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 Abstrakt 
Internet är idag en viktig och självklar del av samhällslivet och skolan kan inte 

längre utbilda eleverna utan att använda sig av IKT( Information, 

Kommunikations Teknologi) i undervisningen. Forskning visar att en 

undervisning där IKT är integrerat leder till ett en bättre lärprocess för 

eleverna. Men för att skolan ska nå dit måste lärarna ha kompetens för detta 

och ha en kontinuerlig kompetensutveckling inom IKT.  I studien har jag 

använt mig av en kvalitativ metod och en fenomenografisk ansats. 

Anledningen till att använda mig av denna metod är att det svarar upp som 

relevanta verktyg då jag vill undersöka variationer och uppfattningar i 

fenomenet kompetensutveckling. Urval i studien har varit fem skolutvecklare 

från olika kommuner som har deltagit i min studie som handlar om 

kompetensutveckling inom IKT till lärare.  Historiskt visar kompetensinsatser 

att det har handlat om att kunna hantera de digitala verktygen tekniskt nu är 

kompetensutvecklingens fokus att integrera dessa till att bli pedagogiska 

verktyg i undervisningen. 

 

Nyckelord: IKT, kompetens, kompetensutveckling, skolutvecklare, digital 

kompetens.
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 1. Inledning 
 

Centralt i detta examensarbete är kompetensutveckling inom IKT. Enligt Säljö 

(2000) lever vi ett mer digitaliserat samhälle, tekniken utvecklas ständigt och 

lärandet står inför en stor förändring. Det leder till att människor behöver en 

bättre digital kompetens. Skolverket (2011) anger digital kompetens som ett 

övergripande mål i skolan vilket gör det intressant att undersöka hur 

kompetens och kompetensutveckling inom IKT ser ut för lärare. Enligt Kairos 

future (2011) är kompetensen hos lärare att integrera digitala verktyg i sin 

undervisning en bristvara och anledningen antas vara bristen av 

kompetensutvecklingen till lärare inom IKT. Allt fler kommuner satsar på IKT 

i skolorna och tillgången till datorer ökar enligt Skolverket (2011) men den 

goda tillgången svarar inte mot ett större användande av de digitala verktygen 

i undervisningen.  

Digital kompetens är något som behövs för att följa med i samhällets 

utveckling och för att följa uppdraget enligt Skolverket (2011) och som lärare 

behöver man kunna möta eleverna i denna tidsanda med digitala verktyg. I 

mina studier av forskning och litteratur håller man fram det positiva lärandet 

med IKT i undervisningen men för att nå fram till dessa resultat bör det finnas 

en långsiktig plan för lärarnas kompetensutveckling. Miller och Glover (2005) 

menar att en god grundkompetens inom IKT underlättar för lärare att utveckla 

en teknisk kompetens och trygghet inom området.  

En del av det livslånga lärandet i skolan är att behärska ny informations och 

kommunikations teknik. Det räcker inte med entusiastiska lärare, nu behövs 

det hög lärarkompetens inom IKT för att kunna koppla ihop teknik, pedagogik 

och didaktik.  

 

Problemområdet i min studie rör kompetensutveckling till lärare inom IKT . 

Forskning visar att behovet av kompetensutveckling inom IKT har brister 

vilket gör det intressant att undersöka skolutvecklares uppfattningar och 

variationer av kompetensutvecklingen till lärare inom IKT. 
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1.1. Centrala begrepp 

I detta avsnitt beskrivs de vanligaste begreppen i undersökningen. 

 

1.1.2. IKT 

Begreppet IKT är en förkortning på Informations- och 

kommunikationsteknologi och är den svenska översättningen från det 

engelska begreppet Information and Communication Technology (ICT) enligt 

Nationalencyklopedin (2013).   

 

 1.1.3 . Digitala verktyg 

Digitala verktyg är en benämning på IKT när det används som ett pedagogiskt 

verktyg så i rapporten blir det dessa benämningar synonymt  

Digitala verktyg består bland annat av hårdvara, som är fysiska t.ex. dator, 

tangentbord, mus, skärm, digitalkamera, filmkamera, interaktiva skrivtavlor 

och iPads. Det handlar även om mjukvara som är en kollektiv benämning av 

datorprogram enligt Kairo Future (2011). 
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 2. Bakgrund 
 

För att förtydliga och synliggöra IKT i skolan och hur det satsats på 

kompetensutveckling till lärare historiskt så beskrivs en tillbakablick i datorns 

intåg i skolan.  Fortsättningsvis så beskrivs forskningsläget och fördelarna med 

IKT i skolan men framför allt forskning som visar på behovet av kompetens 

och kompetensutveckling till lärarna som berör mitt valda problemområde. 

 

2.1. Teknikens intåg i skolan 

En av de första datorsatsningarna i skolan togs fram under 1980-talets första 

hälft. Tudis (Teknikupphandlingsprojekt Datorn i Skolan), var ett datorprojekt 

som startades för att hitta den perfekta skoldatorn. Projektet ledde till en dator 

som fick namnet Compis – Computer i skolan. Som skoldator var det tänkt att 

Compis skulle användas i alla typer av undervisning. Projektet misslyckades 

och det blev en dyr historia för de svenska skolorna (Lindh, 1993). 

 

Mellan 1984-1994 satsade staten och kommunerna på att skolorna skulle ha 

tillgång till datorer. Problemet med dessa var bara att det inte fanns någon 

pedagogisk förankring i hur dessa skulle användas. Så istället för att använda 

dem som ett pedagogiskt verktyg så ledde det endast till att eleverna fick 

bekanta sig med datorteknik stället ( Brodin och Lindstrand, 2007) 

 

För att få tydligare inriktning på datorn i skolan bildades 1995 stiftelsen för 

Kunskaps- och kompetensutveckling, KK – stiftelsen. Stiftelsen ansvarade för 

skolutvecklingsprojekt som DIG – Datorn i Grundskolan där lärarna fick 

fortbildning i datahantering ( Brodin och Lindstrand, 2007) 

 

1999 kom nästa kompetensutveckling för pedagogisk användning av datorer i 

skolan: ITIS – IT i Skolan. Innehållet i denna kompetenshöjning var att spetsa 

datorkompetensen hos lärarna och till att öka användningen av datorer i 

undervisningen ( Brodin och Lindstrand, 2007). 

 

PIM – Praktisk IT – och Mediekompetens är den sista stora satsningen på 

kompetensutveckling till pedagoger. Syftet med PIM är att pedagoger ska bli 

tryggare i att använda IT i sin yrkesvardag enligt Skolverket (2009). I ett 

regeringsbeslut (U2008/8180/S) ger regeringen ett uppdrag till skolverket att 

främja användningen av informations- och kommunikationsteknik i skolorna. I 

uppdraget ingår att skolverket ska bedöma verksamheters och huvudmäns 

utvecklingsbehov avseende IKT- användning. Särskilt ska lärares användning 

av IKT som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla undervisning belysas. 

Kompetensutveckling lösryckt ur ett sammanhang är inte nog för att öka 
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användandet av IT eller förändra lärares attityder (U2008/8180/S). PIM blev en 

satsning där man ville styrka förankringen i den pedagogiska vardagen och 

skolhuvudmannens utvärderingar har visat att PIM blev en framgång eftersom 

PIM-materialet har så tydliga kopplingar till den pedagogiska verksamheten 

(U2008/8180/S). 

  

 

 

 

2.2. Lärarkompetens 

Lärarkompetens definieras med tre kompetensformer enligt Skolverket (1999). 

Formell kompetens innebär att en lärare med formell utbildning förväntas 

klara av givna uppgifter. Yrkeskulturellkompetens som är kontextuellt bunden 

och den tredje kompetensformen – en kommunikativ kompetens – är 

pedagogiskt orienterad och innebär en förmåga att reflektera över skolans mål 

och möjligheter (SOU 1999:63). 

Ellström (1992) preciserar begreppet kompetens så här: 

 
[…] en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 

eller kontext. Närmare bestämt är det förmågan att framgångsrikt utföra ett arbete, 

inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och om möjligt utvidga det tolknings-, 

handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder (Ellström, 1992  s.21) 

 

Ellström (1992) menar att kompetens är förmågan att använda den unika 

blandningen av kunskaper, förhållningssätt, erfarenheter och personlighet som 

finns i varje människa. Kompetens är viktigt ur många perspektiv men 

framförallt för kvaliteten i arbetet och säkerheten i det arbete som ska utföras. I 

den anställdes kompetens ligger inte bara faktakunskaper utan även hur 

kompetensen används och vilken inställning som finns till arbetet. Kompetens 

existerar alltid i relation till något, så som mål, aktiviteter eller 

ansvarsområden. 
 
 

2.3. Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling ett begrepp som ofta förklaras som en individs förmåga 

att hela tiden sträva efter att ligga steget före i utvecklingen inom sitt 

verksamhetsområde enligt Ellström (1992) och Gotvassli (1991) vidhåller att 

det ger en komplett definition av lärares kompetensutveckling. 
 

Kompetensutveckling handlar om att använda, stärka och förnya kunskaper, 

färdigheter, förhållningssätt och erfarenheter som finns både i organisationen och 

hos den enskilde för att säkerställa kvalitén och utveckla verksamheten i 

förhållande till barnens, föräldrarnas och samhällets behov (Gotvassli 1991 s.29). 
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Folkesson (2004) uttrycker: 
 

Det gemensamma uppdraget och det gemensamma lärandet understryks och 

poängteras, och man förutsätter att de som arbetar inom förskola, skola och 

vuxenutbildning utvecklar sin kompetens för att möta nya krav och för att 

medverka till en ständig utveckling av verksamheten (Folkesson s. 69). 

