. De erbjuder även lagring i molnet 

samt online-versioner av Office programvaror. Support erbjuds när som helst och lösningen är 

gratis för lärare samt elever på kvalificerade skolor (Microsoft, N/D).  

Ovannämnda två paket-lösningar är endast exempel på lösningar från två av de större 

internationella leverantörerna. Det finns många andra lösningar designade för att underlätta 

undervisningsmiljön för lärare.  

2.3. Tidigare empirisk forskning  

Adolfsson et al. (2015) fann att kommuner i Sverige har ett gott förtroende för molntjänster i 

avseende till molntjänstleverantören och tekniken bakom tjänsterna. Deras studie skiljer sig från 

tidigare forskning om IT-verktyg på så sätt att studien inte fann att säkerhet, tillförlitlighet och 

leverantörens förmåga att tillgodose kraven var de viktigaste faktorerna (Adolfsson et al. 2015). 

Rapporten fann att svenska kommuner har ett gott förtroende för leverantörerna angående 

ovannämnda risker. Deras studie visar att tillgänglighet är den viktigaste faktorn att uppfylla som 

leverantör och att förväntningarna på leverantörerna inte är lika hög som tidigare studier visat 

(Adolfsson et al. 2015).  

Lim et al. (2015) har studerat rektorers tro och föreställningar om molntjänster i undervisningen. 

Lim et al. fann att rektorer i Sveriges grundskolor (F-9) och gymnasium/Komvux har en positiv 

inställning till molntjänster i undervisningen. Studien som gjorde på 249 rektorer i Sverige 

visade att fillagring är mest användbar för undervisningen ur rektorernas perspektiv. De fann i 

sin rapport att de upplevda fördelarna med molntjänster är väldigt höga och nivån på upplevda 

hinder/nackdelar är väldigt låga (Lim et al. 2015). Vidare fann Lim et al. att rektorers optimism 

beträffande molntjänster endast blir hindrad av myndigheter som ser risker i form av 

sekretessbrott och säkerhetsrisker. Oavsett potentiella fördelar med molntjänster i 

undervisningen så finns det många produkter och leverantörer att fundera kring samt att 

molntjänster komplicerar IT-supporten och den rättsliga processen av inköp (Lim et al. 2015).  

Lim et al. ställde frågor gällande fyra sektioner: uppfattningar om tekniken, uppfattningar om 

fördelarna med molntjänster, uppfattningar kring hinder/nackdelar och demografi. Frågorna 

under sektionerna fördelar och nackdelar med molntjänster hämtades från 2012 Global Cloud 

Computing Survey (Techsoup 2012).  
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Techsoup (2012) gjorde en stor undersökning om molntjänster som besvarades av 342 

ickestatliga organisationer i 88 länder (inklusive Sverige). Undersökningen hade 28 omfattande 

frågor om molntjänster och fann att 90 % av svarande redan använde molntjänster medan 60 % 

svarade att brist på kunskap var den största barriären för utökad användning. 79 % svarade att 

den största fördelen med molntjänster är enklare mjukvara och administration av hårdvaran och 

47 % svarade att kostnader och enkelheten av installation är den största motivationen till att 

flytta IT till molnet. 53 % av organisationerna svarade att de hade planer på att flytta en 

”signifikant del” av sin IT till molnet inom tre år (Techsoup 2012).  

2.4. Personuppgiftslagen och avtal om molntjänster  

Personuppgiftslagen (PUL) är en svensk lag som har syftet att förhindra att människors 

personliga integritet kränks vid (be)handling av personuppgifter (Datainspektionen, 2016). Med 

andra ord beskriver lagen hur personuppgifter får samt inte får behandlas. I detta sammanhang 

täcker termen behandling [av personuppgifter] många scenarier som till exempel insamling, 

registrering, lagring med mera (Sveriges Riksdag, 2016).   

När man talar om IT-verktyg som används i skolan är det mycket fokus på just 

personuppgiftslagen och hur elevers privata uppgifter hanteras. Skolor uppfyller kriterierna i 

personuppgiftslagen genom att följa steg som säkerställer elevernas integritet (Datainspektionen 

2008). Några av dessa steg är exempelvis att det tydligt står i avtal med leverantörer hur länge 

uppgifter får sparas och att man informerar elever och vårdnadshavare om hur deras 

personuppgifter behandlas i de olika IT-systemen.   

2014 så uppgav 123 av 290 kommuner i Sverige att de i någon form använder Googles tjänster. 

Av dessa 123 kommuner så använder 50 kommuner tjänsterna utbrett och på minst en grund- 

eller gymnasieskola (Verdicchio et al. 2014). Detta blev snabbt uppmärksammat då det gav en 

alarmerande bild över hur det faktiskt ser ut i de svenska skolorna gällande icke-tillåtna 

ITtjänster. Trots detta avslöjande så uppgav alla kommuner utom en att de skulle fortsätta 

använda samma tjänster trots mothugg från Datainspektionen (Lindström 2015). Enligt 

Verdicchi et al. (2014) så uppger de flesta kommuner i undersökningen att de inte har några 

planer på att lämna Googles tjänster, trots att man är medveten om att det går emot lagen 

(Verdicchio et al. 2014).  

Att bryta mot personuppgiftslagen ger begränsade sanktioner i form av böter för skada och 

kränkning (1998:204, §48) eller straff i form av fängelse i högst två år (1998:204, §49). Dessa 

lagar gäller när ansvaret kan bevisas ligga hos den/de personuppgiftsansvariga. Men få fälls av 

dessa lagar (Sveriges Radio 2013). Det beror mestadels på att personuppgiftslagen (1998:204) 

inte är utrustad för att hantera personuppgiftsbrott på Internet. Det är även svårt att avgöra i 

vilket land molntjänsteleverantörer sparar data och om landet samt tjänsteleverantören har en 

adekvat nivå av skydd för personuppgifterna. Det är många krav som skall uppfyllas mellan 

molntjänsteleverantören och personuppgiftsansvarige (den som anlitar en molntjänstleverantör är 

alltid personuppgiftsansvarig) och det kan vara enkelt att missa ett steg (Datainspektionen 2008, 

2014).  

Simshamns kommun är en liten kommun i södra Skåne som länge har arbetat med molntjänster 

och IT i undervisningen. Simrishamn har drivit frågan om molntjänster framåt efter att  



Mellanstadielärares föreställningar och acceptans av molntjänster i undervisningen Arjanit Kelmendi och Filip Schött    

11  

Datainspektionen tidigare nekat deras avtal med molntjänstleverantörer på grund av brister. 2015 

så godkände Datainspektionen ett avtal mellan Simshamns kommun och Google (Thorén, 2015). 

Enligt Thorén (2015) så är avtalet “principiellt viktigt och blir sannolikt vägledande.”.  

2.5. The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology   

Vår studie ämnar till att mäta acceptans gentemot molntjänster för undervisningen genom att 

undersöka lärarnas intentioner och beteende. Det finns många modeller för att mäta acceptans 

och vi har valt the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) efter en 

granskning av tidigare forskning inom informatik och deras val av modeller. Vi ser av tidigare 

forskning (bland annat av Sundaravej (2009) samt Attuquayefio och Addo (2014)) att UTAUT är 

en modell som passar för att mäta acceptans även där tekniken inte är en specifik produkt utan ett 

spann av produkter eller en generell tjänst. Eftersom vi har som mål att mäta acceptansen mot 

molntjänster och inte en specifik molntjänst så passar UTAUT-modellen vår studie.   

Det har tagits fram många modeller för att på olika sätt mäta användares acceptans av IT-system. 

Innan UTAUT formulerades förekom det att man använde flera olika modeller och teorier i 

samma studie eftersom de mätte olika faktorer av användaracceptans eller mätte dessa faktorer 

på olika sätt. För att slippa detta slog Venkatesh et al. (2003) samman åtta kända modeller och 

skapade en enhetlig modell för IT-acceptans och IT-användning. De kallar modellen the Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Modellen består av fyra huvudsakliga 

faktorer som påverkar användarens avsikt och i sin tur påverkar användarens faktiska beteende. 

De fyra huvudfaktorerna är performance expectancy, effort expectancy, social influence, 

facilitating conditions (Venkatesh et al. 2003).  

Utöver de fyra huvudfaktorerna så finns det fyra faktorer som påverkar huvudfaktorerna. Dessa 

fyra faktorer, översatta till svenska är kön, ålder, erfarenhet och frivillighetsnivå.   

I sin studie User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View så utformas 

ramverket men granskas även empiriskt i slutet av studien. I den empiriska granskningen så 

framgår det att UTAUT-modellen är bättre på att mäta acceptans och föreställningar än tidigare 

modeller (Venkatesh et al. 2003).  
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Figur 2.1 UTAUT-modellen med 5 markerade hypoteser.  

2.5.1. Performance Expectancy (förväntad prestation)  

Den grad till vilken en individ anser att system kommer hjälpa individen att prestera bättre. 

Förväntade prestationer av användningen av molntjänster påverkas av kön och ålder (Venkatesh 

et al. 2003).  

2.5.1. Effort Expectancy (förväntad ansträngning)  

Grad av lätthet i samband med användningen av systemet. Det vill säga till vilken grad läraren 

tror att molntjänster kommer att vara enkla/svåra att lära sig och hur lång tid det kommer att ta. 

Den förväntade ansträngningen påverkas av kön, ålder och erfarenhet (Venkatesh et al. 2003). 

När ett system är på plats och har använts ett tag så avtar faktorn om förväntade ansträngningar 

(Venkatesh et al. 2003).  

2.5.1. Social Influence (social påverkan)  

Denna faktor mäter till vilken utsträckning en individ tror att personer som individen litar och ser 

upp till tycker att individen ska använda systemet. Kön, ålder och frivillighetsnivå inverkar på 

den sociala påverkan. Denna faktor bygger på sociala normer och viljan att rätta sig efter dessa.  

Som med den förväntade ansträngningen så avtar även denna faktor efter en tids användning av 

ett system (Venkatesh et al. 2003).  



Mellanstadielärares föreställningar och acceptans av molntjänster i undervisningen Arjanit Kelmendi och Filip Schött    

13  

2.5.1. Facilitating Conditions (främjande förutsättningar)  

Det upplevda stödet av organisationen och stöd av den tekniska infrastrukturen mot individen för 

användning av systemet (Venkatesh et al. 2003). Främjande förutsättningar påverkas av ålder 

och erfarenhet. Enligt Venkatesh et al. (2003) påverkar inte främjande förutsättningar intentioner 

utan påverkar direkt beteendet hos användaren.  

Ovanstående faktorer skapar en profil av en användare och användarens intentioner gentemot ett 

system eller en tjänst. Dessa intentioner skapar sedan en beteendeprofil där man tydligt ser 

acceptansen av nämnt system. Venkatesh et al. (2003) menar att modellen skall användas för att 

hitta och förklara statistiska samband mellan faktorerna och utifrån de sambanden hitta 

acceptansen.  

UTAUT-modellen delar vår frågeställning i fem hypoteser (Afari-Kumah och Achampong 2010; 

Attuquayefio och Addo 2014). Följande fem hypoteser skall sedan jämföras för att skapa 

ovannämnd beteendeprofil av användaren (läraren).  

