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ABSTRAKT 
I skolan möter vi dagligen elever som i någon form behöver extra stöd. Vi har i vårt arbete 

med elever i särskilda undervisningsgrupper haft god tillgång till IT-verktyg (exempelvis 

talsyntes, stavningsprogram), vilket väckt ett intresse hos oss kring IT och dess möjligheter. 

Finns detta stöd eller hur ser det ut vad det gäller IT-verktyg? Vi är också nyfikna på hur 

kompetensutvecklingen kring dessa verktyg ser ut samt om det kan finnas ett samband med 

skolutveckling inom IT-området. Vi valt en kvantitativ ansats, eftersom metoden är en 

enkätstudie i form av en webbenkät.  

Resultatet visar på en stor skillnad vad det gäller tillgången till IT-verktyg, kompetens 

och kompetensutveckling kring dessa samt hur det ser ut vad det gäller skolutveckling. Vi 

kan också konstatera att våra resultat inte skiljer sig ifrån den forskning vi tagit del av. Vad 

det gäller tillgänglighet visar resultatet dessvärre på sämre siffror än forskningen. 

 

Titel  IT-stöd i skolan – slump eller verklighet?  

 

Engelsk titel  IT support in schools – random or reality? 

 

Författare  Pernilla Holmgren & Susanne Wikman 

Handledare  Marianne Björn Milrad 

Antal sidor  47 

Nyckelord IT, IT-verktyg, kompetens-och kompetensutveckling och 

skolutveckling 

Abstract 
In school we meet students daily that in some form need extra support. We have seen 

within our work students in special education groups working with IT tools (such as speech 

synthesis, spell checking software). This has aroused our interest in IT and its potential. Is 

this supported in schools when it comes to the IT tools? We are also curious to find out if 

there is a connection between the development in skills and the school IT development. We 

also want to see how professional development around these tools look and see if there may 

be an association with the school development in the IT field. We chose a quantitative 

approach, since the method is a questionnaire in the form of a web survey.  

The results show a significant difference in access to IT tools in schools, skills and 

competence with these and how it looks when it comes to school improvement. We also 

note that our results do not differ from the research we have studied. In terms of 

availability, the results unfortunately give worse figures than the research. 
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1. Inledning 

  
Som specialpedagoger kommer vi att möta elever som på ett eller annat sätt behöver extra 

stöd i skolan. Ett sådant stöd kan vara IT-verktyg (för definition, se avsnitt 3.1). Vi har i 

vårt arbete med elever i särskilda undervisningsgrupper haft god tillgång på dessa verktyg 

(exempelvis talsyntes, stavningsprogram), vilket väckt ett intresse hos oss kring IT och dess 

möjligheter. I litteratur möter man begrepp som ”alternativa verktyg” eller 

”kompensatoriska verktyg”. Engberg (2011) på SPSM (Special Pedagogiska 

SkolMyndigheten) anser att man bör använda sig av uttrycket alternativa verktyg i lärandet 

istället för kompensatoriska verktyg, eftersom det för tanken till kompensation och ett 

bristperspektiv hos individen. Detta håller vi med om samt att begreppet alternativa verktyg 

är stort och brett, vilket även skulle kunna innebära en speciell penna, glidskydd på bänken 

och så vidare. Vi kommer i vår text benämna dessa verktyg som alternativa IT-verktyg. Vår 

definition av IT-verktyg blir ett fysiskt hjälpmedel som är beroende av samspelet mellan 

dator, telefoni och människa. 

 

Ett annat intresse vi har är skolors utvecklingsarbete, vilket vi anser är en av våra viktigaste 

uppgifter som specialpedagoger. I vår nationella agenda (Regeringskansliet, 2011) kan vi 

läsa att skolan står inför en strategisk utmaning dären av frågorna är elevers tillgång till 

datorer och i än större omfattning, hur de kommer till användning i undervisningen. Vi tror 

till exempel att tillgången till datorer har en koppling till i hur stor omfattning IT-verktygen 

faktiskt används i undervisningssituationerna. Som blivande specialpedagoger kommer vi 

med all sannolikhet att spela en viktig roll vad det gäller användandet av dessa IT-verktyg i 

undervisningssituationer och framför allt då det gäller de elever som är i behov av detta 

extra stöd. I och med detta blir tillgången på IT-verktyg en fråga om inkludering eller 

exkludering enligt SPSM (2011), vilket också Persson (2008) bekräftar att är ett alltid lika 

aktuellt ämne inom specialpedagogiken. Ballard (1999) menar att idén om inkludering inte 

bara kan hänvisas till några elever utan det gäller alla. För att vara inkluderad krävs att vi 

stävar efter att identifiera och undanröja hinder för alla barn, det vill säga för alla dem som 

upplever ett underläge oavsett orsak. Nordin-Hultman (2004) påvisar att olika pedagogiska 

miljöer i form av material och organisation påverkar hur barnen uppför sig. Hon menar 

vidare att den pedagogiska miljön är ett villkor för om ett barn framstår som kompetent 

eller som ett barn i behov, vilket väcker tanken hos oss om de alternativa verktygens 

betydelse. Vi måste kunna handskas med detta dilemma på ett professionellt sätt och en 

hjälp kan vara IT och dess möjligheter. Eftersom vi anser att IT är en mycket viktigt 

utvecklingsfråga för såväl elever i behov av stöd som för alla elevers allmänna utveckling, 

vill vi försöka reda ut om det kan finnas samband mellan tillgänglighet på IT-verktyg, 

kompetens kring dessa och IT som en skolutvecklingsfråga. Gustavsson (2008) hävdar att 
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specialpedagogikens viktigaste roll blir att studera processer och strukturer på individ- 

grupp- och samhällsnivå som hindrar människors delaktighet och inkludering i 

samhällslivet (Gustavsson, 2008). Vårt dilemma som blivande specialpedagoger blir att 

finna dessa och att hitta balansen mellan enskilda elevers behov, alla elevers behov och den 

ekonomiska situationen. Lindqvist (2009) menar att det finns strukturella problem som 

leder till individuella konsekvenser, exempelvis sämre möjlighet till arbete, lägre lön och 

begränsningar på fritiden. Vår fundering blir om IT-frågan kan vara ett sådant strukturellt 

problem. Vi vill försöka ta reda på om det finns strukturella möjligheter och hinder för att 

öka den digitala undervisningen i skolorna, och därmed bli bättre rustade att möta den 

verklighet som råder ute på skolorna. 
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2. Syfte & Frågeställning 
 

Syftet med den här studien är att försöka se om vi kan hitta ett samband mellan IT- verktyg, 

kompetens på dessa och synen på IT som en skolutvecklingsfråga. För att kunna göra detta 

måste vi få en bild av hur vanligt förekommande IT-verktyg är i undervisningen och hur 

kompetensen ser ut vad det gäller dessa på skolorna. Vi vill dessutom försöka ta reda på 

hur personal ser på skolutveckling och om de anser att IT är en utvecklingsfråga på skolan 

och i kommunen. 

 Hur ser tillgängligheten, kompetens och kompetensutvecklingen ut vad det gäller 

IT-verktyg? 

 Hur ser personal på skolutveckling och anser de att IT är en del av denna på sin 

skola? 

 Kan det finnas ett samband mellan kompetensutveckling, tillgänglighet på IT-

verktyg och skolutveckling på våra utvalda skolor? 
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3. Bakgrund 

3.1 Informationsteknik 

IT, eller informationsteknik, är teknik där man använder datorer och telekommunikation 

för att samla in, bearbeta och överföra information. Tekniken bygger på att informationen 

är digital, det vill säga omvandlas till ett system av nollor och ettor. IT är teknik som bland 

annat datorer och andra maskiner, elektronik och nätverk mellan datorer men det är också 

datorprogram, design av webbsidor, digitala bibliotek mm (NE, Nationalencyklopedin, 

2012). Vidare definierar NE teknik, som människans metoder att tillfredsställa sina 

önskningar genom fysiska föremål. Teknik är ett ord för allt som hör till människans 

tillverkning och användning av verktyg, maskiner, apparater, byggnader och andra 

konstruktioner. 

NE, definierar verktyg som redskap man använder för att bearbeta eller sätta samman olika 

material. SAOL, Svenska akademiens ordlista, förklarar verktyg som ett redskap för att 

kunna bearbeta material, men även som ett hjälpmedel. Vygotskij definierar verktyg som 

både mentala och fysiska, då exempel på fysiska föremål är av människan tillverkade 

redskap (artefakter). Hit räknas det mesta vi har omkring oss, såsom skrift och media och 

som har förändrat vårt sätt att lagra information, kommunicera och lära (Säljö, 2011). De 

psykologiska redskapen är sådana vi använder oss av för att tänka och kommunicera med, 

exempelvis språk, siffror och alfabet.  

Hylén (2010) menar att det råder oenighet i forskarvärlden kring begreppen IT och IKT och 

vilket begrepp som bör användas när och vilket begrepp som är korrekt. De som använder 

benämningen IKT brukar vilja betona hur viktigt den kommunikativa aspekten är i den nya 

tekniken. Vi har för enkelhetens skull valt IT eftersom vi tror att det begreppet är vanligast 

förekommande. 

När man läser om IT i skolan framkommer det en bild av brister vad det gäller 

tillgänglighet till IT-verktyg (Hylén, 2010; Skarin, 2007; Kairos Future, 2011; 

Skolinspektionen, 2011). Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna IT-verktyg som 

behövs för en tidsenlig utbildning (Regeringskansliet, 2011). Det framkommer även att det 

finns stora brister i personalens kompetens vad det gäller IT-relaterad kunskap. I våra 

styrdokument (SFS2010:800; Lgr, 2011) står det att vårt uppdrag är att se till att vår 

arbetsmiljö utformas så att elever får tillgång till kvalitativt läromedel och annat stöd för att 

kunna söka och utveckla sina kunskaper och att eleven ska använda modern teknik som ett 

verktyg för kunskapande, kommunikation, skapande och lärande.  

 



 

  11 (62) 
 

I den digitala agendan (Regeringskansliet, 2011) står det att varje elev efter genomgången 

grundskola ska kunna använda modern teknik för att söka kunskap, kunna kommunicera 

och vara ett verktyg för skapande och lärande, det vill säga bli rustade i digital kompetens. 

Digital kompetens är dessutom ett av åtta kompetensområden som definieras i 

Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt 

lärande (Nyckelkompetenser för livslångt lärande - En Europeisk Referensram, 2007). 

Medlemsstaterna ska bidra till att alla ungdomar erbjuds möjligheter att utveckla dessa 

nyckelkompetenser. De ska nå en nivå så att de är rustade för vuxenlivet och har en grund 

för vidareutbildning och arbetsliv. Om vi talar om digital kompetens hos elever kan man 

även tala om pedagogisk digital kompetens hos läraren, vilket kännetecknas av förmågan 

att tillägna sig olika IT-verktyg i undervisningen. För att kunna undervisa om digital 

kompetens behöver lärare ha goda kunskaper om hur IT fungerar samt vilka möjligheter 

och risker den ger. Lärare behöver få kännedom om hur olika program fungerar samt bli 

kunniga i hur man hanterar och lagrar information på ett säkert sätt. Enligt SPSM (2011), 

bör pedagogens fokus ligga på vad, hur, när och varför IT ska användas i undervisningen 

samt ha kompetens till att kunna omsätta detta i praktisk handling, det vill säga i olika 

pedagogiska situationer och i val av teknik. Digital kompetens innebär att man har 

färdigheter i att kunna söka, samla, bearbeta, producera, redovisa och förstå information 

(Skarin, 2007). Digital kompetens enligt EU  

”innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, 

på fritiden och för kommunikations ändamål. 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” (Nyckelkompetenser för livslångt lärande - En Europeisk 

Referensram, 2007, s. 7). 