 

Myndigheten för skolutveckling menar att utvecklingstakten till 

kompetenshöjning påverkas beroende på vem som tar initiativ till 

kompetensutvecklingen. Ofta initieras kompetensutveckling uppifrån och det 

kan leda till att de som ska delta i förändringsarbetet inte känner sig delaktiga, 

vilket kan leda till låg motivation. En kompetenssatsning bör vara förankrat så 

att lärarna inte enbart känner sig ålagda att göra förändringen. Enligt Fullan 

(1995) är kompetensutvecklingen en process som handlar om att greppa 

verklighetsuppfattningar som finns hos de människor som medverkar i 

utvecklingsarbetet.   

 

Skolledare och lärare har ofta skilda förhållningssätt till kompetensutveckling 

enligt Carlgren och Hörnqvist (1999) menar att ur ett ledningsperspektiv ser 

man skolan som en helhet medan lärare ofta tar utgångspunkt i egna 

erfarenheter och frågor. I många kommuner anställs skolutvecklare som en 

pedagogisk resurs som arbetar med verksamhetsutveckling och ansvar för 

kompetensutvecklingen i kommunerna . 

 

Municio (1995) menar att det finns två olika modeller som är vanligt när 

kompetensutveckling till lärare planeras. Modellerna kallas för top-down och 

bottom-down metoden. Top-down är metoden där ledningen tar beslut om 

vilken kompetensutveckling som behövs. Botton-down metoden är det 

medarbetarnas önskningar om kompetenshöjning som styr beslutet om 

kompetensutvecklingen. Top-down metoden är vanlig i skolor där ledningen 

tar besluten. Ellström (1996) anser att lärarna bör få vara med och bestämma 

om kompetensinsatser för att skapa förståelse och acceptans till 

kompetensutvecklingen. Kilhammar (2011) visar också på att lärarnas 

delaktighet i en utformning av ett förändringsarbete är grunden för en lyckad 

kompetensinsats. 

  

För att utvecklas i sitt yrke krävs relevant kompetensutveckling, detta gäller 

för alla och i synnerhet lärare som ska bidra till hög måluppfyllelse och god 

kvalitet i den svenska skolan. I statens offentliga utredning (SOU 1999:63) finns 

två definitioner av kompetens, den ena ger en beskrivning av kompetens 

oavsett professionen och den andra beskriver begreppet lärarkompetens.  
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Enligt Skolverket (2011) har rektorn har ansvaret för skolans resultat och har 

inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 

uppgifter.  

 

Kompetensutveckling kan användas som enstaka åtgärder eller som ett 

genomtänkt system enligt Björkman (2009). Det huvudområde som 

verksamma i skolan har att inhämta kunskap är lärande och undervisning. 

Rektorer förfogar vanligtvis över kompetensutveckling och utvecklingsarbete 

som en del i byggandet av systematisk kunskapsutveckling menar Björkman 

(2009). Strategier för kompetensutveckling ska sträva mot skolutveckling för 

att modernisera lärandet, skolledare och skolutvecklare har det övergripande 

ansvaret för att utveckla och möta kompetensbehovet hos lärare.  

 

 

 

2.4. IKT kompetens 

Lärarens IKT kompetens är en av de mest avgörande faktorerna för elevernas 

framgång enligt Teknik delegationen (2002). De som ansvarar för att lärarna 

har den kompetens är skolhuvudmännen, deras ansvar innebär att 

kontinuerligt arbeta med lärarnas kompetensutveckling för att säkerställa 

högkvalitativ undervisning men enligt rapporten varierar 

kompetensmöjligheterna för befintliga lärarna inom olika kommuner. 

Enligt Professor Berg (2013) är staten uppdragsgivare och kommunerna 

uppdragstagare. Staten är genom lagstiftning, läroplaner, statsbidrag ansvarig 

för skolans innehåll och kompetensutveckling. 

Kompetensutveckling inom IKT handlar om att utvecklas i sin kompetens i 

användandet, alltså förmågan att använda sig av den nya tekniken i sin 

undervisning. Kompetensutveckling inom IKT är högst aktuellt vare sig man 

är vetgirig som lärare eller avvaktar nästa steg. 

Ala-Mutka, Punie och Redeckers (2008) påstående berör det min uppsats 

handlar om dvs. vikten av kompetensutveckling inom IKT: 

 
Lifelong learning strategies need to answer to the growing need for advanced 

digital competence for all jobs and for all learners. Learning digital skills not only 

needs to be addressed as a separate subject but also embedded within teaching in 

all subjects. Building digital competence by embedding and learning ICT should 

start as early as possible, i.e. in primary education, by learning to use digital tools 

critically, confidently and creatively, with attention paid to security, safety, and 

privacy. Teachers need to be equipped with digital competence themselves, in 

order to support this process (Ala-Mutka, Punie och Redecker, 2008 s.2). 

 

Många lärare är skeptiska till användning av IKT i undervisningen menar 

Folkesson (2004). De är oroliga för att det läggs för mycket fokus på datorerna 

och inte det traditionella skolarbetet. För att öka datoranvändningen i skolan 
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menar Folkesson (2004) att lärarna måste se datorn som ett hjälpmedel i läs och 

skriv undervisningen.  Många lärare kastar sig över den nya tekniken som 

köps in till skolorna och utforskar tillsammans med sina elever andra låter den 

stå oanvända tills man fått en ordentlig genomgång av hur dessa fungerar.  

Utvecklingen inom IKT har gått oerhört snabbt under de senaste 10 åren och 

användningen av IKT i undervisningen bidrar till förändringar i skolan. Om 

IKT – verktyg ska kunna användas på ett effektivt sätt och integreras i 

undervisningen spelar uppföljning och kompetensutveckling hos lärarna en 

stor roll enligt Europaparlamentet (2005). 

 

The Becta Review (2006) är en rapport som analyserar trender kring hur IKT 

används i de brittiska skolorna och användningen av IKT visar mätbara 

effekter för betygsnivåer, inlärning, samarbete och motivation. Rapporten 

pekar också på ett antal utmaningar som skolan och skolutvecklingen står 

inför med tanke på kompetensutveckling hos lärarna eftersom utvecklingen av 

teknologin är så snabb. I Kairos Future (2006) studie var alla tillfrågade eniga 

om att IKT – utvecklingen är den enskilda faktorn som störst kommer att 

påverka skolan de närmaste åren.  

Enligt professor Berg (2013) är staten uppdragsgivare och kommunerna 

uppdragstagare. Staten är genom lagstiftning, läroplaner, statsbidrag ansvarig 

för skolans innehåll och uppdrag. I skollagen är det inskrivet att kommunen är 

ansvarig för lärares kompetensutveckling. 

 

 

2.4.1. Effekter av IKT i undervisningen 

Law (2007) menar att lärare som har ett utvecklat pedagogiskt arbetssätt med 

IKT-användning får större effekter på elevernas lärande när det gäller 

utveckling av färdigheter som samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga 

och förmågan att planera sitt lärande. Becta (2009) menar att man måste se 

användandet av teknologin som en del av skolans långsiktiga planering och 

koppla teknologin till utvecklingen av elevernas olika lärstilar.  

Även den nordiska undersökningen E-learning Nordic (2006) visar att IKT har 

en positiv inverkan på elevernas lärande. Framförallt gäller det elevernas 

ämnesrelaterade prestationer men också läs- och skrivutveckling utvecklas 

positivt av IKT. Effekter av IKT i undervisningen är att eleverna blir mer 

engagerade. I studien drar man även slutsatsen att skolorna själva är de 

främsta hindren för fortsatt utveckling eftersom det fortfarande finns brister i 

kompetens att använda IKT som ett digitalt verktyg hos lärarna 

 
 […]. Grundskolläraren tycker inte att de egna IT kunskaperna är tillräckliga […], 

men är positiv till att använda IT och Internet i undervisningen […]. Läraren anser 

sig varken ha stor eller liten nytta av datorn som pedagogiskt verktyg i 

undervisningen […], men anser att IT ökat möjligheterna att anpassa 

undervisningen i tid och rum […] (KK – stiftelsen, 2003, s. 12-13) 
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Mishra och Koehler (2006) beskriver det komplexa samspelet mellan de tre 

primära formerna av lärarkompetens inom teknologi som är applicerad av 

Puentedura (2009): pedagogisk kunskap, innehållslig kunskap och teknisk 

kunskap . Om en lärare förstår och förmedla sambandet mellan dessa tre 

former och kan integrera det i sin undervisning har denne en större kompetens 

än en teknisk expert eller en pedagogisk expert har tillgång till. För att effektivt 

integrera och dra nytta av tekniken i pedagogiken behöver läraren förstå det 

dynamiska förhållandet mellan alla tre komponenter (Puentedura 2009).  

 

Skolinspektionen (2011) menar att lärarnas behov av 

kompetensutvecklingsbehov för att använda sig av IKT i det pedagogiska 

arbetet inte har tillgodosetts. De menar vidare att skolledningen inte styr IKT i 

undervisningen på ett aktivt sätt. Många skolor saknar övergripande strategi 

för användning av digitala verktyg i undervisningen, och IKT användning i 

undervisningen blir därför ofta en fråga som beror på den enskilde lärarens 

intresse enligt Skolinspektionen (2011).  Skolinspektionen (2011) sammanfattar 

vikten av att IKT integreras i undervisningen och inte bara blir något som bara 

kopplas på eller läggs till.  

Enligt Jedeskog (2004) så kan IKT ställa till problem för läraren som inte har 

någon kompetens till hur IKT verktyg kan användas i elevernas lärprocess. 

Jedeskog (2004) menar vidare att det måste finnas både mål, struktur och 

strategi för skolans utveckling av användningen av IKT.  Det kan annars leda 

till att lärare hittar på något bara för att eleverna ska använda sig av datorer 

men man har inte förstått hur man ska integrera de digitala verktygen i sin 

undervisning. Reneland (2011) beskriver att digitalkompetens ska innefatta 

både handhavande och förståelse av de digitala verktygen men även väcka 

kritiska analytiska aspekter av teknikens inblandning i vårt liv.  

