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Abstrakt
I takt med att IKT-utvecklingen accelererat i samhället har också kravet ökat på 
effektivt användande av IKT i skolan. Syftet med denna undersökning har därför 
varit att studera hur en kommun implementerar IKT-stöd i sin 
grundskoleverksamhet för att stötta pedagogerna i deras arbete med att utveckla 
elevernas digitala kompetens. Undersökningen har genomförts som en deskriptiv 
fallstudie i form av kvalitativa intervjuer med sex nyckelpersoner i 
organisationen. Den bild som tidigt framträdde var hur otroligt komplext IKT är i 
förhållande till skolans värld. Det finns många aktörer och intressenter på en 
arena som ständigt förändras av den nya teknikens växande framfart. Faktorer 
som styrning och ledning, ekonomiska förutsättningar och tekniska 
förutsättningar har tydligt framträtt men också förhållningssätt och pedagogiska 
idéer som förändras i samspel med det nya kunskapssamhälle som börjar ta 
form. Sedd ur ett sociokulturellt perspektiv framstår detta som en kontinuerlig 
förändringsprocess där tekniken och verktygen ständigt förändras och förfinas. 
Vikten av att skolan måste anpassas till samhället framträder tydligt. Detta 
innebär vidare att lärarrollen i sin tur måste anpassas till denna förändrade 
kontext. Sammanfattningsvis har studien visat att den tekniska och den 
pedagogiska implementeringen av IKT-stöd inte alltid går hand i hand, trots 
medvetna satsningar på såväl Multimediaklassrum som PIM-utbildning av 
pedagoger. Den har vidare visat på avsaknad av lokala styrdokument i 
förhållande till IKT. Den har också lyft fram att Storbritannien varit förebild för 
kommunens implementering av IKT-stöd i grundskoleverksamheten. Slutligen 
har också fokus hamnat på förändringsledning och kommunens arbete med att 
skapa engagemang hos skolledarna.

Ord för kategorisering:
Digital kompetens, fallstudie, IKT, implementering, pedagogik, sociokulturellt  
perspektiv.



Innehållsförteckning
1. Introduktion..............................................................................................................1

Inledning....................................................................................................................1
Uppsatsens disposition.............................................................................................2

Definitioner av de begrepp som förekommer i studien.........................................2
2. Bakgrund..................................................................................................................4

En tillbakablick...........................................................................................................4
Den snabba utvecklingen.....................................................................................4
IKT-satsningar i skolan..........................................................................................4

De styrande ramarna................................................................................................8
Nyckelkompetens för livslångt lärande.................................................................8
IKT i Norge och Storbritannien.............................................................................9
De nationella styrdokumenten..............................................................................9
Styrning på kommunal nivå................................................................................10
Ledning vid omvälvande förändringar................................................................12
Utmaningar i klassrummet..................................................................................13

Tidigare forskning....................................................................................................13
Teknologisk utopi eller mediepanik?...................................................................14
Att se digital kompetens ur ett sociokulturellt perspektiv....................................14

3. Syfte och metod.....................................................................................................17
Syfte........................................................................................................................17
Metod.......................................................................................................................17

Val av ansats och metod.....................................................................................17
Urval av kommun................................................................................................18
Beskrivning av kommunen..................................................................................18
Urval av informanter............................................................................................20
Beskrivning av informanterna.............................................................................21
Intervjumetod för insamling av data....................................................................22
Analys av data....................................................................................................22
Forskningsetik.....................................................................................................22
Metoddiskussion.................................................................................................23

4. En kommuns implementering av IKT-stöd.........................................................25
Digital kompetens....................................................................................................25

Nyckelpersonernas digitala kompetens..............................................................25
Nyckelpersonernas uppfattning om digital kompetens.......................................26

Styrning...................................................................................................................28
Styrande ramar...................................................................................................28
Styrning i organisationen....................................................................................29
Storbritannien som förebild.................................................................................31

Pedagogisk IKT-implementering.............................................................................33
PIM-utbildning av lärare......................................................................................33
Övrig fortbildning.................................................................................................33
Pedagogiska nätverk och övrigt pedagogiskt stöd.............................................33
Mediotek..............................................................................................................34

Teknisk IKT-implementering....................................................................................34
Multimediaklassrummen.....................................................................................34
Leasing av datorer..............................................................................................35
Support................................................................................................................35

Möjligheter och svårigheter.....................................................................................35



Möjligheterna......................................................................................................35
Svårigheterna......................................................................................................36

5. Diskussion.............................................................................................................38
Analys......................................................................................................................38

Pedagogisk kompetens.......................................................................................38
Digital kompetens...............................................................................................38
Ett nytt sätt att kommunicera – ett nytt sätt att undervisa...................................39
Storbritannien som förebild.................................................................................39
Organisation, styrning och ledning.....................................................................40
IKT-implementering ur ett ledningsperspektiv....................................................41
Teknisk kontra pedagogisk implementation........................................................42
Möjligheter och svårigheter.................................................................................42

Slutdiskussion.........................................................................................................42
Förslag på vidare forskning.....................................................................................43

    Källförteckning
Bilagor



1.Introduktion

Inledning
I takt med att IKT-utvecklingen accelererat i samhället har också kravet ökat på effektivt 
användande av IKT i skolan. Många positiva effekter för elevernas inlärning har lyfts fram och 
digital teknik har setts som en viktig faktor i det långsiktiga skapandet av framtidens skola. 
Stora satsningar inom området har gjorts, bland annat genom Datalära på grundskolans 
högstadium, DOS (Datorn i skolan) och ITiS (IT i Skolan) och de nordiska länderna har setts 
som världsledande ifråga om IKT i undervisningen (Eriksson-Zetterquist, Hansson, Löfström, 
Ohlsson, Selander, 2006; Myndigheten för skolutveckling, 2007a).

Samtidigt som stora satsningar gjorts så har bristen på IKT-kompetens hos lärare varit 
påtaglig. De som visat intresse och sett IKT som en möjlighet i undervisningen har påtalat sitt 
behov av fortbildning. Men många lärare har varit tveksamma till att använda IKT i 
undervisningen. Vid sidan av detta så har tillgången till den digitala tekniken inte alltid varit 
god. Den snabba utvecklingen har gjort att befintlig utrustning och kompetens snabbt blivit 
föråldrad. Skolan har i många avseenden legat steget efter, trots alla satsningar (Myndigheten 
för skolutveckling, 2007a).

I egenskap av medie- och kommunikationsvetare och tillika fritidspedagog har jag vid några 
tillfällen varit med och fortbildat lärare i ITiS-satsningen runt millennieskiftet. Vid dessa 
tillfällen var det uppenbart, att trots stort intresse från pedagogernas sida, så fanns det påtagliga 
svårigheter för dem att hålla liv i sina kunskaper. Dels på grund av för få fortbildningsdagar och 
brist på tid till att vidareutveckla kunskaperna, dels på grund av att den programvara de 
utbildades i strax därpå uppgraderades till en ny version med nya funktioner. Vidare har jag 
inom skolvärlden träffat på pedagoger med interaktiva klassrumstavlor uppmonterade i sina 
klassrum. Tavlor de inte haft kompetens nog att kunna använda i undervisningen. Ja, vissa 
pedagoger har haft så stora svårigheter med sin digitala kompetens att de inte ens har kunnat 
skicka e-post som gruppmail eller klarat av att bifoga filer. Samtidigt gör den digitala tekniken 
obönhörligen entré på skolans arena.

Forskning inom området har visat på en komplex bild av IKT-användandet i undervisningen 
och har inte kunna peka ut entydiga positiva samband i förhållande till inlärning 
(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001; Larsson, 2002). De positiva effekter som främst har 
lyfts fram har varit elevernas ökade samarbete och motivation. Samtidigt har också flera studier 
pekat på att det inte är IKT-användandet i sig som ger positiva resultat hos eleverna, utan att det 
avgörande är om teknikanvändandet kopplas till en tydlig pedagogisk idé i lärsituationen 
(Jedeskog, 2000).

Almqvist (2002) visar t.ex. i en studie av barns lärande genom ett interaktivt spel i kemi, att 
inte spelandet i sig nödvändigtvis medför att eleverna utvecklar sina kunskaper inom detta 
område, utan att det snarare handlar om vad som tillförs i klassrummet.

År 2006 tog Europeiska Unionen, EU, ett beslut om åtta nyckelområden som skulle 
prioriteras rent kunskaps- och kompetensmässigt i utbildningssystemen för unionens 
medborgare. Ett av dessa nyckelområden var digital kompetens, ett vitt begrepp som förutom 
kunskaper om tekniken ifråga bland annat innefattar kunskaper om juridiska och etiska 
principer, källkritisk granskning, informationssökning, informationssortering och sovring 
(Becker & Näslund, 2007; EU, 2006). 

I och med detta har skolans viktiga uppdrag inom området digital kompetens tydliggjorts på 
den politiska arenan i form av olika utredningar. Vidare pågår diskussioner om att föra in 
begreppet digital kompetens i skolans styrdokument samt i den kommande utformningen av 
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lärarutbildningen (Skolverket, 2008).
Med uppdraget att utveckla den digitala kompetensen i ett långsiktigt perspektiv behövs det 
förutom tydliga styrdokument och strategier en medveten didaktik inom området som bygger på 
forskning såväl som praktiska erfarenheter.

Mot denna bakgrund blir det därför intressant att lyfta fram och beskriva hur IKT-stöd 
implementeras för pedagoger i deras arbete med att utveckla elevernas digitala kompetens.

Uppsatsens disposition
Efter den föregående inledningen avslutas detta avsnitt med ett antal definitioner av några 
begrepp som förekommer i studien. Därpå följer avsnitt två, vars syfte är att ge en översiktlig 
bakgrundsbeskrivning på utvecklingen av IKT-användningen i skolan och de styrande ramar 
som finns att förhålla sig till.

Vidare följer avsnitt tre, som inleds med en beskrivning av studiens syfte och sedan 
presenterar en metodgenomgång. Detta avsnitt ger även en bakgrundsbeskrivning av den 
kommun fallstudien genomfördes i, samt av de informanter som medverkade i studien.

Efter det följer avsnitt fyra där resultatet från fallstudien redovisas. Därpå följer avsnitt fem 
med analys och diskussion av studiens resultat följt av en avslutande diskussion om fortsatt 
forskning inom området.

Definitioner av de begrepp som förekommer i studien

IKT

I min studie väljer jag att använda mig av begreppet IKT, informations- och 
kommunikationsteknologi. Det vanligast använda begreppet för informationsteknologi är IT. 
Men under senare år har begreppet IKT blivit allt vanligare, framförallt inom medie- och 
utbildningsområdet.

Begreppet IKT har en vidare betydelse än begreppet IT. K:et i IKT står för kommunikation. 
Användandet av begreppet IKT betonar teknikens betydelse i kommunikationen av information 
och kunskap och är inte begränsat till datoranvändandet i sig. Det vidgade begreppet innefattar 
även hur vi kommunicerar med varandra genom tekniken och vidare hur vi bygger upp virtuella 
nätverk, communitys och lärplattformar samt använder oss av dessa (Säljö & Linderoth, 2002).

I denna studie används begreppet IKT för informations- och kommunikationsteknologi i alla 
sammanhang, även för de organisationsbeteckningar och titlar som i fallstudiens urvalskommun 
benämns med IT.

IKT-stöd

Begreppet IKT-stöd avser i studien det stöd som ges till pedagogerna i verksamheterna för deras 
användande av IKT i undervisningen för att utveckla elevernas digitala kompetens. Stödet ses 
här som ett vidgat begrepp som innefattar allt i från fysiska förutsättningar i form av utrustning 
och teknisk support till fortbildning, mjukvaruhantering och tillgänglighet till digitala 
läromedel.

Det innefattar även de styrande ramar som finns eftersom dessa till stor del påverkar 
organisation och implementering av IKT i verksamheterna.

Multimediaklassrum

Med Multimediaklassrum avses de klassrum som är utrustade med dator, digital projektor 
och/eller interaktiv skrivtavla. En digital projektor kan anslutas till en dator och möjligöra 
visningar av datorbaserat material på klassrumstavlan. Det går även att visa information från 
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Internet i storbild.
En interaktiv skrivtavla innebär en mer interaktiv teknik som bygger på samspel med 

eleverna. Det är en klassrumstavla som går att använda kopplad till en dator med programvaror 
konstruerade speciellt för undervisning. Vissa skärmar har en touchfunktion vilket innebär att 
eleverna kan röra vid tavlan för att aktivera olika funktioner i programmen. Exempel på 
program utvecklade för inlärning kan vara övningar i grammatik eller multiplikationstabell där 
eleverna väljer rätt svar genom att röra vid de ord eller tal som kommer fram på tavlan. Olika 
ljud- och bildeffekter kopplas till de felaktiga eller rätta val eleverna gör.

I denna studie benämns även de interaktiva klassrumstavlorna som Smart Boards, vilket är 
ett inarbetat varumärkesnamn för interaktiva klassrumstavlor. Det finns även andra tillverkare 
och varumärkesnamn. Men jag väljer här att använda begreppet Smart Board eftersom 
kommunen i fallstudien använder sig av dessa tavlor och även nyttjar tillverkarens 
användarnätverk, Smartklubben (Smartklubben, 2009).

Mediotek

Med mediotek avses i studien en nätbaserad digital AV-central, där material finns tillgängligt för 
uppkopplade pedagoger. Det är oftast en webbaserad lösning, men kan även ligga på en intern 
server. Från medioteket kan pedagogerna hämta programvaror från programvarupaket eller 
strömma media i form av filmer, ljudböcker och liknande. Där finns även bildbanker och 
lektionsförslag att hämta hem till den egna undervisningen. Många mediotek har också 
fortbildning och andra utbildningar tillgängliga för pedagogerna. En stor fördel är att 
problematiken med licenser och upphovsrätter uteblir då rättigheterna till allt material ingår vid 
en anslutning till ett mediotek (Myndigheten för skolutveckling, 2007b).

Medioteken innebär ofta en ganska stor kostnad och många kommuner väljer därför att gå 
samman i olika typer av lösningar.

Digital kompetens

Digital kompetens är ett vitt begrepp som både innefattar ett användande av tekniken i sig och 
en förståelse för vad tekniken innebär i form av kritiskt tänkande och attityder. Förutom 
kunskaper om hur en dator ska användas behövs också kunskaper om hur man söker efter 
information och sovrar i den informationen man får fram. År 2006 fastslog Europeiska 
Unionen, EU, digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser unionen ska satsa på i 
framtidens utbildningssystem för ett livslång lärande.

Det finns flera olika begrepp som används för att uttrycka samma sak, exempelvis digital 
literacy, information literacy och media literacy men denna studie använder jag mig av 
begreppet digital kompetens och EU:s definition av detsamma. EU definierar digital kompetens 
enligt följande:

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 
informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 
kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT - färdigheter, 
dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, 
redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i 
samarbetsnätverk via Internet (EU, 2006, s. 15).

Sociala medier

Sociala medier är en samlande beteckning för de medier som man genom mobiltelefon, dator 
eller annan teknik använder för att kommunicera med varandra genom att vara medskapande. 
Medierna kan även användas för att sprida information. Typiska sociala medier är bloggar, 
wikis, diskussionsforum på nätet och nätgemenskaper, så kallade communitys eller mötesplatser 
på nätet (Stendahl, 2009).
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2.Bakgrund
Detta avsnitt inleds med en översikt över IKT-utvecklingen i samhället i stora drag och hur den 
snabba utvecklingen ökat kravet på effektivt användande i skolan. Vidare beskrivs några av de 
större satsningar som gjorts inom skolområdet. Sedan beskrivs de styrande ramar som finns i 
fråga om IKT och digital kompetens följt av en kort sammanfattning av IKT ur ett 
utbildningsperspektiv i Norge och Storbritannien.

Därpå berörs frågor om styrning på kommunal nivå och ledning vid omvälvande 
förändringar. Sedan följer en presentation om forskning och olika perspektiv på IKT i 
undervisningen. Avslutningsvis görs en koppling till IKT ur ett sociokulturellt perspektiv.

En tillbakablick

Den snabba utvecklingen

Under de senaste femtio åren har utvecklingen av informations- och 
kommunikationsteknologin, IKT, accelererat i samhället. Ny teknik har kontinuerligt utvecklats 
och gett möjlighet till alltmer avancerade och förfinade användningsområden och nya sätt att 
använda IKT har uppstått i så gott som alla branscher.

Idag möter de flesta arbetstagare på ett eller annat sätt en dator i sitt arbete. Digital 
kompetens har blivit till ett kompetenskrav på dagens arbetsmarknad. Ja, inte enbart på 
arbetsmarknaden, utan även i samhället i stort. I dag ska du inte bara kunna deklarera och betala 
räkningar via Internet utan även kommunicera med olika myndigheter om allt i från anmälan av 
vård av sjukt barn till bokning av tid på vårdcentralen.

Den nya tekniken har också lett till nya sätt att kommunicera. Idag möts ungdomarna i den 
virtuella världen på ett lika självklart sätt som de möts i den fysiska verkligheten. Sociala 
medier i form av chat, bloggar och communitys är vid sidan av Internet en stor del av deras 
vardag (Stendahl, 2009). Den nya tekniken finns överallt. Vi bär mobiltelefoner med oss i 
fickan som ger oss möjlighet att med några enkla knapptryckningar ta en bild och skicka iväg 
den med bifogad text till en bloggsida på Internet för att visas över hela världen. Alexandersson 
et al. (2001) talar om ett helt nytt sätt att kommunicera och menar att IKT ger oss tillgång till ett 
en mer associativ, icke-linjär kommunikationsform där människan har möjlighet att bli mer 
kreativ och friare i tanken.

IKT ger oss enorma möjligheter till kommunikation och informationsspridning. Men 
tekniken har också en baksida. Den stora möjligheten till informationsspridning kan hota såväl 
integritet som upphovsrätt vid sidan av den stora möjligheten att sprida oetiskt material. Därför 
läggs idag ett allt större fokus på attitydfrågor i de moraliska och juridiska aspekterna av IKT-
användningen, men åsikterna är många och lösningarna är inte självklara. De många 
möjligheterna i IKT-användningen ställs mot de grundlagar vi av gammal hävd värnat om i 
Sverige, grundlagar och förordningar som innefattar yttrandefriheten och tryckfriheten vid sidan 
av upphovsrätten till material (Olson & Boreson, 2004).

IKT-satsningar i skolan

I takt med att IKT-utvecklingen accelererat i samhället har också kravet ökat på effektivt 
användande av IKT i skolan. IKT har snabbt tagit sig in på skolans arena, dels genom enskilda 
lärare som av eget intresse tagit initiativ till IKT i sin undervisning och dels genom de 
nationella satsningar som genomförts på uppdrag av myndigheter och andra aktörer, exempelvis 
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Skolverket och KK-stiftelsen (Säljö & Linderoth, 2002).
Vi var i Sverige tidiga med att införa IKT i skolan. Men trots att stora resurser satsades från 

olika myndigheter och aktörer vid sidan av alla de satsningar som kommunerna själva gjorde, så 
har det i studier visat sig att användningen av IKT i undervisningen är mycket ojämn. 
Utvärderingar har visat att de satsningar som gjorts sällan lever vidare efter att ett projekt fasats 
ut. När pengarna tagit slut och tillgången till IKT-kompetenser inte längre är tillgänglig, så lever 
heller inte projektet vidare i den ordinarie verksamheten (Säljö, 2009).

De första satsningarna på att införa IKT i skolan påbörjades i början av 1970-talet men 
inleddes egentligen av en motion som lades fram i Sveriges Riksdag i slutet av 1960-talet. Efter 
ytterligare tio år kom en rapport från Skolöverstyrelsen som pekade på möjligheterna med att 
använda IKT i undervisningen för både lärare och elever. När sedan Lgr 80 kom blev datalära 
ett inslag i kursplanen för matematik. IKT i undervisningen sågs som ren teknik (Eriksson-
Zetterquist et al., 2006).