 

En översiktstudie gjord av Skarin (2007) visar på ett starkt samband mellan det sätt som IT 

används på och elevers kunskapsutveckling. Detta indikerar att en viktig komponent är 

läraren, lärarens kompetens och dennes pedagogiska förhållningssätt till IT. Studier visar 

att vi lärare står inför en stor omställning när vi ska anamma det digitala lärandet med andra 

förutsättningar (Hylén, 2010; Kairos Future, 2011; Kroksmark, 2011; Kjellander, 2011; 

Skarin, 2007. m.fl.). Lärarens digitaliserade kompetens ligger i att, ur elevens perspektiv, 

begripa elevens förutsättningar att lära, förstå hur eleven ser på kunskap och få eleven att 

rikta sin uppmärksamhet på dels det som ska läras och dels på hur lärande går till 

(Kroksmark, 2011). Lärarens effekt på elevers kunskapsutveckling har en metastudie av 

Hattie (2009) påvisat. Hans forskning visar att det han kallar "micro teaching", 

(kompetensutveckling och professionell utveckling) har stora effekter på elevens 

kunskapsutveckling. 
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Hylén (2010) beskriver vikten av att vi utbildar våra elever i digital kompetens. ”Hotet idag 

ligger inte i att vi saknar tillgång till tekniken eller Internet, utan i bristen på kunskap om 

hur man kan använda informationstekniken i sitt lärande och arbete och för att göra sin röst 

som medborgare hörd. Brist på kunskap kan hota individens integritet, deras förmåga att 

värja sig mot intrång och deras möjligheter att försörja sig” (Hylén, 2010, s.92).  

Enligt Dunkels (2009) ser vuxna IT-verktyg som något teknisk, medan elever ser till nyttan 

av dessa såsom att kunna roa sig, kommunicera och lära sig om det som intresserar dem. 

Det finns inte ett automatiskt samband mellan IT-användande och goda resultat i skolan, 

men däremot om IT-användandet sätts in i ett pedagogiskt sammanhang visar 

genomgången av forskning (se nedan) på ett tydligt positivt samband mellan IT-

användande och resultat (mätbara och/eller upplevda). 

Det finns ganska mycket nationell forskning kring effekter av användandet av IT-verktyg 

(se Hylén & Skarin, 2010; Kairos Future, 2010; Skarin, 2007; Tallvid, 2010; 

Teknikdelegationen, 2010) samt en del kring IT-användandet i skolorna. Men det finns inte 

lika mycket aktuell forskning i Sverige som visar på sambandet mellan tillgång på IT-

verktyg, kompetens och skolutveckling. Vi hittade en förstudie, som handlade om hur det 

ser ut vad det gäller kommunala strategier för skolutveckling med IT som har sin 

utgångspunkt i ”Fyra i Balans” (Hylen & Grönlund, 2011). I den kan vi läsa om 

begreppsförvirring vad det gäller hur man benämner sina dokument kring IT-utveckling. 

Hylén och Grönlund (2011) menar att man kan dela in dokumenten i två nivåer, en visionär 

och en mer konkret handlingsplan. Deras studie visar också att det är vanligare med 

visionsdokument i större städer medan det är vanligare med mer konkreta i mindre städer.  

I Holland är obalans i IT-utveckling ett välkänt problem och sedan 2004 finns det en 

nationell forskningsbaserad modell för skolor som vill undersöka hur det står till vad det 

gäller IT på den egna skolan. Modellen de använder sig av är “Vier in Balans” (Vier in 

balans monitor, 2011), vilket kan översättas till fyra i balans på svenska. Skolor kan 

använda denna modell som vägledning för planeringen av det konkreta förändringsarbetet, 

exempelvis skolutveckling med fokus på IT. Varje år undersöker man i Holland hur 

förändringsarbetet går och i vilken mån skolorna lyckas med att integrera IT i 

undervisningen. Modellen har fyra viktiga områden som måste vara i balans för att IT i 

undervisningen ska bli verklighet för våra elever i skolan. Vision - inom området vision är 

det skolans syn på kunskap, undervisning och planer för hur man ska arbeta med detta som 

fokuseras. Det kan handla om skolans mål, lärares roller och hur undervisningen bör se ut. 

Kunskap - i området kunskap fokuseras lärarens kunskaper och förmågor, vilka bör vara så 

bra att de kan använda IT-verktyg i sin undervisning för att uppnå kunskapsmålen. En 

annan aspekt som framkommit är att det inte bara handlar om tekniskt kunnande. Lärarna 
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måste även vara kompetenta nog att förankra IT i den pedagogiska situationen och till 

undervisningens innehåll. Digitala lärresurser - med Digitala lärresurser menar man det 

material som används i undervisningen, både det som skapats med ett pedagogiskt syfte 

och det som inte har det. Till den här punkten räknas datorprogram och digitala tjänster. 

IT-infrastruktur - en väl fungerande utrustning som kan användas i undervisningen vilket 

innebär tillgången till IT-verktyg, ålder på dessa och internetanslutning är. Hit räknas också 

underhåll och administration (Four in Balance Monitor, 2011, Hylén, 2010). 

Under 2011 kom det två internationella studier om användningen av IT i skolan. Den ena 

var OECD (2011) och den andra från EU-organet Eurodice (2011), som är en 

sammanställning från flera olika källor. Enligt OECD (2011) hamnar Sverige under 

genomsnittet för OECD-länderna som ligger på 56 datorer på 100 elever. ”The lowest levels 

were reported in the partner countries Tunisia, Indonesia, Montenegro, Brazil and 

Kyrgyzstan, with only one computer available per five or more students” (Table VI.5.8),  

(OECD, 2011 s.151). Pisarapporten (2009) visar på att socioekonomiskt gynnade elever 

använder hemdatorer till skolarbetet i större utsträckning än missgynnade, vilket blir lika 

illa i skolan då de missgynnade eleverna i mindre utsträckning använder skolans datorer. 

Detta avspeglar sig sedan i resultatet på kunskapsutvecklingen, där de socioekonomiskt 

missgynnade eleverna får ett lägre resultat (Pisa, 2009). I samma undersökning av hur 

elever upplever sig kompetenta på IT-uppgifter kommer Sverige på bottenplaceringar. Vad 

som också framkommer i rapporten (OECD, 2011) är att ca 80 % av eleverna använder 

datorer mer frekvent hemma, men inte i lika stor omfattning i skolan. ”There is a stronger 

correlation between educational performance and frequency of computer use at home than 

at school” (OECD, 2006, s. 3). Vidare kan man läsa i OECD:s sammanställning att trots 

ökade investeringar i IT infrastruktur på skolorna är tillgängligheten fortfarande ett 

problem när det kommer till undervisningssituationen. “The OECD average is five students 

per computer. It has dropped by 50% since 2000, when it was ten students per computer, 

but it is roughly the same as it was in 2003” (OECD, 2006, s.2). 

Förutom offentliga investeringar, kan andra faktorer förbättras då det gäller IT-användning 

i skolan. En övergripande gynnsam miljö, införandet av IT i läroplanen, ett starkt ledarskap 

och engagemang och positiv attityd från lärare och rektorer, kan avsevärt påverka 

användningen av IT i skolan. Som framgår av OECD rapporten (2006) är en av 

begränsningarna för framgångsrika IT satsningar, att länder inte har utvecklat nationella 

strategier för den pedagogiska användningen av IT. Bristen på politisk styrning vad det 

gäller infrastruktur behöver kritiskt utvärderas för att kunna maximera effekterna av IT 

undervisning i skolan (OECD, 2006).  
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Ovan nämnda resultat bekräftas av svenska studier (Kairos Future, 2011, Svärdhagen & 

Embretsé, 2011 och Skolinspektionen, 2011) som kommit fram till att det är olika på olika 

skolor om hur långt man kommit med sin IT-satsning. I sju av Europas länder finns det en 

central övervakningsmekanism för att utvärdera IT framstegen (Eurodice, 2011). I Italien, 

Nederländerna och Sverige saknar vi sådana. Här ligger ansvaret på respektive skola som i 

sin tur är fria att utveckla sin egen IT-politik eller strategi. I Sverige fick vi en nationell 

digital agenda under 2011 (Regeringskansliet, 2011), vilken dock saknar direkta direktiv 

för skolan.   

 

Studier gjorda i USA om satsningar inom IT-tillgänglighet, sammanfattats i en artikel i The 

Journal of Technology, Learning and Assessment (2010), där Bebell och O’Dwyer (2010) 

konstaterar att lärarens betydelse för framgångsrika eller misslyckande IT-satsningar, är 

centrala. De konstaterar även att faktorer inom skolan spelar större roll för hur tekniken tas 

emot samt hur datorerna används. Lärarnas inställning och uppfattning om nyttan av 

tekniken är av avgörande betydelse, vilket också lyfts av Goodson  genom ”Den nya 

professionella läraren är tekniskt kompetent, följer de nya riktlinjerna och föreskrifterna 

och betraktar undervisning som vilket annat jobb som helst” (Goodson, 2005 s. 110). En 

annan avgörande faktor tycks vara skolledningen, som genom att vara tydliga och 

engagerade banar väg för framgång. Slutsatsen som dras av studierna är vikten av att 

förbereda skolledningen för hur man ska genomföra satsningar. Eftersom lärarna redan 

pekats ut som en avgörande faktor för att satsningar av detta slag ska lyckas, är det 

knappast överraskande att kompetensutveckling för lärare är en viktig framgångsfaktor 

enligt de redovisade studierna. Vidare menar Bebell och O’Dwyer att det finns samband 

mellan i hur hög grad lärare faktiskt genomförde projektet som planerat och kvaliteten i den 

kompetensutveckling de fick. Med andra ord är kompetensutveckling för lärare en 

nyckelfaktor för att man ska lyckas med sin IT-satsning, menar Bebell & Dwyer (2010). 

3.2 Kompetensutveckling  
NE definierar kompetens som att vara bra och/eller kompetent på något. Kompetens kan 

också betyda att man är behörig, exempelvis då en lärare har kompetens i sitt ämne, rätt 

utbildning för ämnet samt formell rätt att undervisa i ämnet. Säljö (2010) menar att 

”kunskaper är något man använder i sitt handlande i vardagen och som en resurs med vars 

hjälp man löser problem, hanterar kommunikativa och praktiska situationer på 

ändamålsenliga sätt” (s.125). Detta benämner även Ellström (2007) som kompetens, det vill 

säga en individs handlingsförmåga i förhållande till uppgiften, arbetet eller situationen. 

Handlingsförmågan är beroende av kunskap och olika färdigheter (exempelvis 

intellektuella och sociala). 
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I Lärarutbildningskommittén (1999) står det att informationssamhället ställer krav på 

förmågan att kunna hantera komplexa system av information som ständigt förändras och 

förnyas och kräver att människor lär nytt flera gånger i livet. Utbildning blir då allt mer 

sammanflätad med själva arbetet och en ständig individuell kompetensutveckling – det 

livslånga lärandet – blir en förutsättning i det framtida samhället. När vi använder 

begreppet kompetensutveckling menar vi när individen ges tillfälle av sin arbetsgivare att 

öka sina kunskaper och färdigheter. 

”Kompetensutveckling är ett vidare begrepp än fortbildning, och rymmer såväl 

ämnesbreddning som ämnesfördjupning, metodutveckling, arbetslagsutveckling, 

forskning och utvecklingsarbete samt annan verksamhetsutveckling av betydelse för 

förskolan, skolan och vuxenutbildningen” (Prop. 1999/2000:135, s. 29).  

Wolvén (2000) menar att begreppet kompetens är svårt att definiera, då det finns många 

olika uppfattningar och utgångspunkter. Viktigt enligt Wolvén, är skillnaden mellan 

individuell kompetens och kompetens i organisationer. Organisationskompetensen är 

resultat och förmågan att genomföra sin uppgift i samverkan med sin omgivning och en 

samlad förmåga att förverkliga sina idéer och mål. Den individuella kompetensen kan delas 

in i olika faktorer beroende på olika synsätt. Det vanligaste enligt Wolvén är faktorer som 

har att göra med individens perceptuella och manuella förmåga och de kognitiva 

faktorerna, exempelvis förmågan att lösa problem. Ytterligare faktorer är förutsättningar 

som är kopplade till personligheten såsom självförtroende och sociala färdigheter, 

exempelvis samarbetsförmågor, ledarskaps- och kommunikationsförmågor.  

Både Wolvén (2000) och Ellström (2007) anser dock att utveckling av kompetens är en 

process som pågår kontinuerligt. Synen på kompetensutveckling har däremot förändrats 

över tid. Nilsson (2006) påvisar i sin avhandling att man gått från att ha utgångspunkt i 

organisationens intresse till att idag framställa kompetensutveckling som eget ansvar och 

en möjlighet för individen. Scherp (2003) menar att man måste fånga upp de vardagliga 

problemen när man ska kompetensutveckla personal på skolorna, detta för att möjliggöra 

för personalen att förverkliga skolans uppdrag. Detta framhäver även Ruhde (1997) som 

menar att det är viktigt att kompetensutvecklingen tar sin utgångspunkt i det som lärare 

problematiserar som relevant i sin undervisning. Vidare anser hon att kompetensutveckling 

ska utformas så att deltagarna är delaktiga i hela processen, för att på så sätt möjliggöra en 

ökad förståelse för kompetensutvecklingen.   
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”Kompetensutveckling i den lärandeorienterade organisationen karaktäriseras av att 

lärandet inte skiljs från vardagsarbetet. Kompetensutveckling och skolutveckling går 

hand i hand. Man skapar tid till systematisk reflektion i och över vardagsarbetet. 