 

 

Sammanfattningen av kompetenssatsningar historiskt så har IKT handlat om 

att introducera datorer i klassrummen och att lära sig hantera dem tekniskt.  

Forskning och litteratur visar att lärares kompetensutveckling inom IKT bör 

ske kontinuerligt för att följa med i utvecklingen. I en undervisning där IKT är 

integrerat visar forskningen på goda resultat för elevernas lärande men vägen 

dit att använda sig av IKT som ett pedagogiskt verktyg visar sig vara en 

kompetensbrist. Rektorer och skolutvecklare bör ha en strategi för hur man ska 

hålla en hög kompetensnivå inom IKT för att höja denna kompetens till 

lärarna. 

 

2.5. Teoretiska perspektiv 

Ellström (1992) presenterar fyra teoretiska perspektiv som kan vara till hjälp 

för att förstå teoretiskt förhållningssätt till kompetensutveckling. 
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Det tekniskt rationella perspektivet styrs av den teknologiska utvecklingen. Ett 

annat drag är att kompetensutvecklingen i första hand satsar på 

nyckelpersoner snarare än hela personalstyrkan. Planeringen av 

kompetensutvecklingen grundas på en utvecklingsstrategi som följer 

organisationens mål. 

 

Det humanistiska perspektivet menar Ellström (1992) beskriver 

kompetensutveckling som en investering i organisationens mänskliga resurser. 

Kompetensutvecklingen är ofta på en mer generell nivå och visar på positiva 

attityder och motivation. Kompetenshöjningen ses som en del av 

verksamheten och planeras därför informellt. 

 

Vidare beskriver Ellström (1992) konflikt-kontroll perspektivet som utgår ifrån 

att det finns konflikter och motsättningar mellan olika aktörer. Under dessa 

förhållanden kommer kompetensutvecklingen att bli ett verktyg som 

ledningen kan använda sig av för att styra verksamheten. 

 

Ellström (1992) avslutar med det institutionella perspektivet. Satsningar på 

kompetensutveckling är ofta reaktiva och kortsiktiga mer än att de följer en i 

förväg bestämd utvecklingsstrategi. 

 

2.6. Europaparlamentet och Läroplan 

Europaparlamentet (2005) antog digitalkompetens som en av sina 

nyckelkompetenser för livslångt lärande. Nyckelkompetenser är den 

kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling. 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 

informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål. Vidare beskriver Europaparlamentet att de 

färdigheter som behövs är förmågan att söka fram, samla in och bearbeta 

information och använda den på ett kritiskt och systematiskt sätt. 

 

IKT och digitala verktyg finns som en röd tråd i Läroplanen (2011) och 

skolverket skriver: 
 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett informationsflöde 

och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och 

använda ny kunskap blir därför viktiga (s.9). 

 

Modern teknik nämns ytterligare i Skolverket (2011): 

 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 

och lärande (s.16). 
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 3. Syfte och Metod 
 I kommande kapitel kommer syfte och studiens forskningsansats att 

presenteras samt hur studien har genomförts med intervju som metod och hur 

den etiska hänsynen har tagits i beaktande. Undersökningens reliabilitet och 

validitet och generalisering kommer att beskrivas.  

 

3.1.  Syfte 

Syftet med min studie är att ta reda på skolutvecklares uppfattningar av 

kompetensutvecklingens innehåll inom IKT till lärare för att höja kompetensen 

inom det aktuella området. 

Forskningsfrågorna blir följande: 

 Vilka variationer finns i innehållet av kompetensutvecklingen? 

 Vilka olika uppfattningar av den planerade kompetensutvecklingens 

innehåll finns? 

 Vilka olika variationer av uppföljning av kompetensutvecklingen kan 

upptäckas? 

 

 

 

3.2. Forskningsansats 

I studien används den fenomnografiska forskningsansatsen och nedan följer en 

redogörelse för denna och anledningen till varför jag valt den till min 

undersökning. 

 

Enligt Marton och Booth (2000) är det skillnader i uppfattningar och 

erfarenheter av ett fenomen som är intressant inom fenomenografin. Marton är 

teoretikern bakom fenomenografin och han anser att fenomenografin har sin 

grund i att beskriva hur fenomen uppfattas av andra främst inom pedagogiken 

(Marton och Booth, 2000). Målet med fenomenet är att urskilja och 

karakterisera de olika sätten att se på ett fenomen. Kroksmark (2007) skriver att 

begreppen levd erfarenhet och livsvärld är starkt förknippade med varandra i 

fenomenografin. Marton och Booths (2000) menar att en enskilde individen är 

viktig då grunden är att ta reda på just hur just den individen uppfattar och 

beskriver ett fenomen Marton och Booths. 

 

 

Den fenomenografiska ansatsen passar min studie eftersom mitt syfte med min 

undersökning är att beskriva skolutvecklares uppfattningar och variationer av 
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kompetensutveckling inom IKT. Med hjälp av ansatsen kan jag hitta 

individuella uppfattningar av fenomenet kompetensutveckling. 

 

 

3.3. Kvalitativ metod 

Patel och Davidson (1994) menar att den kvalitativa metoden går ut på att 

försöka förstå och analysera helheter. Syftet är att få en djupare kunskap än 

den fragmentiserade kunskap som oftast fås med den kvantitativa 

undersökningsmetoden. När en undersökning sker med en kvalitativ metod så 

är målsättningen att finna olika mönster i materialet vilket ligger till grund för 

den skriftliga rapporten där arbetet redovisas menar Patel och Davidson(1994). 

Mönstren som jag velat ta reda på i min studie är att se variationer och 

uppfattningar av den planerade kompetensutvecklingen inom IKT. Urvalet av 

skolutvecklare från olika kommuner bygger på att få se variationerna av 

innehållet och hur formen för de planerade strategierna ser ut för att höja 

kompetensen till lärarna. 

 

Utmärkande för en kvalitativ forskningsstrategi är att den är induktiv, Bryman 

(2009) menar att resultaten kopplas tillbaka till de forskningsresultat som hör 

till ett visst studieområde. Bryman (2009) menar vidare att kvalitativ forskning 

innehåller en studie av en liten grupp eller av individer. Gruppen eller 

individerna binds samman av gemensamma egenskaper, i mitt fall 

skolutvecklare med fokus på kompetensutveckling inom IKT.  

 

3.4. Intervjumetod 

Enligt Larsson (1986) ger kvalitativa intervjuer den empiriska grunden för 

fenomenografiska studier.  I min studie har jag valt att använda mig av 

intervju som metod för att samla in information om uppfattningar av 

kompetensutveckling. Intervjufrågorna har formats utifrån syfte och bör 

undersöka det som är avsikten att mäta.  

 

Bryman (2009) menar att intervjuer sannolikt är den mest använda metoden 

inom kvalitativ forskning. Det finns olika former av intervjuer och de uppvisar 

några gemensamma drag - en viss information utväxlas mellan parterna - att 

det finns vissa regler hur intervjun praktiskt ska genomföras.  

Strukturerad intervju går ut på att intervjuaren ställer frågor till respondenten 

efter ett frågeschema. Anledningen till att man föredrar strukturerade 

intervjuer är att den formen underlättar både frågandet och registreringen 

menar Bryman (2009). I undersökningen använder jag mig av strukturerade 

intervjuer som undersökningsmetod. 

 

Valet av intervju som redskap baseras på målet att få en uppfattning om hur 

skolutvecklare uppfattar behovet av kompetensutveckling av ett fenomen som 
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hela tiden förändras, den tekniska utvecklingen och användandet av tekniken i 

undervisningen. Bryman (2009) menar att intervjuer som genomförs kvalitativt 

har som syfte att gå på djupet, att hitta variationer eller kanske få fram en 

helhetsbild, inte att generalisera. Helhetsbilden av min studie blir att hitta 

variationer av innehåll, form och uppföljning av skolutvecklares planerade 

kompetensutveckling inom IKT. 

Jag har utgått från Kvale (1997) när jag har förberett mig inför intervjuerna han 

skriver om vikten att läsa in sig på ämnet för att genom det kunna förbereda 

relevanta frågor som berör ämnet.  

 

3.4.1. Urval 

Innan studien som redovisas i den här uppsatsen genomförde jag en studie 

som visade att varken reliabiliteten eller validiteten gav något resultat. 

Trovärdigheten i resultatet blev för tunt och ledde inte till någon analys. I min 

första studie kontaktade jag fyra skolutvecklare via e-post i två närliggande 

kommuner. Jag skickade mitt missiv till dem och samtidigt så e-postade jag 

mina frågor. Jag hade ett färdigt frågeschema men eftersom de svarade via e-

post så hade jag ingen möjlighet att ställa några följdfrågor. När dessa 

intervjuer skulle sammanställas visade det sig att materialet var för tunt, jag 

hade inga möjligheter att få fram ett resultat. Jag fick insikt om att jag var 

tvungen att göra ett annat genomförande på mina intervjuer. Svagheten i den 

första studien var genomförandet av intervjuerna.  

 

 

Undersökningen bygger på fem skolutvecklare från olika kommuner i Sverige. 

anledningen till att jag kontaktade dem var att de är aktiva i sin roll till att höja 

kompetensen inom IKT till lärare.  

 

3.4.2. Genomförande 

Jag har besökt många kommuners hemsidor och på så sätt fått reda på 

skolutvecklare och fått fram deras telefonnummer och e-post adresser. Jag 

mejlade mitt missiv (Bil.1) till tio olika skolutvecklare och fick svar av fem som 

gärna deltog i min intervjustudie. Likheten med min första studie är att jag 

kontaktade dem på liknande sätt med att jag skickade mitt missiv via e-post. 