Förväntad prestation (Performance Expectancy) är den starkaste bidragande faktorn i UTAUT 

modellen som påverkar intentionerna (Attuquayefio och Addo, 2014). Utöver förväntad 

prestation så påverkar kön, ålder och erfarenhet intentionerna. Frivillighetsnivån vid användning 

av tekniken påverkar inte användarnas intentioner. Tidigare forskning av Calvert et al. (2005) 

fann att det inte finns någon skillnad mellan hur flickor och pojkar använder datorer och teknik 

när de är yngre men att detta ändras vid högre åldrar där man ser en skillnad i intresse för teknik. 

I deras studie fann de att kvinnors intresse för teknik generellt sett är svagare än mäns. I relaterad 

forskning fann Afari-kumah och Acheampong (2010) att uppfattningen kring teknik är samma 

oavsett ålder på användaren. Med ovan diskussion i åtanke kommer vi fram till följande hypotes:  

Förväntad prestation av användningen av molntjänster påverkar mellanstadielärarnas 

intentioner mot användning av molntjänster i undervisningen. (H1)  

Den förväntade ansträngningen som användare har på teknik spelar stor roll när man först börjar 

använda en ny teknik men avtar sedan och blir mindre signifikant ju längre tekniken används 

(Venkatesh et al. 2003). Detta är även konsistent med forskning av Attuquayefio och Addo 

(2014). Av detta kan vi tolka att den förväntade ansträngningen som användare har av teknik är 

viktig för intentionerna men att detta avtar vid mer vana till tekniken. Utifrån detta kan vi tolka 

följande:  

Förväntad ansträngning vid användning av molntjänster påverkar mellanstadielärarnas 

intentioner mot användning av molntjänster i undervisningen. (H2)  

Social påverkan finns överallt och det påverkar allt vi gör och även våra intentioner. Användares 

intentioner och beteende ändras efter hur användaren tror att andra kommer att se dem när de 

använder en teknik (Venkatesh et al. 2003). Därför kan den sociala aspekten ha en direkt 

påverkan på hur och om man använder en teknik. Enligt Hartwick och Barki (1994) så är en 

användare beroende av andras synpunkter endast vid tvungen användning av teknik. Därför är 

även begreppet frivillighetsnivå kopplat till den sociala påverkan. Utifrån detta kan vi skapa 

följande hypotes:  

Den sociala aspekten påverkar mellanstadielärarnas intentioner mot användningen av 

molntjänster. (H3)  
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Enligt Venkatesh et al. (2003) så har främjande förutsättningar och användningen av teknik en 

direkt relation. I situationer där en användare tror att det inte finns konsekvent stöd vid problem 

så kommer användningen av tekniken att skilja sig jämfört med en användare som tror att den 

har stöd vid problem (Attuquayefio och Addo 2014). Därför är det förväntat att främjande 

förutsättningar kommer att påverka beteendet direkt.  

Främjande förutsättningar kommer att påverka mellanstadielärarnas intentioner mot användning 

av molntjänster. (H4)  

Enligt psykologiskt baserade teorier så är det intentioner som föregår ett medvetet beteende. 

Alltså grundas all medvetet beteende i intentioner och detta innebär att intentionerna kan förklara 

beteendet.  

Intentionerna i H1, H2 och H3 kommer att påverka mellanstadielärarnas beteende. (H5)  

  

I UTAUT-modellen så skapar den förväntade prestationen, förväntade ansträngningen och den 

sociala aspekten användarnas intentioner som i sin tur påverkar beteendet. Förutsättningar 

påverkar inte intentionen utan påverkar direkt beteendet. Genom att undersöka användarnas 

intentioner och sedan beteende så får vi en tydlig bild över användarens acceptans mot tekniken 

(Venkatesh et al. 2003). Hypoteserna ovan kommer att diskuteras i kapitel 5.1.  

2.6. Resultat av litteraturgenomgång  

I litteraturgenomgången så har vi beskrivit molntjänster, molntjänster i undervisningen, tidigare 

empirisk forskning, PUL, molntjänsteavtal och samt UTAUT-modellen. Ur detta har vi fått fem 

hypoteser som vi skall se om vårt fall om mellanstadielärare och molntjänster stödjer eller inte. 

Genom att analysera de fem nämnda hypoteserna med hjälp av vår studie så får vi reda på hur 

mellanstadielärarnas intentioner och beteende ser ut samt vilka faktorer som är de viktigaste vid 

introducering av molntjänster till mellanstadielärarna. Vi har även fått information i 

litteraturgenomgången vilken information vi behöver för att behandla hypoteserna, exempelvis 

vilka faktorer som hör ihop (korrelation, regression).  

Vidare så har UTAUT gett oss en grund för vår enkät, vilka frågor vi behöver och hur 

utformningen av enkäten skall se ut.  
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3. Metod  

3.1. Metodval  

Jacobsen (2002) fokuserar i sin bok Vad, hur och varför? på två typer av metoder som kan 

användas vid insamlande av data i en studie. Med kvalitativa metoder kan man undersöka många 

variabler av få enheter och motsatsen till kvalitativa undersökningar är kvantitativa som 

undersöker få variabler av många enheter. Man kan undersöka många variabler av många enheter 

men för att genomföra detta krävs mer resurser.  

En kvantitativ undersökning är bäst lämpad när man ska undersöka ett specifikt fenomens 

frekvens eller omfattning (Jacobsen, 2002). Detta är fallet i denna studie och fenomenet i detta 

sammanhang är lärarnas inställning samt syn på molntjänster. Kvantitativa studier är även ofta 

individualistiska, det vill säga att svaren vi får kommer från enskilda individer och inte grupper. 

Med det i åtanke så har vi valt att genomföra en kvantitativ undersökning. Resultaten vi är ute 

efter ges bäst av en kvantitativ undersökning och det förstärks även av valet att göra en 

undersökning anonym för de som svarar vilket framhäver de specifika individernas synpunkter. 

Eftersom det finns en risk att våra frågor kan uppröra arbetsplatser så är intervjuer för en 

kvalitativ studie inte det bästa alternativet. Valet av anonymitet är för att besvararen av enkäten 

är ärligare och vi får därför en bättre verklighetssyn.  

En kvantitativ undersökning ger oftast hög extern validitet samt ger större möjlighet att 

generalisera resultaten från enkäten. En kvantitativ metod ger däremot ytligare resultat än en 

kvalitativ metod då det är resurskrävande att gå på djupet med många enheter (Jacobsen, 2002).  

3.2. Utformning av enkät  

Många av våra enkätfrågor är tagna ur rapporten User Acceptance of Information Technology: 

Toward a Unified View av Venkatesh et al. (2003). Venkatesh et al. (2003) har i sin utformning 

av UTAUT även testat modellen. I detta test av modellen finner vi exempelfrågor som 

Venkatesh et al. (2003) har ställt.  

Frågorna i vår enkät är uppdelade i mindre kategorier som återspeglar våra tidigare nämnda fem 

hypoteser.  

Nedan finns tabeller (tabell 3.1.-3.7.) över Venkatesh et al. (2003) frågor på engelska (vänster 

kolumn) och de översatta frågorna som vi använde i vår enkät (höger kolumn). I tabellerna 

framgår även vilka frågor vi lagt till och vilka av Venkatesh et al. (2003) frågor som vi inte tog 

med. En motivering för frågorna finns i anslutning till varje tabell. Venkatesh et al. (2003) frågor 

är generella och syftar inte på en specifik tjänst och därför har våra översatta frågor specificerats 

till att syfta på molntjänster. Eftersom enkäten är lång och vi vill minska risken för att besvararen 

skall tappa fokus över vad enkäten handlar om så har vi valt att nämna molntjänster i nästan 

varje fråga.  
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Tabell 3.1 Avsikter och Initiativ  

Behavioral Intention to Use the System  Avsikter och initiativ  

I intend to use the system in the next <n> 

months.  
Jag tror att jag kommer använda molntjänster i 

undervisningen snart (oavsett om du redan 

använder).  

I plan to use the system in the next <n> 

months.  
Jag har planerat att använda molntjänster i 

undervisningen i framtiden (oavsett om du 

redan använder).  

I predict I would use the system in the next 

<n> months.  
Jag förutser att jag kommer att använda 

molntjänster för undervisning i framtiden 

(oavsett om du redan använder).  

  

Väldigt enkla översättningar där vi tog med alla frågor som Venkatesh et al. (2003) ställde i sin 

egen studie. Dessa tre frågor är menade att täcka mellanstadielärarnas avsikter och initiativ för 

jämförelser med andra frågor. De tre frågorna i tabell 3.1 är lika varandra men är menade att 

fånga olikheter i avsikter för framtiden. Skillnaderna i frågorna är snart, planerar för framtiden 

och förutser för framtiden.  

Vi är eniga med Venkatesh et al. (2003) och Sundarevej (2009) som menar att det finns stora 

skillnader i om man planerar eller förutser för framtiden. De som tror att de kommer använda 

molntjänster i undervisningen snart och de som förutser det kan möjligtvis känna en press för att  

“hänga med i utvecklingen” och vill eventuellt inte egentligen använda tjänsterna alls. De som 

har börjat planera för framtiden har eventuellt gjort det på eget initiativ.  
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Tabell 3.2 Inställning  

Attitude toward Using Technology  Inställning till molntjänster  

Using the system is a bad/good idea.  Att använda molntjänster i klassrummet är en 

bra idé.  

The system makes work more interesting.  Det blir en intressantare undervisningsmiljö för 

mig och mina elever, om vi använder 

molntjänster.  

Working with the system is fun.  Det blir en roligare undervisning vid användning 

av molntjänster.  

I like working with the system.  Jag tycker om att använda molntjänster i 

klassrummet.  

−  Jag är allmänt skeptiskt till ny teknik eller nya 

produkter tills de har bevisats fungera.  

  

De frågorna i tabell 3.2 är översatta från Venkatesh et al. (2003) men inriktade på molntjänster 

och undervisningen. Vi har även lagt till en fråga med ett negativt läge. Vi tog med delen 

Inställning till molntjänster för att få en överblick på vad mellanstadielärare tycker om 

molntjänster. För att passa in i vår femgradiga Likertskala så tog vi bort “bad/good” i första 

frågan och endast använde “bra”.  

Den sista frågan som hanterar skepticism är en bred fråga men som ger viktig data för jämförelse 

när enkätdata är samlad. Den behandlar en attityd mot teknik överlag för att se om det är för 

molntjänster eller teknik överlag som enkätbesvararen positionerar sig i sina svar.  
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Tabell 3.3 Erfarenhet  

Self-Efficacy  Erfarenhet  

I can complete a job or task using the 

system, if there is no one around to tell me 

what to do as I go.  

Jag klarar av att använda molntjänster idag, även om 

ingen är omkring som kan berätta hur jag ska göra.  

I can complete a job or task using the 

system, if I could call someone for help if I 

get stuck.  

Jag klarar av att använda molntjänster idag, om jag 

kan ringa någon för att hjälpa mig om jag fastnar.  

I can complete a job or task using the 

system, if I have a lot of time to complete 

the job for which the software is provided.  

Jag klarar av att använda molntjänster idag, 

om jag har mycket tid på mig.  

I can complete a job or task using the 

system, if I have just the built-in help facility 

for assistance.  

−  

−  Jag är tillräckligt bra på specifika molntjänster att jag 

kan hjälpa andra som har svårigheter.  