Kvaliteten på lärandet som sker i en organisation hänger samman med i hur hög 

grad organisationen ger utrymme för ifrågasättande och organiserad reflektion, 

hypotesgenerering och experiment” (Sherp, 2003. s. 54).  

Dessa tankegångar delas av Wolvén (2000) som menar att formell utbildning överskattas, 

då den ofta sker med syftet att ge nya perspektiv, lyfta organisationen och så vidare. Den 

sker under begränsad tid och med personer som ska förmedla en viss kunskap. Å andra 

sidan menar han att det dagliga lärandet ofta underskattas, men att det är det lärandet som 

ger större och mer bestående effekter. För att lärande ska ske menar han att det måste det 

finnas vissa förutsättningar: 

 Det måste finnas upplevda behov av och intresse för den nya informationen 

 Det måste finnas tid och utrymme för reflektion 

 Det måste finnas möjlighet att dra slutsatser och prova sina nya insikter  

 

Blossing (2003a) har en annan utgångspunkt när han menar att man vill åtgärda brister i 

den professionella kompetensen, med hjälp av kompetensutveckling. Men även han är inne 

på tankarna om betydelsen av att inte sätta in kortvariga fortbildningar. Blossing anser att 

kompetensutveckling måste ses som en process som fortsätter efter exempelvis utbildning 

och fortbildning. Syftet med denna process är ofta att den ska leda till att lärarens 

förändrade kompetens ökar måluppfyllelsen på ett eller annat vis.  

Det finns både yttre och inre faktorer som påverkar utveckling, menar Byström, Ellström, 

Kock, & Nilsson (2010) och Berg & Scherp (2003). Dessa faktorer spelar en avgörande roll 

både vad det gäller kompetensutveckling och skolutveckling. Med yttre menar vi politiska, 

ekonomiska och sociala faktorer. De inre faktorerna kan vara mål i organisationen, vilken 

typ av organisation man har, vilka teknologiska förutsättningar som råder, attityder och rent 

allmänna förhållanden/förutsättningar (Byström, m.fl., 2010). Scherp (2003) menar likaså 

att inre faktorer såsom fysisk miljö, organisationens struktur, skolans styrning och vilka 

kommunikationsmönster som råder på skolan är viktiga för processen skolutveckling.  

Under 1980-talet hade forskning kring kompetensutveckling ett organisatoriskt perspektiv, 

vilket innebar att man formulerade problemen utifrån omgivningens krav på 

kompetensutveckling exempelvis samhället, företaget och skolans. Den forskning som då 

bedrevs hade fokus på personalutveckling och personalutbildning med utgångspunkt i vad 

arbetsmarknaden/arbetsgivaren behövde. Denna fokus förändrades dock under 1990-talet 

till att åtgärder för kompetensutveckling bör ske i samråd med den som ska utveckla den 
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efterfrågade kompetensen, samt fokus på individen istället för på 

organisationen/verksamheten (Nilsson, 2006). Forskning om kompetensutveckling inom 

verksamheter håller på att innehållsmässigt utvecklas till forskning om livslångt lärande i 

lärande organisationer (Ellström m.fl., 1996). Kompetensutveckling måste ta sin början i 

egna erfarenheter och problem. Rhude (1997) menar att man måste ta sig från det 

kollektiva perspektivet till det individuella utvecklingsperspektivet. För att sedan komma 

vidare till en skola där skolledare i förhållande till lärare, lärare i förhållande tillvarandra 

angriper problemen på ett likartat sätt. ”Vi har försökt med många, många fortbildningar 

här men det är lätt hänt att de inte förändrar något i skolvardagen. Det är först när man 

går in i processen och blir delaktig som man får med sig något tillbaka” (Rhude, 1997 s. 

40). 

Detta med processtänkande blir ett förhållningssätt, där man genom reflektion kan stanna 

upp och se nya möjligheter hos sig själv men även i verksamheten. Skolutveckling och 

kompetensutveckling sker däremot inte i olika steg utan är sammanflätade processer. 

Rhude (1997) menar vidare att detta processtänkande skapar ett öppet, prestationsbefriat 

förhållningssätt, där man inte ser på resultatet utan ser till det faktiskt upplevda och till 

själva utvecklingsprocessen. Att analysera sin egen skolkultur är viktigt vad det gäller 

dolda samband samt att sätta in analysen i sitt sammanhang av läroplan, skolplan, 

skolkoder och personliga förutsättningar. 

Granberg (2009) ställer kompetens och kompetensutveckling på sin spets där han menar att 

vi måste fundera kring begreppet lärande. Kan vi lära någon något eller lär man sig själv? 

Han skriver mycket kring synen på kunskap, hur man lär sig och varför så mycket 

kompetensutveckling i arbetslivet inte baseras på teorier om hur vuxna utvecklar 

kunskaper. Han beskriver också olika sätt att se på kunskap, då vi antingen ser på den som 

en produkt eller som en process vilket i sig får betydelse för på vilket sätt vi angriper 

kunskapsutveckling. Gör vi det via en förmedlingspedagogik eller genom att individen 

själv söker sin kunskap. Han drar också en parallell till kompetensutveckling där han visar 

på ett problem inom organisationer där man anser att man först ger den anställde 

utbildning, kompetens sedan nya uppgifter. Han menar att man i stället borde ge den 

anställde nya och mer kvalificerade uppgifter vilket i sig medför att den anställde 

identifierar och tolkar nya uppgifter, och därefter skaffar sig kunskap för att kunna lösa 

dessa (Granberg, 2009). Goodson (2005) menar att det inre personliga intresset och 

engagemanget har betydelse, för att exempelvis lösa problem som uppstått, förändra 

situationer, arbetet som helhet eller omorganisationer. Han menar att förändring påbörjas av 

att människors personliga synsätt och planer förändras och sedan överförs till 

organisationen. Han poängterar därav vikten av att sätta den personliga förändringen i 

centrum när man ska analysera ett förändringsarbete. 
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Det finns en nationell satsning på kompetensutveckling i Sverige som kallas PIM, där PIM 

står för Praktisk IT-och Mediekompetens. Utbildningen är ett kostnadsfritt erbjudande till 

alla pedagoger i alla kommuner i Sverige. Det är en kombination av handledning på 

internet, studiecirkel och uppgifter som man kan ha hjälp av i vardagen. PIM utbildningen 

sker via Skolverket på uppdrag av regeringen för att främja utvecklingen och användningen 

av informationsteknik i skolan (Skolverket, u.å.). Enligt Hylén och Grönlund (2011) har 

denna form av kompetensutveckling fått ett stort genomslag i kommunerna och att den 

också gett tydliga resultat i skolans pedagogiska arbete. 

 

Skolan som organisation med utbildning som arbetsområde, är ingen garanti för att vara en 

lärande organisation, men kan förstås ha goda möjligheter att leva upp till de 

förutsättningar som krävs. En lärande organisation, enligt Granberg och Ohlsson (2004), är 

en organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tar till 

vara detta lärande i sin önskan att påverka och anpassa sig till omvärlden. I den lärande 

organisationen utvecklas tänkande och förhållningssätt genom professionella 

reflektionsprocesser, som resulterar i nya sätt att agera.  

 

3.3 Skolutveckling 
Enligt professorerna Rolf Lander, Göteborgs universitet och Mats Ekholm, Karlstads 

universitet är skolutveckling en planerad och medveten utveckling av strukturer, regler, 

normer, föreställningar, vanor och arbetsmodeller och som hjälper elever i skolan att 

utveckla sin inlärning och utveckling, såväl omedelbart som under en längre tid (Lander, R. 

& Ekholm, M., 2005). Professor David Hopkins, vid University of London, beskriver 

skolutveckling som ”School improvement is about raising student achievement through 

focusing on the teaching - learning process and the conditions which support it. It is about 

strategies for improving the schools capacity for providing quality education in times of 

change” (Hopkins, D. 2005, s. 3). Professor Peter Earley vid University of London och 

författaren Dick Weindling skriver kort och gott att ”School improvement is the planned 

and deliberate attempt to help schools move forward”. (Earley, P. & Weindling, D. 2004, 

s. 160). 

Kjell Granström, Göteborgs universitet, skriver att utvecklingsarbete i skolan betyder att 

man ansvarar för att utarbeta och genomföra handlingar som man antingen blivit ålagd av 

ex. skolledningen eller som personalen själva bestämt (Granström, 2011). Att starta ett 

utvecklingsarbete utan hänsyn till gällande förutsättningar är enligt Granström, lika 

vansinnigt som att börja en bilsemester utan hänsyn till vare sig bilens tillstånd som 

reskassans storlek. Hans-Åke Scherp, lektor i pedagogik vid Karlstads universitet, menar 

att skolutveckling behöver ha sin början i skolors egna behov och förutsättningar. Med det 



 

  19 (62) 
 

sagt behöver de involverade själva analysera och utvärdera sin organisations behov och 

förutsättningar för skolutveckling, och handla därefter (Scherp, 2003). Skolutveckling 

menar han, äger rum inom enskilda skolor och syftar till att utvärdera och problematisera 

vardagsarbetets alla delar. ”Skolutveckling handlar om att inom gällande institutionella 

ramar optimera den enskilda skolans mänskliga materiella resurser i syfte att utveckla 

vardagsarbetet till elevernas bästa” (Berg, 2003, s. 65). Enligt Sherp (2003) används 

begreppet skolutveckling i många situationer men med olika betydelser. Gemensamt är att 

man avser någon form av kvalitetsförbättring av verksamheten. Vad man anser 

skolutveckling är skiljer sig dock ofta från central nivå respektive lokal nivå. Mål, planer 

och utvärdering sammanfattar ofta skolutveckling på central nivå medans på lokal nivå är 

det då man hittar lösningar på problem i undervisande situationer. Detta menar Scherp 

(2003) medför olika föreställningar om vilka skolans uppdrag är och vad skolutveckling 

egentligen är. Enligt Berg & Sherp (2003) har forskningen kring skolutvecklingen många 

riktningar och spridningar åt olika håll, men borde i sig ses som en fördel då det kan ses 

som en flexibel och levande skola. ”Skolutveckling handlar om att inom gällande 

institutionella ramar optimera den enskilda skolans mänskliga materiella resurser i syfte 

att utveckla vardagsarbetet till elevernas bästa” (Berg, 2003, s. 65).  

Grosin (2003) påpekar resultatets betydelse som det yttersta målet för skolutveckling, då 

eleverna förbättrar sina prestationer och sin anpassning för att stå sig bättre 

kunskapsmässigt i de typer av utvärderingar, såsom betyg och prov som används i 

skolorna. Scherp (2003) skriver om utvärderingens betydelse för skolutveckling. Han 

menar att utvärdering inom skolan som fokuserar på lokala förbättringar, där de som är 

direkt berörda kan lyfta sina frågor, problem och dilemman ökar chanserna till 

skolutveckling och förbättrade resultat. Även Karlsson (1999) är inne på att de flesta 

utvärderingar präglas av vilket perspektiv utvärderaren har. Om man har ett tekniskt 

perspektiv är man mest intresserad av att mäta kunskaper. I det tekniska perspektivet är 

kontrollaspekten vanlig, vilket är ett dominerande inslag i vår skolpolitik idag. Har man 

däremot ett kulturellt perspektiv är man mer intresserad av kunskap om sammanhang och 

ökad förståelse. 

Vår syn på skolutveckling blir den utveckling som har sin början i problembaserad 

skolutveckling i enlighet med Scherps tankegångar. ”Skolutveckling är en 

problemlösningsprocess som initieras av upplevda vardagsproblem. Kunskap om 

problemens natur ökar sannolikheten för att finna goda lösningar” (Scherp, 2003, s. 29). 

Han menar vidare att skolutveckling inte är en metod eller utvecklingsstrategi utan det är en 

process som pågår hela tiden. Berg (2003) anser att det är lärarna själva som måste ta tag i 

sin situation i det han benämner frirummet (rummet mellan de yttre och inre faktorerna, 
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exempelvis politisk styrning och attityder inom skolan), där skolutveckling kan ske på eget 

ansvar. 