Skillnaden var att jag inte skickade några frågor utan avvaktade svar om de 

ville delta. Jag fick svar inom två dagar av fem skolutvecklare via e-post. Jag 

ringde upp dem för att boka tid för intervjuer. Två av skolutvecklarna fanns 

inom räckhåll så dessa blev inbokade för vanliga intervjuer som skedde på 

deras kontor. Dessa intervjuer spelades in på mobiltelefon.  

De tre övriga intervjuerna har skett via mobiltelefon med möjlighet att spela in 

samtalen vilket har godkänts av respondenterna. Kvale (1997) menar att 

intervjuer i allt större utsträckning sker genom telefon och densamme menar 
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att telefonintervjuer har en rad fördelar. Möjligheten att intervjua människor 

som är geografiskt avlägsna ökar.  

Enligt Patel och Davidson (1994) är det bra om informationen angående 

intervjuerna sker i flera steg och att man till och börja med skickar ett brev eller 

som i mitt fall mejl med mitt missiv. Vid min första kontakt beskrev jag att mitt 

syfte med studien var mitt examensarbete på Mittuniversitetet och att det 

kommer att beröra kompetensutveckling inom IKT till lärare. I brevet 

framkom också att intervjun kommer att vara konfidentiell och att de när som 

helst kan meddela att de inte vill delta i mitt arbete. Jag gjorde de tydligt 

uppmärksamma på att anledningen att jag vill ha dem med i min studie är att 

de sitter på möjligheterna till att planera för strategier till 

kompetensutvecklingen för lärare men också försöka få en bild av hur de ser 

på innehåll, form och uppföljning av kompetensutvecklingen för att höja 

lärares kompetens till att integrera IKT i undervisningen. När datum var 

bestämt för intervjuerna så skickade jag min intervjuguide till dem via e-post 

så att respondenterna hann förbereda sig innan intervjun. Jag förberedde också 

med följdfrågor till intervjuguiden. 

Området som intervjuguiden berörde var inriktat på att ge svar på det 

grundläggande problemområdet och syfte som Bryman (2009) beskriver. 

3.4.3. Ljudinspelning  

För att kunna spara materialet så har jag spelat in intervjuerna på mobiltelefon. 

Genom att använda inspelning menar Bryman (2009) får forskaren med både 

vad intervjupersonen säger och hur det blir sagt. Kvale (1997) menar att 

intervjuaren kan fokusera mer på ämnet och samspelet än att behöva skriva 

ner intervjun när man använder sig av ljudinspelning. För att intervjuerna 

skulle få så bra ljudkvalité som möjligt så testade jag att spela in på mobilen 

några gånger innan intervjuerna skedde. Den etiska aspekten om 

ljudupptagning kommer att tas hänsyn till så ljudupptagningarna kommer att 

raderas efter examination. 

3.4.4. Transkribering 

För att kunna utföra en analys av intervjuerna har alla transkriberats. Den 

transkriberande texten har återgetts så ordagrant som möjligt. Kvale (1997) 

menar att transkribering tar lång tid. Transkriberingen har tagit åtskilliga 

timmar, jag försökte att hålla mina intervjuer mellan 40- 60 minuter och 

sammanlagt så har det lett till 34 sidor med nedskriven text vilket legat till 

grund för analysen. 
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3.5. Reliabilitet, validitet och generalisering 

Dimenäs (2007) menar att reliabiliteten handlar om trovärdighet eller 

tillförlitlighet i en undersökning. Enligt Karlsson (2005) bygger begreppet 

tillförlitlighet i en kvalitativ undersökning på om man lyckats mäta, observera 

eller identifiera det fenomen man haft som avsikt att undersöka. För att min 

studie ska bli så trovärdig som möjligt så har mitt urval varit skolutvecklare 

med fokus på kompetensutveckling inom IKT till lärare. 

 

Validitet handlar om studiens giltighet, att studera det man avsett att 

undersöka menar Dimenäs (2007). Jag har i min studie undersökt det som finns 

med i mitt syfte, att se variationer och uppfattningar av kompetensutveckling 

inom IKT så min studie anser jag vara giltig. Karlsson (2005) menar att 

giltigheten kan påverkas om forskningsresultatet kan tänkas använda i 

praktiken. Jag anser att min studie kan synliggöra strategier, uppfattningar och 

variationer av hur skolutvecklare ser på kompetensutvecklingen inom IKT 

som lärare och rektorer kanske har intresse av. Så jag anser att min studie är 

giltig för dessa.  

 

Stukát (2005) menar att generalisering handlar om för vem eller vilka resultatet 

gäller. Khilström (1997) framhåller att vi i kvalitativa studier utgår från den 

enskilda människans erfarenheter och möten. Enligt författaren blir inte 

generalisering särskilt betydelsefullt utan vill lyfta fram 

generaliseringsprocessen, vilket handlar om att utgå från en speciell iakttagelse 

och sätter in den i ett liknande sammanhang. Enligt Kvale (1997) är analytisk 

generalisering ett sätt att studera enskilda fall för att se om det finns mönster i 

andra liknande situationer.  Jag är medveten om att jag inte kan generalisera 

resultatet i min studie eftersom det är ett begränsat antal respondenter vilket 

innebär att generaliseringar över riket inte kan göras utan respondenterna 

representerar endast sin uppfattning av kompetensutveckling inom IKT till 

lärare. 

 

3.6. Analysförfarande 

Johansson och Svedner (2010) betonar vikten av att hitta en struktur i det 

insamlade materialet. Stukát (2005) menar att det krävs många 

genomläsningar av de transkriberade intervjuerna. Jag har läst igenom mitt 

transkriberande material flera gånger . Alexandersson (1994) menar att 

analysen går vidare till att fokusera på skillnader och likheter för att urskilja de 

olika uppfattningarna av fenomenet. Jag har försökt att urskilja likheter och 

olikheter i skolutvecklarnas svar för att komma åt alla variationer och olika 

uppfattningar av den planerade kompetensutvecklingen. Fortsättningsvis 
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beskriver Alexandersson (1994) så går urskiljandet vidare till att karakterisera 

upp beskrivningskategorier och ur variationerna hitta olika sätt att se på 

fenomenet. Utifrån urskiljandet har jag kunnat kategorisera mitt resultat i 

rubrikerna: Skolutvecklares uppfattningar av kompetensutveckling inom IKT, 

Innehåll, Kompetensutvecklingens form och Uppföljning av 

kompetensutvecklingsinsatser inom IKT.  Alexandersson (1994) menar att 

slutfasen handlar om att sammanställa och tolka strukturen som kommit fram 

i resultatet. Jag kommer att göra en sammanfattning efter varje kategori för att 

underlätta för läsaren att följa med i materialet. 

3.7. Etiska aspekter 

Studien följer Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och 

anvisningar. Principerna innehåller fyra grundkrav: informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I min första 

kontakt med respondenterna informerade jag dem om studiens 

forskningssyfte, hur den var upplagd och frivilligheten att delta. Detta gjorde 

jag när jag skickade ut mitt missiv (Bilaga 1).  Även Bryman (2009) skriver de 

etiska principer som innefattar integritet, frivillighet, anonymitet och 

konfidentialitet. Jag har även upplyst respondenterna att deltagandet kan 

avbrytas när som helst och ljudinspelningarna och transkriberingarna kommer 

att raderas då uppsatsen examinerats. 

Enligt Patel och Davidson (1994) så är intervjuaren beroende av de olika 

individernas villighet att svara på frågorna samt förstå nyttan av att svara. 

Som intervjuare är det viktigt att klargöra meningen med intervjun och försöka 

påvisa vad respondenten kan ha för nytta genom att svara samt få 

respondenten att känna sig viktig. 
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4. Resultat  
 

Här nedan presenteras mitt resultat som jag har analyserat fram från det 

empiriska materialet. Resultatet kommer att redovisas utifrån rubrikerna: 

Skolutvecklares uppfattning av kompetensutveckling inom IKT, innehåll, 

kompetensutvecklingens form och uppföljningar av 

kompetensutvecklingsinsatser inom IKT.  Jag kommer att använda citat från 

intervjuerna för att påvisa respondenternas uppfattningar och variationer av 

kompetensutvecklingen inom IKT. Skolutvecklarna benämns med en siffra 

framför citatet (1-5) med hänsyn till de etiska riktlinjerna.  

Resultatet presenteras och analyseras i en sammanfattning efter varje rubrik.  

4.1. Skolutvecklares uppfattning av kompetensutveckling 

inom IKT 

Under denna rubrik redovisas resultatet kring skolutvecklarnas uppfattningar 

av kompetensutveckling. Jag har analyserat fram de fem skolutvecklarnas syn 

på detta fenomen. Utifrån intervjusvaren har jag kategoriserat fram 

underrubriker. Det är Skolutvecklares tankar kring definitionen av digital 

kompetens, Uppfattning av IKT och Kompetensutveckling. 

4.1.1 Skolutvecklares tankar kring definitionen av digital 

kompetens 

Flertalet av skolutvecklarna är inne på att digital kompetens är ett väldigt stort 

och omfattande begrepp. Att begreppet innefattar att vara kompetent på 

många olika sätt inom hantering och användande av IKT verktyg. Det nämns 

även att kompetens inom digitala verktyg handlar om att använda sig av dessa 

integrerat i sin undervisning. I analysen framkom att skolutvecklarna anser att 

styrdokumenten ger en tydlig antydan om vikten av att lärarna ska ha denna 

kompetens. 

Exempel på tankar kring digital kompetens: 

4: Som lärare 2013 kan man inte säga att jag inte har gått den kursen som gett mig 

kompetens inom digital kompetens. Ska vi undervisa barn födda 2000 så måste vi 

utgå från att det är digitalt idag. 

4.1.2. Uppfattning av IKT 

Resultatet visar att skolutvecklares uppfattning av IKT handlar om att på 

många sätt synliggöra och visa på möjligheter med en pedagogik som bidrar 

till ett meningsfullt och lustfyllt lärande för elever. Analysen visar att det 
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handlar om att planera för en kompetensutveckling som både visualiseras och 

konkretiserar IKT.  