  

Under punkten om erfarenhet så valde vi att ta Venkatesh et al. (2003) första tre frågor, hoppa 

över den fjärde och skapa en egen. Vi känner att frågan om inbyggda hjälpmedel (built-in help 

facility) är överflödig och gör enkäten jobbig att svara på så tidigt i enkäten. Det kan även tolkas 

som att denna hjälp är tillåten att använda vid det första påståendet.  
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Tabell 3.4 Prestationer  

Performance Expectancy  Förväntad prestanda/effekt av användningen av 

molntjänster  

I find the system useful in my job.  Jag tycker/tror att molntjänster är användbara 

i klassrummet.  

Using the system enables me to 

accomplish tasks more quickly.  

Jag tycker/tror att molntjänster hjälper mig 

att utföra arbetsuppgifter i klassrummet 

snabbare.  

Using the system increases my 

productivity.  

Jag tycker/tror att molntjänster kan hjälpa mig att 

prestera bättre i mitt yrke.  

If I use the system, I will increase my 

chances of getting a raise.  

−  

−  Jag tycker/tror att molntjänster kan hjälpa 

mina elever att prestera bättre.  

  

Vi har valt att plocka bort frågan om lönehöjning och i stället lagt till en fråga om elevernas 

prestationer. Vi anser att de första tre frågorna behandlar lärarnas prestationer bra och vi vill ha 

en fråga som hanterar lärarnas tro om elevernas prestation, då även detta är viktigt för lärare.  

    

Tabell 3.5 Ansträngning  

Effort Expectancy  Förväntad ansträngning av användningen av 

molntjänster  

I would find the system easy to use.  Jag tycker/tror att molntjänster är enkla att använda.  

Learning to operate the system is easy for me.  Jag tycker/tror det är enkelt att lära mig molntjänster.  

It is easy for me to become skillful at using 

the system.  

Jag tycker/tror att det är enkelt för mig att bli bra på att 

använda molntjänster.  

My interaction with the system would be 

clear and understandable.  

−  

   

−  Jag tycker/tror att molntjänster hjälper mig att utföra 

annars omöjliga saker i klassrummet.  

−  Jag tycker/tror att molntjänster underlättar 

kommunikationen och kollaborationen mellan mig och 

mina elever.  
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Under detta stycke i enkäten så valde vi att ta bort en av Venkatesh et al. (2003) frågor och lägga 

till två frågor ur TechSoup (2012) enkät som beskrivs under 2.3 Tidigare empirisk forskning.  

    

Tabell 3.6 Förutsättningar  

Facilitating Conditions  Främjande förutsättningar  

I have the resources necessary to use the 

system.  

Jag har de nödvändiga resurserna för att använda 

molntjänster i undervisningen.  

I have the knowledge necessary to use the 

system.  

Jag har den nödvändiga kunskapen för att använda 

molntjänster i undervisningen.  

The system is not compatible with other 

systems I use.  
Vad jag vet/tror så är inte molntjänster kompatibla 

med andra system/program som vi använder i 

skolan.  

A specific person (or group) is available for 

assistance with system difficulties.  
Jag har/hade haft en specifik person (eller grupp) 

som hjälper mig med svårigheter som följer med att 

lära sig ny teknik.  

−  Mitt schema tillåter inte att införliva molntjänster i 

klassrummet (tidsmässigt).  

  

Även under stycket om förutsättningar så valde vi att ta med en egen fråga. Denna fråga är som 

en tidigare fråga negativt belastad. Vi anser att frågan är viktig då det är känt att lärare har tuffa 

scheman och lägger ner mer än 40 timmar i veckan på sitt yrke.  

    

  



Mellanstadielärares föreställningar och acceptans av molntjänster i undervisningen Arjanit Kelmendi och Filip Schött    

21  

Tabell 3.7 Social påverkan  

Social Influence  Den sociala påverkan  

People who influence my behavior think that 

I should use the system.  

Kollegor och/eller chefer tycker att jag skall använda 

molntjänster i undervisningen.  

In general, the organisation has supported 

the use of the system.  

Generellt, så stöttar skolan/kommunen mig om jag 

vill använda molntjänster i klassrummet.  

People who are important to me think that I 

should use the system.  

−  

The senior management of this business has 

been helpful in the use of the system.  

−  

−  Att lära elever hur man använder ny teknik är inte en 

del av mitt yrke.  

−  Jag kan frivilligt bestämma om jag vill använda teknik 

så som molntjänster i min undervisning.  

−  Jag känner mig tvungen att använda teknik som 

molntjänster i min undervisning tack vare yttre 

påfrestningar (samhället, experter, mm).  

  

Vi har lagt till tre frågor (de sista tre) som inte Venkatesh et al. (2003) hade men som hanterar 

frivillighetsfaktorn i UTAUT-modellen. Vi tog bort två frågor som vi anser redan har blivit 

ställda i enkäten.   

3.3. Genomförande av enkät  

För att samla in data har vi valt att använda oss av en webbaserad enkät. Valet grundar sig på de 

positiva egenskaper som en webbaserad lösning innehar. Vid användning av en webbaserad 

enkät är det möjligt att spara resurser jämfört med enkäter på papper, då enkäten inte behöver 

fraktas fysiskt till mottagaren och tillbaka. Att de svarande slipper att fysiskt skicka tillbaka 

enkäterna kan både spara resurser samt öka antal svarande. Vår valda webblösning ser även till 

att ofullständiga enkäter, där alla obligatoriska frågorna inte är besvarade inte går att skicka in 

samt påminner intervjupersonen att fylla i svar de glömt fylla i. Detta leder till att fler 

fullständiga enkätsvar kan komma oss tillhanda.  

Att vi har obligatoriska frågor i vår undersökning kan även ha negativ påverkan på resultaten. 

Dels kan det finnas frågor som de svarande inte vill svara på vilket kan leda till att de avbryter 

enkäter och avstår från att skicka in den. Att frågor är obligatoriska kan även medföra fler 
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neutrala svar då de svarande som inte förstår eller är osäkra på en fråga förmodligen använder 

det svaret. Trots detta så har vi valt att göra frågorna i vår enkät obligatoriska för att få en större 

andel fullständiga svar även om det totala antalet svar eventuellt blir lägre.  

Det kan ses som ett problem att undersöka tekniska tjänster via ett format som i sin tur själv är 

tekniskt (Google Forms). Detta är ingenting vi kan undvika med de resurser vi har och få samma 

antal svar. För förslag över hur vi hade kunnat förbättra vår enkät, se “5.2. Brister i studien”.  

Lösningen vi valt att använda oss av är skapat av Google och heter Google Forms. Vi valde 

denna då den är gratis att använda samt användarvänlig för oss som administratörer och för de 

som svarar. Applikationen har även verktyg som efter datainsamlingen underlättar analys av data 

genom att möjliggöra skapandet av tabeller, diagram och grafer utifrån insamlad data. Utöver 

Google Forms egna samanställningsverktyg så har vi använt en tjänst som heter Statwing. 

Statwing tillåter oss att enkelt jämföra alla begrepp och frågor med varandra och därav få ut mer 

av vår data.  

Vår enkät är delad i två delar där den första delen är utformad för att samla demografisk 

information om svaranden. Utöver ålder, kön och erfarenhet som är en del av UTAUT-modellen 

så har vi även valt att fråga i vilken kommun i Sverige svaranden jobbar i. Denna fråga är viktig 

för att se till att vi har en bra spridning på svaranden över hela Sverige. Andra delen i enkäten är 

baserad på tabell 3.1-3.7. För svaren används en femgradig Likertskala där svaranden fick 

positionera sig i 32 påståenden. Vår femgradiga Likertskala sträcker sig från Helt oense till 

Instämmer helt, och däremellan  Något oense, Neutral samt Instämmer helt. Vi valde att ha med 

Neutral som svar då många av våra enkätfrågor kan vara svåra att svara på om man inte vet vad 

molntjänster är och inte använder dem idag. 32 påstående att positionera sig på samt fyra frågor 

om demografi och en öppen fråga kan kännas som en stor enkät som många mellanstadielärare 

inte har tid att fylla i. Trots detta gav antalet svar en bra konfidensnivå.  

3.4. Population och bortfall  

Skolverket ger ut en lista med mejladresser som går till alla Sveriges skolor. Denna lista 

sammanställs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Skolverket och listan uppdateras en gång 

i månaden. Syftet med mejllistan är att ge föräldrar tillgång till kontaktuppgifter till alla skolor 

som vid behov kan hittas.   

Vi valde att skicka ut vår enkät till denna lista men först rensa listan på dubbletter och 

mejladresser som inte var korrekt skrivna. Ur detta fick vi en ny lista på 3167 mejladresser. 

Mejladresserna går till skolorna och inte till en person som en rektor. Detta vill säga att vi inte 

vet vem mottagaren är eller vilken position mottagaren har på skolan. Därför bad vi alla 

mottagare av mejlet att vidarebefordra vårt mejl till mellanstadielärarna som arbetar på skolan 

där mejladressen hör hemma. På grund av att vi inte vet hur många som skickade vidare vårt 

mejl så vet vi inte hur många av Sveriges mellanstadielärare vi nådde.  

Enligt Statistiska Centralbyrån så fanns det 22 554 tjänstgörande mellanstadielärare 2015. Vår 

enkät behövde nå 1 480 mellanstadielärare av de 22 554 tjänstgörande mellanstadielärare om vi 

räknar på en konfidensnivå på 95 % och felmarginal på 5 %. Av 1 480 nådda mejlinkorgar så 

behövde 378 svara på vår enkät för att nå ovannämnd ideal konfidensnivå och felmarginal.  
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Vid utskick av enkäterna fick vi en del bortfall då vi fick autogenererade svar från över 160 

mejladresser som berättade att mejladressen var ur bruk eller att meddelandet inte kom fram på 

grund av olika anledningar.   

Vi nämnde ovan att vi inte vet hur många mellanstadielärare vårt e-mejl faktiskt nådde, men av 

378 mellanstadielärare i Sverige som vi ville ha svar av så fick vi 308 svar. 308 enkätsvar av en 

population på 22 554 ger oss en konfidensnivå på 92,25 % på en felmarginal på 5 %. Detta har 

beräknats med hjälp av Raosoft beräkningstjänst.  

På grund av begränsade resurser i form av tid så lämnade vi vår enkät öppen för svar i endast en 

vecka, mellan 25 april och 1 maj. Med tanke på den korta tiden så är vi nöjda med antalet svar vi 

fick på vår enkät. Vi tror att vi hade kunnat nå 95 % konfidensnivå med en felmarginal på 5 % 

(378 enkätsvar) om vi hade haft enkäten öppen ett tag till.  

3.5. Bearbetning av material  

Google Forms har inbyggda funktioner för att sammanställa data och visa de inkomna svaren i 

tal och procent i figurer. För att göra mer avancerade jämförelser mellan olika enkätfrågor och 

dess svar så använde vi oss av ett verktyg som heter Statwing. Utöver detta så användes även 

Microsoft Excel 2016 för att jämföra, skapa och designa figurer.  

Uträkning av antal svar som behövdes för ideell konfidensnivån gjordes innan 

enkätutformningen för att anpassa den med baktanken att nå det önskade antalet svar. Detta 

gjordes med verktyget “Sample Size Calculator” av Raosoft. Även efter enkätundersökning 

användes detta verktyg för att räkna ut vilken konfidensnivå vårt slutgiltiga svarsantal gav.  