Folkesson m.fl. (2004) skriver att forskningen ofta beskriver att skolutveckling sker i ett 

antal faser. I den första fasen, initieringsfasen, ska lärarna ges möjlighet till förståelse om 

vad som ska påbörjas. Denna fas behöver man ge upp till två år, så att möjligheten till 

insikt ges om vad som ska påbörjas och hur det kommer att påverka den egna 

arbetssituationen. När man sedan prövar det nya och utbyter erfarenheter mellan varandra 

är man inne i nästa fas, implementeringsfasen. Det är i denna fas som svårigheterna oftast 

blir synliga och kritiken mot det nya ökar, vilket kräver energi och behov av stödjande 

funktioner. Även denna fas behöver det ges tid till. När sedan utvecklingsarbetet kommer 

igenom implementeringsfasen och det som prövats fungerar och är en naturlig del av det 

övriga arbetet, kommer institutionaliseringsfasen. Viktigt här är att inte ge upp utan att i 

stället se ett klart och tydligt mål. Enligt Blossing (2003b) pågår det parallellt med dessa 

faser en spridningsfas, då det fungerande sprids till andra skolor och en värdefull dialog 

uppstår och som i sin tur ofta leder till reflektion i det aktuella förbättringsarbetet.

      

En orsak till varför förändringsarbeten ofta upplevs trögt i skolan, enligt Carlgren & 

Lindblad (1992) är att det måste till självständiga lärare som själva ser att de har något att 

vinna på förändring och utveckling. En förutsättning för skolutveckling är reflektion över 

såväl verksamheten som sig själv som pedagog i verksamheten, dvs. ”att se tillbaka på det 

man gjort för att fundera över innebörd och konsekvenser och därmed lära sig för den 

fortsatta verksamheten” (Folkesson m.fl., 2004, s114). 

3.3.1 Skolledningen/organisationens roll 

Lundberg (2004) skriver om vikten av rektorns deltagande i utvecklingsarbetet, då hon 

undersökt ett antal utvecklingsarbeten och sett att mycket tid förloras om rektorn prioriterar 

annat före delaktighet i utvecklingsarbeten. Vidare skriver hon att det även visat sig ha stor 

vikt om rektorn är med i ledningsgruppen för arbetena, då dennes deltagande och som 

ledare av diskussionerna, visar på att arbetet anses viktigt. Om rektorn är med blir också 

beslutsfattandet mer effektivt, enligt Lundberg. Likaså skriver hon om vikten av att ha 

rektorn med i ledningsgruppen för arbetet när det för andra, kan upplevas tungt och 

tidskrävande. Lundberg (2004) anger också vikten av att göra beslutsprocesser synliga, 

organisationsmodellen tydlig och genomtänkt och där ansvarsfördelningen klart framgår. 

Folkesson m.fl. (2004) beskriver däremot vikten av att rektorn avsätter bestämd tid för 

utvecklingsarbetet oavsett om rektorn tar rollen som aktiv och drivande i utvecklingsarbetet 

eller fokuserar på att organisatoriskt skapa förutsättningar för det. Forskningen är med detta 

enig om vikten av rektorns engagemang samt att utvecklingsarbeten är väl förankrat hos 

personalen på skolan. 
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3.3.2 Förankring hos alla  

Enligt Lundberg (2004) är den första fasen, den svåraste fasen i ett utvecklingsarbete. För 

att utvecklingsarbetet ska kunna förankras, utvecklas och upplevas som viktigt hos alla, är 

det av stor vikt att låta denna fas ta tid. Dessvärre är det enligt Lundberg, i stället vanligt att 

den tid som läggs på förankring allt för ofta kortas ner på grund av upplevd tidsbrist. 

Lundberg menar att om alla redan från början är överens om målen och i stället spenderar 

tid på förankringen, får man igen det senare då arbetet lättare löper på utan större 

konflikter. Om arbetet däremot inte är tillräckligt förankrat hjälper det inte med en 

entusiastisk utvecklingsgrupp som försöker driva arbetet, utan det enda man då kan göra är 

att börja om från början. Enligt Folkesson m.fl. (2004) räcker det heller inte med att 

projektet är förankrat hos alla när arbetet påbörjas utan arbetet kräver ständig regelbunden 

kommunikation, så alla får känna sig delaktiga. 

3.3.3 Vikten av delaktighet 

När Almgren-Palm, Bohm m.fl. (2004) beskriver ett lyckat utvecklingsarbete betonas 

vikten av delaktighet. Enligt dem är det viktigt att alla yrkeskategorier såsom rektor, lärare, 

förskollärare och fritidspedagoger är involverade i uppstarten av ett utvecklingsarbete, 

bland annat för att informationen lättare ska kunna nås ut till alla. Även om projektgruppen 

som bildats har målen för utvecklingsarbetet och hur man skall nå dit förhållandevis klart 

för sig, kan det ändå för övrig personal upplevas svårt att få överblick över arbetet. En 

modell kan vara att olika grupper får ansvar för olika delar av arbetsgången samt att all 

personal ingår i någon grupp, just för känslan av delaktighet. Lundberg (2004) skriver 

också om vikten av delaktighet när det gäller utvecklingsarbeten och benämner 

regelbundna gemensamma informationstillfällen som betydande för att viktiga delar av 

utvecklingsarbetet inte ska glömmas bort. Dessutom betonas effektiv och kontinuerlig 

informationsspridning till hela personalen då brist på information leder till minskad känsla 

av delaktighet, vilket i sin tur leder till ökad kritik mot arbetet. Lundberg menar att om all 

personal görs delaktig blir utvecklingsarbetets fortsättning mycket mer lättgående.

  

De mest citerade och vanligast förekommande skolutvecklingsstudierna är presenterade i 

”Skolutvecklingens många ansikten”, redigerad av Gunnar Berg & Hans-Åke Scherp 

(2003) samt i ”Med ansiktet vänt mot Europa”, redigerad av Robert Thornberg & Katina 

Thelin (2011) . De olika synsätt som presenteras i böckerna kring skolutveckling är en 

fråga om lärande och utveckla skolan till en lärande organisation, att erövra frirummet, att 

förändra lokala organisationer, att utveckla effektiva skolor och att se skolutveckling som 

en förändring av arbetsrelationer. Likaså diskuteras och presenteras skolor som lokala 

organisationer, utvecklingsstrategier, utmärkande för effektiva skolor, inspektion som stöd 

samt olika system för kvalitetsutveckling och resultatuppföljning. 
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Vid 2006 års skolchefsmöte uttryckte sig professor Mats Ekholm att det inte är så enkelt att 

förändra och utveckla skolan. Enligt honom kan man förändra och utveckla en skola på 

många olika sätt, men om det gagnar och blir bättre för eleverna vet forskarna ingenting 

om. Om flera system attackeras samtidigt kommer man däremot mycket längre med en 

förändring menar Ekholm, som liknar det med en orkester. Desto fler instrument som 

spelar med i ”förändringsorkestern”, genererar så småningom en melodi i form av 

förändring/utveckling, enligt Ekholm. Om skolan ska utvecklas och bli bättre för eleverna 

måste skolledare och lärare, enligt honom, ta till sig den forskning som trots allt finns. Det 

handlar om att ta något problem som finns en nära, lära sig så mycket man kan om det 

tillsammans med aktuell forskning i området och söka lösningar (Lytsy, 2006). 

3.4 Teoretiska ramar och utgångspunkter 
I ett sociokulturellt perspektiv har man en kunskapssyn som baseras på att kunskap blir till i 

interaktion (samspel) med andra, där olika kunskaper efterfrågas och ändras över tid 

beroende på omvärldens krav och möjligheter (Säljö, 2010). ”Kunskap lever först i samspel 

mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen och hans eller hennes 

tänkande/handlande” (Säljö, 2010, s.9). Säljö menar vidare att kunskap är knuten till 

handling och argumentation i ett socialt sammanhang och är ett resultat av försök att förstå, 

se och hantera världen. Vi förstår alla verkligheten på olika sätt och det finns därför ingen 

sanning som är objektiv (Säljö, 2010). Säljö använder ordet ”appropriering” för att beskriva 

lärande och utveckling. Han beskriver det som om vi i varje situation har möjlighet att ta 

över eller ta in kunskap från våra medmänniskor i olika samspelssituationer. Kunskap är 

inte något vi kan föra över från en pedagog till en elev eller från en vuxen till en annan 

vuxen, utan det är vad som sker när vi ökar vår förtrogenhet med hur redskapen ska 

användas, både de fysiska och mentala. En process där insikterna gradvis ökar genom att 

man själv använder redskapen och/eller att man hör/ser hur andra använder redskapen. 

Enligt Stensmo (2007) kan människan ses både som ett objekt och påverkad av de 

omständigheter hon lever i samtidigt som hon kan vara subjekt som påverkar dessa 

omständigheter.  

Den teoretiska ramen för vårt arbete finns inom den sociokulturella teorin som utgår ifrån 

den kulturhistoriska skolan med Vygotskij i täten. Säljö (2011) som utvecklat den 

sociokulturella teorin i Sverige menar att lärandet sker i interaktion mellan individer och att 

man i ett sociokulturellt perspektiv fokuserar på hur individ och grupp tillägnar sig och 

utnyttjar de fysiska och kognitiva resurserna, det vill säga att det är i samspel med andra 

människor vi formas. Utveckling, förändring och dynamik är det som kännetecknar oss 

människor. Vi går inte igenom olika stadier utan utveckling kan ske när som helst. De 

erfarenheter och kunskaper vi har, använder vi oss av i nya situationer. De kan också ses 

som de resurser vi har för att tillägna oss nya kunskaper och färdigheter i samspel med 
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andra (Säljö, 2011). Ett sociokulturellt perspektiv innebär med andra ord att vi intresserar 

oss för hur grupper och individer använder sig av och utvecklar olika redskap för att vi ska 

kunna lösa de uppgifter vi ställs inför. Redskapen brukar inom den kulturella teorin 

benämnas artefakter (se exempelvis Strandberg, 2006; Säljö, 2011). En artefakt kan vara 

både materiell och kognitiv. Dessa artefakter hjälper oss människor att utföra uppgifter som 

är svåra att klara av utan dessa hjälpmedel. Redskapen/artefakterna utvecklas i en kulturell 

miljö och påverkar och förändrar vår syn på omvärlden och vårt sätt att arbeta. Detta 

påverkar i sin tur en vidareutveckling och förändring av våra redskap och vår miljö. 

Strandberg (2006) talar om artefakten IT, som han menar förändrar och omstrukturerar hela 

våra liv och även borde omstrukturera och förändra den svenska skolan.  

Vårt arbete kommer att utgå från ett specialpedagogiskt perspektiv. Ett av de tre 

specialpedagogiska perspektiven Nilholm (2007) beskriver är ett kompensatoriskt 

perspektiv, där specialpedagogen eller specialläraren ska hitta kompensatoriska hjälpmedel 

för att kompensera brister hos individen. Dessa verktyg brukar benämnas alternativa och 

sorteras oftast in under begreppet IT-verktyg. Det andra specialpedagogiska perspektivet 

Nilholm benämner är det kritiska perspektivet, vilket kritiserar det kompensatoriska för att 

lägga problemen hos individen. Ett kritiskt perspektiv innebär att ifrågasätta traditionella 

synsätt och öppna för nya. Vidare anser han att det finns ett tredje perspektiv som han 

benämner dilemmaperspektivet, vilket visar på att det finns vissa grundläggande dilemman 

i utbildningssystemet, dvs. motsättningar som inte har ett rätt eller ett fel svar. Nilholm 

anser att dilemmaperspektivet även kunde ha kallats sociokulturellt perspektiv då det utgår 

ifrån att det sociala och kulturella sammanhanget är viktigt för att kunna förstå samspel 

(interaktion), lärande och utveckling. Med andra ord kommer vi försöka belysa ett dilemma 

inom skolan med fokus på det sociala och kulturella sammanhanget.  
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4. Metod 
 

I vår studie har vi valt en kvantitativ ansats, då det är vanligt när man genomför en 

enkätstudie och vill leta efter antal och samband. Metoden passar bra med tanke på att vi 

har valt att använda slutna frågor och redovisa resultatet med hjälp av siffror. Vi vill även 

göra en form av analys och tolkning av vår data, vilket kan verka som om vi valt en 

kvalitativ analysmetod av vår data. Vår ambition är att vi vill beskriva och förklara hur det 

ser ut vad det gäller IT-verktyg på skolorna. Vi vill även se hur kompetensutvecklingen 

kring dessa verktyg ser ut samt om det kan finnas ett samband med skolutveckling inom 

IT-området. Våra antaganden är att vi tror det kan finnas samband mellan IT-verktyg på 

skolorna, kompetens på dessa verktyg och skolutveckling inom IT-området. Men vi anser 

att vi ändå har en kvantitativ ansats, då redovisningen kommer att ske med hjälp av 

beskrivande statistik. Bryman (2002) bekräftar och menar likaså att det inte alltid är så lätt 

att dra en skiljelinje mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. 