De första motiven för att införa IKT i skolan argumenterade utifrån demokratiperspektivet. 
Jedeskog (2000) menar att man bakom det demokratiska motivet finner formuleringar som 
handlar om att alla elever ska kunna hantera tekniken, oavsett kön, social bakgrund eller 
bostadsort. Alla kunna söka och kommunicera via nätet är färdigheter som jämställs med att 
kunna läsa och skriva och blir därmed något som alla elever ska ha möjlighet att få utveckla i 
skolan.

Det andra motivet, som även det användes vid de första skolsatsningarna, är att IKT måste 
införas i skolan som en förberedelse inför arbetslivet. Ett tredje motiv har varit att förbättra och 
stimulera elevernas inlärning. På slutet av 1990-talet tillkom ett fjärde motiv för användningen 
av IKT i skolan, IKT som drivkraft för förändring (Jedeskog, 2000).

Datalära på grundskolans högstadium

Den första stora satsningen på IKT i skolan gjordes av Skolöverstyrelsen mellan 1984 och 1987 
och kallades för Datalära på skolans högstadium. Satsningen innebar att alla elever på 
grundskolans senare år skulle få 80 timmars datalära om datorns funktion och uppbyggnad. 
Medel för att finansiera satsningen anslogs från staten. Men kommunerna förväntades att anslå 
ett motsvarande belopp för att kunna köpa in datorer och finansiera satsningen.

En utvärdering av satsningen visade att den i första hand resulterade i inköp av hårdvara och 
att finansieringen i snitt räckte till åtta datorer per högstadieskola (Eriksson-Zetterquist et al., 
2006; Jedeskog, 2000).

DOS

Efter Datalära på skolans högstadium följde nästa stora satsning, Datorn som pedagogisk 
hjälpmedel, även kallad Datorn i skolan, DOS. Den initierades också av Skolöverstyrelsen och 
pågick mellan 1988 och 1991.

Satsningen genomfördes på tre olika nivåer. Dels arbetade en expertgrupp på nationell nivå 
med att ta fram programvara som var pedagogiskt anpassad. Dels skapades på regional nivå 
elva centra kopplade till lärarutbildningen för att påverka utvecklingen av denna. Utöver detta 
skapades på lokal nivå 160 skolutvecklingsprojekt med syfte att fånga upp intresserade lärare 
för att ge dem möjligheter och erfarenheter av att arbeta med IKT i sin undervisning.

Utvärderingen av DOS visade att det saknades kopplingar mellan de olika nivåerna i 
projektet. Resultatet visade att enstaka lärare utvecklade program och arbetade med dessa i sin 
undervisning. Den största behållningen var att många språklärare fick upp ögonen för datorns 
möjligheter i exempelvis ordbehandling. Det visade sig också finnas utvecklingsmöjligheter 
inom praktiska eller estetiska ämnen. Däremot gick användandet inom naturvetenskapliga 
ämnen ner något under detta projekt (Eriksson-Zetterquist et al., 2006; Jedeskog, 2000).
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KK-stiftelsens satsning

1994 presenterades IT-delegationens offentliga utredning. Utredningen fastslog visionen om att 
skynda på utvecklingen från industrisamhälle till kunskapssamhälle. Utifrån denna idé inleddes 
en ny typ av satsningar på IKT i skolans värld. Fokus låg nu på att alla elever måste lära sig att 
använda IKT och att IKT skulle genomsyra de pedagogiska metoderna, hjälpa till med 
inlärningen i undervisningen samt bidra till ökad kreativitet (Eriksson-Zetterquist et al., 2006; 
Jedeskog, 2000).

Samma år bildades Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, KK-stiftelsen.
KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att främja kunskaps- och 
kompetensutbyte mellan högskola och näringsliv. Stiftelsens uppgift är att föra ut IKT i 
samhället (KK-stiftelsen, 2007). KK-stiftelsen drog nu i gång en rad satsningar ute i skolorna. 
Sammanlagt landade det i 28 större skolutvecklingsprojekt, så kallade Fyrtornprojekt, där det 
satsades sammanlagt 869 miljoner kronor. Det satsades även 198 miljoner kronor i 65 mindre 
skolutvecklingsprojekt. Andra satsningar som initierades var läromedelsprojekt och projekt 
riktade mot funktionshinder och handikapp.

Fyrtornsprojekten pågick mellan 1996 och 1999 och hade som huvudsakligt mål att öka 
kompetensutvecklingen inom IKT, bidra till skolutveckling inom IKT och sprida de lärdomar 
man fick genom projekten. Satsningen gjordes i 28 av landets 290 kommuner.

Projekten var geografiskt spridda över hela landet. En tanke med denna spridning var att de 
kommuner som inte deltog skulle få del av erfarenheterna från projekten och att de goda 
erfarenheterna skulle sprida sig genom ringar-på-vattnet-effekter (Jedeskog, 2000). Det innebar 
att övriga kommuner själva fick satsa pengar för att inte komma på efterkälken.

Sammanfattningsvis satsades det mest på kompetensutveckling i projekten. Många 
kommuner oroade sig för att de inte kunde fortsätta sina satsningar när de statliga anslagen 
försvann. En utvärdering visade också att det var svårt att sprida resultaten från 
Fyrtornsprojekten på ett effektivt sätt (Eriksson-Zetterquist et al., 2006).

Sedan starten 1994 har KK-stiftelsen satsat cirka 6,2 miljarder kronor i 1 730 projekt. 
Projekten har varit riktade mot forskningsstöd, kompetensutveckling för näringslivet och IKT-
utveckling inom utbildning och vård (KK-stiftelsen, 2007).

KK-stiftelsen drev ett forskningsprogram, LearnIT, som syftade till att studera sambandet 
mellan lärande och informationsteknik. I första hand belyser forskningen resultaten av de större 
satsningar KK-stiftelsen genomfört. Forskningsverksamheterna är organiserade utifrån att de 
ska ge stöd till kunskapsutbyte mellan samhälle, högskola och näringsliv (LearnIT, 2009).

ITiS

En av de största satsningarna på skolutveckling inom IKT som gjorts i Sverige är ITiS. Den 
startade 1999 och initierades av Utbildningsdepartementet som stått bakom delegationen IT i 
skolan. Medlen som avsattes uppgick till 1,7 miljarder kronor och målet var att nå ut till hälften 
av landets alla lärare. Det huvudsakliga syftet var att kompetensutveckla lärarna inom IKT. ITiS 
var ett komplement till KK-satsningen och syftet var delvis även att sprida erfarenheterna från 
KK-projekten. Lärare som deltagit i de tidigare KK-projekten rekryterades därför som ITiS-
kursledare.

Målet var att IKT skulle upplevas som ett lärande verktyg och lärarna som deltog fick 
kompetensutveckling i form av kurser, egen dator och arbetstid avsatt till utveckling.

Som villkor ställdes att kommunerna bidrog med tillgång till Internet och e-postadress för 
lärare och elever. Ett annat krav var att stödet och kompetensutvecklingen riktades mot hela 
arbetslag och inte mot enskilda lärare (Eriksson-Zetterquist et al., 2006).

En nationell utvärdering från 2004 visade på att ITiS medförde en förnyelse av skolarbetet 
genom användandet av IKT i kombination med ett problembaserat lärande (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007a).
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PIM

År 2005 fick Skolverket i uppgift att utveckla och tillhandahålla ett verktyg för 
kompetensutveckling i IKT-användning för lärare. År 2006 öppnades därför en webbplats för 
webbaserad kompetensutveckling i praktisk IKT- och mediekompetens, PIM. Det är en 
webbresurs i form av en webbportal öppen för pedagoger i alla Sveriges skolor (Skolverket, 
2009a).

PIM erbjuder utbildning i form av ett antal handledningar inom olika områden som ses som 
viktiga för en lärares kompetens. Handledningarna är utformade för att inspirera och instruera 
till hur IKT kan användas i undervisningen. De olika handledningsområdena är; hantera, söka, 
skriva, kommunicera, bild, ljud, presentera, planera, video samt lärresurser (Skolverket, 
2009a).

Området hantera ger handledning i hur pedagogen ska hantera datorn, organisera filer, 
bränna CD-skivor, använda ett USB-minne mm. Söka ger handledning i hur man navigerar och 
hittar på Internet, hittar användbara webbplatser och ger en orientering i hur man tänker 
källkritiskt. Skriva går igenom ordbehandling med dator. Kommunicera ger handledning i vad 
pedagogen känna till om e-post, forum och communitys, hur man skyddar sig mot virus och 
trojaner och hur man chattar och bloggar. Handledningen i bild ger kunskaper i digital 
bildhantering och om hur man för över bilder från en digitalkamera. Ljud ger kunskaper i digital 
ljudhantering och laglig nedladdning av ljud och musik. Presentera ger kunskaper i digital 
presentationsteknik och pedagogerna får lära sig att skapa presentationer och bildspel. Planera 
går igenom hur man kan använda datorn för att strukturera och planera genom att göra scheman, 
listor, kalkylblad och diagram. Handledningen i video ger kunskaper i digital videofilmning och 
redigering. Slutligen ger området lärresurser kunskaper i hur man lär sig att hitta, använda och 
strukturera pedagogiska lärresurser på Internet. Varje handledning är vidare uppdelad i olika 
kunskapsnivåer (Skolverket, 2009a).

Undervisningsmaterialet är konstruerat av pedagoger och består av instruerande texter och 
filmer som fördjupar och stödjer inlärningen. Syftet med PIM är att pedagogen ska bli trygg 
med sin dator och kunna använda den i undervisningen på ett kreativt och konstruktivt sätt. 
Upplägget ger färdigheter i hantering av olika programvaror och har övningar anpassade till 
pedagoger som ger idéer och inspiration i hur man kan använda IKT i skolan.

Materialet är omfattande och bygger på en femstegsmodell där man kan uppnå olika 
kompetensnivåer. De olika nivåerna är följande; individnivå, arbetslagsnivå, undervisa elever, 
resurs på skolan samt resurs i kommunen. Studierna genomförs som enskilda självstudier på 
webbplatsen, i grupp på arbetsplatsen eller i grupp handledd av kommunens IKT-pedagog.

Det finns även möjlighet att examinera sin kompetens och få ett diplom på sitt kunnande. 
Examinationen sker helt och hållet i kommunens regi och genomförs av en PIM-utbildad 
examinator i kommunen. Kommunerna erbjuds en egen kommunwebbplats på PIM för 
hanteringen av de lärare som ska examineras.

För att vara med i upplägget ställs vissa krav på kommunen. För det första måste de själva 
avsätta resurser för att skapa en organisation kring detta, med IKT-pedagoger som ansvarar för 
grupphandledningar och examination. För det andra måste de ha upprättat mål för hur många 
pedagoger som ska utbildas på de olika nivåerna och över hur lång tid detta ska pågå. När 
måldokument och organisation är upprättat skrivs en överenskommelse mellan kommunen och 
Skolverket (Skolverket, 2009a).
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De styrande ramarna

Nyckelkompetens för livslångt lärande

År 2006 definierade EU ett antal nyckelkompetenser som anses viktiga för unionens 
medborgare i ett livslångt lärande. Åtta nyckelkompetenser av vikt att satsa på i de framtida 
utbildningssystemen listades. Alla kompetenser ses som lika viktiga och överlappar varandra 
rent kunskapsmässigt (EU, 2006):

1. Kommunikation på modersmålet.
2. Kommunikation på främmande språk.
3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
4. Digital kompetens.
5. Lära att lära.
6. Social och medborgerlig kompetens.
7. Initiativförmåga och företagaranda.
8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Alla kompetenser ska genomsyra framtidens utbildningssystem och bli en viktig del av skolans 
uppdrag. En av de åtta grundläggande nyckelkompetenserna för livslångt lärande är digital 
kompetens. I den grundläggande digitala kompetensen lyfter man fram kunskaper, färdigheter 
och attityder som en del av kompetensen (EU, 2006).

Kunskaper

Till kunskaper i digital kompetens räknas det tekniska handhavandet. Man behöver förstå hur 
tekniken fungerar, hur tekniken kan användas och vilken roll den har i samhället, arbetslivet och 
hemmet.

Det är också viktigt att förstå hur man hanterar programvaror och hur man tillämpar dem i 
olika användningsområden. Vidare måste man förstå teknikens möjligheter i form av kreativitet 
och innovationer. Dessutom måste man ha kunskap om riskerna med IKT användning och 
känna till de etiska och juridiska principer som gäller. EU fastslår bland annat:

Här ingår centrala datortillämpningar som ordbehandling, kalkylprogram, 
databaser, lagring och hantering av information samt kunskaper om de 
möjligheter och eventuella risker som skapas genom användningen av Internet 
och kommunikation via elektroniska medier (e-post, nätverksverktyg) för arbete, 
rekreation, informationsdelning och samarbetsnätverk, lärande och forskning 
(EU, 2006, s. 16).

Färdigheter

Till färdigheterna i digital kompetens räknas förmågan att söka information och vidare att kunna 
samla in och bearbeta den. Dessutom måste man kunna sortera och sovra i all information man 
får fram.

Man behöver vidare ha färdigheter i att kunna producera och redovisa och förstå den 
information man har samlat in. Utöver detta måste man ha färdigheter i att använda Internet och 
använda Internetbaserade tjänster. Man behöver även färdigheter i att kunna använda IKT som 
stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation. När det gäller färdigheten kritisk tänkande 
fastslår EU bland annat följande:
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De färdigheter som behövs är förmågan att söka fram, samla in och bearbeta 
information och använda den på ett kritiskt och systematiskt sätt och att kunna 
bedöma dess relevans och skilja mellan den fysiska och virtuella verkligheten, 
samtidigt som man är medveten om de samband som finns mellan dem
(EU, 2006, s. 16).

Attityder

Den digitala kompetensen innefattar även vilka attityder man har till IKT. Att ha en kritisk och 
reflekterande attityd i förhållande till den information som finns tillgänglig i medierna är viktig. 
Likaså ett ansvarsfullt användande av IKT. Attityder handlar till stor del om förhållningssätt. I 
fråga om engagemang i olika nätgemenskaper fastslår EU:

Ett intresse för att engagera sig i olika grupper och nätverk för kulturella, sociala 
eller yrkesrelaterade ändamål stöder också den här kompetensen
(EU, 2006, s. 16).

IKT i Norge och Storbritannien

De nordiska länderna var tidiga med att införa IKT i undervisningen och här ligger Norge i 
framkant vad gäller datoranvändande i skolan. Norge beslutade redan 2004 att IKT skulle vara 
en av fem grundläggande baskompetenserna i den Norska skolan. I den nya läroplanen som 
infördes 2006 finns inskrivet att digital kompetens ska genomsyra alla ämnen utifrån ämnenas 
egna förutsättningar. Den digitala kompetensen definieras som två viktiga huvudområden, IKT-
kompetensen och informationskompetensen (Kunskapsdepartementet, Norge, 2009; Skolverket, 
2008).

I framkant ligger också Storbritannien som under lång tid fokuserat på IKT och lärande. Den 
brittiska regeringen har satsat stora pengar på IKT i skolan. Motivet har varit att öka 
utbildningsnivån hos medborgarna (Skolverket, 2008). Storbritannien har tidigt infört 
interaktiva klassrumstavlor och har en lång rad utvecklade pedagogiska programvaror för dessa. 
Stora satsningar har även gjorts på färdiga digitala läromedelsresurser som kan användas av 
pedagogerna i undervisningen (Jewitt, 2005).

De nationella styrdokumenten

I Sverige är den digitala kompetensen inte uttryckligen fastslagen som en kompetens i 
läroplanen. Men Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att utforma ny läroplan och kursplan 
för samtliga skolformer inom den obligatoriska skolan. I framtiden ska det finnas en egen 
läroplan för varje skolform. En tydlig förändring i förhållande till den gamla läroplanen blir att 
de generella kompetenser varje elev bör ha utvecklat när de lämnar skolan skrivs in i planen och 
att de gamla strävans- och uppnåendemålen försvinner (Skolverket, 2009b).

Inför dessa förändringar arbetar en arbetsgrupp från Skolverket och KK-stiftelsen med ett 
förslag på hur digital kompetens ska definieras utifrån EU:s framskrivning av de åtta 
nyckelkompetenserna för att sedan föras in i den kommande läroplanen som ska vara färdig 
2011 (Skolverket, 2008; KK-stiftelsen, 2007).

Även om digital kompetens inte är fastslagen i läroplanen som en baskompetens så finns det 
skrivningar i tidigare styrdokument som fastslår vikten av att använda IKT i skolan. År 1994 
tillsatte regeringen IT-kommisionen för att främja för en bred användning av informationsteknik 
i Sverige. Kommissionen betonade en stor tilltro till IKT som ett medel för att förbättra 
inlärning, öka kreativitet och utveckla pedagogiken. Den hävdade att:
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alla elever i skolan ska lära sig använda IT. På så sätt kan undervisningsmiljön 
förnyas, pedagogiken utvecklas och inlärningen förbättras. Därmed frigörs 
kreativiteten hos både lärare och elever. Det ger ökade möjligheter till personlig 
utveckling och framgång i yrkeslivet (SOU 1994:118, s. 10).

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet tar också upp de kunskaper eleverna bör uppnå i 
förhållande till IKT-användning i skolan. Men skrivningen i läroplanen är inte lika fyllig. I Lpo-
94 fastslås följande när det gäller mål att uppnå i grundskolan:

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har kunskaper 
om medier och deras roll... samt ...kan använda informationsteknik som ett 
verktyg för kunskapssökande och lärande (Lpo-94, s. 10).

År 2000 reviderades kursplanerna för grundskolan. I och med detta blev skolans ansvar för 
kreativa uttrycksformer något tydligare. Samtidigt utvecklades också målen i fråga om att 
arbeta med film och medier (Skolverket, 2008). De ämnen som ska ansvara för att utveckla 
dessa måluppfyllelser är svenska, bild och samhällsorienterande ämnen (Olson & Boreson, 
2004). I kursplanen för svenska fastslås till exempel följande mål att sträva mot:

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar 
förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig 
kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, 
kritiskt granska och värdera olika källor och budskap
(Kursplan för svenska, 2000).

Det finns även en skrivning i grundskoleförordningen som lyfter fram att skolan ska anpassa 
sina lokaler och utrustning till en tidsenlig utbildning.

4 § Grundskolan skall ha ändamålsenliga lokaler. Den skall också ha utrustning 
som behövs för en tidsenlig utbildning (Grundskoleförordningen 1994:1194).

Styrning på kommunal nivå

Men hur ställer sig då skolan som institution till alla dessa styrande ramar och krav på införande 
av IKT i skolan? Eriksson-Zetterquist et al (2006) talar om att organisationer som konfronteras 
med krav på att förändras eller förbättras inte alltid lever upp till dessa förändringar. Många 
krav som ställs i från samhället har karaktären av tillfälliga och övergående fenomen. Det är 
dessutom många gånger krav som skulle kunna störa organisationens operativa verksamhet vid 
ett införande. Det är vidare vanligt att utvärderingar fastslår att utvecklingssatsningarna inte har 
lett fram till det resultat man önskade vid införandet.

En fråga som ständigt är aktuell i vårt samhälle är hur skolan ska ledas och styras. Eftersom 
skolan är en offentlig angelägenhet som de flesta har synpunkter på, så debatteras skolfrågor 
ofta på den offentliga arenan. Skolan har som organisation genomgått många reformer. Den har 
gått från statlig huvudman till kommunalisering. Många nya myndigheter som är kopplade till 
skolfrågor har tillkommit och andra har lagts ner. Sahlin och Waks (2008) påtalar att skolan 
består av ett komplicerat samspel av olika aktörer, initiativ, intressen och tilltag. Vidare 
beskriver de hur stärkt statlig kontroll, nätverksstyrning och professionalisering samspelar i ett 
komplext samspel:
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Både för dem som söker styra och för dem som blir styrda behövs nya 
beskrivningar, bilder och angreppsätt för att navigera genom det förändrade 
styrlandskapet; för att begripa vad som sker och med vilka möjliga effekter... 
Vidare föranleder de statliga ambitionerna – att stärka lärarprofessionen och 
samtidigt öppna upp dess kärnverksamhet för extern granskning – frågor kring 
kopplingen mellan statlig kontroll och styrning och professionens möjligheter att 
agera autonomt
(Sahlin & Waks, 2008, s. 72).