3.6. Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två faktorer som är viktiga att fokusera på för att säkerhetsställa att 

studien når en så bra kvalité som möjligt (Jacobsen, 2002). Validitet innebär att empirin ska vara 

giltig och relevant. Vi har reviderat enkätfrågorna ett antal gånger samt låtit utomstående granska 

den för att försäkra oss om att enkätfrågorna stämmer överens med vår frågeställning.  

Reliabilitet innebär att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig. För att uppnå hög reliabilitet 

har vi i början av enkäten presenterat en beskrivning av molntjänster. Detta för att försäkra oss 

att de som genomför enkäten vet vad molntjänster är samt utgår från samma beskrivning som oss 

samt de andra svarande. Vidare har vi använt oss av svarsalternativ i en femgradig skala då för 

många nivåer kan minska den insamlade datans reliabilitet (Jacobsen, 2002).   
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3.7. Etik  

Jacobsen (2002) presenterar tre krav som en studie bör uppfylla för att vara så etiskt korrekt som 

möjligt. Dessa krav är informerat samtycke, rätt till privatliv samt riktig presentation av data.   

 

Förenklat betyder informerat samtycke att den undersökte, med medvetande om eventuella risker 

och vinster vid deltagande samt vad svaren kommer att användas till, deltar frivilligt. Genom att i 

både vårt mejlutskick och i vår enkät belysa att undersökningen är frivillig samt förklara att vi 

kommer använda svaren till en kandidatuppsats, anser vi att detta krav uppfylls.  

Det är viktigt att den undersökte har rätt till ett privatliv, som Jacobsen (2002) beskriver som en 

frizon i livet som inte nödvändigtvis ska undersökas. För att nå upp till detta krav måste vi 

värdera hur känsligt och privat det material vi samlar in är. Då det finns en möjlighet att 

identifiera specifika individer utifrån data vi samlar in, med hjälp av ålder samt kommun, 

kommer vi inte presentera personspecifik data, som enskilda enkätsvar eller namnge de 

kommuner som svaren kommer ifrån.  

Det sista kravet är att återge resultaten fullständigt samt i rätt sammanhang. Då vår enkät endast 

innehåller svar i en satt skala så kommer återgivningen av svaren att bli korrekta.  

Vi skickade ut mejl till 3614 mejladresser för vår enkät. Eftersom alla dessa inte valde att svara 

oss om de ville delta eller ej så valde vi att inte skicka ett påminnelsemejl efter några dagar. Att 

undvika att skicka ut påminnelser till de personer som redan svarat hade även varit ytterst svårt 

då vi inte på något sätt kan länka svaren till mejladresserna.  

3.8. Metodkritik  

Då vi har valt att genomföra en kvantitativ studie så mister vi en del av de fördelar som finns 

med en kvalitativ metod. Resultatet kan få en mer ytlig karaktär då möjligheten att ställa 

följdfrågor inte finns vid en enkätundersökning samt att frågorna som besvaras är för definierade 

med rankade svar (Jacobsen, 2002). En enkätstudie innebär även att vi som undersökare redan 

bestämt vad som är relevant att svara på. För att minska denna negativa effekt har vi gjort det 

möjligt för de svarande att dela med sig av ytterligare synpunkter genom att ha ett sista öppet fält 

i enkäten där de kan skriva vad de vill, nämligen “övriga kommentarer”. Utöver det öppna fältet 

i enkäten finns en mejladress i enkäten som de svarande kan nå oss på. Vi förtydligar även att 

frågor och synpunkter om enkäten skickas till den.  
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4. Empiri  

Vi delar upp vår presentation av vår empiri i två delar. Den ena delen presenterar ett 

övergripande resultat av enkäten medans den andra diskuterar våra hypoteser.  

4.1. Övergripande enkätresultat  

Statistiska centralbyråns (SCB) statistik visar att det 

fanns 76 % kvinnor och 24 % män i yrket 

mellanstadielärare 2013 (2013). SCB nämner att 

andelen av de olika könen inte har förändrats åren 

innan 2013 och vi antar därför att det ser likartat ut 

idag. Detta stämmer bra överens med vår enkätdata 

där representationen av könen är lik den faktiska 

fördelningen. Fördelningen mellan män och kvinnor 

samt konfidensnivån på 92,25 % med 5 % felmarginal 

visar att våra enkätresultat representerar populationen 

bra. SCB håller inte statistik över mellanstadielärarnas 

ålder eller hur länge de har arbetat i samma yrke men 

enligt vår data så är det jämt spritt över de olika ålder- 

och erfarenhetskategorierna.  
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Figur 4.2 (vänster) Hur ofta använder ni molntjänster i er undervisning?  Figur 

4.3 (höger) Hur ofta använder ni molntjänster privat?  

I figur 4.2 så visar våra resultat tydligt att 42 % av mellanstadielärare använder molntjänster i sin 

undervisning en eller flera gånger om dagen idag. Ytterligare 29 % använder det minst en gång i 

veckan och totalt 84 % använder molntjänster minst en gång i månaden och högst flera gånger 

om dagen. Endast 15 % har svarat att de aldrig använder molntjänster i sin undervisning. Vi ser 

ur denna data i samband med figur 4.3. att mellanstadielärare är erfarna molntjänstanvändare. I 

figur 4.2 och 4.3 kan vi alltså se att mellanstadielärare redan har goda föreställningar kring 

molntjänster. Detta antagande tas i samband med att vi ser hur många som använder molntjänster 

både privat och i sitt pedagogiska yrke och antar därför att föreställningarna är goda.  

Under frågan ” Hur länge har ni varit lärare?”  så gjorde vi ett misstag och hade ett  

svarsalternativ som hade ett dubbelt så högt värde (10 år) jämfört med de   första två  

svarsalternativen som spann över endast 5 år. Vi antar därför  

att det är dubbelt så många som har svarat 10 - 20  års erfarenhet  

av läraryrket på grund av detta och att fördelningen hade varit  

cirka 20 % på 10 - 15 15  år och även cirka 20 % på  - 20  år s  

erfarenhet om vi hade delat upp svarsalternativet till två  

alternativ i enkäten (10 - 15  år och  15 - 20  år ).   

I kartan till höger kan man se var våra enkätsvar kommer ifrån  

i Sverige. Ju större och rödare cirkel, desto fler som har svarat  

från den kommunen. S tockholm, Göteborg och Malmö är bra  

representerade med minst 10 svar av mellanstadielärare medan  

de nordligare kommunerna så som Gällivare och Kiruna  

representeras av en respektive två enkätsvarande.   
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Figur 4.4 Relationen mellan molntjänstanvändning i undervisning och privat.  

Figur 4.4 pekar på att 93,1 % av lärare som använder molntjänster privat varje dag även använder 

det dagligen i sin undervisning (punkt 1 i figur 4.4). Detta pekar på att lärarna som är erfarna 

molntjänstanvändare ser ett värde i att använda molntjänster i sin undervisning. Våra data pekar 

även på att 28,9 % av lärare som aldrig använder molntjänster på sin fritid aldrig använder det i 

sitt jobb (punkt 2). Detta bekräftar att erfarna användare använder det mer i sitt yrke än oerfarna 

gör. Vidare så visar våra enkätresultat att 23,5 % av de mellanstadielärare som aldrig använder 

molntjänster privat ändå väljer att använda det i sin undervisning (punkterna 3).   

Dessa data visar att erfarenhet i form av privat användning av molntjänster spelar en stor roll i 

mellanstadielärarnas användning av molntjänster i sin undervisning.   

För att använda den teknik i sitt arbete som lagrar eller behandlar personuppgifter så måste en 

lärare få tillåtelse av bland annat Datainspektionen. Det visade sig i vår enkät att detta inte 

efterföljs fullt ut. Vår enkät har inte ställt frågan om lärarna har tillåtelse att använda 

molntjänster eller ej, men 262 av 308 mellanstadielärare har svarat att de använder molntjänster 

minst en gång i månaden. Vi menar att datan pekar på att många av dessa lärare gör det utan 

tillåtelse. Detta då många av enkätsvaranden har berättat vilka molntjänster de använder och 

vissa av dessa molntjänster (till exempel Google Apps for Education) endast nyligen blivit 

godkända av Datainspektionen. Några av de kommuner som inte har blivit godkända än 

representeras av enkätsvar som säger att de ändå använder dessa molntjänster. Vilka molntjänster 

som enkätsvaranden har nämnt finns i tabell 4.2. Hela listan med svar finns i Appendix 2 (sid. 

5561).  
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Tabell 4.2 visar vilka molntjänster om 

mellanstadielärare använder mest i sin undervisning. 

Våra resurser tillåter inte oss att undersöka om dessa 

molntjänster används lagligt eller ej. Oavsett så 

använder majoriteten Googles undervisningstjänster 

(GAFE). Vi har tagit med tjänster som Youtube och 

Facebook i listan då dessa tjänster möjliggör lagring av 

filer, forum för diskussioner m.fl. Vi fick kommentar i 

vår enkät om att besvararen inte anser att Facebook är 

en molntjänst men vi kan inte hålla med denna 

kommentar då Facebook erbjuder många funktioner 

och tjänster som kan användas i undervisningen, och 

som 17 personer av våra enkätbesvarare gör.  

Vi  har inte tagit med molntjänster i tabell 4.2 som 

används för att exempelvis dokumentera elevernas 

utvecklingsplaner, skriva omdömen eller som 

stödinsatser. Dessa tjänster används inte aktivt i 

klassrummet med eleverna och i undervisningen.  

Sådana molntjänster är exempelvis Unikum och Schoolsoft. Vi har även begränsat tabellen till de 

molntjänster som nämnts fler än en gång. Under GAFE (Google Apps for Education) så finns 

alla nämnda tjänster samlade som tillhör GAFE. Några av dessa tjänster är Classroom, Gmail, 

Drive, Dokument (Docs) och Kalender. Samma sak gäller under Office 365 for Education där 

bland annat hela Office Online paketet medföljer, mejl, Skype och OneDrive.  

    

  
Figur 4.5 Skolan och kommunens stöd till lärarna vid molntjänstanvändning.  

Även om våra enkätdata pekar på att många mellanstadielärare använder molntjänster i sin 

undervisning utan tillåtelse från bland annat Datainspektionen så känner lärare att de blir stöttade 

av skolledningen och kommunen, enligt figur 4.5.  
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Figur 4.6 Vad tycker mellanstadielärare om molntjänster, enligt enkätsvar.  

Figur 4.6 visar att det finns en trend bland mellanstadielärare att vara positivt inställda till 

molntjänster i undervisningen. Det är ett lågt antal procent av mellanstadielärare som inte ser 

positivt på molntjänster på ett eller annat sätt. Vi tror att dessa data visar varför molntjänster för 

undervisning inte bara har blivit en stor marknad för molntjänstleverantörer utan även blivit 

uppmärksammat av tidningsskrifter och Datainspektionen de senaste åren.  

  
Figur 4.7 mellanstadielärarnas inställning till molntjänster i undervisningen.  

Figur 4.7 ovan fortsätter att visa hur den positiva trenden följs bland svaren. Majoriteten 

instämmer på något vis i alla tre av dessa påståenden. Endast 0,6% var på något vis oense med 

påståendet “Jag tycker/tror att molntjänster är användbara i klassrummet”.  
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4.2. Prövning av hypoteser  

De fem hypoteser som vi fann med hjälp studierna av Afari-Kumah och Achampong (2010) och 

Attuquayefio och Addo (2014) kommer nedan att diskuteras och prövas med syfte att stödjas 

eller ej av vår egen studie.  