4.1. Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att göra en webbenkät (se bilaga1) då de är relativt enkla att administrera. Vi vill 

genomföra vår datainsamling genom att låta många olika informanter i tre olika kommuner 

svara på vår enkät. Enkäter passar också bra för vårt ändamål då det gäller att få fram 

tillgängligheten på IT-verktyg och kvantifiera antal. Utöver det vill vi även veta i hur stor 

utsträckning man fått kompetensutveckling på dessa verktyg. Vad det gäller frågorna om 

skolutveckling har vi funderat kring om vi ska göra en intervju eller ha med frågorna på 

enkäten. Då vi tror det är möjligt att få svar på frågorna om skolutveckling genom vår 

enkät, valde vi att enbart ha enkäten som datainsamlingsmetod. Det svåra blev för oss att 

formulera frågor så att det inte uppstod någon osäkerhet ifrån informanten, om hur han/hon 

skulle svara. Detta då enkäten måste vara lätt att förstå och besvara, enligt Bryman (2002). 

Svårigheter med enkäter är att det ofta blir ett stort bortfall av informanter. Det är också 

svårt att hitta rätt vad det gäller frågor, då man kanske inte gör sig tillräckligt förstådd för 

att få korrekta svar. En annan nackdel är att man inte kan ställa uppföljningsfrågor i så stor 

utsträckning, vilket hade varit spännande med tanke på flera av våra ”fria” svar i enkäten. 

Enkäten vi skickade till informanterna innehöll 30 stycken frågor om informanternas egen 

bakgrund såsom ålder och utbildning, tillgängligheten till IT-verktyg, kompetens och 

kompetensutveckling samt skolutveckling. 

4.2 Urval och begränsning 
Vår undersökning består av webbenkäter som skickats ut till olika skolor i en liten 

kommun, en mellanstor kommun samt en stor kommun. Dessa skolor är valda med tanke 

på att få in data från såväl F-5 skolor som 6-9 skolor. Vi började med att ringa 

rektorn/skolledaren på respektive skola. Vi presenterade oss, vår tanke med studien samt 
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upplägget och frågade om skolan kunde tänka sig att ställa upp och svara på vår webbenkät. 

Det visade sig ganska snart att det fanns en viss ”enkättrötthet” bland rektorerna, då 

kommunerna själva använder sig mycket av enkäter. Trots allt svarade 7 stycken av dem att 

vi fick göra ett försök på deras skola men att de inte kunde garantera att all personal på 

respektive skola skulle svara. Efter lite fundering kom vi fram till att försöka vidga vår 

studie genom att fråga skolor i kommuner som i sin tur inte låg så nära 

universitet/högskolor med olika lärarutbildningar, vilket möjligen skulle kunna vara en 

orsak till “enkättröttheten” i de från början valda kommunerna. Vi försökte på nytt med 5 

stycken skolor i andra delar av landet, vilket visade sig vara ett bra val. Vi blev mycket 

positivt bemötta och hade nu fått 12 skolor som ville vara med och besvara vår webbenkät. 

Därefter ville samtliga rektorer/skolledare att vi skulle skicka informationsbrevet med 

tillhörande webblänk direkt till dem, så skulle de i sin tur vidarebefordra brevet till 

skolornas samtliga personal.  

4.3 Genomförande  
Bryman (2002) skriver om vikten att genomföra en pilotstudie, speciellt då man ska göra en 

enkätstudie. Denna pilotstudie ska, enligt honom, reda ut eventuella oklarheter och 

säkerställa att undersökningen i sig blir bra. Vi valde att göra den bland våra arbetskamrater 

och studiekamrater, eftersom de stämmer väl överens med vår målgrupp. Enkäten föll väl 

ut och vi fick bra med feedback, kommentarer kring frågor, funderingar och upplevda 

oklarheter. Vi fick även signaler om att den kanske var väl omfattande, vilket gjorde att vi 

tog bort sex frågor som handlade om tillgänglighet och kompetens kring IT-verktyg. När vi 

väl genomfört pilotstudien och ändrat på layout och innehåll, kände vi oss redo för nästa 

steg.  

 

Efter att ha varit i kontaktat med rektorerna på skolorna, skickade vi enhetscheferna/ 

rektorerna informationsbrev 1 (se bilaga 1) med tillhörande länk samt frågade dem om 

antalet personal som respektive skolledare skulle vidarebefordra brevet till. Det visade sig 

då att antalet personer som enkäten skulle nå tillsammans, var ca 450 st. Orsaken till att det 

blev ett uppskattat svar, kom sig av att få rektorer kunde svara exakt på frågan hur många 

personal som fanns med på personallistan. Då samtliga rektorer/skolledare ville att vi skulle 

skicka informationsbrevet med tillhörande webblänk till dem och inte direkt till samtliga 

informanter/tillfrågade, gjorde att vi blev helt beroende av rektorerna/skolledarna. Vi hade 

därmed inte riktig kontroll över att informationsbrevet med tillhörande länk verkligen 

vidarebefordrades, vilket vi förstås ändå utgick ifrån. Efter två veckor vädjade vi på nytt till 

alla skolledare via mail, om att denna gång vidarebefordra påminnelsebrev 2 (se bilaga 2) 

till sin personal. Vi bad även denna gång om en kort återkoppling om hur många 

informationsbrevet/enkäten gått ut till, för att vi i vårt arbete skulle kunna sammanställa 

svaren korrekt i förhållande till hur många som ombetts svara. Denna gång svarade enbart 
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fem av tolv skolledare att enkäten gått ut till ca 205 stycken sammanlagt. Vår tolkning av 

det i kombination med att inte riktigt ha kontroll över att vidarebefordrandet skett, blev att 

vi med stor sannolikhet åtminstone kunde utgå från att 205 st. hade blivit ombedda att 

svara. Vi tog sedan hjälp av Brymans formel (Bryman, 2002, s.113) när vi beräknade i hur 

stor omfattning vi fått svar. Detta gav oss en svarsfrekvens på att ca 22 %, det vill säga 46 

stycken av 205 respondenter svarade. Detta låga resultat kan bero på det Bryman (2002) 

skriver, att det blivit allt vanligare med större bortfall vid enkätundersökningar under 

senare år.      

4.4 Bearbetning och analys av data 
När vi började vår bearbetning av data ville vi till en början redogöra vårt resultat för att i 

ett andra skede se om vi kunde hitta samband mellan våra analysenheter. Dessa var 

tillgängligheten till IT, kompetens och kompetensutveckling samt skolutveckling. Eftersom 

vi valt att ha övervägande slutna frågor på enkäten blev vår bearbetning av svaren något 

enklare. Vi klassificerade våra svar i olika analysenheter (tillgänglighet, kompetens- och 

kompetensutveckling samt skolutveckling), sedan i olika kategoriseringar av variabler (svar 

på frågorna) som vi slutligen gett olika variabelvärden, beroende på svaret (Bryman, 2002) 

(se avsnitt 4.4.1). Detta med tanke på hur vi valt att redovisa vårt resultat. 

4.4.1 Analysmodell 

Den analysmodell vi valt att använda, beskriver samband mellan de olika kategorier som 

vårt antagande bygger på i vår frågeställning. Vi tror att de olika kategorierna påverkar 

varandra och att det finns ett samband mellan kompetens och skolutveckling, tillgänglighet 

och skolutveckling samt mellan kompetens och tillgänglighet. Det vill säga de 

dubbelriktade pilarna visar på de förmodade sambanden. Vi har därmed utformat en 

analysmodell (figur 1) som en del av vår databearbetning.  

  

 

Figur 1. Egen modell för att analysera eventuella samband. 

Skolutveckling 

Tillgänglighet till 
IT-verktyg 

Kompetens & 
kompetens -

utveckling 
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4.4.2 Analysmetoder 

I vår analys har vi använt oss av en univariat metod i form av enkla tabeller och diagram. 

Vi kommer även analysera vår data med hjälp av en bivariat metod (som fungerar om man 

vill se på relationer mellan två variabler) i form av korstabeller där vi tittar på relationen 

mellan två frågor från enkäten. Vi har även gjort punktdiagram för alla sambandsanalyser, 

där vi kollat linjärt samband och även räknat ur r – kvadratvärdet. R-kvadratvärdet talar om 

hur troligt det är att variablerna verkligen är beroende av varandra och inte av något annat. 

Då R-kvadrat ligger mellan 0 och 1 och desto närmare 1 det ligger, desto bättre är 

sambandet.  

 

I exempeltabellen nedan har vi de frågor vi letat samband mellan. Ramarna runt siffrorna 

visar dels de svar som har en positiv överensstämmelse med våra förväntningar (se 

enkätens fråga 7 och 10, god tillgänglighet och känslan av säkerhet till att använda 

verktyget) och dels den negativa överensstämmelsen (dålig tillgänglighet och en känsla av 

osäkerhet). Procentsatsen i högra hörnet visar antalet svar i procent som stämmer in med 

våra antaganden. 

 
Tabell 20 Fråga 10 

   

74 % 

Fråga 7 

helt 

säker 

ganska 

säker 

ganska 

osäker 

Vet inte hur 

det 

fungerar 

jag 

undervisar 

inte Totalsumma 

En dator/ lärare 5 20 4 

  

29 

En dator/två 

lärare 4 3 

   

7 

En dator/ 3-6 

lärare 1 6 1 1 1 10 

Totalsumma 10 29 5 1 1 46 

 
  Figur 2. Korstabell för att ge ett exempel till texten. 

 

4.5 Tillförlitlighet och etik 
Stensmo (2007) skriver att VAD vi uppfattar i en situation är beroende av HUR situationen 

undersökts, med andra ord beroende på vilka val vi gjort i vår undersökning av situationen. 

Då vi anat hur det ser ut i svenska skolor när det gäller tillgänglighet till IT- verktyg, 
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kompetens och kompetensutvecklingen på dessa verktyg och IT som en 

skolutvecklingsfråga, kan detta ha fångat vårt intresse vid val av kritiska studier, rapporter 

och avhandlingar. Detta i sin tur kan ha påverkat hur vi ställde frågorna på webbenkäten 

och indirekt resultatet vi fått fram. Detta etiska dilemma belyser Eliasson (1995) när hon 

talar om partstagande och vikten av att inte dölja val av perspektiv, vilket i vårt fall är ett 

kritiskt perspektiv till hur IT-utvecklingen ser ut på många skolor i Sverige. Vi tror dock att 

vårt resultat skulle bli detsamma trots detta perspektivval. Om vår undersökning däremot 

gjorts vid ett annat tillfälle skulle den kanske inte visa på samma resultat eftersom denna 

studie fokuserar på en process som ständigt förändras.   

I en studie med kvantitativ ansats hänger begreppen validitet och reliabilitet framför allt 

ihop med datainsamlingen och att rätt sorts information är insamlad på ett bra sätt. 

Reliabilitet handlar om att man mäter, redovisar, beskriver och diskuterar på ett tillförlitligt 

sätt, att mätinstrumentet och analysarbetet är exakt och pålitligt och att man som forskare 

har gjort noggranna tolkningar (Bryman, 2002). Enligt Bryman (2002) handlar reliabilitet 

om pålitlighet och följdriktighet på mätningarna. Han menar att det finns tre olika faktorer 

att ta hänsyn till, nämligen reliabilitet, stabilitet, intern reliabilitet och  

interbedömarreliabilitet. Den första faktorn stabilitet brukar man ofta påvisa med hjälp av 

ett test, sedan ett återtest. Detta har dock inte varit möjligt i vårt fall med vår undersökning, 

vilket heller inte är ovanligt i forskarrapporter, enligt Bryman (2002). När det gäller den 

interna reliabiliteten finns det en överensstämmelse i de olika respondenternas svar, då de i 

stor utsträckning har svarat på liknande sätt i hela enkäten. Respondenter med höga värden 

har generellt höga värden inom alla tre områdena, vilket även stämmer överens med låga 

värden. Höga värden i vår studie visar på det vi anser brister inom de olika områdena och 

låga värden visar på goda förhållanden. En del har skrivit att de ej vet på många frågor, 

men har tydliggjort detta med kommentarer som exempelvis ” Jag är nyanställd och har 

inte så bra koll ” eller ”Jag undervisar inte”, vilket gör reliabiliteten hög i detta avseende. 