Sahlin och Waks (2008) pekar också på att under den tid som gått sedan Skolverket bildades har 
skolans förändring fortskridit. Dels genom en betoning av skolans och lärarkårens 
professionalisering, dels genom en stärkt styrning som samtidigt utmanat den professionella 
styrprincipen.

Eriksson-Zetterquist et al. (2006) talar om att IKT-införande i skolan handlar om mer 
radikala och långsiktiga förändringar än vad som syns när man enbart fokuserar på IKT-
satsningar och tidsbundna utvecklingsinsatser. De menar vidare att man i det första steget 
försöker integrera IKT så att den bekräftar skolans identitet. När sedan IKT blivit en del av 
verksamheten bidrar den till att verksamheten omtolkas i sig. Detta är en långsam, långsiktig 
process. Ställt mot detta finns det sedan en rad intressenter och aktörer som kräver snabba 
resultat.

Jedeskog (2000) menar att det i huvudsak finns två vägar att introducera nyheter i skolan, 
dels genom externa aktörer och dels genom aktörer i skolan. När förändringarna införs av 
externa aktörer genomförs de ofta utifrån ett top-down-perspektiv. Det innebär att 
förändringarna trycks ut i organisationen. Den andra vägen att införa förändringar görs genom 
ett bottom-up-perspektiv. Då dras istället förändringarna ut i organisationen utifrån efterfrågan 
och behov. Det finns även en tredje, mer ovanlig, väg att gå vid introducerandet, att låta 
förändringen initieras samtidigt av externa aktörer och pedagoger. Jedeskog (2000) påpekar 
vidare att de beslut som fattades om datoranvändning i skolorna i mitten av 1980-talet är 
exempel på top-down-styrning av skolan utifrån aktörer på nationell nivå. Då förankrades aldrig 
besluten hos lärarna i verksamheterna trots att det var de som skulle verkställa besluten.

Eriksson-Zetterquist et al. (2006) framhåller att styrningen av skolan blivit alltmer 
centraliserad. IKT-implementeringen i skolorna har påverkat styrningen av dem, genom att 
tydligare integrera skolorna i en allmän kommunal styrlogik. Centralt styrda IKT-enheter som 
ansvarar för den tekniska implementeringen har bildats i de flesta kommuner. Men deras roll är 
sällan att lägga sig i det pedagogiska arbetet. Det är stor skillnad mellan den tekniska och den 
pedagogiska implementeringen av IKT i skolorna. Den tekniska implementeringen styrs av 
IKT-verksamheterna och besluten fattas på central nivå. Därmed sätts till viss del villkoren för 
IKT-implementeringen utanför skolans och det pedagogiska arbetets ansvarsområde.

Den pedagogiska implementeringen styrs däremot av den centrala skolledningen och går inte 
alltid hand i hand med den tekniska implementeringen. Ofta decentraliseras implementeringen 
av IKT till de enskilda skolledarna eller till IKT-pedagoger på skolorna om det finns några. 
Eriksson-Zetterquist et al. (2006) påtalar vidare:

Även om det finns en tydlig, centraliserad styrning av den tekniska 
implementeringen av IT, är motsvarande IT-pedagogiska styrning och 
implementering desto mer otydlig. Vem som har makten över den pedagogiska 
IT-implementeringen i skolorna är överlag oklart... Det förefaller inte finnas 
något intresse av att skapa en sådan styrning från central kommunal nivå, varken 
vad gäller kommunledning eller diverse IT-grupperingar
(Eriksson-Zetterquist et al., 2006, s. 175).
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Tondeur, van Keer, van Braak och Valcke (2007) anser att det finns ett tydligt samband mellan 
IKT-policies och klassens användande av IKT och vidare att dessa planer har en stor potential i 
skolan: 

What emerged from the analyses was that school-related policies, such as an ICT 
plan, ICT support and ICT training have a significant effect on class use of ICT. 
In addition, the findings from the interviews indicate that school policies are 
often underdeveloped and underutilized (Tondeur et al., 2007, s. 1).

Ledning vid omvälvande förändringar

En annan viktig aspekt vid IKT-användning i skolan är ledarskapet. Hur leder man en 
skolorganisation in i en så pass omvälvande förändring som en övergång från industri- till 
kunskapssamhälle med ett ökat IKT-användande och krav på digital kompetens?

Lewin (1948) pekar på vikten av att använda sig av förändringsledning vid omvälvande 
förändringar. Ett tydligt ledarskap som aktivt arbetar för att skapa engagemang är av stor vikt i 
denna process. Lewin myntade begreppet gruppdynamik och kopplade ihop 
beteendevetenskapliga metoder med analysen av sociala problem. I sin fältteori utvecklade han 
en klassisk förändringsmodell som beskriver hur förändringens faser är uppbyggda.

Utgångspunkten för Lewins fältteori är fenomenologisk, vilket innebär att man måste ta 
individens upplevelser och tolkningar med i beräkningen för att förstå dennes beteende och 
agerande i en viss situation (Nilsson, 1996). Det grundläggande begreppet i fältteorin är 
livsrummet, eller det psykologiska fältet, där personen själv och dennes omgivning ingår. En 
individs handlingar kan inte enbart förklaras utifrån inre eller yttre faktorer utan från ett samspel 
mellan yttre och inre drivkrafter. Lewin (1948) menar att man kan se individen och gruppen 
som krafter som strävar åt olika håll, det finns krafter som verkar som medkrafter eller 
motkrafter. Dessa krafter kan motverka varandra och leda till status quo, något man måste vara 
medveten om vid större förändringar. Lewin hävdar:

No change of conviction on any specific point can be established in more than 
an ephemeral way so long as the individual has not given up his hostility to the 
new set of values as a whole, to the extent of having changed from hostility at 
least to open-mindness (Lewin, 1948, s. 66).

Lewin (1948) utvecklade vidare en förändringsmodell som är uppbyggd utifrån fyra faser 
individer i en grupp genomgår vid förändringar:

Den första fasen handlar om medvetenhet, när gruppen kommer i kontakt med det nya och 
blir medvetna om den förestående förändringen. De negativt motverkande krafterna kan här 
vara omedvetenhet och förvirring.

Den andra fasen handlar om förståelse för förändringen, när gruppen förstår förändringens 
innebörd och får en positiv syn på förändringen. Motverkande krafter är här en negativ syn på 
förändringen och att man inte ger sitt stöd till införandet.

Den tredje fasen handlar om acceptans, nu har gruppen viljan att förändras. Motverkande 
krafter är här ett uttalat motstånd under det initiala förändringsskedet.

Den fjärde fasen handlar om engagemang, när gruppen själv är engagerad i 
förändringsarbetet. Motverkande krafter är här ett uttalat motstånd mot införandet.

Lundmark (2000) talar om med- och motkrafter i skolans värld. Hon menar att man utifrån 
begrepp som skolutveckling och pedagogiskt nytänkande kan tala om mer eller mindre slutna 
miljöer. I vissa miljöer finns en öppenhet och en strävan vidare mot sådant som ännu är oprövat, 
i dessa miljöer finns eldsjälarna. Andra miljöer är mer slutna och där uppbådar man en mindre 
grad av engagemang. Lundmark hävdar att i de senare miljöerna är det nödvändigt att streta 
emot förändringar:
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På flera håll i de lokala kontexterna finns således motstånd mot olika slag av 
förändringar. En förändringsprocess där några puffar på och några stretar emot 
kan leda till låsta positioner inom skolan (Lundmark, 2000, s. 130).

Utmaningar i klassrummet

Förutom ett tydligt ledarskap med fokus på engagemang så är även pedagogens förhållningssätt 
en viktig faktor för hur IKT-användningen ser ut i klassrummet. Ett flertal undersökningar visar 
på att de inte är de styrande ramarna eller de fysiska förutsättningarna i form av utrustning som 
avgör hur eller om pedagogen använder sig av IKT i sin undervisning. Det handlar snarare om 
ifall pedagogen har en tydlig pedagogisk idé vid användandet (Jedeskog, 2000).

Enligt studien IT i skolan 2006 – attitydundersökning så ser lärare i högre grad hinder för att 
använda Internet i undervisningen än vad eleverna och skolledarna gör (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007a). De hinder lärarna ser för IKT användning är: För få datorer, bristande 
lärarkompetens och för dålig utrustning vid sidan av bristen på pengar.

Men samtidigt syns en stadigt ökande tilltro till IKT. År 2006 gjorde KK-stiftelsen en 
undersökning som visar att elevernas och lärarnas tilltro till IKT stadigt ökar. Bland eleverna är 
det 75 procent som tycker att de har stor nytta av IKT i skolarbetet och bland lärarna anser 60 
procent att IKT är ett bra pedagogiskt verktyg (KK-stiftelsen, 2007).

Den nya tekniken ger pedagogiska vinster. Men samtidigt ställer den nya krav på lärarna. 
Fernström, Gullstrand & Söder, (2008) påtalar att det onekligen kan verka oöverstigligt för alla 
lärare att ta sig an en så omfattande och oöverblickbar utveckling. De menar vidare att det krävs 
ett visst mått av mod av en lärare för att använda IKT i sin undervisning. Eleverna kan så 
mycket mer och det är lätt att känna sig underlägsen och tro att man som lärare inte har något 
att lära ut till sina elever. De säger vidare att:

För att införa digitala möjligheter i sitt klassrum bör läraren ha en medveten 
strategi att ta en sak i taget, visa tålamod och erövra områden som utmanar den 
egna digitala kompetensen steg för steg. Att sätta upp stegvisa mål ...och att 
utveckla sitt kunnande område för område bör rimligen ha goda utsikter att 
lyckas (Fernström et al., 2008, s. 13).

Jedeskog (2000) visar i sin undersökning att lärare kan uppfatta datorn som ett hot mot sin 
autonomi och därmed inta ett avståndstagande förhållningssätt till IKT i undervisningen. Här 
pekar Säljö (2009) på hur användandet av IKT i lärsituationen påverkar lärarrollen till att gå 
från en lärarstyrd undervisning till en mer elevcentrerad stöttande och coachande funktion:

Man kan tycka vad man vill om denna utveckling men konsekvenserna för 
lärande och kunskapsutveckling är tydliga. Civilisationens sparade kapital håller 
på att förändras och i medieekologin finns också en annorlunda pedagogik 
(Säljö, 2009, s. 25).

Tidigare forskning
Den tidigare forskning som gjorts inom området IKT kopplat till skolan har visat på en komplex 
bild av IKT-användandet i undervisningen. Inget entydigt positivt samband i förhållande till 
inlärning har kunnat påvisas (Alexandersson et al., 2001; Larsson, 2002). Däremot har man 
kunnat påvisa positiva effekter när det gäller elevernas motivation när de får använda IKT som 
stöd i sin inlärning.

Man har också funnit att elevernas samarbete ökat när de arbetar framför en dator. De 
samarbetar i mycket högre grad och intar andra roller än vad de gör i ett grupparbete där 
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traditionella redskap i form av papper och penna används (Säljö & Linderoth, 2002; Larsson, 
2002).

Samtidigt finns det också studier som pekar på att det inte är elevernas IKT-användning i sig 
som ger det positiva resultatet, utan att det är mer beroende av att läraren har en tydlig 
pedagogisk idé i lärsituationen (Jedeskog, 2000).

Warschauer (2003) påpekar att det som är viktigt inte i första hand är den fysiska tillgången 
till datorer och Internet utan snarare människors möjligheter att nyttja tekniken i ett 
meningsfullt socialt användande.

Teknologisk utopi eller mediepanik?

Forskningen om IKT i undervisningen genomsyras av två olika perspektiv. Aarsand (2008) 
kallar de olika perspektiven för teknologisk utopism respektive mediepanik och menar att de 
kan ses som två ytterligheter.

Den teknologiska utopismen framställer IKT som en undervisningsrevoulution där barn ses 
som självklara användare av tekniken. Barnen är bättre rustade att möta tekniken än vuxna och 
relationen mellan barn och datorer framställs som oproblematisk. En vanlig föreställning är att 
barn lär de vuxna tekniken. En framträdande forskare som företrätt detta perspektiv är Papert. 
Enligt Papert (1996) kan datorerna komma att förändra människors sätt att lära:

Det är inte bara fråga om förändringar i läroplaner eller provresultat. Det handlar 
också om förändringar av de mänskliga relationer som har mest att göra med 
lärandet: förhållandet mellan generationer inom familjen, förhållandet mellan 
lärare och elev och förhållandet mellan människor med gemensamma intressen... 
Jag är övertygad om att sättet på vilket barn lär sig saker kommer att förbättras 
på ett dramatiskt vis och jag hamnar ofta i diskussioner med dem som menar att 
datorer inte kan bidra med något till pedagogiken (Papert, 1996, s. 28).

Den andra ytterligheten är mediepaniken. Den framställer barnet som sårbart i förhållande till 
det omgivande samhället och IKT. Barnet kan ta skada och behöver skyddas. Enligt Aarsand 
(2008) uppstår mediepaniken när nya medier introduceras på den sociala arenan. Något som 
genomgående skett genom historien när nya medier tagits i bruk.

Det här perspektivet tar fasta på att teknikens betydelse för skola och samhälle är starkt 
överdriven och att skolarbete utvecklas stegvis på ett mer evolutionärt sätt (Säljö, 2009). En 
företrädare för detta perspektiv är Cuban som tar upp frågan om fler datorer verkligen ger oss 
bättre hjärnor. Cuban (2001) ställer sig frågan om datorer i skolan verkligen är värt 
investeringen:

Without such major changes in the basic structures and processes that have 
influenced both urban and suburban teaching practices for many decades, only 
minor alterations in classroom practice will occur, no matter how much money is 
sunk into information technology (Cuban, 2001, s. 181).

Att se digital kompetens ur ett sociokulturellt perspektiv

Det finns ytterligare ett perspektiv som går att koppla till IKT i lärsituationen, det 
sociokulturella perspektivet. Perspektivet tar inte ställning till om IKT är överskattat eller 
underskattat i dagens skola. Det handlar istället om att se IKT som en del av samhällets 
utveckling och att skolan behöver förhålla sig till IKT i lärsituationen utifrån att det är en del av 
vår kultur.

Utan att individer lär, kan kollektivet inte heller lära (Säljö, 2005). Det är det individerna lär, 
kollektivet lär. Men för att förstå individen kan man heller inte plocka ut individen ur sitt 
sociala sammanhang. Säljö hävdar:
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Man kan inte enbart fokusera på individen som en isolerad person. Man måste 
analysera aktiviteter, hur individer agerar i dessa och vilka erfarenheter de gör, 
det vill säga hur människor skapar mening om vad de är med om
(Säljö, 2005, s. 66).

I ett sociokulturellt perspektiv samspelar människa och miljö. Människans tänkande och lärande 
både påverkar och påverkas av den omgivande miljön och det sammanhang man befinner sig i. 
Kontexten har en avgörande betydelse för utvecklingen. Som ett viktigt inslag i det 
sociokulturella perspektivet ses de redskap och verktyg människan utvecklar för såväl fysiska 
som intellektuella syften. Människans sätt att lära är kopplade till teknik och den materiella 
delen av vår kultur (Rystedt & Säljö, 2008).

De fysiska redskapen ses som artefakter, en förlängning av människans egen förmåga. 
Exempel på fysiska artefakter är penna, miniräknare, klocka och lexikon, uppfinningar som 
flyttat ut och utvidgat människans kunskap och funktion i ett redskap. Vi är inte längre beroende 
av att hålla allt i minnet. Artefakter som lexikon och miniräknare gör att vi får tillgång till ett 
enormt ordförråd i form av betydelse och stavning eller möjlighet att räkna ut tal som förut varit 
omöjliga att hantera. Vidare finns det intellektuella, eller semiotiska, redskap. Exempelvis är 
svenska språket eller tidmätningen, redskap som förändrat människans sätt ett tänka och förstå. 
Vår kultur utvecklas genom historien och våra nya redskap konstrueras utifrån dem som redan 
finns. Det sociokulturella perspektivet är bland annat influerat av Vygotskijs (1999) tankar om 
att kunskap uppstår genom individers samspel.

Vygotskij (1999) talar om mål och hävdar att målet i sig inte är en förklaring till en process 
som uppstår, utan att det snarare är med hjälp av de medel individen använder sig av för att 
utföra en psykologisk operation en målinriktad verksamhet fullbordas. Han hävdar vidare:

Därför kan vi inte heller på ett tillfredställande sätt förklara arbetet såsom en 
människas målinriktade verksamhet genom att säga att det uppstår genom de mål 
och uppgifter som hon ställs inför, utan vi måste förklara det med hjälp av de 
verktyg som används och de speciella medel som krävs för att arbetet ska kunna 
utföras. Sålunda är det frågan om vilka medel en människa använder sig av för 
att kunna tillägna sig ett visst beteende som är den centrala när det gäller att 
förklara alla högre former av beteende (Vygotskij, 1999, s. 177).

Säljö & Rystedt (2008) påpekar att det grundläggande i ett sociokulturellt perspektiv är att de 
fysiska och intellektuella redskapen medierar verkligheten för människor i konkreta 
verkligheter. Begreppet mediering är ett centralt begrepp och innebär att vårt tänkande och vår 
föreställningsvärld är både framvuxna ur och färgade av vår omgivande kultur och dess 
redskap.

Det sociokulturella perspektivet i skolans undervisning handlar huvudsakligen om samspelet 
mellan lärande och materiell kultur på individuell och samhällelig nivå (Rystedt & Säljö, 2008). 
I detta perspektiv kan man se IKT som artefakter i en materiell kultur men även som ett uttryck 
för intellektuella redskap.

Säljö (2000) talar om att IKT innehåller redskap som kan tjäna som stöd för lärprocesser i 
skolans värld. Han lyfter fram komponenter som i ett sociokulturellt perspektiv delvis är nya – 
interaktiviteten mellan människa och dator, möjligheten att visualisera abstrakta företeelser och 
möjligheterna att göra simuleringar av verkligheten. Han påpekar vidare att även om försöken 
att införa informationstekniken har stött på hinder så befinner vi oss ändå i en brytningstid vad 
gäller vårt sätt att lära, hantera information och kommunicera kunskaper:
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Men detta är inte samma sak som att införa en fix och färdig informationsteknik 
i skolan, utan vad skolan har att förhålla sig till är konsekvenserna av en större 
kulturell omvälvning där digitaliseringen och nya medier är kärnan och 
informationsexplosionen ett av flera symptom. Den nya tekniken är inte längre 
ny. Ungdomar – och många i medelåldern – lever, lär och uttrycker sig i en värld 
av datorer, mp3-spelare, alltmer potenta mobiltelefoner och sofistikerade 
programvaror. Detta är deras teknik för att kommunicera, läsa, räkna, minnas, 
roa sig och göra en hel mängd andra saker (Säljö, 2009, s. 24).

Appropriering

När individen har lärt sig att behärska redskapet så till den höga grad att det blivit till en naturlig 
del av vår omgivning har vi uppnått det Säljö (2005) benämner appropriering.

Säljö (2005) beskriver hur appropriering sker genom ökad koordination mellan redskap och 
användare. I första steget sker en initial kontakt, här prövar man sig fram och är beroende av 
yttre stöd. I nästa steg sker en systematisk prövning och en mer intensiv användning. Man får en 
ökad insikt och minskat beroende av yttre stöd. Nästa steg är appropriering. Man uppnår en viss 
behärskning av redskapet och klarar av att förklara redskapet för en nybörjare. Det sista steget 
innebär naturalisering. Nu är redskapet transparent för brukaren. Det tas för givet och är en 
naturlig del av vår omvärld.
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3.Syfte och metod
I följande avsnitt beskrivs inledningsvis undersökningens syfte utifrån problemområde. Därefter 
görs en genomgång av de metoder som legat till grund för undersökningen. Sedan görs en 
genomgång av urval och bakgrund för urvalskommun och utvalda informanter. Vidare 
presenteras den teoretiska referensram som använts som utgångspunkt för tolkningen i analysen 
av studiens resultat. Sedan förs ett resonemang kring etiska ställningstaganden i studien. 
Avsnittet avslutas med en metoddiskussion där eventuella metodproblem och studiens 
tillförlitlighet diskuteras.