4.2.1. Hypotes 1:   

Förväntad prestation av användningen av molntjänster påverkar mellanstadielärarnas 
intentioner mot användningen av molntjänster.  

Totalt 90,9 %  av de svarande instämmer på något sätt (61,6 % instämmer helt respektive 29,3 % 

instämmer något) på frågan om de tycker att molntjänster är användbara i klassrummet (figur 

4.7).  

Om vi jämför antal svarande som tycker att molntjänster är en bra idé att använda i klassrummet 

med hur många som redan använder molntjänster i sin undervisning så ser vi en relation mellan 

svaren vi fick på dessa två frågor. Vår enkätdata (figur 4.8) visar att majoriteten av de som tror 

att molntjänster är en bra idé för undervisningen även använder det i sin undervisning. Och de 

som instämmer helt med påståendet är de som använde molntjänster i högst frekvens i sin 

undervisning. Även motsatsen stämmer, majoriteten av de som är oense på något sätt (samt de 

som var neutrala) använder inte molntjänster i undervisningen. Detta styrker vår hypotes om att 

den förväntade effekten av molntjänster är tillräckligt signifikant för att mellanstadielärarnas 

intentioner ska påverkas till att använda tjänsterna i sin undervisning. Vår studie visar sig stödja 

den första hypotesen.  

  
Figur 4.8 Jämförelse mellan användning av molntjänster och uppfattningen kring dem.  

    



Mellanstadielärares föreställningar och acceptans av molntjänster i undervisningen Arjanit Kelmendi och Filip Schött    

31  

4.2.2. Hypotes 2:   

Förväntad ansträngning vid användning av molntjänster påverkar mellanstadielärarnas 
intentioner mot användningen av molntjänster.  

Cirkeldiagram figur 4.9 är från enkäten där vi bad de svarande att positionera sig till påståendet 

“Jag tycker/tror att molntjänster är enkla att använda.”.  

  
Figur 4.9 Enkätfråga: “Jag tycker/tror att molntjänster är enkla att använda.”  

Vi kan tydligt se att majoriteten med 82 % instämmer på något vis i påståendet och alltså tycker 

eller tror de att molntjänster är enkla att använda. Endast 5 % anser att molntjänster inte är enkla 

att använda.  

I tabell 4.3 till höger så kan ni se att oavsett ålder så anser 

genomsnittet att användandet av molntjänster är enkelt (1 

representerar Helt oense och 5 representerar Instämmer helt i 

frågan Jag tycker/tror att molntjänster är enkla att använda.). 

Det finns dock ett svagt mönster som visar att användandet anses 

svårare ju högre upp man kommer i åldersgrupperna med 

undantag för den första åldersgruppen, de som är yngre än 25 år.  

Figur 4.10 nedan visar ett tydligt samband mellan de som tycker att molntjänster är enkla att 

använda och de som tror att de kommer att använda tjänsterna i sin undervisning i framtiden. 

87,1 % av de som har svarat Instämmer helt om att molntjänster är enkla att använda instämmer 

även helt på att de tror att de kommer använda molntjänster i undervisningen snart. Även i andra 

delen av svarsalternativen finns en stark relation, 100 % av de som svarade att de var Helt oense 

att molntjänster var enkla att använda svarade även Helt oense på om de tror att de kommer 

använda molntjänster i undervisningen snart.  
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Figur 4.10 Jämförelse mellan frågorna om ansträngning och planer på att använda molntjänster 

i framtiden.  

Hypotes 2 visar sig stödjas av vår studie då diskussionen ovan pekar på att lärarnas 

föreställningar kring att använda molntjänster i framtiden har ett samband med deras 

förväntningar på ansträngningen av användningen av molntjänster.  

4.2.3. Hypotes 3:   

Den sociala aspekten påverkar mellanstadielärarnas intentioner mot användningen av 
molntjänster.  

  
Figur 4.11 Omgivningens påfrestning mot användning av molntjänster i undervisningen.  
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På frågan “Kollegor och/eller chefer tycker att jag ska använda molntjänster i undervisningen.” 

svarade majoriteten, 52,6 %, att de instämde på något vis. Trots detta svarade endast 29,8 % 

(Instämmer helt och Instämmer något) av svaranden håller med att de känner en viss press av 

yttre faktorer. Figur 4.11 styrker våra tidigare misstankar om att en del lärare känner sig tvungna 

att använda molntjänster. Majoriteten på 46,4 % tycker dock inte att de känner en press på sig att 

använda molntjänster av yttre faktorer. Men att det i denna fråga är 29,8 % som känner press är 

viktigt att ha i åtanke.  

Enligt UTAUT-modellen så skall kön, ålder, erfarenhet och frivillighet påverka hypotesen att den 

sociala aspekten påverkar användarens intentioner. Vår studie fann att kön, ålder och erfarenhet 

inte påverkar hypotesen i vårt fall. Ytterligare så fann vi inte att den sociala aspekten påverkar 

lärarens intentioner. Om man jämför svar från frågor om den sociala aspekten med svar från 

frågor om deras intentioner så är det 10 % som har sina intentioner påverkade av den sociala 

omgivningen. Vi finner dessa siffror för små för att styrka hypotesen.   

Vi fann inga signifikanta korrelationer mellan den sociala aspekten och intentioner i vårt fall och 

därför stödjer inte vår studie den tredje hypotesen.  

4.2.4. Hypotes 4:  

Främjande förutsättningar kommer att påverkar mellanstadielärarnas användning 
av molntjänster.  

  
Figur 4.12 Svar på frågan “Jag har de nödvändiga resurserna för att använda molntjänster i 

undervisningen.”.  

Enligt figur 4.12 så tycker hela 37,7 % att de saknar resurser för att använda molntjänster i sin 

undervisning. Det är dock en större andel (53,2 %) som tycker att de har de rätta resurserna.  
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Figur 4.13 Jämförelse mellan användning molntjänster och nödvändiga resurser.  

Det finns en relation mellan de lärare som tycker att de har de nödvändiga resurserna för att 

använda molntjänster i undervisningen och i vilken frekvens de använder dem (figur 4.13). De 

som inte har resurser använder inte molntjänster i lika stor utsträckning i dagsläget.  

   
Figur 4.14 Enkätsvar om nödvändig kunskap.  

Vi har även ställt frågan om lärarna har de nödvändiga kunskaperna som krävs för att införliva 

molntjänster i undervisningen. Här går kunskaper under ordet resurser. Under denna fråga så 

svarade 18,2 % att de till en viss grad (Något oense och Helt oense) inte känner att de har de 

nödvändiga kunskaperna.   
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Figur 4.15 Jämförelse mellan användning och kunskaper av molntjänster i undervisningen.  

När vi jämför frågan om nödvändiga kunskaper med hur ofta lärarna använder molntjänster i 

undervisningen så ser vi en tydlig trend. De som känner att de har de nödvändiga kunskaperna 

använder molntjänster i större utsträckning och vice versa.  

Om vi jämför frågan om nödvändiga kunskaper med hur många lärare som har en  

“supportgrupp” som kan hjälpa dem med tekniska frågor och lära sig ny teknik så får vi ingen 

signifikant relation mellan frågorna. Här trodde vi att det skulle finnas en relation mellan 

frågorna där de som har en person eller grupp att hjälpa dem med frågor om IT i högre 

utsträckning skulle känna att de har de nödvändiga resurser. Det fanns inte heller någon relation 

mellan de som hade support grupp och de som använde molntjänster mycket eller vice versa.  

Den fjärde hypotesen visar sig stödjas av vår studie i och med ovan diskussion om att rätt 

förutsättningar är viktiga. I detta fall benämns nödvändiga resurser och nödvändig kunskap som 

främjande förutsättningar, att ha en “supportgrupp” tillgänglig verkar inte påverka valet att 

använda molntjänster.  

    

4.2.5. Hypotes 5:   

Intentionerna i H1, H2 och H3 kommer att påverka mellanstadielärarnas beteende. 
Denna hypotes är enkel att prova då intentioner mot någonting påverkar hur personen sedan 

agerar i slutändan. Linjediagrammet under hypotes 1 (figur 4.8) visar sambandet mellan om 

lärarna tror att molntjänster är användbara i klassrummet och om de använder molntjänster i sin 
undervisning.   
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Figur 4.16 Sambandet mellan en intressantare undervisningsmiljö och faktiska användare.  

Figur 4.16 ger stöd till detta genom att visa på sambandet mellan vad de tycker om molntjänster 

och deras beteende (användning av molntjänster).  

  
Figur 4.17 Sambandet mellan en roligare undervisningsmiljö och faktiska användare.  

Även de som tror att undervisningsmiljön gynnas av molntjänstanvändning i form av en roligare 

undervisning använder molntjänster i större utsträckning än de som inte tycker att molntjänster 

gör undervisningen roligare (figur 4.17).   

Med ovan diskussion i åtanke så stödjer vår studie hypotes 5.  
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4.3. Analys av resultat  

4.3.1. Slutsats om hypoteserna  

Vår studie visar att vårt fall av mellanstadielärare och molntjänster stödjer fyra utav fem 

hypoteser från UTAUT. De fyra hypoteserna som styrks av våra resultat är H1, H2, H4, H5. 

Hypotes 3, den sociala aspekten påverkar mellanstadielärarnas intentioner mot användningen 

av molntjänster stöds inte av vårt fall med molntjänster i det svenska mellanstadiet. Vi 

misstänker att detta beror på att molntjänster för undervisningen är ett ganska nytt fenomen och 

det är fortfarande många som inte riktigt förstår molntjänster och därför inte skapar sociala 

normer kring molntjänster. Detta är endast en spekulation och det krävs ytterligare studier för att 

fastställa om detta stämmer.  

    

Tabell 4.4. Sammanfattning av hypoteser.  

Namn    Hypotes  Stöd av vår studie  

Hypotes 1  H1  Förväntad prestation av användningen av 

molntjänster påverkar mellanstadielärarnas 

intentioner mot användningen av molntjänster.  

Ja  

Hypotes 2  H2  Förväntad ansträngning vid användningen av 

molntjänster påverkar mellanstadielärarnas 

intentioner mot användningen av molntjänster.  

Ja  

Hypotes 3  H3  Den sociala aspekten påverkar 

mellanstadielärarnas intentioner mot 

användningen av molntjänster.  

Nej  

Hypotes 4  H4  Främjande förutsättningar kommer att påverkar 

mellanstadielärarnas användning av 

molntjänster.  

Ja  

Hypotes 5  H5  Intentionerna i H1, H2 och H3 kommer att 

påverka mellanstadielärarnas beteende.  

Ja  

  

    



Mellanstadielärares föreställningar och acceptans av molntjänster i undervisningen Arjanit Kelmendi och Filip Schött    

38  

4.4 Övrig analys  

 
  

Figur 4.18 Enkätfrågan “Jag är allmänt skeptiskt till ny teknik eller nya produkter tills de har 

bevisats fungera.”.  