Exempel på uppfattning av IKT: 

5: Det är viktigt att vara medveten om att det finns lärare som visar rädsla och oro 

inför IKT, därför blir kompetensutvecklingen så viktig för att kunna påvisa vikten 

av att detta används på ett riktigt sätt . Att påvisa möjligheterna på ett visualiserat 

och konkret sätt.  

 

4.3.1 Kompetensutveckling 

Behovet av kompetensutveckling för den enskilde läraren ska i första hand 

bemötas av rektor. De flesta kompetensutvecklings insatserna sker i de 

förvaltningar som leder till den övergripande kompetensutvecklingen som blir 

lika till alla, då handlar det ofta om inköpta färdiga program. 

Kompetensutvecklingen ska i många fall vara öppen för alla så att alla har hört 

samma sak. När en planering av kompetensutveckling ska ske bör en 

inventering av kompetensbehovet göras, det är viktigt att få ett tydligt nuläge 

för att kunna kartlägga behovet. En av skolutvecklarna berättar hur de efter en 

kartläggning av IKT kompetens hos lärare kom fram till att behovet till 

kompetensutveckling inom IKT var stort hos dessa. Förvaltningen i den 

kommunen har valt att låta rektor gemensamt med lärarna planera för 

strategier för sin kompetensutveckling inom IKT. Det kan vara inbjudna 

föreläsare, studiecirklar eller ett färdigt utbildningsprogram som är 

skräddarsytt efter kompetensbehovet.  

Exempel på kompetensutveckling: 

2: Den styrande rektorn som har kartlagt behovet av IKT kompetens hos lärarna 

kontaktar skolutvecklare och IKT pedagoger i kommunen. Dessa försöker hitta 

utbildningsprogram där man försöker tillgodose lärarnas önskningar om 

kompetensutveckling. 

 
Exempel på kompetensutveckling: 

4: Det är viktigt att man inte bara tror hur kompetensen ser ut utan man gör ett 

nuläge och efter det sätter tydliga mål hur kompetensutvecklingen ska se ut. 

Kompetensbehovet ska efter nulägesinventeringen sammanställas och efter det ska 

strategier för utveckling göras. 

 

En av skolutvecklarna uttrycker sig så här: 
 

3: Skolledare som planerar för kompetensutveckling får inte glömma IKT. Det 

satsas så mycket på olika kompetensutvecklings insatser som inte leder någonstans. 

Behovet av kompetens inom IKT som ett pedagogiskt verktyg på skolorna är 

enormt. Som lärare har ni inget val att välja bort digitala verktyg. Läroplanen har 

nu uttryckt att det ska ingå i undervisningen, så nu är det ett måste att ge lärare 

verktyg till det. 
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4.1.3 Sammanfattning 

Skolutvecklarnas uppfattning av digitalkompetens begreppet innefattar att 

vara kompetent på många olika sätt inom hantering och användande av IKT 

verktyg.  Lärare har nu rätt att få de verktyg som behövs för att kunna 

använda sig av digitala verktyg i sin undervisning, dvs. kompetensutveckling 

inom IKT.  Lärare kan inte avsäga sig uppdraget att ta sitt ansvar över att höja 

sin digitala kompetens. För att få en fortlöpande och strukturerad 

kompetenshöjning så ska kompetensbehovets nuläge kontinuerligt inventeras 

av rektor för att kunna kartlägga kompetensbehovet hos lärarna.  

  

4.2 Innehåll 

Här redovisas resultat av hur skolutvecklarna ser på innehållet i 

kompetensutvecklingen inom IKT. Vilket ansvar anser de att lärarna själv har 

över sin kompetensutveckling och hur lärare kan få gehör för sin kompetens 

önskningar. I analysen framkom också hur kompetensutvecklingen ska kunna 

se ut för att ge ett bra innehåll. Underrubrikerna är: Lärarens ansvar, Strategier 

och Höjd kompetens. 

 

4.2.1 Lärarens ansvar 

Skolutvecklarna uttryckte att den enskilde läraren har ett eget ansvar över sin 

kompetensutveckling. De menade att kompetens inom IKT handlar om att 

kunna undervisa i tiden. Som lärare har vi ett uppdrag att hålla oss aktuell 

med den forskning som görs kring skolan och IKT är en viktig del anser de. 

Behovet av kompetensutveckling ska i första hand bemötas av rektor och 

utvecklingssamtalet med sin rektor framhålls som ett forum där den enskilde 

läraren kan uttrycka sin önskan om kompetensutveckling .  

Exempel på lärarens ansvar: 

5: Många är de goda exempel på lärare som arbetar framgångsrikt med internet och 

digitala verktyg. Men fler lärare måste få möjlighet. Utvecklingssamtalet med 

rektor är det forumet där kompetens önskningar ska lyftas. Skolledare bör då också 

ha god IKT kompetens för att kunna leda lärare och göra en grundläggande 

kartläggning av kompetens behovet. 

 

4.2.2. Strategier 

För att få en långsiktig kompetensutveckling inom IKT visar mitt resultat att 

planeringen bör ha en fem års plan. De menar att det tar tid till att få en höjd 

kompetensnivå. I analysen har jag kommit fram till olika variationer av hur 

skolutvecklarna ser på planeringen.  
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Exempel på strategier: 

3: Om man vill att lärarna ska ändra lärsätt så måste det få ta tid. Fem år känns som 

en realistiskt lång tid för att kunna se om kompetensutvecklingen har gett något 

resultat. 

 
4: Läraren har ett eget ansvar att hänga med i tiden. Att bara vänta på att få den 

”rätta” kompetensutveckling ger ingen utveckling för dig sig själv som lärare eller 

för eleverna. Självklart ska kompetensnivån höjas men att bara vänta på att bli 

matad med kompetens är fel.   

 

4.2.3. Höjd kompetens 

Resultatet visar på att kompetensutvecklarna anser att kompetensutvecklingen 

ska vara öppen för alla. Kompetensutvecklingen ska även kunna styras mot 

arbets- eller ämnes lag eller på individ nivå. En uppfattning av 

kompetenshöjning vore att lägga kompetensutvecklingen på en högre nivå än 

att utgå ifrån den lägsta nivån. Vikten av att satsa på intresserade lärare som 

kan få extra utbildning till att bli IKT pedagoger anser alla skolutvecklare vara 

viktigt för att höja kompetensen. En av skolutvecklarna berättar att de har en 

IKT inspiratör på varje skola som stöttar andra lärare och driver den lokala 

IKT utvecklingen på skolan. Konkret handlar det om att vara en ambassadör 

för IKT. 

Exempel på höjd kompetens: 

2: Om vi vill behålla de duktiga lärarna som har stor kunskap av de digitala 

verktygen så bör kompetensutvecklingen utgå från högsta nivån istället för den 

lägsta. Ska dessa lärare stanna så har vi möjlighet att göra dem till spjutspetsarna 

inom IKT. Ska vi utveckla vår lägsta nivå så måste vi släppa fram dessa lärare som 

får bli våra inspiratörer. 

 

Exempel på höjd kompetens: 

1: Vi har många duktiga IKT pedagoger bland lärarna som har ett stort intresse av 

att använda sig av digitala verktyg. Dessa måste vi satsa på. De ska få åka få mässor 

för att spana och få nya idéer. De lärare som brinner för IKT ska också få den 

utvecklingsmöjligheten. 

 

4.2.4. Sammanfattning 

Skolutvecklarna anser att läraren har ett eget ansvar att hålla sig med aktuell 

forskning. Det är rektor som ansvarar för att kartlägga nutidsläget för 

kompetensbehovet hos sin personal. Utvecklingssamtalet är det forumet där 

man kan lyfta sitt behov av kompetensutveckling inom IKT. Vill man ha en 

långsiktighet på sin kompetensutveckling anser skolutvecklarna att fem år är 
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en bra tid för att kunna se om det skett någon kompetenshöjning. 

Kompetensutvecklingen ska kunna vara inriktad mot att höja en efterfrågad 

kompetens hos ett arbetslag eller ett ämneslag. Skolutvecklarna anser att man 

ska satsa på intresserade lärare som får bli IKT ambassadörer.  

 

4.3. Kompetensutvecklingens form 

Här redovisas resultat av hur skolutvecklarna ser på formen och planering gav 

kompetensutveckling. Konkreta förslag som analyserats fram för att direkt 

kunna ta in de digitala verktygen i undervisningen redovisas nedan. 

Underrubriker som analyserats fram blir: Integrering, Planering av 

kompetensutveckling och Förslag till pedagogiska verktyg. 

 

4.3.1 Integrering 

Tekniken har tidigare varit fokus när det handlat om kompetensutveckling 

inom IKT. Många kommuner valde att köpa in de digitala verktygen i början 

av IKT satsningen. Min undersökning visar att nu satsas det på att 

kompetensutveckla så att de digitala verktygen blir integrerade i 

undervisningen. Skolutvecklarna menar att lärarna har haft sina datorer i 10-15 

år och att det nu är dags för nya kompetenser inom området. Formen av 

kompetensutvecklingen måste ändras menar en av mina respondenter, 

lärarnas ledarskap måste utvecklas om vi vill ha ett lärande klassrum. 

 
Exempel på kompetensutvecklingens form: 

3: Det är inte bara att gå en datakurs, skolutvecklaren måste alltid tänka på vart just 

den kursen leder i ett pedagogiskt syfte. Förvaltning och rektorer måste avsätta 

pengar och tid för denna sortens kompetensutveckling som faktiskt höjer 

kompetensen. 

 
Exempel på kompetensutvecklingens form: 

4: Man kan inte höja kompetensen långsamt och ha en framtidsplanering. Man 

måste lära sig hela tiden under vägen för utvecklingen går så fort. Jag tror att 

koncentrationen blir störd hos många elever för att tempot är så lågt i klassrummet. 