Syfte
Digital kompetens är en av de grundläggande nyckelkompetenser som ska genomsyra 
framtidens utbildningssystem. I uppdraget att utveckla den digitala kompetensen i ett långsiktigt 
perspektiv behövs det förutom tydliga styrdokument och strategier en medveten didaktik inom 
området som bygger på forskning såväl som praktiska erfarenheter. Det är, vid sidan av tydliga 
styrdokument och strategier, viktigt för lärare att ha tillgång till goda pedagogiska idéer i sitt 
arbete. 

Mot denna bakgrund blir det därför intressant att lyfta fram och beskriva hur en kommun 
byggt upp och implementerat IKT-stöd till pedagoger i deras arbete med att utveckla elevernas 
digitala kompetens.

Syftet med denna undersökning är att genom en fallstudie beskriva hur en kommun 
implementerar IKT-stöd i grundskoleverksamheten för att stötta pedagoger i deras arbete att  
utveckla elevernas digitala kompetens.

Metod

Val av ansats och metod

För att undersöka hur en kommun implementerat sitt IKT-stöd i grundskoleverksamheten för att 
utveckla elevernas digitala kompetens har jag valt att genomföra en deskriptiv fallstudie. 
Studien har genomförts i en mellansvensk kommun i östra Svealand och bygger på kvalitativa 
intervjuer med nyckelpersoner i form av två skolledare, två centralt anställda IKT-pedagoger, en 
skolchef samt en biträdande IKT-chef.

Ansatsen i denna studie är fenomenologisk och utgörs av en deskriptiv fallstudie av hur en 
kommun implementerar sitt IKT-stöd till pedagogerna i grundskoleverksamheterna. 
Fenomenologin har sina rötter i Amerikansk samhällsvetenskap och bygger på uppfattningen att 
upplevelsen är det centrala. Fenomenologi innebär studier av människors upplevelser och 
föreställningar vilka sammanfattas i världsbilder eller tankemönster (Wallén, 1993). 
Verkligheten är sådan som den omedelbart upplevs. Individen upplever världen som verklig och 
handlar därefter. Fenomenologin ligger nära social interaktionism där man betonar att jaget 
utvecklas i ett socialt samspel med omgivningen. Fenomenologisk forskning har vidare vuxit 
fram som en forskningsgren inom den pedagogiska forskningen. En vanlig metod inom 
fenomenologin är djupintervju. Merleau-Ponty (1997) talar om fenomenologin utifrån ett 
kroppsligt perspektiv. Kroppens upplevelse, varseblivningen, samspelar med omgivningen och 
ger oss vår egen sanning. Merleau-Ponty säger vidare:
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Vår varseblivning leder fram till föremål, och så snart föremålet är konstituerat 
framstår det som grunden till alla de erfarenheter vi haft eller skulle kunna ha av 
det. Till exempel ser jag grannhuset ur en viss synvinkel ... Huset självt är ingen 
av dessa framträdelseformer, det är, som Leibniz sade, den geometriska 
projektionen (géométral) av dessa perspektiv och av alla möjliga perspektiv, det 
vill säga det perspektivlösa led varifrån alla hus kan härledas, det är huset sett 
från ingenstans
(Merleau-Ponty, 1997, s. 13).

I mitt val av undersökningsmetod har jag valt att göra en fallstudie. Fallstudien är vanlig som 
undersökningsmetod när man vill undersöka processer eller göra beskrivningar av en situation 
(Halvorsen, 1992). En fallstudie gör inte anspråk på att vara generaliserande utan görs utifrån 
analytiska syften och ger som metod möjlighet att samla in data med många variabler. Ansatsen 
börjar sällan med bestämda hypoteser, syftet är snarast att ge en intensiv beskrivning av ett 
socialt system för att på så sätt skapa en helhetsförståelse.

Urval av kommun

Urvalet i denna studie har gjorts genom ett strategiskt urval (Halvorsen, 1992). Syftet med ett 
strategiskt urval är främst att få urval som täcker in enheter med olika perspektiv. Detta är enligt 
Halvorsen (1992) den urvalsmetod som är att föredra när urvalet som ska göras är litet. Det är 
också den vanligaste metoden när man genomför informantintervjuer. Metoden väljs främst för 
att den säkrar kvaliteten på informationen från ett urval av informanter inom en social sfär som 
man vill studera. Då brukar man välja de informanter som har de största kunskaperna eller kan 
uttrycka sig bäst (Holme & Solvang, 1991).

Eftersom undersökningen fokuserar på att göra en beskrivande fallstudie av hur en kommun 
implementerat IKT-stöd i grundskoleverksamheten för att stötta pedagoger i deras arbete att 
utveckla elevernas digitala kompetens, så förutsätter detta att det är en kommun med en 
medveten strategi för hur IKT-stödet till pedagogerna ska implementeras. Då detta skiljer sig åt 
mellan olika kommuner i Sverige har jag valt att genomföra fallstudien i en kommun som 
uttalat valt att kompetensutveckla sina pedagoger i skolverkets PIM-satsning.

Genom att välja en av de första kommuner som ingick ett avtal med skolverket om PIM-
utbildning av sina pedagoger har jag försäkrat mig om att har en medveten strategi i 
implementeringen av sitt IKT-stöd. Urvalskommunen är en mellanstor kommun belägen i 
storstadsregionen i östra Svealand.

Beskrivning av kommunen

Urvalskommunen är en typisk mellansvensk kommun med drygt 50 000 invånare belägen i 
storstadsregion i östra Svealand. I den centrala staden bor det omkring 32 000 invånare, resten 
är fördelade på de sex tätorter som finns inom kommungränserna. I kommunen finns det 34 
grundskolor (se figur 3.1). Kommunen är en tillväxtkommun och visionen är att invånarantalet 
ska öka med 700 personer per år fram till år 2020.

Infrastrukturmässigt ligger kommunen bra till med tillgång till såväl motorvägar som fjärrtåg 
och flygtrafik. Detta bidrar till goda pendlingsmöjligheter för kommunens invånare. Etablerade 
lågprisflyg på den relativt närbelägna flygplatsen ger även tillgång till billiga och smidiga 
kommunikationer med övriga Europa. Kommunen har en tydligt definierad vision i fråga om 
styrning och kvalitet vilken fastslår att det ska finnas tydliga samband i hela organisationen 
mellan mål, prestation, effektivitet och kvalitet. Detta ska i sin tur skapa goda förutsättningar för 
en god ekonomi, verksamhetsuppföljning och utvärdering.
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Organisation

Under kommunfullmäktige och kommunstyrelse finns åtta nämnder som ansvarar för olika 
beslutsområden; utbildning, barn och ungdom, äldre och handikapp, social och arbetsmarknad, 
kultur och fritid, bygg och teknik samt miljö.

Med uppgift att verkställa nämndernas beslut samt förvalta de olika verksamhetsområdena 
finns fyra divisioner; division vård och omsorg, division barn, utbildning och kultur, tekniska 
divisionen samt sociala divisionen. De fyra divisionerna leds av divisionschefer underställda en 
kommundirektör. För att administrera och serva divisionerna och deras verksamheter finns 
vidare tio stabsfunktioner; näringsliv och tillväxt, kommunledningskansli, ekonomi, human 
resources, juridik, kommunikation och kommunservice, räddning och säkerhet, 
samhällsbyggnad, KD handläggarstab samt IKT-enhet.

För utbildningsorganisationens del betyder detta att beslut som fastställs i utbildningsnämnd, 
kommunstyrelse eller kommunfullmäktige verkställs och administreras av divisionen för Barn, 
Utbildning och Kultur (se figur 3.2). Divisionen ansvarar bland annat för skolornas 
organisation, från förskoleklass och grundskola till gymnasie- och vuxenutbildningar, och leds 
av en divisionschef. 
Skolorganisationen är vidare uppdelad i två större skolområden som leds av en skolchef för 
respektive område. Uppdelningen är gjord utifrån en geografisk uppdelning och varje skolchef 
ansvarar således för verksamheter från förskoleklass till gymnasienivå. Underställda 
skolcheferna finns skolledarna med ansvar för olika skolor.

Som stödfunktion finns de olika stabsfunktionerna. När det gäller IKT i skolverksamheterna 
så är det IKT-enheten som ansvarar för teknikstöd, support och implementering. Vid IKT-
enheten finns tre IKT-pedagoger anställda med uppgift att finnas tillhands för hela 
organisationen, det vill säga inte enbart för utbildningsområdet utan även för kommunens 
övriga organisation.

Den nuvarande skolorganisationen har funnits i två år, sedan 2007. Före dess fanns en egen 
IKT-enhet inom skolorganisationen, BUIT, vid sidan av den centrala stabsfunktionens IKT-
enhet. BUIT startades upp 2002 och chef var IKT-enhetens nuvarande biträdande IKT-chef, som 
vid BUIT:s uppgående i den centrala IKT-enheten istället fick en biträdande befattning som 
verksamhetskoordinator. Vid omorganisationen flyttades således BUIT-chef och IKT-pedagoger 
över till central funktion och fick ett annat ansvarsuppdrag. Tidigare servade de enbart 
utbildningssektorn. Numera finns de till för att implementera IKT i samtliga divisionsområden 
och utbildar till exempel även personal vid teknisk förvaltning, socialtjänst och vård- och 
omsorgskontor i IKT-frågor.

Skolform Antal skolor

Grundskola
Gymnasial utbildning
Gymnasiesärskola
Kommunal vuxenutbildning
Obligatorisk särskola
Svenskundervisning för invandrare (Sfi)
Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (Särvux)

34
20
3
2
2
1
1

(Källa: Skolverket, 2009)

Figur 3.1 Skolformer i kommunen
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Figur 3.2 Organisationsskiss över skolorganisationen

Urval av informanter

Urvalet av informanter till intervjuerna i undersökningen har även de gjorts utifrån strategiska 
kriterier (Halvorsen, 1992). Kriterierna var att de skulle representera olika ledningsnivåer vid 
IKT-implementering: Dels från ett tekniskt ledningsperspektiv, dels från ett pedagogiskt 
ledningsperspektiv och dels från ett lokalt pedagogiskt ledningsperspektiv. För att bredda 
urvalet ytterligare och få ännu ett perspektiv valdes även IKT-pedagoger. Trots att de inte 
representerar ett ledande perspektiv är de ändå centrala nyckelpersoner vid IKT-
implementering.

Därför valdes sammanlagt sex nyckelpersoner ut från divisionen för Barn, Utbildning och 
Kultur, IKT-enheten samt två skolor: En skolchef som representerar central skolledning, två 
skolledare som representerar lokal skolledning, en biträdande IKT-chef som representerar 
central IKT-enhet samt två IKT-pedagoger anställda vid IKT-enheten. Dessa nyckelpersoner har 
samtliga en befattning som påverkar implementeringen av IKT-stödet till pedagogerna i 
skolorna.

Urval av skolchef föll sig naturligt då endast en skolchef var anträffbar vid 
förfrågningstillfället. Likaså var valet av biträdande IKT-chef ett naturligt val, då just den 
befattningen i den tidigare organisationen varit en ansvarsbefattning för IKT-frågor inom 
utbildningsområdet. IKT-pedagogerna har i sin tur kontaktas av sin chef, den biträdande IKT-
chefen, för en förfrågan om deltagande i studien. Urvalet av IKT-pedagoger överläts till 
biträdande IKT-chef utifrån enhetens tidsmässiga förutsättningar. Skolledarna valdes utifrån två 
kriterier. Dels att grundskolan de är skolledare på arbetar med en medveten implementering av 
IKT-stöd till pedagogerna. Dels att de representerar olika årskurser för att få en så stor bredd i 
empirin som möjligt. De skolledare som valdes ut representerar de mest 
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Multimediaklassrumstäta grundskolorna i kommunen, den ene en grundskola med undervisning 
från förskoleklass till årskurs 6, den andre en grundskola med undervisning från årskurs 7 till 9.

Efter urvalet kontaktades nyckelpersonerna i skolorganisationen och IKT-organisationen för 
ett medgivande om deltagande i studien. Efter samtycke har intervjutider för en personlig 
intervju bokats in med samtliga informanter per telefon. Intervjuerna har sedan genomförts 
under sammanlagt en vecka i mars 2009 på plats ute på respektive arbetsplats.

Beskrivning av informanterna

Skolchef:

Man, 65 år, högstadielärare i botten, har tidigare arbetat som studierektor, rektor, områdeschef 
och är nu skolchef sedan 2 år tillbaka. Har arbetat 40 år inom skolområdet. Slutar som skolchef 
i sommar. Blev skolchef i och med en omorganisation. Fyra skolområden blev sammanslagna 
till två större områden, efter det ändrades befattningen områdeschef till skolchef och det finns 
idag två skolchefer i kommunen.

Biträdande IKT-chef:
Man, 59 år, mellanstadielärare i botten, har arbetat 37 år i kommunen. Vidareutbildad 
speciallärare sedan 1980, har efter det arbetat som speciallärare och på obs-klinik. Har sedan 
arbetat som studierektor, rektor och som områdeschef för rektorer och förskolechefer. När han 
arbetade som områdeschef ingick även ansvaret för IKT-frågor utifrån ett skolperspektiv när 
ITiS-projektet startade 1998-99. År 2002 var han som chef med och startade upp en avdelning 
för IKT i skolorna, BUIT. Den organisationen fortsatte fram till 2007 när BUIT slogs ihop med 
IKT-enheten till en central funktion och han istället fick befattningen biträdande IKT-chef. Idag 
ansvarar han för verksamhetsfrågor och är verksamhetskoordinator.

Skolledare A:

Man, 59 år, utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och företagsekonomi, har i stort sett 
enbart arbetat inom grundskolan, endast en termin på gymnasiet. Har arbetat som lärare sedan 
1976 och från 1995 som skolledare. Arbetar nu som skolledare på grundskolans senare 
årskurser i en 7-9 skola med 300 elever uppdelade på 12 klasser. Skolan har 3 arbetslag och är 
belägen i en närförort till stadens centrum.

Skolledare B:
Man, 40 år, utbildad grundskollärare sedan 15 år. Har arbetat 6 år som grundskollärare, efter det 
vidareutbildat sig till systemvetare, sedan arbetat som rektor i ytterligare 6 år. Har som rektor 
varit med och startat upp ett fristående gymnasium med IT-profil i en annan mellansvensk stad. 
Nu rektor på en mindre landsortsskola med ca 80 elever i årskurs F-6, belägen drygt 1 mil från 
staden.

IKT-pedagog A:
Kvinna, 50 år, gymnasielärare i kemi, biologi och matematik i botten, har arbetat på Komvux i 
sammanlagt 23 år. Vidareutbildade sig i 60 p datavetenskap i slutet av 1990-talet och blev sedan 
datalärare, även då på Komvux. Var med och drog igång ITiS-projektet 1998-99 som ITiS-
handledare, först med tjugofem procent av sin tjänst, senare med femtio procent. När projektet 
upphörde övergick tjänsten till IKT-pedagog, först vid BUIT och sedan vid den sammanslagna 
IKT-enheten med central placering. Har sedan två år tillbaka arbetat heltid som IKT-pedagog på 
kommunens IT-enhet
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IKT-pedagog B:
Kvinna, 44 år, utbildad fritidspedagog sedan 23 år tillbaka. Har lång erfarenhet av att arbeta 
med IKT på fritidshem. Var redan 1986 med och drog igång ett datorprojekt på fritidhem i norra 
Sverige. Var vidare med i projektet Framtidsbarn, ett mailnätverk över hela Sverige. Projektet 
innefattade även nätverksträffar för pedagoger en gång per termin. Vid sammanslagningen av 
fritidshem och skola 1990 började hon även att arbeta med IKT i skolorna utifrån samma idé. 
Fick projektpengar för att starta upp ett IKT-projekt i skolorna i kommunen. Blev ITiS-
handledare när ITiS-projektet startade 1998-99 och fick sedan en tjänst som IKT-pedagog, först 
vid BIUT och sedan centralt i kommunen, när ITiS-projektet upphörde. Tjänsten började som 
deltid men övergick så småningom till heltid.

Intervjumetod för insamling av data

För att genomföra fallstudien ur ett fenomenologiskt perspektiv har jag vidare valt att 
genomföra kvalitativa intervjuer. Holme & Solvang (1995) lyfter fram att styrkan i den 
kvalitativa intervjun ligger i själva undersökningssituationen. Intervjun liknar mer ett vanligt 
samtal i en vardagssituation. De menar därför att detta är den intervjuform där forskaren utövar 
den minsta styrningen av informanterna.

Insamling av data har skett genom kvalitativa intervjuer med informanter i den utvalda 
kommunen och har genomförts i form av halvstrukturerade intervjuer (Lantz, 2007) med 
tematiskt öppna frågor sammanställda i en intervjumanual (se bilaga 1) utifrån ett systematiskt 
urval av informanter. Intervjuerna har skett genom personlig kontakt på förvaltning eller skola 
och har pågått i 30 minuter per respondent. Samtalen har dokumenterats med ljudupptagning 
efter godkännande från informanterna och vidare transkriberats till skriven text. Sammantaget 
har ett datamaterial på omkring 3 timmar dokumenterats. Intervjuerna har överförts till skriven 
text i sin helhet. Ett urval har sedan gjorts utifrån en sammanfattande bild av informanternas 
svar på frågeställningarna. Detta har legat till grund för en vidare analys.

Analys av data

Jag har valt att analysera den data som samlats in vid intervjuerna med informanterna utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv.  Detta innebär att jag har valt att se implementeringen av IKT-stöd till 
pedagogerna som ett socialt samspel utifrån kontexten. Med andra ord har jag valt att se den 
kommunala organisationen i form av ett kollektiv med individer som samspelar. Det individerna 
i organisationen lär, är det som organisationen lär. Men för att förstå individen kan man heller 
inte plocka ut individen ur sitt sociala sammanhang utan individen måste analyseras i sitt 
sammanhang i den kommunala organisationen.

För att ytterligare vidga det sociokulturella perspektivet och få med ett kompletterande 
perspektiv på hur en grupp genomgår förändringar har jag också valt att använda mig av Lewins 
(1948) teorier om de fyra faser individerna i en grupp genomgår vid förändringar som 
referensram.

Vidare har jag valt att presentera datan i form av längre citat. Detta har gjorts medvetet 
eftersom jag anser att individernas upplevelser inte kan ryckas loss ur sitt sammanhang, utan 
måste ses i sin kontext för att kunna tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv och utifrån 
Lewins fyra förändringsfaser.

Forskningsetik

Studien har följt de forskningsetiska principer som formulerats av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). Principerna har preciserats i fyra 
grundläggande huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002).
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera den som lämnar uppgifter eller deltar 
i undersökningen om dennes roll i studien och vilka villkor som gäller för deltagandet. Personen 
ska även informeras om frivilligheten i att delta och om rätten att avbryta medverkan. 
Information ska lämnas om alla de inslag i studien som kan tänkas påverka personens vilja att 
delta. I denna studie har samtliga informanter fått ta del av studiens syfte inför sitt medgivande 
om att delta.

Samtyckeskravet innebär att forskaren alltid ska inhämta ett samtycke från dem som deltar i 
studien. I vissa fall bör man även inhämta samtycke från vårdnadshavare om en person är under 
15 år. Detta kan t.ex. vara nödvändigt i en undersökning som är etiskt känslig. Vidare ska de 
som deltar i undersökningen själva ska ha möjlighet att välja hur länge de vill ställa upp. De 
avgör även på vilka villkor de ska delta i undersökningen. Alla som deltar i undersökningen ska 
också ha rätt att avbryta sitt deltagande i studien om de så vill. Man får heller inte utsätta 
deltagarna i undersökningen för påtryckningar eller påverkan om de väljer att avbryta sitt 
deltagande. Det bör heller inte finnas en relation med beroendeförhållande mellan forskare och 
undersökningsdeltagare. I studien fick varje respondent vid intervjutillfället ge sitt medgivande 
till att en ljudupptagning genomfördes. Samtliga informanter samtyckte till detta.