I figur 4.18 kan vi se att hela 23,3 % av mellanstadielärare är skeptiska till ny teknik. Men ännu 

mer överraskande än det är att 34,4 % inte känner att de frivilligt kan bestämma om de vill 

använda molntjänster, enligt figur 4.19. Vi kan dock inte lita fullt ut på svaren i figur 4.19 då det 

kan ha varit missförstånd om vad “frivilligt” innebär i studiens sammanhang. Vi misstänker att 

en del som har blivit stoppade av Datainspektionen för deras molntjänstanvändning har svarat att 

de inte frivilligt får bestämma. Vår fråga menar att få svar om lärarna känner sig tvungna att 

använda IT-verktyg på grund av sociala normer och/eller av kollegor/chefer.  

Figur 4.19 Enkätfrågan “Jag kan frivilligt bestämma om jag vill använda teknik så som 

molntjänster i min undervisning.”.  
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5. Studiens slutresultat  

Studien ger oss en inblick i de svenska mellanstadielärarnas acceptans för molntjänster i 

undervisningen. Slutsatsen av studien är att fyra av fem hypoteser lånade ur The Unified theory 

of Acceptance and Use of Technology visar sig stödjas av vår studie. De fyra hypoteserna har 

gett oss faktorer som är viktiga att ha i åtanke när molntjänster skall introduceras till 

mellanstadielärare för att lärarna skall acceptera tjänster och utnyttja dem till fullo.  

Vår studie har visat att majoriteten av mellanstadielärare har goda föreställningar om 

molntjänster och att lärarnas acceptans mot molntjänster är hög. Det finns en minoritet som har 

låg acceptans och sämre föreställningar om molntjänster men en klar majoritet har en god 

inställning till de faktorer som lyfter acceptans.  

De viktiga faktorerna som vi har funnit utav studien är; en hög förväntad prestation av att 

använda molntjänster, en låg förväntad ansträngning, att det finns främjande förutsättningar 

och att mellanstadielärarnas intentioner är goda. Utöver dessa fyra faktorer så är även 

erfarenhet en viktig faktor där studien visar att erfarenhet av molntjänster i privat bruk korrelerar 

med acceptansen och slutgiltiga användningen av molntjänster i undervisningen.  

I vår studie så har vi tagit reda på mellanstadielärarnas acceptans mot molntjänster för 

användningen i undervisningen. Det saknas inte forskning inom området om IT i klassrummet 

och forskning om tekniska pedagogiska verktyg men det saknas forskning om lärarnas acceptans 

av nämnda verktyg. Vi har bidragit till att fylla ett väldigt specifikt men viktigt kunskapshål om 

mellanstadielärarnas acceptans mot de nyaste tekniska produkterna inom undervisning.  

5.1. Brister i studien  

Eftersom denna studie använder ett tekniskt tillvägagångssätt (en molntjänst) för att samla in 

information om teknisk användaracceptans av just molntjänster, kan det innebära att vårt resultat 

har påverkats av detta. Det kan vara möjligt att de som har lägre användaracceptans av sådan 

teknik är mindre villiga att använda nämnd teknik för att svara på vår enkät och på så sätt delta i 

studien. Våra svarsresultat kan alltså vara mer positiva än verkligheten på grund av metoden vi 

valde att använda oss av för att samla in data.  

Vi har nu i efterhand insett att de frågor vi valde att behålla under tabell 3.4 erfarenhet, samt den 

vi la till, kan skapa missförstånd hos de svarande. Detta då många av dem som instämde med 

första påståendet inte instämde med det andra eller tredje påståendet. Det vill säga att de som 

ansåg sig klara av att använda molntjänster utan hjälp, inte instämde i påståendet att de klarar att 

använda dem med hjälp, vilket de förmodligen även hade klarat av. Ett möjligen bättre sätt att 

undersöka denna kategori (erfarenhet) kan vara att ha en enda fråga om erfarenhet där de 

svarande får positionera sig enligt våra påståenden och välja det påstående som stämmer in bäst 

på deras erfarenhet. För att undvika detta hade de 4 frågor som handlade om erfarenhet kunnat 

slås samman till en fråga där endast deras erfarenhet hade rangordnats på en skala.  

Under tabell 3.3 Performance Expectancy så har vi i också i efterhand sett att en bättre 

översättning av “Performance”. Den översättning som har använts i enkäten är just prestanda 

men den vi använda under hela kapitel 4 och 5 är prestationer.  
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Vår analys samt presentation av empiri innehåller båda resultat på enstaka frågor och relationer 

mellan olika frågor. Däremot har inte alla frågor ställts i relation till varandra, eftersom vi har 

över 30 frågor samt begränsade resurser. Detta betyder att det kan finnas fler relationer att hitta 

samt fler intressanta slutsatser att dra.   
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Appendix 1, enkät  

Avsnitt 1 i enkäten:  
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Avsnitt 2 i enkäten:  
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Avsnitt 3 i enkäten:  

  

  



Mellanstadielärares föreställningar och acceptans av molntjänster i undervisningen Arjanit Kelmendi och Filip Schött    

49  

Appendix 2, enkätsvar  

För att anonymisera enkätsvar så lämnar vi inte svaren på första frågan som lyder “vilken 

kommun arbetar du i?” och vi har även tagit bort namn eller annat i de sista öppna frågorna som 

kan identifiera en enkätbesvarare.   

Demografi och erfarenhet. 
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Stycke 1, avsikter och initiativ.  
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Stycke 2, inställning till molntjänster  
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Stycke 3, erfarenhet  
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Stycke 4, förväntad prestanda/effekt av användningen av molntjänster  
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Stycke 5, förväntad ansträngning vid användning av molntjänster  
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Stycke 6, förutsättningar  

  
  



Mellanstadielärares föreställningar och acceptans av molntjänster i undervisningen Arjanit Kelmendi och Filip Schött    

56  

Stycke 7, den sociala påverkan  
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Stycke 8,  

Sista frågan! Om ni använder molntjänster i undervisningen, kan ni  då berätta vilka 

molntjänster ni använder och varför?  

Google drive  
Google drive  
Google drive  
Youtube  
Youtube  
Youtube  
GAFE  
GAFE  
GAFE  
Google Drive  
Google Drive  
Google Drive  
YouTube  
YouTube  
Office 365  
Office 365  
Framförallt Google docs i appen Classroom  
Google docs, drive m.m  
Vi använder oss av Google drive gemensamt bland personalen på skolan för att dela dokument. I undervisningen 

använder vi oss periodvis mycket av you-tube och alla andra sökplatser och appar man kan via mobil, dator, i-pad o s 

v vid behov för att få en mer målande bild av området vi är inne på. Även till matematisk kunskap och appar där vi 

kan söka all möjlig info, ex vis om Heja, där vi kan se hur vi ligger till på ett lättare sätt än vad Skolverket lyckats 

formulera.  
Jag använder många, bland annat Google drive och docs. Jag tycker mina svar ovan visar varför jag använder dem. 
dropbox- hantera bilder. you tube- egna/andras filmer. lite google drive - dela dokument Google drive, icloud, google 

classroom Youtube, Facebook, Google mfl.  
GoogleDrive t.ex  
Google Apps for Education, Google Classroom - De är kostandsfria samt fungerar väl o356, 

showbie, mail, wikipedia, ne, gleerups  
Google docs framför allt. Givetvis en del film media som Youtube, GR:s utbud etc  
Youtube och börjar med Google apps for education youtube  
Dropbox: för att samla allt arbetsmaterial jag skapar på ett ställe, för att samla olika presentationer och liknade så att 

jag snabbt och lätt kommer åt dem när jag behöver dem. För att dela filer med kollegor som jag sammarbetar med. 

För att få det arbete jag gör hemifrån att gå ihop med det jag gör på arbetsplatsen. Om alla elever hade tillgång till 

dator/läsplatta hade jag skapat en gemensam mapp för klassen och samlat elevernas arbeten, inlämningar och 

liknande där. Jag hade också kunnat lägga ut papper/stenciler, instruktioner, läxor och annat till eleverna i den 

gemensamma mappen. Det hade underlättat för mig och eleverna. Som det är nu saknar eleverna möjligheter att 

använda dator/läsplattor i skolarbetet. google drive, google classroom, vet inte om ni räknar youtube, svt play mm 

men de använder jag. Även en del mattematerial tex bingel.se. Jag använder det för att det underlättar 

administrationen, motiverar eleverna och höjer kunskapskurvan. hör gärna av er om ni vill veta mer: X  
Google drive, fropbox, google calender, kahoot, teknikspanarna, etc etc facebookgrupper för inspiration, lektion, se, 

etc unikum etc  
Googles tjänster. Fungerar alltid, är säkert och framförallt enkelt och användarvänligt.  
Gafe. T.ex. formulär liknande detta. Classroom, kahoot mf.l.  
Som läget ser ut nu använder jag endast Microsoft Office 365.  
Framförallt Google Classroom och GAFE, men även en del andra som t ex padlet mm. Google 

drive. Enkelt att dela dokument mellan sig.  
Google drive, Edwise, Plickers (molntjänst?) G-mail  
Google dokument, Google kalkylark, Google presentationer, Google formulär, Youtube, Spotify, Google Classroom 

Anledningen är för att det förenklar kommunikationen mellan lärare-elev, kollegor emellan och att det finns såväl 

sagor som filmer/serier och annat lättillgängligt på nätet (vilket passar en språklärare perfekt).  
You tube, office 365 använder jag dagligen /ofta. Sedan använder jag scratch, Diigo, new. Se, mfl när det passar in  
Vklass och google docs  
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Använder inte molntjänster men vill ändå passa på att skriva varför jag inte gör det. Kommunen måste ha ett avtal 

med dem vi använder tjänsten hos, annars kan jag begå tjänstefel om jag använder molntjänsten. Molntjänster 

anses inte säkra och uppgifter om elever kan läcka. X kommun har inget sådan avtal och jag har uppfattat att jag 

inte får använda mig av molntjänster då jag har hört mig för.  
Använder inga i dagsläge  
Youtube i musikundervisningen, You 

tube google  
iCloud, Google docs (uppgifter, gemensamma redigerbara dokument osv), Unikum: omdömen, uppgifter 

dokumentation osv (skulle ranka det som en molntjänst). Hade gärna haft Google Education men den har 

åldersgräns�  
GoogleDrive därför att alla våra dokument är sparad i GoogleDrive. Alla arbetsblad, läxor osv. YouTube, därför att det 

finns många bra NO filmer på engelska som hjälper till att bygga en bättre förståelse hos eleverna.  
I huvudsak YouTube, för att titta/lyssna på musikexempel.  
Jag använder ofta Youtube för att visa filmer som förtydligar min undervisning. Till viss del Google Apps. Lär mig mer 

och mer!  
Google drive, Google docs/forms/Spread sheets, Socrative, Kahoot, youtube, Khan academy. Varför? Om det finns 

bra resurser tillgängliga bör de användas.  
GAFE-Google apps for education. Plattformsoberoende. Gratis. Flexibelt. Mångsidigt. Utvecklas hela tiden, nya 

tjänster tillkommer. Enkel administration. Youtube, google docs/drive, office 365 Vi har GAFE.  
Google drive, google classroom, youtube  
Google Apps. För att mina elever har Chromebooks.  
Det är lite olika, men min klass använder vi ett eget instagramkonto där föräldrarna får direkt se vad vi arbetar med i 

klassen, plus att jag ofta väljer den vägen att ge ut veckans läxa. Sedan har jag snappchat där många av eleverna 

väljer att prata med mig om sina funderingar. Har haft många fina samtal på kvällar och ibland helger med oroliga 

elever, om saker som händer eller hjälpt med skolarbetet. Har tycket att det varit väldigt givande, plus upplevt att 

eleverna speciellt i 6:an lättare öppnat upp sig där. Fått reda på mycket den vägen som jag tror de annars skulle valt 

att inte berätta.  
Goggle Drive, Classroom  
google for education för att kunna arbeta med en formativ undervisning och ge feedback till eleverna under arbetets 

gång, inlämning av uppgifter, uppföljning av elevernas arbeten samt kunskap för mig som lärare att veta hur mycket 

och vad eleverna har kommit i sitt arbete för att kunna ge stöd och hjälpa dem att komma vidare i arbetet.  
Vi använder GAFE för att underlätta för eleverna och för att komma åt dokument hemifrån.  
Vi använder ibland youtube för att kolla på klipp som handlar om det område vi läser. Sedan hittar vi information via 

google.  
GAFE, Youtube, Google Drive  
Icloud. Har iPad, Mac book, och iPhone. GAFE 