En viktig aspekt för tillförlitligheten av vår studie är att vi själva inte skickade ut enkäterna 

då dessa skickades via rektorerna/skolledarna på respektive skola. Metoden gjorde att vi 

inte till fullo fick kontroll över många enkäter som skickats ut, vilket gör att svarsprocenten 

med andra ord inte blir helt säker utan mer en uppskattning. Vi ställdes också inför en 

eventuell ”enkättrötthet”, vilket kan ha bidragit till den låga nivån på antalet svarande. 

 

Enligt Bryman (2002) handlar validitet om hur väl man lyckats mäta eller observera det 

man haft för avsikt att mäta. Validitetsfrågan handlar om hur säkert forskaren lyckats 

karakterisera sitt problem i form av mätinstrumentet och att det inte mäter något 

närliggande fenomen. Validitet visar på hur väl man lyckats mäta, tolka och redovisa samt 

diskutera det man hade för avsikt att göra och som är relevant i sammanhanget. Validitet 

berör också sammanhanget mellan noggrannhet och ärlighet. Vi har försökt att få en hög 
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validitet med hjälp av vår pilotstudie (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Freebairns 

studie (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010) visar på att resultat påverkas både av vem 

forskaren är och vilka metoder som använts. 

Eliasson (1995) menar att forskningsetik handlar inte bara om att respektera de människor 

vi forskar om. Det handlar även om att rikta blicken mot oss själva och den verksamhet, 

dess speciella villkor och grundläggande värden vi forskar om. I vår studie har vi följt de 

forskningsetiska principer som råder när man genomför forskning. Det finns fyra allmänna 

krav vad det gäller forskning och individskydd och berör ämnen som information, 

samtycke, konfidens och nyttjanderätt (Vetenskapsrådet, 2002). I vårt informationsbrev (se 

bilaga 1) informerade vi även våra respondenter om att vi följt vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer för allmän forskning, att svaren inte kunde kopplas till vare sig person eller 

arbetsplats och att undersökningen enbart skulle behandlas av oss två samt vår handledare. 

4.6 Metodkritik 
Svårigheter med enkäter är ofta att det blir ett stort bortfall av informanter, enligt Bryman 

(2002). Det är också svårt att hitta rätt vad det gäller frågor, då man kanske inte gör sig 

tillräckligt förstådd för att få korrekta svar. En annan nackdel är att man inte kan ställa 

uppföljningsfrågor i lika stor utsträckning. Vi var medvetna om att det fanns en risk med 

stort bortfall vid en enkätstudie, men hade vidtagit flera av Brymans (2002) råd för att 

förhindra detta. Vi valde till exempel att först ringa och informera om arbetet till alla 

berörda skolledare/rektorer. Vi frågade om de ville vara med i vår studie och när vi fick ett 

ja till deltagandet skickade vi dem ett informationsbrev (se bilaga 1) där vi mera utförligt 

presenterade vår undersökning, de forskningsetiska regler vi följt osv. Vi hade även ett 

påminnelsebrev (se bilaga 2), vilket Bryman påpekar att är framgång till fler svar. Vi 

utformade även vår enkät övervägande med slutna frågor eftersom öppna frågor kan 

avskräcka respondenter från att svara, enligt Bryman. Han menar att det är bättre att ha 

vertikala frågor istället för horisontella, ett råd vi också följde. Däremot valde vi att inte 

arbeta med en så kallad "Likertskala" (Bryman, 2002, s.152) då vi ville hålla samman de 

olika verktygen och inte ställa tillgänglighetsfrågor, kompetens och  kompetensutvecklings-

frågor på rad. Kanske att det varit bättre för vår sammanlagda svarsfrekvens att göra så, 

vilket i efterhand ändå bara blir spekulationer. På grund av valet av en webbenkät fick vi 

dock inte problemet med för ”täta” frågor där frågan kommer på en sida och 

svarsalternativen på nästa. 
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5. Resultat & Analys 

5.1 Respondenternas bakgrund  

Resultatet från vår webbenkät visar att 36 av våra 46 respondenter är kvinnor, 10 stycken är 

män och medelåldern för samtliga är 45 år. När det gäller befattningen på skolorna, har vi 

fått respondenter från i stort sett alla yrkeskategorier på skolorna förutom svar från 

gymnasielärare och fritidspedagog (se figur 3). 

 

Figur 3. Respondenternas befattningar. 

Av våra respondenter arbetade 20 stycken i liten kommun, 18 stycken i en medelstor och 8 

i en stor kommun. 12 stycken arbetar på en F-5 skola, 7 stycken arbetar på en F - 6 skola, 7 

stycken på en 6 – 9 skola, 4 stycken på en 7 – 9 skola och 16 på en F -9 skola (se figur 4). 

 

Figur 4. En beskrivning av var våra respondenter arbetar, såsom kommun och årskurs. 

5.2 IT-verktyg 
När vi tittar på resultatet vad det gäller tillgänglighet till datorer är tillgången god för lärare, 

där 29 lärare svarar att de har en egen dator. Samtidigt visar vårt resultat att det vanligaste 

svaret om tillgänglighet till datorer för elever är att det går fler än 9 elever på en dator. Det 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Befattning 

0
2
4
6
8

10

f-klass -
åk5

f-klass -
åk6

åk6 - 9 åk7 - 9 f-klass -
åk9

Kommun & skolform 

liten

mellan

stor



 

  31 (62) 
 

är också kring elevers tillgång till datorer vi fått flest kommentarer såsom; ”Det finns inga 

elevdatorer/datorsal på skolan vilket är katastrofalt med tanke på den nya läroplanen och 

dess krav på att eleverna arbetar med datorer”. Enligt vårt resultat är attityden till IT och 

dess verktyg i undervisningen god där de flesta respondenter svarat att det är mycket viktigt 

med IT i undervisningen.  

Den enda skolan som svarat att de har en dator till varje elev är en F-5 skola och den finns i 

en liten kommun. Sämst tillgång till datorer har elever som går på en F-9 skola i en liten 

kommun. Nästan lika illa ser det ut vad det gäller elever i en mellanstor stad på en F-9 

skola. Bäst tillgång till datorer enligt resultatet har elever som går på en F-5 skola i en liten 

kommun, där tre av fem respondenter svarat att de har ”en/en eller en/två” datorer per elev. 

Om man som elev vill ha tillgång till datorer bör man inte bo i en storstad då tillgången där 

är sämst. Allra sämst ser det ut om man bor i en storstad och går på en F–5 skola (se figur 

5). 

 

figur 5. Vi har tittat på respondenternas tillhörighet i kommun och årskurs samt hur tillgången till datorer ser 

ut för elever i dessa. 

När vi ville ta reda på hur nöjda lärare var med de IT-verktyg skolan hade tillgång till, 

svarade drygt hälften att de inte var så nöjda och ca 40 % svarade att de var ganska nöjda. 

Majoriteten (ca 70 %) av lärarna ansåg att tillgången till IT-verktyg inte motsvarade 

elevernas behov av dessa. En av de tillfrågade som tycker att tillgången motsvarar behoven 

jobbar på den skola som har en dator per elev. Figur 6 visar att de som är minst nöjda med 
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tillgången till datorer är de som arbetar på en F–9 skola. De skolor hade också minst 

tillgång till elevdatorer. En av våra respondenter uttryckte sitt missnöje på detta vis: "Det 

finns en plan om att utöka antalet datorer/Ipads för eleverna /…/ Att eleverna inte har 

datorer upplevs som väldigt frustrerande men vi har blivit lovade att det ska hända något 

under nästa läsår. (Det fick vi höra i höstas också...) Vi är rätt luttrade!” 

 

figur 6. Tillgång till IT-verktyg som motsvarar elevens behov i de olika årskurserna.  

Vad det gäller de ”alternativa verktygen” exempelvis talsyntes, Stava Rex och 

Daisyspelare, var tillgången skiftande. Daisyspelare fanns i ganska god utsträckning på alla 

skolor, men omfattningen på olika datorprogram och talsyntes delade skolorna. Ena hälften 

av skolorna hade datorprogram/talsyntes på alla eller flertalet datorer, medan den andra 

halvan hade det i mindre utsträckning. Två svarade att det inte fanns alls på skolans datorer. 

I en kommentar från en av respondenterna fick vi veta att skolan inte använde sina 

Daisyspelare; ”Vi har Daisyspelare men de används inte längre eftersom vi har 

nerladdningsavtal med Tal och punktskriftsbiblioteket så eleverna kan få mp3 filer direkt i 

sina spelare/telefoner”. 

5.3 Kompetens - och kompetensutveckling 
85 % av våra respondenter anser sig vara ganska säkra eller helt säkra på att använda 

datorer i undervisningen. Resultatet visar en skillnad vad det gäller alternativa IT-verktygen 

och interaktiva skrivtavlor. Då uttrycker sig 40 % att de känner sig ganska säkra eller helt 

säkra på interaktiva skrivtavlor och ca 30 % på de alternativa verktygen (Daisyspelare, 

talsyntes och stavningsprogram). Om vi tittar på i hur stor utsträckning lärarna fått 

utbildning/kompetensutveckling på dessa IT-verktyg är det också en stor skillnad mot de 

insatser som gjorts gällande kompetensen på datorer. På exempelvis interaktiva skrivtavlor 

har ca 20 % fått utbildning i stor god utsträckning och 80 % anser sig ha fått lite utbildning 
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eller ingen alls. Detta resultat är kanske inte så konstigt eftersom tillgängligheten till IT-

verktyg ligger på en låg nivå. 

Flera av våra respondenter har i sina egna kommentarer gett uttryck för god 

kompetensutveckling inom IT-området genom att all personal genomgått den så kallade 

PIM utbildningen.  

”Vi har alla gått PIM och har fått en lärardator under året och vi håller på att jobba med 

att få med eleverna. Vi har dessvärre få datorer på skolan och en ekonomi som inte ger 

något utrymme för investeringar vilket är besvärligt. Detta hindrar inte oss lärare från att 

jobba med vår kompetens eftersom det handlar mycket om att själv förverkliga sina mål. 

Internet är fullt av instruktioner, råd, tips och bloggar som beskriver hur vi kan jobba”  

En kommentar från en respondent var ”Anmärkningsvärt att inte arbetsgivaren/fackförbund 

kan erbjuda adekvat utrustning/utbildning för ett så viktigt område”.  

På frågan om lärarna anser att utbildning och kompetensutveckling leder till förändringar i 

arbetssätt och/eller metoder vad det gäller undervisningen med IT-verktyg, svarade ca 80 % 

att det stämmer. De respondenter som svarat så delade våra data i två delar, där ena hälften 

hade ganska god tillgång och den andra hälften inte lika god tillgång. Detta resultat 

stämmer väl överens med den forskning vi tagit del av. Kunskap och lärande är något som 

sker när vi ökar vår förtrogenhet med hur redskap ska användas. Det är en process där 

insikterna ökar genom att man själv använder redskapet eller ser/hör någon använda det. 

Det vår teori benämner vardagslärande, situationsbundet lärande som ökar den individuella 

kompetensen och förändrar attityden och har sin utgångspunkt i vardagsnära problem. 

5.4 Skolutveckling  

Vårt resultat kring skolutveckling och rektors förtrogenhet med behovet av 

utbildning/kompetensutveckling på IT-verktyg, visar att ungefär hälften av våra 

respondenter tycker att rektor har en ganska god uppfattning. 15 respondenter svarade att 

de är mer skeptiska och 9 svarade att de inte vet. Kring frågan om hur de ser på 

skolutveckling svarade hälften (22 stycken) av alla respondenter att det är något som alla är 

med och beslutar om. Övriga svarade med kommentarer såsom ”Det kan bara ske 

skolutveckling om alla känner sig delaktiga” samt ”Rektorsbyten har gjort skolutveckling 

mindre aktivt”. I ett fall var det en respondent som ansåg att det inte skedde någon 

skolutveckling över huvudtaget. 