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren och andra eventuella medarbetare bör upprätta 
ett avtal om tystnadsplikt om studien innefattar känsliga uppgifter. Vidare ska alla uppgifter 
lagras och redovisas på ett sådant sätt att deltagare inte kan identifieras av utomstående, detta är 
speciellt viktigt i fråga om etiskt känsliga uppgifter. Denna studie omfattar inga känsliga 
uppgifter men studien har ändå tagit hänsyn till deltagarna genom att informanterna 
anonymiserats i största möjliga utsträckning i förhållande till de bakgrundsuppgifter som varit 
av vikt för studien.

Nyttjandekravet innebär att det material om enskilda personer som samlats in i 
undersökningen inte får användas i andra sammanhang än vetenskapligt bruk. Man får heller 
inte använda personuppgifter eller liknande uppgifter som underlag för beslut eller åtgärder som 
har en direkt påverkan på uppgiftslämnaren om man inte har fått ett särskilt medgivande från 
denne. Informanterna har i detta avseende upplysts om att det insamlade datamaterialet enbart 
ska användas för denna studie.

Deltagare och uppgiftslämnare i denna fallstudie har i samtliga fall informerats om sitt 
deltagande i studien utifrån dessa grundläggande forskningsetiska principer. Alla 
uppgiftslämnare har i resultatredovisningen anonymiserats, tillika kommunens namn. I de fall 
en särskiljning har behövts göras har informanterna försetts med en bokstav i kombination med 
yrkestitel. Yrkesroll, ålder, kön, utbildningsbakgrund och antal år i yrket har redovisats eftersom 
dessa uppgifter ses som relevanta för den slutgiltiga analysen. De bägge skolledarnas skolors 
identitet har också anonymiserats för att enskilda informanter inte ska kunna identifieras utifrån 
de bakgrundsuppgifter som redovisats.

Metoddiskussion

Fallstudien genomfördes i form av kvalitativa intervjuer. Samtliga tillfrågade informanter deltog 
i studien och tillät att ljudupptagning gjordes. Inget bortfall vad gäller intervjuer kan således 
redovisas.

Den diskussion som skulle kunna föras i fråga om metodval är urvalet av informanter. För att 
få en djupare bild av hur kommunen implementerar sitt IKT-stöd till pedagogerna skulle även 
ytterligare perspektiv från kunna belysas.

Ett femte perspektiv skulle kunna väljas – politikernivån. Men för att kunna ge en bild av 
detta tämligen komplexa perspektiv skulle många intervjuer behöva genomföras på flera olika 
politiska nivåer. För att kunna ge en så pass bra beskrivning av organisationens IKT-stöd till 
pedagogerna som möjligt, så är det nödvändigt att kunna gå på djupet i de intervjuer som 
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genomförs. Därför avgränsas intervjuerna till de sex informanterna från de fyra perspektiven.
Analysen av empirin gör därför heller inget anspråk på att utgöra en analys utifrån ett 

politiskt perspektiv trots att detta perspektiv naturligtvis är en viktig del av den komplexa bild 
IKT i dagens skola utgör. Däremot finns de politiska beslut som fattats i form av styrande ramar 
med som infallsvinkel i analysen, men det blir då utifrån redan fattade beslut och inte utifrån 
några visioner.

Man skulle även kunna ha tänkt sig att ta in pedagogernas perspektiv i studien för att få en 
bredare beskrivning. Men här har jag valt att enbart fokusera på personer som kan anses vara 
nyckelpersoner för IKT-stödet. Naturligtvis skulle kompletterande intervjuer med pedagoger i 
organisationen kunna ha gett en intressant vinkling. Men en sådan undersökning skulle snarare 
kunna vara ett förslag på vidare forskning inom området.

Validitet och reliabilitet

Innehållsvaliditeten, det vill säga relevansen i en undersökning, är kopplad till förhållandet 
mellan det formulerade syftet i undersökningen och innehållet i undersökningsinstrumentet 
(Patel & Davidsson, 2003). I denna studie är variablerna i intervjumanualen uppbyggda på 
begrepp och variabler som analyserats fram utifrån de litteraturstudier som föregick 
undersökningen. I och med att den teoretiska referensramens ansats är ett sociokulturellt 
perspektiv så blir även nyckelpersonernas egen definition av begreppet digital kompetens 
utifrån faktorerna kunskap, färdighet och attityd variabler av betydelse för analysen.

Men för att validiteten ska vara fullständig krävs också en tillförlitlighet i undersökningen, 
det vill säga reliabilitet. Reliabiliteten i en studie beror på val av undersökningsmetod och hur 
denna är utförd. Kan studien göras om av en annan forskare utifrån samma 
undersökningsinstrument med samma informanter och ge samma resultat?

I en kvalitativ intervju är undersökningens tillförlitlighet i hög grad relaterad till 
undersökarens förmåga. En van intervjuare uppnår en högre reliabilitet. Ett sätt att i kvalitativ 
intervju försäkra sig om hög reliabilitet är att lagra verkligheten genom en ljudupptagning, 
vilket gjordes i denna studie. Då kan man vid en transkribering av texten lyssna om och om igen 
tills man uppfattat allt korrekt (Patel & Davidsson, 2003).
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4.En kommuns implementering av IKT-stöd
I denna empiriska del av undersökningen kommer den medverkande kommunens arbete med att 
implementera IKT-stöd i grundskoleverksamheten för att stötta pedagoger i deras arbete att 
utveckla elevernas digitala kompetens beskrivas. Inledningsvis beskrivs nyckelpersonerna i 
studiens egen digitala kompetens och därpå deras syn på vad digital kompetens i skolans värld 
innebär. Därpå beskrivs styrningen av IKT-stödet till pedagogerna. Vidare presenteras den 
pedagogiska och den tekniska implementeringen av IKT-stöd. Avslutningsvis redovisas deras 
syn på vilka möjligheter och svårigheter de ser i förhållande till IKT-implementeringen.

Digital kompetens

Nyckelpersonernas digitala kompetens

Alla nyckelpersonerna som deltog i studien har en bakgrund som pedagoger i botten. Även de 
personer som nu arbetar på den centrala IKT-enheten vars funktion är av en mer teknisk 
karaktär. Detta beror på att det i den tidigare organisationen fanns en egen IKT-enhet inom barn- 
och utbildningsförvaltningen – barn, utbildning och informationsteknik, BUIT. Den har nu 
uppgått i den centrala IKT-enheten. BUIT-personalen, som hade kompetens inom både skol- 
och IKT-området, medföljde vid övergången till den centrala funktionen på IKT-enheten.

När det gäller den egna digitala kompetensen så upplever några av nyckelpersonerna att den 
är ganska hög, medan ett par av dem skulle vilja kunna mer. Den biträdande IKT-chefen och de 
bägge IKT-pedagogerna som arbetar på IKT-enheten har lång erfarenhet av IKT-användning i 
skolan. De var alla tre med och startade upp ItiS-projekten inom kommunen. Utöver detta har 
IKT-pedagog B lång erfarenhet av att arbeta med IKT på fritidshem och deltog bland annat i 
projektet Framtidsbarn som startades av Högskolan i Falun/Borlänge. IKT-pedagog A har även 
hon en gedigen erfarenhet:

Min egen digitala kompetens är en ganska sammansatt historia. Dels har jag 
varit datoranvändare sedan 1991, dels har jag läst datavetenskap, 60 p, med 
programmering och liknande saker. Jag kanske inte är expert men jag har en 
ganska sammansatt digital kompetens. Både ur användarperspektiv och 
kompetensmässigt (IKT-pedagog A).

Den biträdande IKT-chefen upplever ibland att han inte har tillräckligt med färdigheter inom 
vissa saker i IKT-området men tycker att kompetensen finns tillgänglig ändå. Han menar att 
kompetensen bland de som arbetar på IKT-enheten är hög:

När det sedan gäller färdigheter, så har jag ibland färdigheter själv, annars finns 
det många andra oerhört kompetenta personer i organisationen att ta till, bland 
annat IKT-pedagogerna. De har kompetens inom olika områden, så det finns 
alltid någon som kan. Och sedan, när jag har blivit motiverad, då lär jag mig 
jättesnabbt. Många gånger tar jag hjälp i från andra, men jag kan en hel del om 
IKT, jag också. Men jag önskar ibland att jag hade en högre kompetens 
(Biträdande IKT-chef).

De två skolledarna upplever sig ha en tämligen hög digital kompetens. De har bägge två arbetat 
aktivt med IKT på sina arbetsplatser och skolorna är nu bland de skolor som har flest 
Multimediaklassrum i kommunen. Skolledare A:s skola hade tidigare IKT-profilering. 
Skolledare B har vid sidan av sin lärarutbildning även en systemvetarutbildning och upplever 
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sig ha en hög digital kompetens för att vara skolledare:

Min egen digitala kompetens är nog rätt så hög för att vara en kommunal 
grundskolrektor. Jag räds nog egentligen inga tekniska saker och jag ligger nog 
rätt långt fram i konkurrens med mina kollegor. Men jag sitter inte onödigt 
mycket med datorn på min fritid. Jag har nog hög kompetens i mitt eget arbete 
och utnyttjar tekniska möjligheter där. Jag driver även sådana frågor väldigt hårt. 
Det är mitt ansvarsområde (Skolledare B).

Skolchefen var tidigare skolledare på skolledare A:s skola. Där var han med och byggde upp 
skolans datoranvändande och höga datortäthet.

I dag är det ganska intressant att i ett perspektiv titta på vad vi egentligen gjorde. 
Det kan se enkelt ut i dag. Men där och då var det ganska stora nyheter.
Det här var mycket tidigt, långt före ITiS, det kan ha varit DOS.
Vi köpte in massor av datorer för att få in dem i skolundervisningen. Främst 
hade vi dem i elevens val, ja det kanske hette något annat på den tiden men det 
heter det idag...
Vi var väldigt nyfikna och entusiastiska, det bara blev så. Efter det har jag inte 
jobbat så intensivt med datorer (Skolchef).

Trots detta anser han sig inte ha en hög digital kompetens, mest på grund av att han inte har tid 
att arbeta så mycket med IKT i sin nuvarande befattning:

Min egen digitala kompetens är inte så stor, den handlar främst om att jag kan 
hantera min dator. Något annat har jag inte haft tid och kraft att sätta mig in i. 
Däremot har jag funderingar på att utforska mer av detta område när jag blir 
pensionär (Skolchef).

Nyckelpersonernas uppfattning om digital kompetens

Kunskap och digital kompetens

Samtliga nyckelpersoner har en ganska tydlig uppfattning om vilka kunskaper man behöver ha 
för att vara digitalt kompetent på IKT-området. Att behärska en dator, kunna använda de 
vanligaste programvarorna och att kunna använda Internet anser de vara basala kunskaper.

IKT-pedagog A har en något mer tekniskt inriktad syn på kunskapsbegreppet än de övriga:

Digital kompetens är att kunna sätta sig ner vid en dator och köra. 
Kunskapsmässigt finns det vissa begrepp som man ska kunna. Teoretiska 
kunskaper är i grunden att ha en känsla för vad som är ett program, att kunna 
skilja på programvara och data, exempelvis att Word är ett program men att den 
fil man producerat är data. Man ska kunna skilja på verktyg och datalagring. Det 
tror jag är en viktig kunskap men många ser inte den här skillnaden. Om man 
ska ha en digital kompetens som fungerar till vardags behöver man förstå vissa 
begrepp: vad ett program är, vad ett dokument är, olika dokumentformat, olika 
bildformat. Ja, man behöver känna till de vanligaste dokumentformaten, till 
exempel doc och pdf (IKT-pedagog A).

Flera av de andra informanterna betonar att kunskapsbegreppet är mycket bredare än så. Några 
framhåller att det har lagts ett alltför stort fokus på den tekniska kompetensen när man sett till 
kunskaper inom IKT. Men de menar vidare att detta fokus har förskjutits under de senaste tre till 
fyra åren. Idag ser man mer till att man ska klara av att söka information utifrån de kunskapsmål 
som ställs. Vidare ska man veta hur man handskas med mediet och var man hittar 
informationen. Skolledare B betonar att man även måste se till den kommunikativa kunskapen:
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Hela idén med IKT handlar för min del om kommunikation. Det är helt enkelt 
nya sätt att kommunicera med varandra. Och det är ju särskilt viktigt för skolan 
som är så kommunikativ till sin natur (Skolledare B).

Skolchefen framhåller att det vid sidan av teknikens möjligheter också är viktigt att ha 
kunskaper om konsekvenserna:

Kunskap är naturligtvis att kunna hantera olika tekniker. Men det måste också 
finnas en kunskap om konsekvenser av den nya tekniken. En annan viktig aspekt 
är hur man ska hantera olika program och hur man ska skicka ut olika saker på 
Internet. Man måste även se till den moraliska aspekten och hålla den debatten 
vid liv (Skolchef).

Färdigheter och digital kompetens

Som en viktig färdighet i digital kompetens ser nyckelpersonerna handhavarkompetens i olika 
program i kombination med en insikt om hur man använder dem för att göra lektionerna mer 
pedagogiska.

De färdigheter som brukar betonas på IKT-enheten är de övergripande färdigheterna i att 
hantera Office-paketet och enheten har tidigare utbildat i detta inom organisationen. Alla 
pedagoger bör kunna hantera Office-paketet utan att reflektera menar biträdande IKT-chef:

Det är väl en färdighet som bör vara så väl invand att den snarare gått över i en 
förtrogenhet. Något som är så naturligt att jag bara gör det, utan att reflektera 
(Biträdande IKT-chef).

Skolledare B upplever att den färdighetskompetens han förväntar sig av sina medarbetare 
mycket handlar om att leva i nuet:

De kunskaper jag förväntar att mina medarbetare ska ha på området digital 
kompetens handlar mycket om att leva i nuet. Jag ställer inte högre 
kunskapskrav på dem än jag skulle ställa på en medelsvensson egentligen. 
Datorn ska ses som ett naturligt hjälpmedel i vardagen. Jag förväntar mig att alla 
kan kommunicera med e-post. Jag skickar inte ut papper i onödan
(Skolledare B).

Attityder och digital kompetens

I fråga om attityder anser nyckelpersonerna överlag att det är en av de viktigaste aspekterna 
inom digital kompetens. Dels i förhållande till att vara källkritisk till all den information som 
finns och dels i förhållande till att ta ansvar för vad som publiceras.

När det gäller källkritik i skolan så anser flera av dem att det är ett svårt område – men 
viktigt. Skolledare B betonar att målet fostra till kritiskt tänkande har funnits i läroplanen länge 
och att egentligen inte är någon skillnad nu. Men han säger att det ändå är ett svårt område:

Det är ju ett svårt område. Man tror ju oftast att det man läser i morgontidningen 
är en sanning. Men om det är jag som har blivit intervjuad kan jag ju uppleva att 
vissa saker har blivit förvanskade. Men det är det ju bara jag som ser. Andra kan 
uppleva att det de läser är sanning. Och så är det ju med eleverna när de tar till 
sig information på Internet. De använder Wikipedia t.ex., som är ett media som 
vem som helst kan gå in och ändra i. Men man tror ändå att detta är en form av 
sanning. Det är svårt att vara källkritisk. Samtidigt har skolan till uppgift att 
fostra eleverna att vara källkritiska och fundera över var materialet kommer i 
från (Skolledare A).
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När det gäller frågan om att ta ansvar för hur man förhåller sig till varandra och vad som 
publiceras på Internet så upplever nyckelpersonerna att det är en fråga som har blivit allt 
viktigare. Det har funnits problem i kommunen med elever som mobbat varandra med hjälp av 
den nya tekniken:

När det gäller e-mobbing har vi utrett en hel del fall. Det finns elever så långt ner 
som på låg- och mellanstadiet som har gått in och stulit en e-postadress och 
därefter gått in och skickat elaka mail i den andre elevens namn
(Biträdande IKT-chef). 

Skolchefen upplever att det till stor del handlar om e-mognad:

Det är en slags e-mognad som handlar om att förstå vad man bör och icke bör 
göra. Jag har inte helt koll på hur man tacklar dessa problem ute i 
verksamheterna idag. Men jag utgår ifrån att det är en viktig fråga. Det har blivit 
det efter hand. Det var det inte när jag startade med IKT i skolan. Då handlade 
det mer om teknik (Skolchef).

Samtidigt arbetar IKT-enheten med Netikettutbildningar för pedagoger och elever i kommunens 
skolor, en utbildning som går ut på hur man förhåller sig till varandra i IKT-användningen och 
vidare vilka lagar och regler som gäller. IKT-pedagog B är ofta ute på skolorna och håller 
utbildning och hon anser att attitydfrågan är en kärnfråga i digital kompetens:

Eleverna har blivit så oerhört elaka mot varandra på nätet idag. Det gör att vi 
behöver prata mycket mer om dessa frågor idag än vad vi gjorde förut. Man 
måste ta upp e-mobbing till ytan och förklara att det inte är bra oavsett om det 
handlar om nätet eller i den fysiska verkligheten. Det är så mycket lättare idag, 
med våra snabba medier, att utsätta andra för attitydsproblematiken. Det var 
lättare för lärare att ha överblick förr och därmed var det lättare att ingripa. I dag 
passerar mycket mer obemärkt förbi läraren. Mobbing har alltid förekommit, 
men det är lättare att utsätta någon för den digitala mobbingen (IKT-pedagog B).

Samtidigt betonar skolledare A att han inte tror på att skapa förbud ute på skolorna för att 
motverka e-mobbing. Han tror att det är viktigare att visa vad som ingår i de demokratiska 
värdena:

Vi har varit med om att elever har fotograferat lärare och lagt ut bilder på dem på 
nätet, men på något sätt måste man lära sig att förhålla sig till de här nya 
medierna. Att skapa förbud är svårt. Man får försöka att väva in det här i 
ordningsregler och ha diskussioner med dem om vad som är lämpligt och inte 
lämpligt. Och detta handlar i hög grad om att arbeta med likabehandlingsplaner 
och planer mot kränkande beteende. Men förbud i sig tror jag är svårt 
(Skolledare B).

Styrning

Styrande ramar

Kommunen har inte några tydliga styrdokument i fråga om implementeringen av IKT-stöd i 
grundskolan. Ingen av informanterna uppger att det finns några policy- eller måldokument när 
det gäller den tekniska implementeringen av IKT men däremot ett inaktuellt styrdokument 
ifråga om den pedagogiska implementeringen. De hänvisar till de nationella målen och till ett 
strategi- och måldokument (bilaga 2) för PIM-utbildning av kommunens pedagoger.
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Det finns även styrande ramar för den tekniska implementeringen i fråga om avsatta medel 
till Multimediaklassrum i budget och en plan för hur man ska införa dessa. Därtill har 
skolorganisationen även fått extra pengar avsatta för ännu fler Multimediaklassrum från 
kommunstyrelsen. År 2009 har det avsatts 2,5 miljoner kronor extra för att göra satsningar på 
IKT. Det är medel avsatta utöver de pengar som redan tidigare var vikta för detta ändamål. I den 
tidigare budgeten var det avsatt drygt 250 000 kronor, vilket enligt skolchefen räcker till drygt 
ett tiotal Multimediaklassrum per skolområde.

Biträdande IKT-chef påpekar att de styrande ramar som finns i form av avsatta medel till den 
tekniska implementeringen i allra högsta grad är en ledningsfråga:

Man kan i allra högsta grad säga att detta är en ledningsfråga. Det handlar om 
stora pengar. Det måste investeras. Om man tar en kommun som vår, med drygt 
50 000 invånare, så avsätts en viss summa i investeringspengar varje år. Och då 
måste allt i från divisionschef till skolchef sitta med och göra anspråk på dessa 
pengar. För man kan inte få fram 40-50 000 kr till att utrusta klassrum ur en 
driftsbudget. Utan dessa pengar måste sökas från en investeringsbudget. Och då 
måste man ha ledningen med (Biträdande IKT-chef).