 

 

4.3.2 Planering av kompetensutveckling 

Min analys av planering av IKT visar att det är en förändring på gång i hur 

man tänker omkring IKT och kompetensutveckling. Skolutvecklarna ansåg att 

det är dags att sluta se IKT som ett enskilt område när det gäller 

kompetensutveckling. I framtiden ska IKT vara så integrerat i undervisningen 

så att när man går en kompetensutvecklingskurs i matematik så ska IKT vara 

inkluderat som en naturlig del i den utbildningen.  
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Exempel av planering av kompetensutveckling: 

5: IKT ska inte vara ett eget område när det gäller kompetensutveckling utan detta 

att använda sig av digitala verktyg ska in i alla ämnen. Ska du höja kompetensen 

inom matematik då ska du även få kunskap till hur du lär ut med hjälp av IKT 

verktyg. Innehållet i IKT kompetens ska alltså vara ett sätt att visa hur jag använder 

mig av den digitala kunskapen i de olika ämnena i skolan. 

4.3.3. Förslag till pedagogiska verktyg 

Skolutvecklarna menar att kompetensutvecklingen enbart ska leda till att få 

IKT till att bli ett pedagogiskt verktyg. En av respondenterna menar att det är 

lätt att bara tänka på datorer och läsplattor när det gäller IKT men det finns så 

mycket mer.  

Exempel på integrering: 

2: Vi ska kunna erbjuda eleverna en möjlighet för att utveckla sin läs- och skriv 

utveckling genom kanske en diktafon eller telsyntes. IKT är så mycket mer än bara 

datorer och läsplattor. Kunskapen om dessa digitala verktyg som finns för att 

underlätta undervisningen är en kunskap och kompetens som måste höjas hos 

lärarna. 

 
Exempel på integrering: 

1: Om vi ska använda bloggen som ett pedagogiskt verktyg, då behöver vi kunskap 

kring hur vi praktiskt pedagogiskt genomför detta. Vi måste ställa oss frågan, vad 

behöver vi för kunskap för att använda det som ett pedagogiskt verktyg? 

 
Exempel på integrering: 

 5: Om vi vill höja kompetensen hos lärarna nu så skaffa kompetens inom de här 

förslagen och testa direkt i undervisningen: - Kreativa filmredigeringsprogram – 

Presentationsverktyg som tex. Power  point – Flipped classroom som ofta 

produceras via iMovie eller Power point – Kommunikativa verktyg som bloggar 

eller sociala medier . Det finns ingen anledning att vänta. Utvecklingen är här och 

nu, inte sen. Sök kunskap och förmedla till dina kollegor eller kanske till en annan 

skola. 

 

4.3.4. Sammanfattning 

Skolutvecklarna anser att de digitala verktygen ska bli ett pedagogiskt verktyg 

i undervisningen. IKT ska inte ses som ett eget specifikt område utan ska vara 

integrerat i alla ämnen. Det ska handla om hur jag använder mig av de digitala 

verktygen i de olika ämnena. I analysen sammanfattades många praktiska 

exempel på hur den enskilde läraren genast kan integrera digitala verktyg i sin 

undervisning.  
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4.4 Uppföljning av kompetensutveckling inom IKT 

I mitt resultat har det kommit fram att alla skolutvecklare arbetar i kommuner 

där PIM genomförts. I alla dessa kommuner pågår projekt där man utvärderar 

vad PIM har haft för effekter för att höja kompetensen inom IKT till lärarna. 

Dessa utvärderingar är inte färdigställda. En av skolutvecklarna beskrev att 

det ofta ingår utvärderingsmaterial när de köper in ett stort 

utbildningsprogram . Det visar sig i min analys att uppföljningar efter 

kompetensinsatser inte är så vanligt. De flesta respondenterna menar att den 

vanligaste utvärderingen är den som sker direkt efter en utbildning. Önskvärt 

vore att följa upp de olika kompetensprojekten. Resultatet på hur 

kompetensutvecklingen inom IKT har påverkat elevernas lärande menar en av 

skolutvecklarna att vi får avvakta med i några år. 

 
Exempel på uppföljning av kompetensutveckling: 

4: I min roll som skolutvecklare så träffar jag många nätverk där kompetensinsatser 

utvärderas. Vi spanar och spejar efter alla kvalitets mätningar som kommer som rör 

IKT i skolan. Vi planerar för att genomföra bedömningsnätverk där vi ska försöka 

få fram hur de digitala verktygen har påverkat våra elever. 

 
3: Forskningen säger en sak om alla fördelarna med IKT men här i Sverige har vi 

inte kunnat se några mätbara resultat än. Men inom 5-6 år så vet vi mer och det 

kommer att bli tydligt vart kompetensutvecklingen till lärarna gett bäst resultat. 

 

En av skolutvecklarna har en annan variation av hur dennes uppföljning av 

kompetensinsatser går till: 
 

Exempel på uppföljning av kompetensutveckling: 

2: När vi köper in ett stort kompetensutvecklingsprogram så ingår alltid en 

utvärdering. Men när vi har skolor som har fått speciell kompetensinsats som nu i 

dagsläget en IKT satsning, så återkommer jag alltid efter ett år. Jag vill göra en 

bedömning om kompetensutvecklingen var advekat. 

 

4.4.1 Sammanfattning 

Utvärderingsprojekt som berör PIM satsningen pågår runt om i Sverige. Det 

verkar som att den vanligaste formen av utvärdering är den som genast sker 

efter en utbildning. Variationer av hur uppföljning sker av 

kompetensutvecklingsinsatser är intressant att få ta del av. Resultaten på om 

kompetensutvecklingsinsatserna till lärare har gett något resultat på elevers 

lärande får man avvakta med i några år. 

 

4.5 Sammanfattning av resultatet 
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Skolutvecklares uppfattning av kompetensutvecklingsbehovet inom IKT är att 

behovet är stort hos lärare. Som lärare, menar en av skolutvecklarna är det en 

självklarhet att använda sig av digitala verktyg i sin undervisning är när man 

undervisar elever som är födda på 2000-talet. När det handlar om att ta reda 

på vilket kompetensbehov lärarna har så har rektorn ett stort ansvar. Rektor 

bör kontinuerligt göra kartläggningar av kompetensbehovet för att upptäcka 

lärarnas behov av kompetensutveckling. När kompetensutveckling inom IKT 

sker så är det ofta stora kompetensinsatser som ska utbilda alla. Men förslag 

finns av skolutvecklare att behovet av kompetens ska kunna ges till arbetslag 

eller ämneslag som efter kartläggning påvisar ett kompetensbehov. Det finns 

även ett stort intresse av att kompetensutveckla enskilda lärare som har ett 

eget intresse av IKT. Planer finns på att utbilda dessa som spjutspetsar och idé 

spridare till övrig personal. Man vill att dessa personer ska få möjlighet till 

extra utbildning och att de ska vara aktiva när det gäller ny information om 

IKT.  En av skolutvecklarna berättar om ett nytt sätt att förvalta 

kompetensinsatser, i den kommunen har man valt att fördela pengarna för 

kompetensutvecklingen inom IKT direkt till skolorna. Rektor och lärare 

planerar utifrån sitt behov av kompetensutveckling, det kan handla om 

studiecirklar, föreläsare mm. Det leder till att lärarna känner sig mer delaktiga 

direkt i sin kompetensutveckling. 

Utvärderingar av kompetensinsatser sker på olika sätt. Oftast så ingår en 

utvärdering direkt efter en kompetensinsats. En av skolutvecklaren vill efter 

kompetensinsatsen höra med förvaltningen hur förändringar skett på de olika 

skolorna. Om kompetensinsatsen varit riktad mot en skola så besöker denna 

skolutvecklare skolan efter ett år för att se om det skett någon förändring. Alla 

skolutvecklare berättar att kommunerna där de arbetar har alla lärare 

genomgått PIM utbildningen.   
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 5. Diskussion 
 

Här presenteras slutsatser av undersökningen och dess relevans till tidigare 

forskning. I metoddiskussionen tar jag upp hur metoden har fungerat för att 

svara på studiens syfte. Diskussionen avslutas med att beskriva vidare 

forskning kring detta område. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet har jag besvarat syfte och frågeställningarna för 

undersökningen. Det visar vad skolutvecklare har för uppfattning av 

kompetensutveckling inom IKT till lärare, det har påvisat vissa variationer – 

och uppfattningar av kompetensutveckling. Variationer av hur 

kompetensutvecklingen utvärderas och följs upp har också följts upp i 

resultatet.  

 

Det är inte valbart som lärare att inte använda sig av digitala verktyg i 

undervisningen utan det ska integreras kommenterar en av mina respondenter 

i intervjun och som Skolverket (2011) påvisar i min bakgrund så finns digitala 

verktyg med i styrdokumentet men vägen dit kan se olika ut. Även 

Europaparlamentet (2005) lyfter digital kompetens som en av de åtta 

nyckelkompetenserna för livslångt lärande. I svaren som skolutvecklarna gett 

finns det variationer på hur kompetensutvecklingen kan se ut för att höja 

kompetensen till lärare. Carlgren och Hörnqvist (1999) menar att ur ett 

ledningsperspektiv så ser man helheterna medan lärare ofta tar utgångspunkt i 

egna erfarenheter och frågor.  I min undersökning framhåller skolutvecklarna 

ansvaret hos lärare att följa med i den aktuella forskningen som berör IKT, det 

anser alla respondenter vara en förutsättning när man arbetar i skolan. 

Uppfattningen hos en av respondenterna var att det måste få ta tid för lärare 

att ändra lärsätt medan en annan påpekar att om man undervisar elever födda 

på 2000-talet så har vi inte tid att skynda långsamt. Många lärare är skeptiska 

till användning av IKT i undervisningen menar Folkesson (2004). De är oroliga 

för att det läggs för mycket fokus på datorerna och inte det traditionella 

skolarbetet. 