 

När det gäller arbetet kring IT och dess förbättringar samt om det är en del av 

skolutvecklingen på skolan svarade 20 stycken att det stämmer helt och hållet eller ganska 

bra, 18 stycken tycker att det stämmer mindre bra, 6 stycken tycker att inte stämmer alls 
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och 2 respondenter svarade att de inte vet (se figur 7).  Knappt 60 % av våra respondenter 

svarade att det finns mål och vision på skolan kring IT medan 40 % svarade att det inte 

fanns. Två stycken svarade att de inte vet om det finns.  

 

figur 7. Antal respondenter som anser att IT och arbetet med förbättringar sker på skolan 

På frågan om skolan har någon plan vad det gäller IT-utveckling (tillgänglighet och 

utbildning/kompetensutveckling) delade våra respondenter svaren i tre delar. En som 

svarade ja, en som svarade nej och övriga visste inte. Vad det gäller om kommunen har 

någon plan för IT-utveckling på skolorna (tillgänglighet och utbildning/kompetens-

utveckling) svarade 17 respondenter att det finns en plan för IT-satsningar inom 

kommunen, 2 stycken svarade att det inte finns någon plan för och 27 stycken visste inte 

om det finns en plan. Detta resultat är inte heller så förvånande med tanke på det Hylén & 

Grönlund (2011) kom fram till vad det gällde begreppsförvirring och att det råder stor 

skillnad i dokumenten. En del kommuner har en mer visionär plan medan andra har en mer 

strategisk, konkret plan. En kommentar om kommunens plan var ”Den 

kommunövergripande planen siktar mot en-till-en-system där alla elever har tillgång till 

varsin bärbar dator. Med detta känns väldigt avlägset i dagsläget.”, vilket känns som en 

mer visionär plan enligt respondenten. 

5.5 Sambandsanalyser  
För att lättare kunna se vilka svar som stämmer överens med våra förväntade svar (efter att 

ha läst litteratur) och om det skulle finnas samband mellan de olika områdena, har vi gjort 

korstabeller (se exempel i 4.4.2). I vår sambandsanalys har vi räknat de svar som stämmer 

med förväntat resultat och sedan räknat ut omfattningen på dessa svar i procent. Både de 

som hade ett positivt samband, men också de som hade ett negativt samband (exempelvis 

stämmer i hög grad – god tillgänglighet, stämmer inte alls – sämre tillgänglighet). 
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5.5.1 Samband mellan skolutveckling, kompetens och kompetensutveckling 

Då det gäller vårt antagande att skolutveckling och utbildning/ kompetensutveckling 

påverkar varandra, visar fyra tabeller av sju då vi jämfört frågor kring skolutveckling 

med frågor kring kompetens på ett starkt samband med våra antaganden. Gällande 

arbetet kring IT som en utvecklingsfråga och hur säker personalen känner sig på att 

använda datorprogram i undervisningen, visar på ett svagt samband då ca en 

tredjedel har svarat att personalens kompetens och säkerhet kring programmen hör 

ihop med om IT är en utvecklingsfråga eller inte. 

Vi gjorde en sammanräkning av alla våra svar inom området skolutveckling och 

kompetens, för att göra ett punktdiagram för att se om det finns ett linjärt samband. Vår 

data visar på ett mycket lågt R^2 värde, vilket innebär att vi inte kan säga att det finns ett 

troligt samband mellan variablerna (kompetens & skolutveckling) med statistisk säkerhet 

(se figur 8). 

 

 
 

figur 8. Sammanställning av alla svar inom kompetens/ kompetens utveckling och skolutveckling, där låga 

poäng visar på goda förhållanden och höga på dåliga. 

Vårt resultat visar på en mycket liten samvariation mellan variablerna kompetensutveckling 

och skolutveckling, vilket motsäger den teori vi tagit del av. Att sambandet inte syns 

tydligare kan enligt Rhude (1997) bero på tidsbrist vad det gäller systematisk reflektion. Att 

reflektion är viktigt i sammanhang då det handlar om elevers och lärares lärande, bekräftar 

även Säljö (2010) och Wolvén (2000). 

5.5.2 Samband mellan skolutveckling och tillgänglighet till IT-verktyg   

Enskilda jämförelser i olika korstabeller visar ett resultat som inte stämmer in så väl på vårt 

antagande. Vid jämförelser i en tabell har vi däremot en högre överensstämmelse, där 

variablerna tillgänglighet till datorer för lärare, samvarierar i stor utsträckning med 

variabeln synen på skolutveckling inom IT- området.  

På frågan om det finns en skolplan svarar en tredjedel ja, en tredjedel nej samt en tredjedel 

att de inte vet. Vad det gäller sambandet om skolan har någon IT-plan och tillgången till 
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alternativa IT-verktyg visar vårt resultat att det inte stämmer i så stor omfattning med våra 

antaganden. När vi gjorde en sammanställning på alla våra svar och la in dessa i ett 

punktdiagram blev korrelationen bara i 7 fall av 100, vilket kan betraktas som slump i 

statistiska sammanhang (se figur 9). 

 
    

figur 9. Sammanställning av alla svar inom tillgänglighet och skolutveckling, där låga poäng visar på goda 

förhållanden och höga på dåliga. 

5.5.3 Samband mellan kompetens/kompetensutveckling och tillgänglighet till 

datorer 

Gällande i hur stor utsträckning personalen fått utbildning/kompetensutveckling och 

tillgänglighet visar vårt resultat i några korstabeller på ett ganska stort samband. Vad det 

gäller tillgänglighet till datorprogam och kompetens att använda dessa i undervisningen får 

vi låga siffror, vilket gör att resultatet inte stämmer med det förväntade resultatet. 

För att se om det finns ett samband mellan kompetens och tillgänglighet har vi också gjort 

ett punktdiagram där vi räknat ut det linjära sambandet mellan de olika variablerna 

(tillgänglighet, kompetens/kompetensutveckling). R^2 värdet här är högre vilket visar på 

ett troligt samband mellan dessa variabler (se figur 10). 

 

figur 10.  Sammanställning av alla svar inom  kompetens/kompetensutveckling och tillgänglighet,  där låga 

poäng visar på goda förhållanden och höga på dåliga. 
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OECD rapporten (2006) skriver tydligt vad som behövs förutom offentliga investeringar, 

det vill säga faktorer som är av betydelse för elevers förbättrade resultat. Exempel på dessa 

är lärares kunskap, pedagogisk skicklighet, utvärdering, ett medvetet förhållningssätt till 

förändringsarbete och tillgänglighet till IT-verktyg. Vår studie visar tillsammans med övrig 

forskning, att det finns fortfarande mycket att arbeta med innan vi kan erbjuda alla elever i 

Sverige en god utbildning vad det gäller digital kompetens. 

5.6 Sammanfattning resultat och analys 
En god tillgänglighet finns det gällande datorer för lärare men vad det gäller elever ser det 

mycket sämre ut. Skolorna kan delas i två delar vad det gäller tillgången till IT-verktyg. En 

fjärdedel av de tillfrågade känner sig ganska nöjda med tillgången till IT-verktyg för att 

kunna bedriva undervisning medan övriga anser att de inte har tillgång till dessa verktyg i 

den utsträckning de önskar. I kommentarer från våra respondenter och i data framkommer 

det en bild av missnöje över hur det ser ut gällande tillgänglighet till IT-verktyg för elever, 

då det inte finns eller fungerar gentemot elevernas behov. När det kommer till kompetens 

och skolutveckling blir resultatet åter igen delat i två delar. Respondenterna känner sig 

säkra eller ganska säkra på att använda datorn i undervisningen, men inte lika säkra på IT-

verktygen. Likaså har man i stor eller ganska stor utsträckning fått kompetensutveckling på 

datorer, främst PIM, men i mycket mindre omfattning då det gäller IT-verktyg. 

 

Ungefär hälften av våra respondenter svarade att de anser IT vara en del av 

skolutvecklingen på skolan. Om skolor har en plan för IT-utveckling delas våra 

respondenter i tre lika stora delar där en del svarar jakande, en del nekande och den tredje 

delen att de inte vet hur det ser ut på skolan. Vad det gäller sambanden finns det ett resultat 

som sticker ut mer än andra och det är sambandet mellan kompetens och tillgänglighet. 

Detta resultat visar ändå att det i 31 fall av 100 finns en samvariation mellan de olika 

variablerna. 

 

När vi gått igenom våra data tycker vi oss ha fått ett representativt urval både könsmässigt, 

åldersmässigt samt vad det gäller olika befattningar på skolan. Det finns även en god 

spridning vad det gäller olika åldersgrupper. Vi anser därför att resultatet är representativt 

fast vi inte kunnat säkerställa den rent statistiskt och att den även har signifikans som 

motsvarar önskvärda resultat. Vår studie blev mycket mindre än vi hoppats på vilket 

troligen också påverkade våra signifikansuträkningar, men vi tycker oss ändå kunna säga 

att vi ser tendenser till det vi eftersökte i vår frågeställning. Vi kan se ett klart samband 

mellan tillgänglighet och kompetensutveckling samt tendens till samband mellan 

skolutveckling och tillgänglighet. Med god vilja även en liten samvariation mellan 

kompetensutveckling och skolutveckling. Då det gäller IT-verktyg kan vi konstatera att det 

är stor skillnad på tillgången för lärarna och tillgången för eleverna. Hur det nu hänger ihop 
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med att elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna IT-verktyg som behövs för en 

tidsenlig utbildning (Regeringskansliet, 2011)?  

Våra data visar även att tillgången på egen dator för lärarna är god, då 63 % har en egen 

dator. Däremot är det vanligt (63 %) att eleverna får enas om en dator på fler än 9 elever. 

Alarmerande är dock att 7 av 10 lärare uttrycker att tillgången till IT-verktyg inte motsvarar 

elevernas behov. Dessa siffror visar på en nivå som faktiskt är sämre än länder som 

exempelvis Tunisien, Indonesien och Brasilien. Vad det gäller de alternativa verktygen 

såsom Stava Rex ex. var tillgången skiftande, likaså tillgången till interaktiva skrivtavlor. 

Gällande kompetens och kompetensutveckling anser hela 85 % sig vara ganska säkra på 

datorer, vilket i sig bådar gott. Då det gäller utbildning/kompetensutveckling på övriga 

efterfrågade IT-verktyg, är det däremot stor skillnad mot den utbildning/kompetens-

utveckling som getts på datorer. På ex. interaktiva tavlor säger hela 8 stycken av 10 att de 

inte fått någon utbildning alls. Vad det gäller övriga IT-verktyg säger 57 % att de inte fått 

någon form av utbildning/kompetensutveckling alls. Detta trots att så många elever är i 

behov av detta stöd och att forskning visar på god effekt vad det gäller inlärning och ökad 

måluppfyllelse (Skarin, 2007). 

Vad det gäller frågan kring skolutveckling visar vår studie att det inte alls stämmer överens 

med forskningen (Folkesson m.fl., 2004; Carlgren & Lindblad, 1992 och Lundberg, 2004) 

om hur det borde vara. De förutsättningar som enligt dessa forskare måste vara uppfyllda 

för att skolutveckling ska ske är i liten omfattning uppfyllda på de skolor där vi samlat in 

våra data, exempelvis tid till reflektion, en deltagande rektor, synliggjorda beslutsprocesser 

och en tydlig ansvarsfördelning. Eftersom vi tycker oss ha fått ett representativt urval vill vi 

sticka ut hakan och säga att detta gäller nog på många skolor runt om i Sverige. 

  

Det känns oroväckande att vårt resultat visar på så dåliga förutsättningar för lärare att 

bedriva digital undervisning i enlighet med de styrdokument vi har, men framför allt känns 

det oroande med tanke på alla våra elever som är i behov av dessa IT-verktyg. 
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6. Diskussion  

 
Vilka processer och strukturer hindrar och/eller möjliggör IT-utveckling och IT-

undervisning på individ, grupp- och/eller organisationsnivå? Vi har i vår studie valt att 

fokusera på individnivå (läraren) i enlighet med den forskning (exempelvis Bebell & 

O´Dwyer, 2010; Goodson, 2005 och Ruhde, 1997) vi tagit del av. Där både forskning kring 

kompetensutveckling och skolutveckling talar för att vi måste utgå från individen och ett 

situationsnära problem vid de olika processerna. Vi tänker på det som Granberg (2009) 

menar när han benämner kunskap som en produkt eller process (det vill säga hur vi ser på 

kunskap). Med vårt synsätt blir kunskap sällan en produkt utan förändras ständigt i 

samspelet med andra, med andra ord en pågående process i samspel med omgivningen, 

vilket är i enlighet med Säljös (2010) tankegångar. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi är nöjda med vår enkäts utformning, med slutna frågor. Positivt var också att så många 

respondenter valde att skriva en valfri kommentar på slutet. Trots våra ansträngningar med 

att utforma en trevlig och tydlig enkät blev det stora problemet inte dessa, tror vi. 