Att det nu inte finns några aktuella styrdokument i förhållande till den pedagogiska 
implementeringen av IKT i skolorna förklarar informanterna med att organisationen förändrats. 
Den tidigare BUIT-enheten, som rent organisatoriskt låg under skolförvaltningen, ansvarade för 
pedagogiska frågor i förhållande till IKT. Nu upplever de att frågan fallit mellan stolarna men 
att flera skolledare efterfrågat styrdokument den sista tiden. De har just tagit upp detta till 
diskussion inom skolledning och IKT-enhet. Skolchefen bekräftar att detta ansvarsområde 
hamnat mellan de bägge förvaltningarna:

Vi har mål för dataundervisning i grundskolan. Men de är gamla och behöver 
revideras. De har nog sjunkit undan något nu. Det är inget levande dokument nu 
i alla fall. Det här har vi precis lyft upp till diskussion att vi behöver se över. Det 
beror nog mycket på organisation, det har hamnat emellan förvaltningarna. De 
som har arbetat med detta tidigare sitter på den tekniska sidan nu (Skolchef).

Att det inte längre finns några levande styrdokument bekräftas av IKT-pedagog A:

När det gäller styrande ramar för eleverna i verksamheterna så har vi precis tagit 
upp att denna fråga har fallit mellan stolarna. Det fanns tidigare ett dokument 
som upprättades av BUIT, den tidigare organisationen. Det hette IT-policy för 
skolorna och var en ganska tydlig plan över hur eleverna skulle utvecklas steg 
för steg. Det var tydligt definierat vad skolorna skulle sträva mot för att utveckla 
elevernas digitala kompetens.
Men det här dokumentet förföll under de sista åren i BUIT-organisationen och 
planen blev inaktuell. När BUIT-organisationen försvann så tappade vi den 
rollen. Nu är vi bara stöd, nu är vi inte verksamhetsutvecklare längre (IKT-
pedagog A).

Styrning i organisationen

Till stor del har ansvaret för IKT-implementeringen delegerats till skolledarna på kommunens 
skolor. Skolledare A menar att det finns en ganska stor frihet när det gäller IKT i skolorna men 
säger samtidigt att de inte har någon speciell plan på hans egen skola som är inriktad mot IKT 
för närvarande:
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Det finns en IT-policy och olika handlingsplaner men jag kan inte påstå att, eller 
jag tror inte, att någon ute på några skolor följer någon, utan det finns ett visst 
avstånd då.
Det finns en ganska stor frihet för mig att driva den här utvecklingen...//...Vi har 
ingen strategi eller policy i fråga om IKT-användande här på vår skola. Det kan 
man inte säga att vi har. Vi har jobbat med lite etik etcetera, men dessa 
strategier... eller planer, är några år gamla. Vi har en kursplan vi arbetar utifrån 
men den är inte speciellt inriktad mot IKT-användande. Den håller vi nu på att se 
över och förändringen vi vill göra är att se över att den inte ska vara så inriktad 
mot det tekniska utan att man lär sig att använda IKT i undervisningen. 
(Skolledare A).

Skolledare B anser också att ansvaret i hög grad vilar på skolledaren. På hans skola arbetar de 
ganska mycket med IKT i undervisningen men de har heller ingen uttalad plan. Han menar att 
det till stor del handlar om att vara lyhörd för hur man ska gå vidare:

Vi försöker se till att alla får kunskaper om Smart Boards, bland annat genom att 
ge varandra tid att få utbyta erfarenheter. Vi har ingen plan som säger att den 
terminen gör vi si eller den terminen gör vi så, utan här får man jobba med 
fingertoppskänsla hela tiden. Känna av när man är redo för nästa steg. Och sedan 
är det viktigt att jobba med enskilda medarbetare, att stimulera dem till att våga 
prova på nya saker (Skolledare B).

Samtidigt som skolorna till stor del själva ansvarat för om de implementerat IKT-stöd på sina 
skolor så upplever flera av informanterna att den nya organisationen går mot en mer central 
styrning av dessa frågor. Tidigare var det upp till skolledaren om skolan skulle satsa på IKT i 
undervisningen. Det var ofta en skolledare eller pedagog med intresse för IKT som drev frågan 
och initierade IKT-utrustning eller Multimediaklassrum till sitt pedagogiska arbete:

Det här har tidigare berott på rektorerna intresse, och även då på lärarnas intresse 
av att gå in i den här världen, men nu satsar vi på det här från centralt håll 
(Skolchef).

Men nu är styrningen av implementeringen av utrustningen en annan. En av de faktorer som 
påverkar fördelningen av Multimediaklassrum till de olika skolorna är hur många pedagoger 
som PIM-utbildats på skolan. Skolchefen berättar att han regelbundet tar in statistik på antalet 
utbildade i förhållande till målen:

Antalet PIMMADE lärare till nivå tre är en av de faktorer som påverkar 
fördelningen av de investeringar som vikts för mediaklassrum, de klassrum som 
utrustas med Smart Board. Så jag styr alltså fördelningen utifrån dessa faktorer. 
Är det så att man har personal som inte är mogen för IKT så ska man heller inte 
ha någon utrustning. Men då säger en och annan rektor att utrustningen i sig kan 
skapa nyfikenhet. Men, nej, det är för dyrt att ha saker stå oanvända ute i 
skolorna. Nyfikenhet får man skapa hemma (Skolchef).

En annan sak som just nu ses över från central nivå är tillgången till digitala lärresurser och 
programvaror. En arbetsgrupp har just tillsatts för att ta fram styrande ramar i fråga om vilket 
basutbud som ska erbjudas till skolorna i form av webbaserade mediotek. Gruppen består av 
skolledare och pedagoger och ska gå igenom vilka olika programvaror skolorna idag använder 
och vilka de har behov av. Samtidig undersöks vilka möjligheter det finns att ansluta sig till ett 
befintligt mediotek som erbjuder någon form av paketlösning.

En av anledningarna till att gruppen tillsattes var att det gjordes en teknisk revision som 
visade på stora hål i brandväggen som innebar säkerhetsrisker för kommunens datasystem. Ett 
annat problem har varit att det funnits många olika typer av installationer och licenser ute på 
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skolorna. Det har inte funnits någon standardisering och det har varit väldigt rörigt. Den 
biträdande IKT-chefen förklarar dilemmat mellan friheten för skolorna att använda vilka 
programvaror de vill kontra säkerhetsproblematiken:

Skolorna vill ha ett så öppet system som möjligt för att få en frihet i vilka 
program som ska kunna installeras. Den administrativa delen vill ha ett så slutet 
system som möjligt för att ingen ska kunna ta sig in och hacka systemen. Vi hade 
en teknisk revision som visade att det fanns stora hål i brandväggen, vilket 
innebar stora säkerhetsrisker. Dessa hål måste täppas till. Och då har vi bestämt 
att ingen person längre får vara administratör för sin egen dator. Ingen ska längre 
kunna ladda ner program som tar med sig störningar och säkerhetsrisker in i 
systemen. Och då måste vi se till att kunna erbjuda ett programutbud som vi vill 
ha in i datorerna (Biträdande IKT-chef).

Samtidigt så anser han att det kan påverka pedagogernas frihet i sitt yrkesutövande:

Det här kan jag tycka är lite tråkigt utifrån ett skolperspektiv. Man stryper 
skolans IKT-användning på ett plan. Jag är kluven. Av säkerhetsskäl måste vi 
göra på det här sättet. Vi har ingen kontroll över vår säkerhetsmiljö om alla har 
möjlighet att vara administratörer på sin egen dator. Men å andra sidan är det 
viktigt för den pedagogiska friheten att kunna göra som man vill. Och den 
begränsas av den här lösningen. Men då hoppas jag på att en anslutning till en 
digital AV-central och ett paketerat basutbud ska kunna bidra till att det kan ske 
en utveckling av den friheten på webben istället. Att det ska vara tillräckligt med 
alla de möjligheter som finns där (Biträdande IKT-chef).

Efter omorganisationen då BUIT gick upp i den centrala IKT-enheten har biträdande IKT-chef 
och IKT-pedagogerna blivit delar av en utförarenhet. De ska nu fungera som stöd för hela 
kommunorganisationen och inte längre vara verksamhetsutvecklare för skolorna. Från början 
var det BUIT som drev frågan om att satsa på Multimediaklassrum och det var de som fick 
kommunledningen att få upp ögonen för dessa frågor. Nu är det inte längre de som driver dessa 
frågor. De ger nu bara utbildningar utifrån efterfrågan. Skolorna måste själva definiera vad det 
är det vill ha. IKT-pedagog B upplever att funktionen har försämrats:

Det har blivit sämre nu eftersom vi servar hela kommunen. Jag tycker själv att 
min roll har försämrats. Jag skulle vilja arbeta mycket mer aktivt ut mot 
pedagogerna med att utbilda i Netikett och Smart Board. Jag tycker att vi borde 
vara mer ute på fältet igen, precis som vi var förr. Men det är inte längre mitt 
uppdrag. I och för sig kan jag komma med idéer. Men tanken är att det är 
verksamheterna själva som ska efterfråga det de har behov av (IKT-pedagog B).

Hon anser vidare att det finns en viss risk för att klyftorna mellan skolorna ska öka nu men 
säger samtidigt att kommunledningen trycker ganska hårt på att alla lärare ska uppnå PIM-
kompetens. Skolledare B förväntar sig att alla pedagoger på hans skola är lyhörda inför de 
signaler arbetsgivaren ger ifråga om kompetensutveckling:

Och man kan inte säga: Nej tack, jag vill inte. Det finns en förväntad 
grundkunskap som alla ska tillgodogöra sig. Den kunskapen tänker inte jag stå 
för som skolledare. Utan den ligger i det man måste kunna för att vara en 
yrkesarbetande svensk år 2009 (Skolledare B).

Storbritannien som förebild

Samtidigt som initiativen ska komma från skolorna och IKT-stödet ska ges utifrån deras 
efterfrågan och behov, så arbetar den centrala skol- och IKT-ledningen med att skapa intresse 
för IKT hos skolledarna. Skolchefen anser att det är en ledningsfråga och att det är väldigt 
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viktigt att skapa intresse hos just skolledarna. 
För att väcka intresse gör de regelbundna studieresor till Storbritannien, som ses som ett 

föregångsland vad gäller IKT i undervisningen. Detta inleddes med ett studiebesök i Leeds av 
skolledningen hösten 2007. Skolchefen menar vidare att det var ett viktigt startskott för 
förståelsen av möjligheterna med IKT i undervisningen:

Det var nog då vi fick upp ögonen för de möjligheter som undervisningen med 
IKT ger, framförallt i fråga om interaktiva klassrumstavlor. Vi gjorde enskilda 
klassbesök på olika nivåer. Som jag ser det så förändrade IKT i undervisningen 
lärarnas arbetsätt i klassrummet ganska mycket (Skolchef).

Han berättar vidare om när de besökte ett klassrum där läraren hade läs- och skrivinlärning för 
femåringar på Smart Board:

Gjorde man rätt blev det jubel och applåder från programmet samtidigt som 
orden åkte ihop i en hög som slime, gjorde man fel hördes diverse oljud. Det här 
var väldigt populärt, det var äventyr, det var lek! Och det här var små barn i 
femårsåldern. Det gjorde intryck på mig (Skolchef).

Detta har påverkat skolledningens syn på hur de vill utforma IKT i kommunens skolor. Därför 
ska studieresorna till Storbritannien fortsätta. Syftet är att inspirera skolledarna för att få dem att 
bli drivande i fråga om IKT på sina egna skolor. Eftersom kommunen ligger nära en flygplats 
med lågprisflyg så innebär detta heller inga större kostnader. En grupp om åtta till tio skolledare 
ska skickas i väg varje vår och höst:

Vi kommer även att skicka iväg en grupp rektorer om ca åtta, nio personer, till 
Scotland här i vår för att titta på hur man kan använda den nya tekniken. Och det 
är också ett sätt att styra det på. Vi försöker få med rektorerna. En del rektorer 
tycker att vi ska skicka lärare. Men vi säger att vi arbetar mot rektorerna och att 
det är deras ansvar att arbeta mot lärarna. Så nu har vi fått ihop ett gäng som ska 
åka i april (Skolchef).

Hösten 2008 var den biträdande IKT-chefen och IKT-pedagogerna på studiebesök i Scotland. 
IKT-chefen berättar att de blev väldigt inspirerade av att se hur skolorna använde Smart Boards 
i undervisningen:

På det studiebesöket fick vi bevis på att vi är på rätt väg. När vi kom hem där 
ifrån träffade jag skolchefen och vi kom överens om att vi skulle skicka över 
grupper med rektorer så att de får möjlighet att se hur IKT kan användas i 
undervisningen och vidare göra egna satsningar på detta. För har man inte 
skolledaren med sig så är det svårt att få ett under-dog perspektiv på det hela.
Har man en skolledare som satsar, ja då går PIM hand i hand med satsningen på 
Multimediaklassrum (Biträdande IKT-chef).

Skolchefen poängterar att det är den pedagogiska inspirationen man vill åt:

Vad vi kan få hjälp med vid våra studiebesök i Storbritannien är väl inte tekniken 
i stort utan framförallt hur man jobbar med den i klassrummet. Det är det vi vill 
ska influera våra rektorer. Hur jobbar man i klassrummet? Tekniken kommer att 
förändras hela tiden. Det handlar istället om förhållningssättet till tekniken 
(Skolchef).
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Pedagogisk IKT-implementering

PIM-utbildning av lärare

Den största satsningen på implementering av pedagogiskt IKT-stöd upplever nyckelpersonerna 
att kommunen har gjort i sin satsning på PIM-utbildning av lärare. Hösten 2006 ingick 
kommunen en överenskommelse med dåvarande Myndigheten för Skolutveckling om att satsa 
på att kompetensutveckla sina pedagoger genom en PIM-utbildning.

Ett mål- och strategidokument formulerades (bilaga 2) där det fastslogs att kommunen skulle 
utbilda sina pedagoger inom nivå ett, två och tre. Målet är att vid utgången av 2009 ska hundra 
procent ha uppnått steg ett, nittio procent steg två och åttio procent steg tre. Visionen inför 2011 
är att samtlig personal ska ha nått nivå tre:

Det finns en uttalad strävan efter att alla ska utbilda sig inom PIM. Och det är 
lättare eller svårare beroende på var du jobbar förstås. För skolans del har vi i 
princip hela 2009 på oss att bli färdiga upp till en medelnivå inom PIM för 
verksamma pedagoger, ja egentligen upp till steg tre i PIM-utbildningen. På nivå 
tre är det fler medier inblandade och där kommer bara några stycken att hamna. 
Jag skryter gärna över mina lärare. För lärargruppen här på vår skola är alla på 
nivå tre, som ett kollektiv. Det gjorde vi tillsammans. Jag vet inte om det direkt 
har med mig att göra, men som rektor har jag skapat förutsättningar för det. Men 
det är nog så att om jag istället drivit andra frågor så skulle detta tyst och stilla 
ha seglat bort (Skolledare B).

PIM-utbildningen kan pedagogerna utföra på egen hand genom den webbaserade 
utbildningsplattformen som skolverket tillhandahåller. Det anordnas också stående workshops 
på kvällstid en gång per vecka. Dit kan pedagogerna komma om de vill ha hjälp och stöd i sin 
utbildning:

Vi erbjuder lärarna kvällskurser i PIM. De har möjlighet att komma hit till 
undervisningslokaler med datorer för att lära sig. Annars är PIM-utbildningen 
nätbaserad men hit kan man komma om man vill ha stöd av oss IT-pedagoger. 
Många klarar inte av att ta in informationen via nätet och då har de en möjlighet 
att komma till oss. Vi har olika genomgångar i PIM. De kan även komma hit för 
att bara få hjälp (IKT-pedagog B).

Övrig fortbildning

Kompetensutvecklingen av lärarna i fråga om IKT är för närvarande helt knuten till planen för 
PIM-utbildning. I övrigt ger de just nu enbart Netikettutbildningar utifrån efterfrågan från 
skolorna.

Pedagogiska nätverk och övrigt pedagogiskt stöd

När det gäller pedagogiska nätverk som ger stöd för IKT-användande till pedagogerna så finns 
det endast nätverk för Smart Board-användare. De bägge skoledarna hänvisar till att lärarna 
hittar pedagogiska nätverk på webben, exempelvis lektion.se och smartklubben.se.
En fysisk nätverksträff anordnades nyligen av IKT-pedagogerna:

I förra veckan var smartklubben.se här och höll i en nätverksträff. Vi 
organiserade det hela och höll i anmälan med mera men de arrangerade själva 
upplägget för träffen. Vi fick ett deltagarantal över förväntan, det kom 83 
personer, vilket var många fler än det brukar komma. Så vi märker att det finns 
ett väldigt sug efter att få lära sig mer om detta hos pedagogerna i vår kommun 
(IKT-pedagog B).
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IKT-pedagogerna har tidigare arrangerat nätverksträffar angående IKT men det var när de 
tillhörde den tidigare organisationen. IKT-pedagog B framhåller att hon tror att det är viktigt 
med nätverksträffar:

Jag tror att det är viktigt att det finns IT-pedagoger som jobbar aktivt med att 
stötta pedagogerna ute i verksamheterna. Det är också viktigt att det finns 
nätverk för IKT-användande. Vi har till exempel haft lyckade nätverksträffar där 
lärarna har fått åka bort under två dagar för att tillsammans arbeta med att 
utforma sitt eget digitala undervisningsmaterial. Där arbetade vi över gränserna 
på olika skolor för att utbyta olika erfarenheter. Det hör vi nu i efterhand från 
lärarna att de upplevde som väldigt bra (IKT-pedagog B).

IKT-pedagog A antyder att det finns viss tidsbrist till att ge stöd i verksamheterna:

I mån av tid fungerar vi också som stöd för pedagogerna ute i verksamheterna. 
De kan till exempel kontakta oss för att få stöd i sitt arbete med 
Multimediaklassrum (IKT-pedagog A).

Mediotek

Tidigare hade pedagogerna i kommunen tillgång till en AV-central där de kunde låna olika 
former av undervisningsmaterial. Nu är den funktionen borta, men den tillsatta arbetsgruppen 
arbetar för att få fram en webbaserad lösning på ett mediotek. Eventuellt kommer de att gå 
samman med några andra kommuner för att få till en lösning. Nyckelpersonerna har en stor 
tilltro till att en webbaserad resurs skulle kunna lösa många problem:

Lärarna kan då surfa in på en portal och hitta allt i från filmer till 
övningsprogram och utbildningar. Det här gör att vi slipper licensförfarandet. Vi 
slipper också problematiken med upphovsrätt. Här kan vi använda allt material 
lagligt (IKT-pedagog A).

Inspirationen till mediotek har kommit från studiebesöken i Storbritannien där lärarna har 
tillgång till digitala lärresurser. Skolchefen tror att detta IKT-stöd i framtiden kommer att 
förändra lärarnas undervisning:

Vi såg en annan sak i England. Det var att lärarnas arbete förändrades. Och det 
sa de också själva. När de fick sina interaktiva tavlor så fanns det också 
mediacentraler som de kunde ladda ner väldigt många program ifrån. Där är vi 
inte ännu. Men vi sitter just nu i en diskussion om hur vi själva ska göra. Hur ska 
vi kunna koppla oss mot en mediacentral framöver (Skolchef)? 

Teknisk IKT-implementering

Multimediaklassrummen

Nyckelpersonerna upplever att kommunen har en hög andel Multimediaklassrum jämfört med 
andra kommuner och att det har satsats mycket på detta från ledningshåll. De har över hundra 
Multimediaklassrum på sammanlagt 32 skolor i kommunen idag. Det finns mindre skolor som 
har satsat mycket och där har varje lärare ett sådant klassrum. Som tidigare nämnts har extra 
medel avsatts om 2,5 miljoner kronor för att göra satsningar på IKT och då främst 
Multimediaklassrum.