(google apps for education, iCloud)  
För egen del: Google Drive, lektionsplaneringar. Onedrive för eleverna (word online)  
Främst gafe och classroom Gafe används bland annat till att skriva dokument, göra presentationer men även för att 

eleverna ska kunna utföra elevbedömningar. Classroom använder vi till nästan samtliga lektioner. Allt de ska göra 

står i uppgifter i classroom, eleverna kan då arbeta i sin egen takt och jag behöver inte skriva ut papper med 

uppgifter. Eleverna har classroom på sina mobiltelefoner men skriver oftast för hand i häften och fotograferar sedan 

det och skickar in. På så sätt har jag koll på att de arbetar och inte sitter och surfar samtidigt som jag slipper bära 

hem alls deras häften när jag ska rätta.  
Microsoft Office 365 för att spara och dela dokument. Täker att man kan skapa gemensamma dokument när man 

grupparbetar och att jag ger eleverna respons på skrivna texter direkt. Läxor kan kommenteras och lämnas in direkt.  
Google drive. gör det lätt att kommunicera med elever och lärare genom alla tillägg och appar mail mm.  
Jag använder mig mest av google drive samt icloud för att lätt komma åt dokument både på skolan och hemma samt 

elevers dokument när de skriver på ipad.  
Unikum (lärplattform), Google Apps For Education Används till information, planeringar, omdömen, elevarbeten  
Youtube, unikum  
Google drive samt ett gemensamt moln som finns på kommunens server. Använder det för att lagra sådant jag vill 

komma åt från olika datorer. google drive, google classromm  
youtube, facebookgrupper, dropbox, infomentor, Office (powerpoints) digitala läromedel, m.m. Jag använder mig av 

dessa då de ger mig bra tips, möjlighet kolla svar direkt på elevernas frågor, vid elevredovisningar, egna 

genomgångar m.m.  
Gafe, enkelt att använda.  
GAFE, youtube , PÅ RIKTIGT, Poplet, glogster, prezi, Det för lärandet framåt och möter eleverna i deras verklighet.  
Dropbox,  
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Evernote - planeringsverktyg, Dropbox - lagring av elevarbeten i datorer som ej är kopplade till skrivare, Outlook 

Webmail, Fronter Lärportal - information, planering, bedömning mm, iCloud - fotolagring, Google Drive - planering Vi 

använder Google drive samt Google Classroom på vår skola. Alla elever på mellanstadiet har sin personliga IPad. 

Ipaden är deras läromedel, vi undervisar, scannar uppgifter via den, eleverna får olika uppgifter digitalt. Deras läxor 

lämnas även in via Google Drive eller Classroom. På vår skola har vi även en anställt IT- pedagog som hjälper oss/ 

eleverna med olika appar , om något är oklart etc. Att ha Ipaden samt molntjänster som verktyg har underlättat mitt 

jobb enormt som lärare. Jag behöver tex inte längre ta hem 60 stenciler att rätta, det räcker med att ta hem Ipaden 

och gå in på drive/ Classroom för att se elevernas inlämningsuppgifter. Rättar och ger feedback direkt, eleverna får 

en återkoppling samma sekund som uppgiften är inlämnad. På vår skola har ledningen satsat på det digitala, 

eleverna/ lärarna har blivit mer och mer kunniga samt insatta teknologin, vilket är en del av det dagliga samhälle! :)  

/X.X Leg: Lärare office365  
Jag är något osäker på om alla räknas som molntjänster men vi använder t ex. google, NE, Plickers, Kahoot, skolans 

nätverk för att spara och granska och ge feedback till varandra osv. mest undervisningsfilmer på youtube, ur, ne m 

m  
Bl.a. google drive, youtube  
Vi är på g¨ng att använda google Asp for Education  
Interaktiv lärobok. gleerups.se filmvisning, sli.se filmklipp, youtube.com informationssök, google.se 

dokumenthantering, google drive kommunikation/information, schoolsoft + edulife  
Google Docs, digitala läromedel för elever (bingel mm), digitala lärarhandledningar, skolverkets webportal, olika 

websidor för träning av glosor, namngeografi mm, lärplattform för veckobrev, frånvaro, omdömen, planering mm. 
Google (GAFE), Showbie, Socrative, Educreations m.fl. De hjälper mig med kollaboration, feedback, tillgänglighet för 

mig och elever, formativ bedömning och återkoppling.  
Vi använder inte molntjänster i dagsläget eftersom vi har väldigt låg tillgång på it-verktyg. Vi kommer att förtäta till 

hösts och då jobba i GAFE bla.  
Drive, Classroom. Praktiskt. Eleverna har Chromebooks. Smidigt.  
Google Drive för att det är enkelt för eleverna och för att det är ett enkelt och kostnadsfritt sätt att dela dokument 

mellan iPads  
Gafe  
OneDrive genom kommunen, DropBox "privat".  
Google docs Facebook, 

you tube google 

classroom  
Vi använder både Google Classroom och OneDrive Vet 

inte ens vad molntjänster är!  
OneDrive  
Google Drive, You tube, MO365, Dropbox,  
You tube för information och kunskapsinhämtning tex instruktionsvideos, faktavideos. Google drive för att samla in 

elevmaterial.  
Google classrooms, google drive, google docs, wordpress, schoolsoft, Digilär, Wings 6-7-8-9 webbövningar  
Gafe, Youtube, Google Drive, Classroom, vissa läromedel  
Använder många olika men framför allt GAFE eftersom det är oerhört mångsidigt.  
Vi använder gogle drive. Därför att hela kommunen har den och därför att det är lätt och smidigt att dela information 

med varandra. Just nu läser jag elevers faktatexter om djur och ger återkoppling i deras dokument. De delar text med 

varandra och läser och ger återkoppling till varandra för att sedan förbättra texterna utifrån responsen.  
Office 365 kommunen har köpt in den så den finns tillgänglig för alla  
Google drive, google classroom, youtube, yotube  
Google drive/gafe samt en Arena-funktion där alla eleverna när olika hemsidor via appar  
Google drive, classroom, dokument  
You tube, google maps, instagram, facebook, streamade filmer, glostester, google bilder, sökmotorer, mm.  
Google Drive/doc, Youtube  
GAFE -drive, classroom, earth etc, youtube, prezi, kahoot, digitala läromedel. Tror man når barnen i deras sociala 

miljö. Bra om man är medveten vilka miljöer eleverna rör sig i. Google classroom underlättar min formativa 

bedömning av eleverna och kan snabbt ge återkoppling och feed forward.  
Office 365 för att skriva och dela dokument mellan elev,lärare.  
Tex filmtjänster, gloshjälp online, kahoot, osv 
Använder mest google drive google drive, t.ex 

quizlet.live schoolsoft, youtube.  
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Google Apps, huvudsakligen Documents och Classroom, fungerar någorlunda bra på alla plattformar. Enkelt sätt att 

skriva, dela och sammanställa med elever. Kahoot, användbart verktyg för ordinlärning, enklare förhör och som en, 

för eleverna, rolig aktivitet.  
Jag använder google drive, vi har inte börjat använda GAFE i vår klass då det bara finns 7 datorer till 45 elever och 

kan då inte bygga min undervisning på det sättet.  
Socrative student, ett bra sätt att genomföra tester och få respons på vad eleverna har svarat. Flervalsfrågor, skrivna 

svar, ja och nej... Kahoot, snabb respons, främst multiplikationsträning, tävlingsinriktat vilket kan bli jobbigt Office 

365, skall användas av kommunen och håller på att implementeras i skolan men används främst av lärare i nuläget. 
Google Earth, Youtube, Denna fråga är redan besvarad GAFE, Youtube m.m.  
GAFE - kommunbeslut, men den fysiska utrustningen (antalet och typ av datorer) är inte anpassad för att användas i 

den sortens klassrum. Google drive, you tube  
Vi använder GAFE (docs, presentationer, classroom samt youtube) samt i viss mån andra nättjänster (kahoot, 

answer garden, glosor.eu, mm) youtube, goggle, sli, studentlitteratur  
Kahoot för frågesport, Inläsningstjänst, Glosboken för engelskaträning, elevspel för färdighetsträning i olika ämnen, 

teacher dashbord för "kontroll/uppföljning" av elever, Google Drive för skrivande, forumlär osv, olika spel och 

faktasidor som inspiration och undervisning. Jag använder säkert fler men kommer inte på fler just nu.  
för att få fram fakta, bilder, filmer, musik,  
Yt flippa klassrum  
Jag undervisar i bild. Eleverna har fått bygga egna hemsidor med verktyget Weebly för att lära sig om layout, 

bildrättigheter, bildbehandling och dessutom är det ett bra sätt för mig att få se elevernas arbeten samlade på ett 

ställe. För mer bildbehandling använder vi också Pixlr eftersom det är en bra ingång till Photoshop men då den också 

har två varianter av program som passar bra för olika åldrar i skolan. När Moviemaker krånglade tog jag in Wevideo 

men det funkade inte klockrent då internet strulade en del. Ovanstående tjänster använder vi i halvklasser i 

datorsalen. Men utöver att eleverna får skapa egna bildarbeten med molntjänster så har jag även en egen hemsida 

där jag samlar alla länkar, uppgifter och bilder till min undervisning. Eleverna kan då kolla upp vad dom ska göra 

både hemma och i skolan och jag slipper en massa papper som åker runt i klassrummet. Tillsammans med några 

andra lärare så har vi också ett instagramkonto där vi lägger upp elevernas elevarbeten. Detta eftersom flera elever 

gärna vill visa upp hemma vad dom gjort i skolan.  
Dropbox. Allt jag planerar och dokumenterar sparar jag i Dropbox och har således tillgång till mitt material var jag än 

är.  
GAFE - har anvisats oss av kommunen. Jag upplever (efter ca 2 mån användning) att det underlättar arbetet med 

redigering och delning av texter. Vi kan också jobba mer interaktivt med filmer, både titta och skapa. Det har också 

en hög motivationsfaktor för eleverna.  
Drive - för att dela dokument med elever och kollegor. För att samla allt mitt material på en väl fungerande enhet 