 

 

Skolutvecklarna anser att det är viktigt att rektorerna gör en systematisk 

kartläggning på hur nuläget ser ut för kompetensutveckling hos sina lärare för 

att alltid ha utveckling och kompetensbehovet aktuellt. Enligt Jedeskog (2004) 

så kan IKT ställa till problem för läraren som inte har någon kompetens till hur 

IKT verktyg kan användas i elevernas lärande.   Skolledares kompetens inom 

IKT är en viktig del i det kompetenshöjande arbetet .  Om en förändring ska 
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ske så är det en fördel att skolledare är aktiva för att satsa resurser. Och att 

avsätta tid till den kompetensutveckling som lärare behöver som även 

Björkman (2009) påpekar att det är skolledare och skolutvecklare som har det 

övergripande ansvaret för att utveckla och möta kompetensbehovet. 

 

I många kommuner köper man in stora färdiga paket med 

kompetensutvecklingsstrategier som t.ex. PIM. Där alla får möjlighet till att 

utveckla sin digitala förmåga. Denna stora IKT satsning håller på att 

utvärderas runt om i Sverige. PIM blev en satsning där man ville styrka IKT 

förankringen i den pedagogiska vardagen och skolhuvudmannens 

utvärderingar har visat att PIM blev en framgång eftersom PIM-materialet har 

så tydliga kopplingar till den pedagogiska verksamheten enligt Skolverket 

(2011). 

 

En av skolutvecklarna berättade om projektet där rektorerna gjort kartläggning 

av kompetensbehovet på sina skolor och där förvaltningen låter skolan få 

förvalta över sin egen budget för kompetensutveckling. Där får det direkta 

kompetensbehovet styra kompetensutvecklingen. Det verkar utvecklande att 

lärarna direkt får respons på vad de efterfrågar för kompetensutveckling. 

Municio (1995) beskriver botton-down metoden där medarbetarnas 

önskningar om kompetenshöjning styr beslutet om kompetensutvecklingen. 

Ellström (1996) anser att lärarna bör få vara med och bestämma om 

kompetensinsatser för att skapa förståelse och acceptans till 

kompetensutvecklingen. Kilhammar (2011) visar också på att lärarnas 

delaktighet i en utformning av ett förändringsarbete är grunden för en lyckad 

kompetensinsats. 

 

Att utbilda intresserade lärare som brinner för IKT verkar vara ett annat sätt 

att satsa på kompetensutveckling. Dessa lärare blir IKT pedagoger som får 

vara de som söker och spanar efter nyheter kring IKT och användandet av 

digitala verktyg i klassrummet. För att sprida dessa nyheter så satsar de på 

egna hemsidor och bloggar där övriga lärare får ta till sig den nya kunskapen. 

Det tekniskt rationella perspektivet styrs av den teknologiska utvecklingen. Ett 

annat drag är att kompetensutvecklingen i första hand satsar på 

nyckelpersoner snarare än hela personalstyrkan. Planeringen av 

kompetensutvecklingen grundas på en utvecklingsstrategi som följer 

organisationens mål enligt Ellström (1992). Tolkningen av detta är att dessa 

lärare som brinner för IKT ska hinna med att inspirera andra och samtidigt 

hålla sig uppdaterade med den nya forskningen. Vilket borde innebära att 

dessa lärare måste ha mindre tid i undervisningssituationer för att hinna med 

detta.  Samtidigt så har alla lärare ett uppdrag enligt Skolverket och 

Läroplanen att hålla sig uppdaterade på ny forskning och att integrera IKT i 

undervisningen. Om det är så att man väljer att satsa extra på spjutspetsarna 

som beskrivs i min undersökning hur blir det då med IKT kompetens till dem 

som inte brinner lika mycket för IKT, kan man undra. 
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Alla skolutvecklare framhåller lärarens eget ansvar att hålla sig uppdaterad 

kring ny forskning som gäller skolan. Läraryrket är ett yrke som alltid 

utvecklas och vi ska sträva efter att möta eleverna i deras digitala värld och 

inte få dem att känna att när de kommer till skolan så trycker de på paus 

knappen eftersom skolan är så långt efter i teknik och IKT innehåll. 

 

 

Innehållet i IKT kompetensutvecklingen är det som skolutvecklingen står inför 

nu. Att utveckla lärarnas kompetens till att arbeta direkt med de digitala 

verktygen i sina undervisningar så att de blir pedagogiska verktyg. Reneland 

(2011) beskriver att digitalkompetens ska innefatta både handhavande och 

förståelse av de digitala verktygen men även väcka kritiska analytiska aspekter 

av teknikens inblandning i vårt liv.  

 IKT handlar inte bara om datorer och iPads det visar sig att det finns fler 

verktyg att använda sig av som kan hjälpa elever i sin läs- och skriv inlärning.  

 

Det finns många planerade förslag på hur man kan plocka ner IKT i 

undervisningen men det viktiga är att skolledningen är med och förstår 

behovet att lära sig hur. För att förverkliga detta på ett bra sätt visar min studie 

att satsningen på de kunniga lärarna får en möjlighet att utveckla sig mer inom 

området för att kunna vara inspiratörerna till IKT i undervisningen. Bloggar 

och användandet av Power point kan vara ett bra sätt att direkt integrera 

digitala verktyg i undervisningen. I min undersökning håller skolutvecklarna 

fram de kunniga lärarna som spjutspetsar och lyfter deras förmåga inom IKT. 

Jag undrar hur man ska leda de lärare som inte själva har den lusten eller 

förmågan att ta till sig IKT i sin undervisning även om det står i 

styrdokumentet så är det nog ingen självklarhet att detta sker. Som Folkesson 

(2004) skriver så är en del lärare skeptiska till användning av IKT i 

undervisningen. De är oroliga för att det läggs för mycket fokus på datorerna 

och inte det traditionella skolarbetet. 

 

 

Variationer i förhållningssättet förekommer hos de olika respondenterna. Att 

lärarna har ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad för att ha IKT kompetens 

för att ”kunna undervisa i tiden” menar alla respondenter är självklart. Men en 

av respondenterna menar att man inte kan skynda på lärarna i detta att 

använda sig av digitala verktyg i sin undervisning utan allt måste få ha sin tid 

för att det ska bli ett bra lärande för eleverna. Som Peuntedura (2009) beskriver 

lärarkompetensen inom teknologin: pedagogisk kunskap, innehållslig kunskap 

och teknisk kunskap när läraren förstår det dynamiska förhållandet mellan 

dessa så kommer läraren att kunna integrera tekniken i sin undervisning. 

 

Uppföljningar av kompetensinsatser varierar. Oftast ingår en utvärdering efter 

den aktuella kursen där lärare får uttrycka sig vad de ansett om 

kompetensutvecklingen som det görs en sammanställning på för att se vad 

deltagarna har tyckt.  En av skolutvecklarna arbetar för att efter en stor 
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satsning på IKT återkomma till den aktuella skolan för att se om det skett 

någon förändring i undervisningen.  

Ett annat sätt kan vara att skolutvecklaren träffar förvaltningar och skolledare 

en gång i månaden för att lyssna av nuläget för att få en bild av hur 

kompetensbehovet ser ut . Många av de IKT satsningar som skett har varit så 

nyligen så att man har inte möjlighet att se om det har påverkat elevernas 

lärande åt något håll.  

 

Kompetensutvecklingen inom IKT är till stor del kollektiv och syftar främst till 

att stärka lärarnas didaktiska kunskaper. Det humanistiska perspektivet menar 

Ellström (1992) beskriver kompetensutveckling som en investering i 

organisationens mänskliga resurser. Kompetensutvecklingen är ofta på en mer 

generell nivå och visar på positiva attityder och motivation. 

Kompetenshöjningen ses som en del av verksamheten och planeras därför 

informellt. 

 

IKT är relativt nytt i skolans värld men det är viktig uppgift lärare har att se till 

att de digitala verktygen integreras i undervisningen som jag påvisat i 

bakgrunden så har Europaparlamentet (2005) med digital kompetens som en 

nyckelkompetens för livslång lärande. IKT – är kunskaper som blir allt 

viktigare i vårt samhälle. I skolan har digitala verktyg blivit inskrivet i våra 

styrdokument. Ingen som arbetar i skolan kan välja om de vill använda sig av 

IKT eller inte.  Lärare bör utveckla förmågan att använda datorn som ett 

pedagogiskt hjälpmedel – att använda den i undervisningen enligt Skolverket 

(2011). 

 

IKT uttrycks ofta som ett eget område som ska ha sin egen satsning på 

kompetensutveckling men några av mina respondenter framhöll att det ska 

inte anses som ett eget område i skolan utan IKT ska ämnesintegreras. De 

menade på att tekniken har funnits så länge nu så nu ska IKT ses som ett 

naturligt pedagogiskt redskap i undervisningen. 

Syftet med undersökningen att se hur skolutvecklare planerar för fenomenet 

kompetensutveckling inom IKT till lärare beskrivs genom att presentera en 

variation av uppfattningar. Valet av en fenomenografisk ansats har visat sig 

vara lämpligt för att utforska området kompetensutveckling. Jag hade endast 

fem respondenter och ett större urval hade kunnat ge fler uppfattningar och 

säkert mer variationer i hur kompetensutvecklingen planeras i de olika 

kommunerna. Genom att beskriva utförligt hur jag gått tillväga i min studie i 

både metod och genomförande bör validiteten stärkas. Reliabiliteten har jag 

försökt påvisa genom att jag har använt citat i resultatet för att visa att studien 

är tillförlitlig.  

 

Kompetens och kompetensutveckling är ett positivt laddade ord som används 

inom alla yrken. I litteraturen beskrivs kompetens som förmågan att använda 

blandningen av kunskaper, förhållningssätt, erfarenheter och personlighet i de 

uppgifter som ska utföras.  Kompetens inom IKT handlar om att behärska de 
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digitala verktygen och att använda sig av det i sin undervisning. Lärarens IKT 

kompetens är en av de mest avgörande faktorerna för elevernas framgång 

enligt Teknik delegationen (2002).   