Det finns en stor tilltro till Multimediaklassrummen och det är framförallt de interaktiva 
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möjligheterna med skrivtavlan som lyfts fram men IKT-pedagog B betonar att det ändå i 
slutändan hänger på läraren:

Samtidigt är det många som tror att deras undervisning ska lösa sig av sig själv 
med en Smart Board. Men det är viktigt att förstå att den bara är ett verktyg och 
att det är lärarna själva som måste stå för de pedagogiska idéerna i 
undervisningen (IKT-pedagog B).

Leasing av datorer

En annan stor satsning som just gjorts på det tekniska området är ett utbyte av samtliga skolors 
datorer. Även här har kommunen tagit intryck av Storbritannien och satsat på ett leasingsystem 
likt ett system med skoldatorpaket som de tittade på i Leeds. Skolorna leasar nu sina datorer 
från IKT-enheten vilket betyder att alla skolor har fått tillgång till en likvärdig datortäthet och 
standard på utrustningen. Systemet kommer att vara fullt genomfört om två år och skolchefen 
tycker att detta löst problemet med gammal utrustning på ett ypperligt sätt:

När jag såg lösningen med kommunpaketen i Leeds tänkte jag: Tänk om vi 
skulle kunna ha samma typ av lösning hemma. Och ett år senare har vi nu det! 
Vi har nu infört ett nytt system där vi leasar alla våra datorer ute på skolorna av 
IT-avdelningen. Det gör att vi alltid har nya datorer ute på skolorna nu, men det 
var ett elände att införa det. Vi tog i för stort och bytte ut allt på en gång. Det är 
för många skolor och för många datorer. Så logistiken har inte fungerat. Men nu 
har det löst sig och vi har visat att vi satsar på det här. Det var ett förfärligt liv 
bland rektorerna i början men nu har det lagt sig. Och nu har vi samma system 
som i Leeds, som jag aldrig trodde att vi skulle få in hos oss. Men det en 
omställning och det handlar också om stora pengar. Vi fick ett antal miljoner från 
kommunstyrelsen för det här (Skolchef).

Support

I leasingkonceptet ingår även teknisk support på samtliga skolors datorer. IKT-enheten räknar 
med att det nu blir lättare att hantera supporten. Dels på grund av den nya datorparken, dels på 
grund av den planerade mediacentralen som kommer att förenkla installation av mjukvara på 
datorerna i och med att mycket program kommer att ligga centralt på webbplattformen. De 
interaktiva klassrumstavlorna ligger däremot utanför detta leasingavtal:

Men de digitala klassrumstavlorna ligger utanför det här avtalet. Det sköter 
istället varje skola. Det kan bli en förändring av detta i framtiden men idag har vi 
nog av att organisera kommunpaketen med datorer (Skolchef).

Möjligheter och svårigheter

Möjligheterna

Det finns en tilltro till att implementera IKT i skolan bland samtliga nyckelpersoner. De ser 
stora möjligheter. Dels i förhållande till inlärning och motivation hos eleverna. Dels som 
verktyg för lärarna i det pedagogiska arbetet och som digital läromedelsresurs. Några av dem 
ser även IKT som ett sätt för lärarna att kunna använda mer tid till barnen och mindre tid till 
planering, eftersom man kan hämta hem förberedda lektioner. Återigen görs en koppling till 
IKT-användandet i Storbritannien som en möjligheternas vision:
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Det fanns redan förberett material och man använde varandras material. Jobbet 
var redan gjort och fanns tillgängligt.
Det här gjorde att lärarna fick en tydligare pedagogisk roll (Skolchef).

Svårigheterna

Nyckelpersonerna ser två svårigheter i förhållande till att implementera IKT-stöd i grundskolan. 
Dels de ekonomiska förutsättningarna som kan begränsa de tekniska förutsättningarna. Dels 
lärarnas bristande IKT-kompetens och sätt att arbeta i klassrummet. 

De ekonomiska förutsättningarna är en påtaglig svårighet. Att investera i IKT i skolan är 
kostsamt och gör det svårt att ge alla samma tekniska förutsättningar att arbeta med IKT i 
klassrummet. Men samtidigt som nyckelpersonerna ser detta som en stor svårighet så påtalar 
flera av dem att de tror att man fått upp ögonen för vikten av att investera i IKT från 
ledningshåll. De tror även att en framtida inskrivning av digital kompetens i läroplanen kan 
sätta mer fokus på dessa frågor.

Men även om klasrummen utrustas med ny teknik så finns en stor svårighet i fråga om 
lärarkompetens och lärarroll:

Det är viktigt att inte se IKT i undervisningen som en ytterligare pålaga utan som 
något jag kan använda i stället för något jag använde tidigare. Man kan faktisk se 
att de lärare som har gått PIM-utbildningen har lättare att se möjligheterna med 
IKT i undervisningen. Med ITiS fick pedagogerna lära sig vad en dator var. Med 
PIM har de fått lära sig möjligheterna. Datamognaden är viktig. Rädslan för att 
göra fel är stor, det är också ett hinder. Läraren är rädd för att inte längre vara 
bäst i klassen (Biträdande IKT-chef).

En annan sak som ses som viktig i förhållande till kompetensen är pedagogens förhållningssätt 
till IKT i undervisningen:

Men allt hänger på individens förmåga att ta till sig det nya. Och jag tror inte att 
det är eleverna som är begränsningen, utan att det är de vuxna som är det, att de 
inte i tillräckligt hög grad vågar ge sig in i det nya (Skolledare B).

Jag tror att de största svårigheterna ligger i pedagogernas sätt att arbeta. Det är 
lätt att ta till sina gamla vanliga metoder och läromedel. Att fortsätta göra som 
man alltid har gjort. Och att inte se IKT som ett verktyg (IKT-pedagog B).

Förr var det ju så att det en lärare inte visste, det var inte värt att veta. Men nu 
för tiden finns det så mycket annat än det läraren vet som är värt att veta. Som 
lärare måste jag då bli en koordinator, eller en coach, i klassrummet när det 
gäller IKT i undervisningen (Biträdande IKT-chef).

Skolchefen lägger stor vikt vid att lärare i framtiden har IKT-kompetens. Han ser lärares 
utbildning som en viktig nyckelfaktor:

Egentligen borde alla lärare som anställs hos oss ha digital kompetens. Det borde 
vara ett krav som finns med i platsannonsen. Om vi satsar på det här och lägger 
ner stora pengar i det så måste vi naturligtvis se till att vi har folk med den 
kompetensen när vi rekryterar. De vi anställer måste kunna använda sig av vår 
utrustning och ha det här tänket kring IKT i undervisningen. I ett långsiktigt 
perspektiv blir det därför viktigt att lärarna får den kompetensen redan på 
lärarutbildningen (Skolchef).
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Skolledare B påtalar också svårigheten att som skolledare leda sin personal mot ett IKT-
användande i klassrummet: 

Jag tror att skolan blir frånsprungen här. De nya lärarna måste definitivt kunna 
det här. Alla som är med och formar nästa generation måste ha de här verktygen. 
Sen kan man ju tycka vad man vill om det här. Men man kan inte stå kvar och 
stampa framför en flanellograf och säga: Jag vill inte. Det går inte. Och då har vi 
skolledare väldigt lite verktyg att manövrera med de individer som ställer sig 
utanför. Därför måste vi in under skalet på dem. Det handlar om att leva i nuet 
(Skolledare B).
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5.Diskussion
Detta avsnitt inleds med en analys av det empiriska materialet ur ett sociokulturellt perspektiv. 
Det görs också kopplingar till Lewins (1948) teorier om förändringar. Därpå presenteras en 
slutdiskussion utifrån de slutsatser som dragits. Avslutningsvis följer en diskussion om förslag 
på fortsatt forskning.

Analys

Pedagogisk kompetens

Alla nyckelpersoner som deltog i studien har en bakgrund som pedagoger och en god insyn i 
skolvärlden. Detta är en viktig aspekt som bidrar till att de även kan ta lärarens perspektiv i 
förhållande till IKT-implementeringen. Därmed blir det pedagogiska perspektivet en del av den 
kultur som finns i de enheter i organisationen nyckelpersonerna tillhör. I ett sociokulturellt 
perspektiv samspelar människa och miljö (Säljö, 2005) och dessa personers pedagogiska 
perspektiv blir till en viktig del av den omgivande kontexten vid implementeringen av IKT-stöd.

Digital kompetens

Nyckelpersonerna har också en tämligen sammansatt digital kompetens i förhållande till IKT. 
Även om skolchefen tycker att hans egen kompetens på området inte är så stor, så har han ändå 
varit med och lett en grundskola in i IKT-användande. Två av nyckelpersonerna har även 
högskoleutbildning i datavetenskap och programmering respektive systemvetenskap.

När det gäller uppfattningen om vad kunskaper inom digital kompetens egentligen är så 
menar de flesta av dem att kunskapsbegreppet är så mycket vidare än att bara ha kunskaper om 
tekniken. Det är endast en person, IKT-pedagog A, som lägger stor vikt vid tekniken. De menar 
vidare att fokus har förskjutits under de senaste åren till att handla mer om användandet än 
teknik.

När det gäller färdigheter inom digital kompetens så upplever flera av nyckelpersonerna att 
pedagogerna ska kunna använda en dator utan att reflektera över detta. Det ska vara en färdighet 
som gått över i en förtrogenhet och datorn ska ses som en naturlig del av vardagen. Att en 
färdighet har gått över i en förtrogenhet kan ses som en del i den process Säljö (2005) talar om. 
Processen innebär att man uppnår appropriering när man uppnått en viss behärskning av ett 
redskap och klarar av att förklara redskapet för en nybörjare. Det sista steget i denna process 
innebär naturalisering och innebär att redskapet blivit transparent för brukaren. Redskapet tas 
för givet och är en naturlig del av vår omvärld. Nyckelpersonernas upplevelse är att vi går allt 
mer mot att IKT är en del av samhället och att lärare behöver uppnå förtrogenhet med IKT-
användning. Framförallt betonar de att pedagogerna behöver behärska datorn som redskap.

Alla nyckelpersoner lägger stor vikt vid attityder i förhållande till digital kompetens. De 
anser att det är en av de viktigaste aspekterna i IKT-användning. Skolchefen sammanfattar det 
hela med begreppet e-mognad och poängterar att det handlar om att förstå vad man bör göra och 
inte bör göra. Kommunen har haft problem med detta och IKT-enheten har utrett flera fall med 
e-mobbing på skolorna. Som stöd för pedagogerna finns här en utbildning som kallas för 
Netikett. IKT-pedagogerna håller i en utbildning på skolorna med syfte att få igång en 
diskussion om hur man förhåller sig till varandra i de sociala medierna (Stendahl, 2009). 
Netikettutbildningen tar även upp de juridiska aspekterna av IKT-användandet.

De många möjligheterna i de nya sociala medierna ställs mot de grundlagar och förordningar 
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som finns och IKT-pedagogerna menar att det är viktigt att förmedla att detta faktiskt inte är 
tillåtet (Olson & Boreson, 2004). Ingen av nyckelpersonerna förespråkar något förbud i 
förhållande till användning utan menar sammanfattningsvis att det handlar om att lära sig att 
förhålla sig till de nya medierna.

Ett nytt sätt att kommunicera – ett nytt sätt att undervisa

Säljö (2005) hävdar att det är viktigt att se IKT som en del av samhällets utveckling och att 
skolan behöver förhålla sig till IKT i lärsituationen utifrån att det är en del av vår kultur. Det är 
ett perspektiv som stämmer väl överens med nyckelpersonernas syn. De ser IKT som en ny 
form för att kommunicera och att skolan måste anpassa sig till den förändring samhället 
genomgår.

Även Alexandersson et al. (2001) talar om ett nytt sätt att kommunicera. Han menar att IKT 
ger oss tillgång till en mer associativ, icke-linjär kommunikationsform där människor har 
möjlighet att bli mer kreativa och friare i tanken.

Delvis som ett svar på detta vill nu skol- och IKT-ledning bygga upp ett Mediotek. Genom 
ett mediotek får alla pedagoger tillgång till digitala lärresurser i form av programvaror, filmer 
och annan strömmad media. Men de får även tillgång till färdiga lektionsförslag och färdiga 
läromedel, något som förändrar pedagogens roll. Nyckelpersonerna menar att mindre tid 
behöver läggas på planering och att mer till kan ägnas åt den pedagogiska verksamheten.

Säljö (2009) hävdar att användandet av IKT i lärsituationen påverkar lärarrollen till att gå 
från en lärarstyrd undervisning till en mer elevcentrerad stöttande och coachande funktion:

Man kan tycka vad man vill om denna utveckling men konsekvenserna för 
lärande och kunskapsutveckling är tydliga. Civilisationens sparade kapital håller 
på att förändras och i medieekologin finns också en annorlunda pedagogik 
(Säljö, 2009, s. 25).

Det sociokulturella perspektivet lägger ett större fokus på förståelsen och agerandet, inte på den 
uppnådda kompetensen (Vygotskij, 1999). Här kan man se paralleller mellan hur 
nyckelpersonerna upplever att IKT förändrar lärarens arbetssätt i klassrummet. De menar att det 
i stort handlar om lärarens förhållningssätt till tekniken, inte kunskap om själva tekniken. 
Tekniken kommer hela tiden att förändras och då kommer lärarens förhållningssätt istället i 
fokus.

Detta stämmer väl med den bild Jedeskog (2000) har. Hon betonar att det inte är de styrande 
ramarna eller de fysiska förutsättningarna i form av utrustning som avgör om eller hur 
pedagogen använder sig av IKT i sin undervisning utan att det snarare handlar om ifall 
pedagogen har en tydlig pedagogisk idé i förhållande till användandet.

Det nyckelpersonerna uppmärksammade vid studieresorna till Storbritannien var just 
lärarnas arbetssätt i klassrummet. Detta vill man nu ska inspirera skolledare i den egna 
grundskoleverksamheten.

Storbritannien som förebild

Vid implementeringen av IKT-stöd i kommunens grundskolor ses Storbritannien som ett 
föregångsland. Storbritannien har under lång tid fokuserat på IKT och lärande och den brittiska 
regeringen har satsat stora pengar på IKT i skolan (Skolverket, 2008). Framförallt har 
nyckelpersonerna inspirerats av pedagogernas användning av Smart Boards i klassrummen. 
Men kommunen har också inspirerats av den tekniska IKT-implementeringen i stort, bland 
annat i fråga om det leasingsystem med kommundatorer som nyligen genomförts och de 
Mediotek pedagogerna i de brittiska skolorna har tillgång till, som nu kommunen har planer på 
att införa.
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Som en del i att förändra förhållningssätt och användande av IKT i klassrummet i den egna 
kommunen ser nyckelpersonerna det som oerhört viktigt att skapa engagemang hos skolledarna, 
bland annat genom organiserade studieresorna till skolor i Storbritannien.

Detta kan ses som ett försök att skapa förutsättningar för kulturpåverkan från den brittiska 
skolkulturen in i den egna skolkulturen. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man se detta som 
lärande i form av kommunikation, ett sätt på vilket människor utvecklar former för samarbete i 
olika kollektiva verksamheter (Säljö, 2000).

Organisation, styrning och ledning

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv handlar om hur individer, organisationer och samhälle
utvecklar, återskapar och håller aktuella kunskaper och färdigheter vid liv. Detta påverkar 
förmodligen till en viss del av de styrande ramar som kollektivet upprättar för att förhålla sig 
till. 

Att EU (2006) definierat digital kompetens som en nyckelkompetens i ett livslångt lärande 
gör att vi i framtiden, likt vårt grannland Norge, kommer att ha en läroplan med kunskapsmål 
relaterade till digital kompetens (Skolverket, 2008). Idag finns inga tydliga kunskapsmål 
formulerade i relation till digital kompetens eller IKT-användande i skolan i de nationella 
styrdokumenten.

Med tydligare nationella styrdokument kan man tänka sig att kravet på tydligare 
styrdokument för lokal nivå kommer att öka, dels för kunskapsrelaterade mål och dels för 
implementering av IKT i skolorna. Tondeur et al. (2007) menar att det är viktigt att ha väl 
förankrade planer och policys som pedagogerna känner till, eftersom det finns ett tydligt 
samband mellan IKT-policies och klassens användande av IKT.

I fallstudiekommunen finns det idag ingen tydlig plan eller strategi för den pedagogiska IKT-
implementeringen annat än vad gäller PIM-utbildningen av lärare. Det finns ett äldre 
styrdokument som inte längre är aktuellt men nyckelpersonerna uppger att frågan om att 
upprätta ett nytt dokument nyligen väckts. Däremot finns det styrande ramar i förhållande till 
den tekniska IKT-implementeringen i form av avsatta medel till Multimediaklassrum i budget 
och en plan för hur man ska införa dessa.

Nyckelpersonerna hävdar att den bristande IKT-policyn beror på att ansvaret för dessa frågor 
hamnat mellan två förvaltningar när omorganisationen gjordes för två år sedan. Tidigare fanns 
BUIT under den centrala skolledningen och enheten hade därför en mer 
verksamhetsutvecklande funktion i förhållande till den pedagogiska IKT-implementeringen. 
Idag finns inte denna funktion kvar, utan den pedagogiska IKT-implementeringen styrs i från 
den centrala skolledningen.

Detta kan kopplas till den bild Eriksson-Zetterquist et al. (2006) ger av skolan: Att skolan 
blivit alltmer centraliserad. De menar att IKT-implementeringen i skolan har integrerat skolorna 
i en mer allmän styrlogik, där den tekniska IKT-implementeringen styrs i från en central IKT-
enhet. Detta gör att styrningen sker utanför skolans ansvarsområde. Däremot styrs den 
pedagogiska IKT-implementeringen från skolledningen, och den går inte alltid hand i hand med 
tekniska implementeringen. Den decentraliseras dessutom ofta till den lokala skolledningen.

I vår fallstudiekommun gör den tidigare BUIT-organisationen att personer på den centrala 
IKT-enheten har pedagogisk kompetens. Detta förändrar bilden något, eftersom de där är 
nyckelpersoner i den tekniska IKT-implementeringen. De besitter den pedagogiska 
kompetensen och kan vara med och påverka men de har inte längre en verksamhetsutvecklande 
funktion.

Nyckelpersonerna på IKT-enheten pekar dessutom på en annan förändring – att de nu har en 
stödjande funktion i förhållande till hela organisationen och att det är skolorganisationen som är 
beställare i förhållande till tjänster, exempelvis utbildning.
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IKT-implementering ur ett ledningsperspektiv

Nyckelpersonerna betonade att implementeringen av IKT-stöd i skolan är en ledarskapsfråga. 
Tidigare skedde ofta implementeringen utifrån att en intresserad pedagog initierade detta i sin 
egen verksamhet. Detta ledde till ett ojämnt IKT-användande av ett antal eldsjälar. Idag ses 
skolledarna som viktiga individer i en förändringsprocess. Nyckelpersonerna anser att det är 
viktigt att få med skolledarna i IKT-implementeringen och att det är viktigt att väcka intresse 
hos dem för att skapa engagemang. De menar att engagemanget är en viktig faktor och att det 
handlar om att få skoledare att driva IKT-användandet på skolan, inte enskilda eldsjälar.

Därför anser de att det är viktigt att det är just skolledare som reser iväg på studieresorna till 
Storbritannien.

Detta kan kopplas till Lewins (1948) teorier om betydelsen av förändringsledning vid 
omvälvande förändringar. Lewin utvecklade en förändringsmodell som är uppbyggd utifrån de 
fyra faser individerna i en grupp genomgår vid förändringar.

Den första fasen handlar om medvetenhet, när gruppen kommer i kontakt med det nya och 
individerna blir medvetna om den förestående förändringen. Denna fas skulle kunna ses som 
den period datorerna började införas i skolan och pedagogerna blev medvetna om deras 
existens. De negativt motverkande krafterna kan här vara omedvetenhet och förvirring. Man tar 
helt enkelt inte till sig det nya och känner sig förvirrad över den nya tekniken och funktionerna.