Classroome - för kommunikation kring uppgifter och läxor. Stötta elver i sitt lärande via kommentarsfält och frågor 

som uppstår. Sites - öva på att förmedla sin progression och sitt lärande till mottagare (startfältet att komma igång)  
Googel apps, icloud  
Jag får inspiration av Facebook och är med i vissa bra grupper. Jag kan ibland visa klipp för att inspirera och utmana 

eleverna i deras tänk. Att arbeta med etik och moral på nätet mm. Jag har också testat att använda Dropbox men 

pga hur vår datapark ser ut så har det inte fungerat så bra. Sedan har eleverna saboterat för varandra genom att ta 

bort varandras arbeten. Jag håller på att bli mer och mer digital i mitt arbete men det är svårt när tekniken inte är 

med på din sida.  
Google classroom, (Sli, You tube, Socrative, Kahoot, Matteportal mm)  
Vi har edu nät så eleverna och lärarna spar allt på en extern hårddisk.  
Elevarbeten ,facebook mm  
GAFE Kommunen har köpt in och skapat en egen "bubbla" inom Google youtube, 

facebook etc  
GAFE, Unikum, då de är kompatibla med de IKT verktyg vi har som Chromebooks och Ipads samt Macbooks, Alla 

elever år 4-6 har en egen Chromebook, de loggar in i GAFE och utför således allt sitt digitala arbete i molntjänster 

vilket är mycket praktiskt, de når sina filer från vilket verktyg som helst.  
Youtube,Bingel, Elevspel , kahoot, inläsningstjänst, , Padlet, Teknikspanarna, Droppbox,  
På väg att introducera GAFE i undervisningen  
Just nu är det Dropbox, men kommunen håller på att att utbilda oss i GAFE och där finns Goggles Drive. Jag är 

GAFE ambassadör på vår skola och ska utbilda mina kollegor.  
ICloud, Google apps for education google (visa bilder, söka bredare information), ur och svt 

(utbildningsfilmer), youtube (visa om/på allt möjligt) Dokument, bilder  
Youtube, spotify  
Allt från Google Drive till storybird, till readtheory, till schoolity mm. You name it ;) Google 

apps for education, google drive  
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Google docs, Google presentationer Google 

drive, eleverna gör presentationer  
Vi använder inläsningstjänst, studi.se, SLI m.fl. och det är helt enkelt för att de hjälper barnen att få läshjälp; en mer 

detaljerad och rolig upplevelse av faktainlärning; kunna testa sina kunskaper med olika quiz som finns kopplat till 

korta faktalektioner. Vi gör säkert mer men som jag inte kopplar till molnen nu... Allt är så integrerat med vartannat 

redan.  
Outlook onedrive  
X  
youtube, microsoft office, google classroom etc.  
TEX. GOOGLE FÖR INFORMATION  
Google Apps för det mesta.  
Google apps  
Främst Google Drive: lagring, samarbete, processkrivande, tillgänglighet, plattformsoberoende GAFE 

- kommunen har köpt in detta.  
Youtube Google Apps for Education Mentimeter Zaption Unikum mm Facebook, 

Youtube, Elevspel, British Council m.fl.  
Microsoft Office 365 Education  
Använder youtube och streamad film, fast det sista kanske inte är en molntjänst. office 365, education drop box. Drop 

box har varit lätt att använda för att plocka upp sparade dokument i skolan. 365, eleverna kan skriva sina dokument 

på vilka datorer som helstoch kan fortsätta hemma och jag kan skicka dokument och filer till dem. Vi kan använda 

samma plattform i 365 och alla har tillgång till materialet. Jag kan spara mitt material och plocka upp det var som 

helst google drive för att det är det vi har, men jag skulle inte vilja ha något annat. Fungerar kanonbra.  
Jag använder Gafe, främst drive och classroom då jag tycker att det ger mig möjlighet att följa elevernas utveckling 

på ett bra sätt då jag både kan se vad de gör i realtid men även backa och titta vad de gjort tidigare med hjälp av 

versioner. Det är också en fördel för eleverna att alltid ha tillgång till sitt arbete både i skolan och i hemmet samt att 

inte riskera att "tappa bort något".  
Youtube - videofilmer in undervisningssyhfte; olika undervisningstjänster - övningar i olika ämnen  
O365, lagring, mail  
Office 365 eftersom kommunen valt det. Hade hellre haft GAFE som är kompatibelt med Smartboard/Smart AMP.  
Google apps for education framför allt  
Vi använder Google classroom dagligen och jag älskar det. X kommun har bestämt sig för att ha chromebooks och 

gafe till alla från åk 4. En del av frågorna var lite dubbeltydiga. Jsg menar att jag klarar mig helt utan stöd och hjälp 

från någon i kommunen eller på skolan. Skulle det vara ngt har jag massor av kanaler, men för det mesta klarar jag 

det själv.  
Jag är inte riktigt överens med er om att sociala medier såsom Facebook och linkedin ingår i definitionen av 

molntjänst. Jag använder framförallt O365 och ibland dropbox och google drive.  
Google drive som en del av Google Apps for Education. Ett stadsbeslut i och med införandet av Chromebooks som 

en-till-endator till våra elever.  
GAFE, Youtube  
Youtube Google drive/docs  
Vi använder det när elever delar skolarbeten, läxor, veckobrev, lätt att dela dokument mellan lärare-elev.  
Jag är pilotlärare för Gleerups i matematik med en tigitallärobok. Använder edu i flera former bl.a gör beskrivningar i 

dokument och presentationer som jag delar med eleverna. Arbetar även med en digitalloggbok i slöjden som en 

formativ bedömning. I bilden kan jag använda filmer från you tube. Använder mycket som ett komplement till min 

undervisning. På skolan finns en dator per elev så det är svårt att inte använda tekniken när den finns tillgänglig. 
Dropbox  
google drive=enkelt för eleverna att dela med mig, youtube-till allt möjligt, nu senast la jag ut en film på vår blogg om 

teknik  
Håller på att starta upp med Google apps for education  
Hela kommunen är ansluten till GAFE (Google Apps For Education). Det förbättrar möjligheten att dela filer och 

samarbeta både med elever och kollegor. I mitt arbete som förstelärare med inriktning mot IKT på låg- och 

mellanstadiet har jag också (och framför allt) arbetat med Box, då detta visat sig vara ett bättre alternativ för iPads. 

Google docs fungerar inte tillfredsställande i den miljön även om förbättringar dyker upp då och då. Dessutom har 

kommunen edWise som lärplattform i första hand för lagring av känsligare elevuppgifter som åtgärdsprogram, betyg 

och omdömen. EdWise är också platform för föräldrainformation.  
Använder hela googlesystemet - framför allt google drive där jag delar material med eleverna, de jobbar kring 

material där och delar med varandra, ger varandra feedback och laddar upp inlämningsuppgifter där. Använder mig 

av länkat material till min youtubekanal - i form av genomgångar, förberedelser inför lektioner och faktafilmer. Det 

finns massor av saker jag gör. Använder Facebook för att kommunicera vad vi gör i klassrummet i en hemlig grupp. 
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Drive- dokument för eleverna plus presentationer redovisning Classroom- information till elever, lektionsplanering 

inför varje lektion, insamling av uppgifter Youtube- filmer för att förstärka teorin  
Youtube för att kunna bädda in på bloggar. Google Docs för att enkelt kunna dela dokument.  
Jag använder Google Drive och dess applikationer för elevers skriv och presentationsarbeten. De delar filer med mig 

och jag kommenterar. De får sedan förbättra sina texter enligt den feedback de fått och därmed presterar de bättre 

och bättre texter.  
Spotify, youtube, andra websidor som musikrumrickard, facebook (ffa facebookgruppen musiklärarna), google drive, 

vklass, kahoot  
Google Drive, Facebook, Prenumeration på idrottsgrej, Youtube filmoteket, youtube, mail, ur.se, 

lektion.se, elevspel.se, facebook, google, wikipedia, smartklubben.se,  
YouTube & SLI för att kolla på filmer  
Youtube, google maps, facebook, office 365  
Google drive, onedrive, icloud  
GAFE, bestämt på koncernivå, men vi började innan för att vi såg fördelar med det på flera nivåer.  
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Övriga kommentarer & frågor  

  

Lycka till! Lycka 

till!  
Jag kommer kunna använda det när varje elev har en egen ipad och inloggningsuppgifter. Det är en 

tidsfråga.  
-  
Använder OneDrive och Office365 i grundskolan. Jättebra att spara i molnet där alla elever har 2tb minne. 

Jobbar på att utöka kunnandet ytterligare när det gäller att dela dok mellan varandra samt att arbeta 

gemensamt. Använder annars popplet och padlet redan i åk4.  
Ni vet att många skolor fortfarande saknar tillgång till datorer för eleverna.  
Bra ämne att undersöka närmare, jag hoppas att resultatet blir vad ni hoppas på!  
Vill du inte veta varför jag är något skeptisk till molntjänster? Jag anser att integritetsaspekten inte känns 

tillförlitlig när man lägger upp så mycket konfidentiell information på nätet. Hur säker kan individen vara 

på att känslig information inte hamnar fel??? Många gånger görs arbetet svårare och mer omständligt när 

man ska använda nätet för dokumentation. det kräver att alla skolor har en god tillgång till både datorer, 

uppkoppling och framförallt underhåll och uppdateringar. Det är både lättare och svårare att 

individualisera. Dokumentationen blir lätt generaliserad och med för mycket individuell kontakt kan arbetet 

svälla ut och det kan bli svårt att avgränsa arbete och fritid.  
Det ska bli spännande att läsa vad ni kommer fram till - lycka till med uppsatsskrivandet!  
Ser fram emot att följa er undersökning!  
Vi är i början av att införliva molntjänster i praktiken i undervisningen. Teknik och sekretess är en stor 

diskussion, för vilka ändamål och hur en annan.  
Intressant och aktuellt! Lycka till!  
X kommun är på väg att installera wifi och införa Windows 365 på skolorna i kommunen och då det är 

gjort hoppas jag komma igång med användandet av denna tjänst. Tyvärr har jag inte kunnat svara på så 

många frågor eftersom detta inte fungerar ännu.  
Vi har inte så många elevdatorer, hade önskat en dator per elev  
Några av frågorna konstigt ställda. Använder redan molntjänster fullt ut.  
Vet ej  
När vi skriver texter använder vi så ofta vi kan google drive. Tyvärr så har inte alla elever en egen 

dator/chromebook, vilket skulle vara önskvärt för att kunna använda molntjänster så mycket som jag 

vill. Bra enkät min skola har dåliga pengaresursen för varje elevs it behov  
I dagsläget känns det klurigt att arbeta med classroom och drive med elverena då jag idag har en 

blandklass med år 5-6. Det blir lättare när alla har en till en dator.  
Jag ser gärna resultatet. intressant 

att ta del av!  
Ja, jag är intresserat  
Enkäten gav inte möjlighet att svara flera gånger i veckan endast "en gång i veckan"  
X  
Jag kommer till hösten använda mig mer av molnfunktionerna, hoppas jag. Vill använda mig mer aktivt av 

funktionerna under lektionstid.  
Ett tillräckligt starkt nätverk behövs. Därför är jag skeptisk till att jag har de resurser som krävs. Detta 

saknas idag. Trots att vi inte arbetar fullt ut med molntjänster så svajar nätet.  
Tjatig undersökning, när många frågor tangerar varandra.  
Ibland bromsas jag av att vi saknar IT-support på skolan. Nätverket är ibland nere, ibland är det vår wifi, 

ibland är det kommunens intranät. Min dator är inte pålitlig.  
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