 

Skolutvecklare har planer för hur kompetensutvecklingens innehåll bör se ut 

för att höja kompetensen till lärare. I  Kairo Future (2011) visar det att de som 

arbetar på ledningsnivå: rektorer, förvaltningschefer och skolutvecklare i 

större utsträckning än lärare vill att IKT verktyg ska användas mer i 

undervisningen. Det finns en rädsla hos lärare att göra fel när man inte 

behärskar tekniken och inte har kompetens till att integrera IKT som ett 

pedagogiskt verktyg.  

Att använda sig av IKT som ett pedagogiskt verktyg är det som kommer att 

vara fokus den närmaste tiden när det gäller kompetensutveckling.   Den 

brittiska forskningsöversikten Becta (2008) menar att man måste se 

användandet av teknologin som en del av skolans långsiktiga planering och 

koppla teknologin till utvecklingen av elevernas olika lärstilar. Det är som 

skolutvecklarna i studien påpekar att IKT ska inte ses som ett eget område 

utan IKT ska vara ämnesövergripande för att bemöta elevernas olika lärstilar. 

 

Under arbetets gång med studien har jag upptäckt att IKT är något som 

diskuteras på de flesta skolor. Många är intresserade av den nya forskningen 

och vill använda sig av de digitala verktygen men på en del skolor är inte 

intranätet utvecklat så att möjligheterna minimeras. I min studie vill man 

gärna hålla fram enskilda entusiastiska lärare och det är säkert det som behövs 

på många skolor för att trycka på hos förvaltningar att bla intranät måste 

kopplas in för att eleverna ska få den möjlighet till digitalkompetens inom 

skolan som de har rätt till. 

 

I bakgrunden beskriver jag att Europaparlamentet antog digital kompetens 

som en av sina nyckelkompetenser för livslångt lärande och för att verkligen 

visa på att IKT kompetens är viktigt avslutar jag med att skriva upp dessa 

nyckelkompetenser som elever ska ha rätt till:  

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  

                                                                                    (Europaparlamentet, 2006) 
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5.2. Avslutande reflektioner 

Kompetensutveckling inom IKT är något som måste ske kontinuerligt för att 

följa med i den snabba utvecklingen som tekniken har. IKT – verktyg skapar 

nya villkor för lärande och de har omfattande möjligheter att erbjuda om dessa 

används i det pedagogiska syfte som är tänkt. Rektorer har ett stort ansvar att 

kontinuerligt göra kompetensinventeringar för att kunna planera upp 

strategier för kompetensutveckling. Skolutvecklare har det stora uppdraget att 

se till den stora massan av lärare som behöver utveckla sin kompetens inom 

IKT. Dessa framhåller även vikten av att skolorna ger de lärare som brinner för 

IKT möjligheter att få utvecklas och att få utveckla andra i deras IKT 

kompetens. IKT har setts som ett eget område i kompetenssammanhang men 

IKT ska nu integreras i all undervisning och i alla ämnen. Slutsatsen av min 

studie av skolutvecklares uppfattning av kompetensutveckling inom IKT är att 

det handlar om att utveckla kompetens till att använda sig av digitala verktyg i 

den pedagogiska verksamheten. Vägarna dit kan vara stora 

kompetensutvecklingsinsatser som gynnar alla lärare men det kan också 

handla om att utbilda enskilda lärare till att bli spjutspetsar inom IKT.  

 

5.3. Metoddiskussion 

I undersökningen användes en kvalitativ forskningsintervju och en 

analysmetod med en fenomenografisk ansats. Enligt Larsson (1986) ger 

kvalitativa intervjuer den empiriska grunden för fenomenografiska studier.  

Metoden i studien har fungerat bra då den gett svar på mina frågeställningar 

vilket har besvarat syftet. Det har varit intressant att se kompetensutveckling 

som ett fenomen. Den kvalitativa forskningsintervjun som metod har gett mig 

möjligheten att få ta reda på vad skolutvecklare runt i Sverige har för 

uppfattning av kompetensutveckling inom IKT.  Intervjumetod och den 

strukturerade intervjuguiden har fungerat bra. Bryman (2009) menar att 

intervjuer som genomförs kvalitativt har som syfte att gå på djupet, att hitta 

variationer eller kanske få fram en helhetsbild, inte att generalisera. Jag har 

kunnat hitta variationer men det känns som om fem respondenter är för få för 

att få fram en helhetsbild. Jag önskar att jag hade haft fler skolutvecklare i min 

studie för att kunnat få fram fler variationer av deras uppfattning om 

kompetensutveckling inom IKT.  

Utskickandet av mina frågor i förväg till skolutvecklarna har lett till att de var 

förberedda på mina frågor och de har bidragit med genomtänkta svar, vilket 

har lett till öka studiens tillförlitlighet. 
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Att intervjua på ett vanligt sätt som två av intervjuerna gjordes var mer 

nervöst än de som skedde via telefon. Det var lättare att hålla sig lugn och 

professionell i telefonen. Detta beror nog på min ovana att vara i en intervju 

situation. Kvale (1997) belyser vikten av att intervju frågorna är kopplade till 

forskningsfrågorna. Mina frågor hade säkert gått att utveckla vidare mot mina 

forskningsfrågor men jag anser att jag har fått de svar som lett till att jag 

kunnat få fram ett resultat i min undersökning. 

 

Utifrån resultatet jag kommit fram till så anser jag att studien besvarar mina 

frågeställningar.  

 

 

Förslag till vidare forskning 

För att stå väl rustade för att möta dagens och framtidens utmaningar bör vi 

skapa största möjliga värde och nytta av våra satsningar inom IKT i skolan. 

Kommunerna bör i sin roll som skolutvecklare utveckla strategier för att öka 

tillgången och användningen av digitala verktyg i skolan. 

 

Ett nytt område inom IKT att göra vidare forskning på vore att studera hur IKT 

ska bli ett ämnesövergripande inslag i undervisningen. När skolutvecklare 

anser att det är dags att bortse från att IKT ska stå som ett eget område i skolan 

så vore det intressant att göra en undersökning av hur kompetensutvecklingen 

inom IKT planeras för detta. Om satsningen på digitala verktyg ska ge resultat 

och bli ett pedagogiskt verktyg så behövs det forskning och 

kompetensutveckling för att användningen av de digitala resurserna ska bli en 

del av undervisningen. 
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BILAGA 1:  
Mittuniversitetet  

Institutionen för utbildningsvetenskap 

Härnösand 

Missivbrev 

 

Jag heter Chanette Gingdal och är förskollärare men just nu läser jag upp min 

kompetens till Grundlärare vid Mittuniversitetet och är i skrivande stund mitt uppe i 

arbetet med mitt examensarbete på C-nivå. Mitt intresse berör kompetensutveckling 

inom IKT till lärare. Och mitt urval till min studie är skolutvecklare. Syftet är att belysa 

strategier för kompetensutveckling till lärare inom IKT. 

Min förfrågan är om ni vill delta i min intervjustudie som kommer att utgöra underlag 

till resultatet av mitt examensarbete. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter. Jag 

önskar spela in intervjun för att lättare kunna ta del av och bearbeta materialet i 

efterhand. Jag vill understryka att den information som framkommer i samband med 

intervjun kommer att behandlas enligt de föreskrivna forskningsetiska regler som 

rekommenderas av Vetenskapsrådet. Vilket innebär att allt datamaterial kommer att 

behandlas konfidentiellt och endast användas till forskningsändamålet. Du som deltar 

kan när som helst avbryta intervjun eller meddela att du inte vill delta. 

Det sammanställda materialet kommer att läsas och granskas av min handledare 

innan examination. Jag önskar att utföra intervjuerna under v.34 då tiden för 

examensarbetet är begränsat. 

Vid frågor och/eller intresse att medverka i mitt arbete kontakta mig via mail eller 

telefon. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Chanette Gingdal 

chanetteg@hotmail.com 

   070- xxx xx xx 

 

mailto:chanetteg@hotmail.com
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 BILAGA 2: Exempel – Intervjufrågor  

Frågor till intervjustudie 

Chanette Gingdal 

Mittuniversitetet 

Kompetensutveckling inom IKT. 
 

Forskning som handlar om IKT i skolan visar att elever som har 

kompetenta lärare inom IKT höjer kvalitén på undervisningen och 

ger positiva effekter på elevernas lärande förmågor när IKT är 

integrerat i undervisningen. 

 Hur bör kompetensutvecklingen planeras för att den 
ska leda till kompetenta lärare med kompetens inom 
IKT? 

             – Hur ska behovet av kompetens bemötas? 

 – Vem styr kompetensutvecklingens innehåll? 
 

 
 Vilka utgångs strategier har ni när ni planerar  
      Kompetensutveckling till lärare? 

             – Vem ger uppdraget för kompetensutvecklingen? 

 – Hur bedöms vad som är kompetensbehovet? 

 

 Vilken inriktning anser ni att kompetensutvecklingen 
bör ha? 

 

- Vad ska den innehålla? 
- Vem styr innehållet? 
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 Till vem/vilka riktar sig kompetensutvecklingen till? 
 

- Vänder sig kompetensutvecklingen till alla? 
- Planeras något annat sätt att nå ut till alla lärare? 
 

 

 

 Hur planerar ni att göra uppföljningar på de 
kompetensutvecklingsinsatser som är gjorda? 

 

- Hur kan ni se att kompetensen höjts efter 
kompetensinsatser? 

- Vad är ert nästa steg i kompetensutvecklingen? 
 

I läroplanen står det: 

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande (Läroplanen 2011, s 16). 

 

 Hur ska kompetensutvecklingen se ut så att lärare 
har den kompetensen, så de kan ansvara för detta 
som står i styrdokumentet? 
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