Den andra fasen handlar om förståelse för förändringen, när gruppen förstår förändringens 
innebörd och får en positiv syn på förändringen. Denna fas skulle kunna ses som den period 
pedagogerna så smått började prova på att använda datorer i klassrummen och såg hur eleverna 
blev mer motiverade och orienterade mot att samarbeta. Motverkande krafter är här en negativ 
syn på förändringen och att man inte ger sitt stöd till införandet. Detta kan exempelvis bero på 
att man i denna fas blir medveten om att man saknar kompetens och tillräcklig förståelse för hur 
man ska använda datorn.  

Den tredje fasen handlar om acceptans, nu har gruppen viljan att förändras. Detta skulle 
kunna ses som den fas många pedagoger idag befinner sig i. Man ser fördelarna med att 
använda datorn i sitt pedagogiska arbete och har accepterat datorn som en del av vardagen, även 
i klassrummet. Motverkande krafter är här ett uttalat motstånd under det initiala 
förändringsskedet. Här skulle motståndet kunna bero på upplevelsen av ökade krav, av att 
tekniken ständigt förändras så att det är svårt att hänga med rent kompetensmässigt. Plötsligt 
räcker det inte med att kunna hantera en dator, utan nu ska man även kunna hantera en 
interaktiv klassrumstavla som monteras upp på klassrumsväggen på den vanliga whiteboardens 
bekostnad. Här skulle man även kunna tolka in ett visst motstånd mot förändringen av 
lärarrollen i stort.

Den fjärde fasen handlar om engagemang, när gruppen själv är engagerad i 
förändringsarbetet.  Denna fas skulle man kunna se som den fas nyckelpersonerna i 
fallstudiekommunen strävar mot i sin förändringsledning. Det är hit de vill få skolledarna så att 
de blir engagerade och drivande i förändringsarbetet. Skolledarna blir sedan själva viktiga 
eldsjälar som driver förändringsprocessen vidare genom att själva skapa engagemang hos sina 
medarbetare. Därav satsningen på studieresor för just skolledare till Storbritannien.

Motverkande krafter är här ett uttalat motstånd mot införandet. I denna fas skulle motståndet 
kunna vara att skolledare vägrar att åka med på studieresor eller att pedagoger inte vill sätta upp 
interaktiva klassrumstavlor i sitt klassrum. I fallstudiekommunen har vissa skolledare reagerat 
just på detta sätt. De har i stället velat skicka intresserade lärare som redan arbetar med IKT. 
Men här är den centrala skolledningen medveten om sin förändringsledningsstrategi. De har 
inte accepterat detta utan istället övertalat skolledarna att åka.
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Teknisk kontra pedagogisk implementation

Nyckelpersonerna upplever att det tidigare fokuserats mycket på den tekniska aspekten av IKT-
implementering men att det idag fokuseras mer på det pedagogiska perspektivet. Detta stämmer 
väl med den bild av de tidigare satsningar som gjorts inom skolan. Flera av de tidigare 
projekten gick ut på att skapa en större datortäthet i skolorna men den senaste satsningen i 
kommunen har i stället handlat om pedagogisk IKT-implementering i form av skolverkets PIM-
utbildning för pedagoger.

Kommunen har tydligt uppställda mål för hur många lärare och till vilken nivå PIM-
utbildningen ska ske. Men här finns en klyfta mellan vad som implementeras pedagogiskt och 
tekniskt. PIM:s fokus ligger på färdigheter i förhållande till den teknik som implementerades i 
tidigare satsningar. Idag satsar man stort på Multimediaklassrum. Men PIM-utbildningen 
innefattar ingen utbildning i att arbeta med interaktiva skrivtavlor. Samtidigt så är antalet PIM-
utbildade lärare på en skola en av de styrfaktorer som styr fördelningen av Multimediaklassrum 
till skolorna.

Detta förstärker bilden av att den pedagogiska implementeringen av IKT-stöd ligger steget 
efter den tekniska implementeringen, eller som Myndigheten för skolutveckling framhåller 
(2007a) – skolan ligger i många avseenden steget efter, trots alla satsningar.

Flera av nyckelpersonerna nämner också att det finns ett ökat tryck i från pedagogernas sida 
om att få lära sig mer om Smart Boards. På den senaste nätverksträffen kom ovanligt många 
lärare. Samtidigt så bedrivs inte någon Smart Board-utbildning av IKT-pedagogerna. De kan 
endast vara stöd i verksamheterna i fråga om Smart Boards i mån av tid. Det stöd som finns 
tillgängligt för pedagogerna är här i första hand webbplatsen smartklubben.se, vilken drivs av 
tillverkaren av Smart Boards.

Möjligheter och svårigheter

Det finns en stor tilltro till att implementera IKT i skolan bland samtliga nyckelpersoner. 
Sammanfattningsvis kan man säga att de har ett förhållningssätt till digital kompetens och IKT-
användande som sammanfaller med det perspektiv som ser IKT-användandet som en 
teknologisk utopi (Aarsand, 2008). De ser i stort sett mest möjligheter med själva IKT-
användningen.

Men samtidigt är de också medvetna om svårigheterna, vilka de ser som i huvudsak två. Dels 
de ekonomiska förutsättningarna som i sin tur styr de tekniska förutsättningarna. Det är oerhört 
kostsamt att implementera tekniskt IKT-stöd i samtliga klassrum i kommunens skolor. 
Samtidigt är det en nödvändighet för att ge pedagogerna förutsättningarna till att arbeta med 
IKT.

Dels ser de svårigheter i bristande kompetens hos lärarna. Men de konstaterar även att detta 
till stor del hänger samman med förhållningssätt och lärarroll.

Sammanfattningsvis är de alla eniga om att framtidens lärare måste ha digital kompetens. 
Eller som skolledare B uttrycker sig:

...man kan inte stå kvar och stampa framför en flanellograf och säga:
Jag vill inte. Det går inte.

Slutdiskussion
Syftet med denna undersökning har varit att studera hur en kommun implementerar IKT-stöd i 
sin grundskoleverksamhet för att stötta pedagogerna i deras arbete med att utveckla elevernas 
digitala kompetens. Den bild som tidigt framträdde var hur otroligt komplext IKT är i 
förhållande till skolans värld. Det finns många aktörer och intressenter på en arena som ständigt 
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förändras av den nya teknikens växande framfart. Faktorer som styrning och ledning, 
ekonomiska förutsättningar och tekniska förutsättningar har tydligt framträtt men också 
förhållningssätt och pedagogiska idéer som förändras i samspel med det nya kunskapssamhälle 
som börjar ta form.

Sedd ur ett sociokulturellt perspektiv framstår detta som en kontinuerlig förändringsprocess 
där tekniken och verktygen ständigt förändras och förfinas, där vikten av att skolan måste 
anpassas till samhället framträder tydligt. Och att detta innebär att lärarrollen i sin tur måste 
anpassas till denna förändrade kontext. Här kommer även vikten av förändringsledning in.

Men vad är då mest i ögonfallande när det gäller implementeringen av IKT-stöd i 
kommunen? Kanske att den är uppdelad mellan teknisk och pedagogisk implementation; den 
tekniska i form av de stora satsningar på Multimediaklassrum som görs, den pedagogiska i form 
av satsningen på att PIM-utbilda samtliga pedagoger till 2011. 

Vidare är det uppenbart att detta arbete styrs från olika håll; den centrala skolledningen och 
IKT-enheten och att det inte finns några policys för detta förutom PIM-dokumentet. Dessutom 
är det tydligt att detta inte alltid går hand i hand, utan att införandet av teknik ligger steget före 
det pedagogiska IKT-stödet.

En annan sak som framträder är att kommunen hämtar inspiration till sin IKT-
implementering i Storbritannien.

För fallstudiekommunen har det varit viktigt att satsa på förändringsledning i från den 
centrala skolledningen såväl som IKT-ledningen. Att väcka intresse, kommunicera och skapa 
engagemang har blivit till viktiga samspelande faktorer för att utvecklas till en lärande kultur.

De viktigaste faktorerna blir således inte de stora satsningarna på att PIM-utbilda alla lärare 
eller att skapa tekniska förutsättningar i form av Multimediaklassrum. Det handlar snarare om 
att utveckla en organisationskultur som skapar engagemang hos pedagogerna och får dem att 
möta IKT med rätt förhållningssätt.

Här vill jag avsluta med att återigen citera Säljö:

Men detta är inte samma sak som att införa en fix och färdig informationsteknik 
i skolan, utan vad skolan har att förhålla sig till är konsekvenserna av en större 
kulturell omvälvning där digitaliseringen och nya medier är kärnan och 
informationsexplosionen ett av flera symtom. Den nya tekniken är inte längre ny. 
Ungdomar – och många i medelåldern – lever, lär och uttrycker sig i en värld av 
datorer, mp3-spelare, alltmer potenta mobiltelefoner och sofistikerade 
programvaror. Detta är deras teknik för att kommunicera, läsa, räkna, minnas, 
roa sig och göra en hel mängd andra saker (Säljö, 2009, s. 24) .

Förslag på vidare forskning
I denna studie finns många infallsvinklar som kulle kunna vara uppslag för vidare forskning. 
Det som jag själv saknade under litteraturgenomgången var studier som fokuserade mer på 
förändringsledning inom skolan. Jedeskog (2000) och Lundmark (2000) berörde visserligen 
dessa frågor. Men det var ur pedagogernas perspektiv. Den forskning som fanns berörde mest 
styrningen av skolan.

Ett annat förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara pedagogernas upplevelse av hur 
IKT-stöd implementeras i en kommun. Det finns förvisso en hel del forskning om detta men i 
den här fallstudien skulle denna infallsvinkel kunna ha gett en fördjupad bild av studien.

Det skulle också vara intressant att ta upp tråden om Storbritanniens inflytande över den 
svenska IKT-implementeringen. Är det fler kommuner som hämtar inspiration från 
Storbritannien? Eller från något annat land? Och hur påverkar detta i så fall lärarrollen i 
förhållande till IKT-användningen i förlängningen?

43



Källförteckning

Aarsand, P. (2008). Digital kompetens i barns vardag. Locus, 2, 17-29.

Alexandersson, M., Linderoth, J., & Lindö, R. (2001). Bland barn och datorer. Lund: 
Studentlitteratur.

Almqvist, J. (2002). Ur Säljö, R., & Linderoth, J (red.). Utm@ningar och e-frestelser: IT och 
skolans lärkultur. Stockholm: Prisma.

Becker, P., & Näslund, C. (2007). Digital kompetens in i skolans styrdokument. Datorn i 
utbildningen, nr 3, 9.

Cuban, L. (2001). Oversold & Underused: Computers in the classroom. Cambridge: Harvard 
University Press.

Eriksson-Zetterquist, U., Hansson, H., Löfström, M., Ohlsson, Ö., & Selander, M.  (2006). Ett 
möte med förhinder: Om IT-satsningar i skolan. Göteborg: BAS, Handelshögskolan.

Europeiska Unionen (2006). EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 
REKOMMENDATION av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande 
(2006/962/EG). Europeiska unionens officiella tidning. Hämtad från 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SV:PDF
(2009-03-17).

Fernström, H., Gullstrand, J., & Söder, E. (2008). Måste alla lärare ha digital kompetens? 
Svenskläraren, nr 2, 9-13.

Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.

Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1991). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur.

IT-kommissionen (1994). Vingar åt människans förmåga: SOU 1994:118. Hämtad från 
http://www.itkommissionen.se/dynamaster/file_archive/020124/39d2d69a7f6f35b7ec7cad5a632
08c58/Rapport%20Vingar%20%e5t%20m%e4nniskans%20f%f6rm%e5ga%20(1995).pdf 
(2009-03-17).

Jedeskog, G. (2000). Ny i kl@ssen: Förhållandet mellan lärarroll och datoranvändning 
beskrivet i internationell forskning. Solna: Ekelunds förlag.

Jewitt, C. (2005). Technology, literacy and learning: A multimodal approach. London: 
Routledge.

KK-stiftelsen (2007). Digital kompetens på väg in i skolan: PM 2007-04-20. Hämtad från 
http://www.kks.se/templates/ArticlePage.aspx?id=10186 (2009-03-17).

Kunskapsdepartementet i Norge (2009). Hämtad från 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html?id=586 (2009-03-17).

Larsson, M. (2002). Lärkraft: Om forskning kring datorstött lärande. Stockholm: Stiftelsen för 
kunskaps- och kompetensutveckling.



LearnIT (2009). KK-stiftelsens forskningsprogram. Hämtad från http://www.learnit.org.gu.se/
(2009-03-17).

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur.

Lewin, K., ed. by Lewin, G. W. (1948). Resolving social conflicts. New York: Harper & Row.

Lundmark, E. (2000). Uppdrag lärande & IT: Pedagoger om utvecklingsambitioner på skolans 
arena. Doktorsavhandling, Institutionen för lärarutbildning, Centrum för forskning i lärande, 
Luleå Tekniska Universitet.

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet: Lpo 94. (1994). 
Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Merleau-Ponty, M. (1997). Kroppens fenomenologi. Göteborg: Daidalos.

Myndigheten för skolutveckling (2007a). Effektivt användande av IT i skolan: Analys av 
internationell forskning. Stockholm: Liber.

Myndigheten för skolutveckling (2007b). Digitala lärresurser: Möjligheter och utmaningar för 
skolan. Stockholm: Liber.

Nilsson, B. (1996). Socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur.

Olson, K., & Boreson, C. (2004). Medieresor: Om medier för pedagoger. Stockholm: Sveriges 
utbildningsradio (UR) i samarbete med Myndigheten för skolutveckling och Svenska 
filminstitutet.

Papert, S. (1996). Familjen och nätet: Hur man överbryggar den digitala generationsklyftan. 
Göteborg: Daidalos.

Patel, R., & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder (3 uppl.). Lund: 
Studentlitteratur.

Rystedt, H., & Säljö, R. (2008). Kunskap och människans redskap: teknik och lärande. Lund: 
Studentlitteratur.

Sahlin, K., & Waks, C. (2008). Skolans styrning: Ett ständigt aktuellt tema. Ur Vetenskapsrådet. 
Individ – Samhälle – Lärande: Åtta exempel på utbildningsvetenskaplig forskning. Stockholm: 
Vetenskapsrådets Rapportserie.

Skolverket (2000). Kursplan i svenska. Hämtad från 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id
=3890&extraId=2087 (2009-03-17).

Skolverket (2008). Digital kompetens. PM:2008-02-21. Hämtad från
http://blogg.skolutveckling.se/omvarld/wp-
content/uploads/2009/02/pm_digital_kompetens_styrdokumenten_ny2.pdf (2009-03-17).

Skolverket (2009a). PIM: Kompetensutveckling för pedagoger. Hämtad från 
http://www.pim.skolverket.se/ (2009-03-17).

Skolverket (2009b). Uppdrag att ta fram förslag på nya kursplaner. Hämtad från 
http://www.skolverket.se/sb/d/2625/a/14802 (2009-03-17).

Smartklubben (2009). Nätverk för Smart Board-användare. Hämtad från
http://www.smartklubben.se (2009-03-17).



Sveriges Riksdag (1994). Svensk författningssamling, Grundskoleförordningen. (1994:1194). 
Hämtad från http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1194
(2009-03-17).

Stendahl, E. (2009). Heeeeeej bitchen min. Pedagogiska magasinet, nr 1, 29-31.

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Stockholm: Prisma.

Säljö, R., & Linderoth, J. (red.) (2002). Utm@ningar och e-frestelser: IT och skolans lärkultur. 
Stockholm: Prisma.

Säljö, R. (2005). Lärande & kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet. 
Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.

Säljö, R. (2009). Lärande är ett rörligt mål. Pedagogiska magasinet, nr 1, 23-27.

Tondeur, J., van Keer, H., van Braak, J., & Valcke, M. (2007). ICT integration in the classroom: 
Challenging the potential of a school policy. Department of Educational Studies, Ghent 
University, Belgium.

Warschauer, M. (2003). Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide. 
Cambridge: MIT Press.

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Författaren.

Vygotskij, Lev S (1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos.



Bilagor
Bilaga 1.

Intervjumanual

1. Vilken bakgrund har du?

1. Yrke?
2. Ålder?
3. Kön?
4. Utbildning?
5. Yrkeserfarenhet?

2. Vad innebär digital kompetens för dig?

1. Hur ser din egen digitala kompetens ut?
2. Vad lägger du i begreppet kunskaper inom digital kompetens?
3. Vad lägger du i begreppet färdigheter inom digital kompetens?
4. Vad lägger du i begreppet attityder inom digital kompetens?

3. Vilka styrande ramar finns i er kommun i fråga om att utveckla IKT/digital 
kompetens i grundskoleverksamheten?

1. Uppnåendemål för digital kompetens hos lärare?
2. Uppnåendemål för digital kompetens hos elever?
3. Finns det någon övergripande strategi för IKT i skolan?

4. Vilket IKT-stöd ges till pedagogerna ute i verksamheten/verksamheterna i deras 
arbete att utveckla elevernas digitala kompetens?

1. IKT-utrustning?
2. Fortbildning?
3. Kompetensnätverk?
4. Pedagogiska/didaktiska idéer?

5. På vilket sätt tycker du att IKT/digital kompetens ska integreras i undervisningen?

1. Hur ska IKT användas i undervisningen?
2. Hur ska källkritisk granskning integreras i undervisningen?
3. Hur ska informationssökning och sovring integreras i undervisningen?
4. Hur ska juridiska och etiska principer som rör IKT integreras i 

undervisningen?
5. Vilka möjligheter ser du?
6. Vilka svårigheter ser du?

6. Hur ser du på digital kompetens i framtidens skola?

1. Hur tror du att ett eventuellt tillägg av digital kompetens som en av 
nyckelkompetenserna i kommande läroplan kommer att förändra IKT-
stödet till pedagogerna ute i verksamheten/verksamheterna?

2. Hur tror du att en ny lärarutbildning med större fokus på digital 
kompetens kommer att påverka IKT-arbetet i skolorna på sikt?
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Bilaga 2.

Strategi och Mål för PIM-införandet i X-kommun
som grund för överenskommelse med Myndigheten för skolutveckling

Strategi

1.Hösten 2006 ägnas åt information via olika spår:
o Divisionsledningslaget (20 juni)
o Skolledarträffar (start 7 sep med MI)
o Diskussion om mål och strategi, med OC.
o Multimediaklassrumsföreståndarna (informatörer)
o It-ansvariga på förskolor/skolor (informatörer)
o Personalträffar ute på enheterna (APT)

 IT-pedagogerna på BUIT examineras (genomfördes den 4 sep 2006).
 Multimediaklassrumsföreståndarna skall examineras till nivå 3 (start 

under hösten 2006. Klart till våren 2007)
 En grupp (10st) av skolledare (förskolan/grundskolan) startar ”PIM för 

skolledare” under våren 2007 
 ”Vardagsanvändning” – att upptäcka nyttan av PIM i det vardagliga 

arbetet; detta når vi dels genom att använda oss av ”informatörerna” 
(se ovan) dels genom att inrikta kursutbudet på måndagskvällar mot 
PIM samt genom riktade besök till förskolor/skolor/arbetslag.

 PIM-satsningen skrivs in i internöverenskommelsen med BUN 
(politiskt)

 Information i samverkansgrupp på Divisionsnivå (fackligt).
 Beakta kompetensutvecklingstid för de berörda (överens om 

tidsåtgång).
 Tidplan tas fram för vem och när under 3-årsperioden.

Mål 2007 – 2009 (2011)

Vid utgången av år 2009 skall följande fakta råda kring vår personal inom 
förskolan och skolan: 100 % har nått nivå 1, 90 % nivå 2 och 80 % nivå 3. 
Vår vision för 2011 är att all personal (100 %) har kompetens motsvarande 
nivå 3. 

Detta innebär att ca 150 personer examineras per termin fr.o.m.  HT 2007
Liknande strategi och mål för gymnasie och vuxenutbildning tas fram 
efterhand och utifrån de erfarenheter vi gör under första omgången.

……………………………………………             …………………………………………
…….
XXX XXXXX (Myndigheten)                XXX XXXXXX (XX Kommun)
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