Problemet blev istället bristen på kontroll över vilka som fått enkäten eller inte. 

Rektorernas eventuella brist på exakta antal enkäter som vidarebefordrats kan också bidra 

till bortfallet liksom den allmänna “enkättröttheten”. Med tanke på bortfallet hade vi velat 

få kontroll över antalet utskickade enkäter samt haft tillgång till maillistor, eller kanske 

vänt oss till och bett studiekamrater vidarebefordra enkäter till sina arbetskamrater, för att 

på så sätt slippa ”mellanhänder” som vi inte hade en relation till och heller ingen kontroll 

över. Vi hade nog valt att göra en enkät igen fast den kvantitativa ansatsen ibland blev svår 

att reda ut med mycket och svåra statistiska beräkningar. Om vi valt att göra denna studie 

med en kvalitativ ansats hade vi gjort intervjuer, men då hade vårt resultat mer handlat om 

djup och inte så mycket bredd. 

6.2 Resultatdiskussion  

Varför ser det ut som det gör? Kan det ha att göra med att få initiativ och direktiv kommer 

från beslutsfattare nationellt. Det mesta tolkas i stället lokalt i kombination med de 

ekonomiska ramarna som styr skolan. Till detta kanske kunskapsbrist bidrar från såväl 

beslutsfattaren som hos utföraren, det vill säga den enskilda skolan, som i sig kanske saknar 

en väl organiserad skolutveckling med tydliga syften och mål, tid till reflektion, delaktighet 

och förankring. Utvecklingen kanske i stället baseras på enskilda insatser av enskilt 

engagerade personer inom politiken, IT-enheter och pedagoger. Detta får oss att bättre 

förstå det Eklund (Lytsy, 2006) beskriver, att alla tillsammans måste ta sig an den aktuella 

forskning som finns inom området, sätta sig in i den samt lära sig så mycket man bara kan 
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utifrån den. Då först kan det ske en utveckling menar Ekholm, men det kräver tid (Lytsy, 

2006). 

Vi tror det är viktigt med en nationell satsning på infrastrukturen, liknande PIM-

utbildningen, som har en förankring i vardagen och den ordinarie verksamheten med hjälp 

av att uppgifterna i utbildningen är knutna till den verksamhet man befinner sig i. 

Utbildningen har visat sig vara betydelsefull för i hur stor utsträckning man känner sig 

kompetent att använda datorn i undervisningen, menar Hylén och Grönlund (2011), som 

också bekräftar att utbildningen även gett genomslag i undervisningssituationen, då lärarna 

blivit mer benägna att använda verktyget i undervisningen. Tyvärr visar både vår studie och 

annan forskning ( Pisa, 2009: Skarin, 2007 och Skolinspektionen, 2011) att det råder brist 

på tillgängliga IT-verktyg för eleverna. Forskningen (exempelvis Berg & Scherp, 2003; 

Kairos Future, 2011; Nordin-Hultman, 2004; OECD, 2011; Skolinspektionen, 2011 och 

SPSM, 2011) pekar på att en gynnsam miljö, IT i läroplaner, ledarskap och engagemang, 

lärares attityder, inställningar till nyttan kring teknikanvändning spelar en avgörande roll 

för hur vi ska kunna öka den digitala undervisningen i skolan. Att utvecklingen av IT-

strategier i Sverige sker på lokal nivå, tror vi är betydelsefullt för vårt resultat. Det finns 

stora skillnader mellan skolor vad det gäller alla områden vi undersökt. Bristen på en 

systematisk överblick/utvärdering i Sverige såsom modellen “fyra i balans” är i Holland 

(Four in Balance Monitor, 2011), får helt klart konsekvenser för de IT-satsningar som 

faktiskt sker. Bristen leder till försvårade jämförelse mellan olika skolor och kommuner, 

vilket kan leda till en olikvärdig utbildning. Det kan dessutom försvåra möjligheterna att 

lära av varandras misstag och lyckade satsningar. Intressant är också den 

begreppsförvirring vad det gäller strategiska planer, som Hylén och Grönlund (2011) 

redogör för i sin studie, vilket också kan ha med våra spretiga resultat vad det gäller IT-

planer i kommunen. Det som var en positiv överraskning i vår studie var det faktum att så 

många lärare hade god tillgänglighet till en egen dator och den säkerhet de uppgav i att 

använda den i undervisningen. Detta resultat bekräftar det Säljö (2010) tar upp om att 

kunskap är det som sker när vi ökar vår förtrogenhet med hur ett redskap (artefakt) ska 

användas. 

Vi anser liksom den litteratur vi tagit del av (Berg & Scherp, 2003; Ellström, 2007; Ruhde, 

1997; och Säljö, 2010), att kompetensutvecklingen måste ta sin början i egna erfarenheter. 

Har vi inga IT-verktyg upplever vi heller inte några problem och på så sätt efterfrågar vi 

heller inte utbildning på dessa. Vet man inte om att det finns hjälpmedel att tillgå för elever, 

kommer man med andra ord heller inte att efterfråga dessa. Vår studie visar på ett resultat 

där många respondenter vid ett flertal tillfällen svarat ”vet ej”, vilket också får 

konsekvenser för eleverna de möter. I enlighet med Säljös (2010) tankegångar, tror vi att 

kunskapen är knuten till handling och till argumentation. Det är inte något man kan föra 
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över från en person till en annan, utan måste utvecklas av den enskilde individen i samspel 

med sin omgivning, vilket visat sig i den stora andelen som svarat ”vet ej” i vår studie. 

När det kommer till synen på om kompetensutveckling leder till förändringar i arbetssätt 

och metoder anser 80 % av respondenterna detta, vilket är en bra grund att stå på. 

Forskningen (Ellström, 2007; Ruhde, 1997; Wolvén, 2000) visar dock att det är 

vardagslärandet som ger mest varaktiga resultat och förändringar, vilket innebär att det 

måste till fler IT-verktyg i verksamheterna så att det kan ske ett vardagslärande även där. 

En fundering som då uppkommer är om alla lärare är intresserade av att utveckla sin skola 

och sig själv, eller finns det en attityd av att skolutveckling inte berör mig och mitt arbete 

med eleverna? Det är en fråga vi inte ställde men hade varit intressant med tanke på 

forskningen (Almgren-Palm m. fl., 2004) om delaktighetens betydelse. Vad vi däremot fick 

reda på i vår studie var att ungefär hälften av att de tillfrågade såg på skolutveckling som 

något alla är med och beslutar om. Att elevernas förbättrade resultat är det yttersta målet 

med skolutveckling kan kanske höra ihop med det faktum att så många ansåg att IT är 

viktig i undervisningen, vilket innebär att en av stötestenarna om vi får tro forskningen 

(Bebell & O´Dwyer, 2010; Hattie, 2009 och Kroksmark, 2010), faktiskt är på väg att 

försvinna. Eller så är det så att de som har intresse i denna fråga och anser att detta är 

viktigt, är de som tagit sig tid att besvara vår enkät.  

Skolutveckling menar Scherp (2003) äger rum inom enskilda skolor och syftar till att 

utvärdera och problematisera vardagsarbetets alla delar. Lundberg (2004) skriver att 

rektorns deltagande genomsyrar hela utvecklingsarbetet och indikerar vikten av arbetet 

samtidigt som rektorn bör vara ledaren i diskussionerna, vilka vi tycker att vi ser allt 

mindre av. Viktigast, enl. Folkesson m.fl. (2004) är att rektorn bör se till att det finns 

tillräckligt med tid avsatt för utvecklingsarbeten, något vi också tycker att det finns alldeles 

för knapert av i skolan. Forskningen (Berg och Scherp, 2003; Earley & Weindling, 2004; 

Ellström, 2007; Folkesson m.fl 2004; Lundberg, 2004 och Lytsy, 2006) är enig i vikten av 

att rektorn måste vara engagerad i utvecklingsarbetet samt att utvecklingsarbetet måste vara 

väl förankrat hos personalen på skolan. För att utvecklingsarbetet ska kunna utvecklas och 

upplevas som viktigt, enligt Lundberg (2004), måste alla på skolan vara involverade samt 

att det måste vara tydligt förankrat hos alla. Samtidigt är det enligt Lundberg vanligast att 

den tid som läggs på förankring allt för ofta kortas ner på grund av upplevd tidsbrist. 

Lundberg menar likaså att alla bör vara överens om målen för utvecklingsarbetet redan från 

början. Enligt Folkesson m.fl. (2004) räcker det däremot inte med att projektet är förankrat 

hos alla när det påbörjas, utan arbetet kräver ständig regelbunden kommunikation för 

känslan av delaktighet. Likaså betonar Almgren-Palm, Bohm m.fl. (2004) vikten av 

delaktighet för ett lyckat utvecklingsarbete. Viktigt är också att alla yrkeskategorier är 

involverade vid uppstarten och att alla får ingå i någon grupp, för att informationen lättare 
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skulle kunna nå ut till alla. Vår uppfattning säger att detta inte alls stämmer överens med 

verkligheten, då exempelsvis personalen på fritidshemmen är en minst lika viktig del av 

personalgruppen men som allt för ofta tappas bort i dessa sammanhang. Dessutom betonas 

vikten av effektiv och kontinuerlig informationsspridning till hela personalen, vilket får oss 

att fundera kring på vilket sätt detta oftast görs? Ett gruppmail är ofta vanligt som 

informationsspridare, vilket vi inte tror är hela lösningen till delaktighet och förankring. 

Lundberg menar att om all personal görs delaktig blir utvecklingsarbetets fortsättning också 

mycket mer lättgående. Vi tror dock, att om personal ska känna delaktighet och förankring 

måste det dessvärre till fler olika former av informationsspridning.  

Ett problem inom skolutveckling belyser Ekholm (Lytsy, 2006) när han beskriver att 

forskarna inte vet om utveckling verkligen leder till förbättring så att det i slutändan blir 

bättre för eleverna. Han påtalar vikten av att ta till sig forskning som finns, för att på så sätt 

få till en fungerande utveckling/förändring. Återigen lyser lärarens betydelse igenom för i 

hur stor utsträckning ett lyckat arbete inom IT och undervisningen kring detta blir (Bebell 

& O´Dwyer, 2010; Hattie, 2009; Kjellander, 2011 & Kroksmark, 2011). Men om 

möjligheten att utvecklas och få ett intresse för IT och dess möjligheter för våra elever inte 

bejakas på skolorna på grund av yttre faktorer såsom politisk styrning och ekonomiska 

ramar, är det kanske en orsak till det resultat vi fått fram med brister i tillgängligheten och 

svårigheter med att själv få vara delaktig i sin kompetensutveckling. 

Utvecklingsarbetet hänger nära samman med kompetensutveckling och det arbete som ska 

ligga till grund vid kompetensutveckling, det vill säga att vi får en uppgift för att sedan 

försöka lösa den på bästa sätt genom att efterfråga utbildning (Granberg, 2009). I vår studie 

var rektorn till en ganska stor del (cirka hälften) insatt i hur stor omfattning det behövdes 

kompetensutveckling. Forskning (Blossing, 2003a och Wolvén, 2000) inom 

kompetensområdet visar på att så kallad formell utbildning överskattas medan att det 

dagliga lärandet ger större och mer bestående effekter. Eftersom PIM är en form av en 

vardagsnär utbildning tror vi att de resultat som framkommit är riktiga och i enlighet med 

forskningsresultat (Ruhde, 1997; Scherp, 2003; Wolvén, 2000). 

6.3 Pedagogiska konsekvenser 
Vårt grundläggande specialpedagogiska perspektiv slår igenom på vår studie i den mån att 

vi försökt öka vår kunskap om IT i ett vidare sammanhang, i samspelet/interaktionen 

mellan lärare som en skolutvecklingsfråga och ökad förståelse för hur lärande, utveckling 

och kompetens kommer till stånd i en organisation. Men framför allt i en möjlighet att se 

om ett digitalt arbetssätt kan leda till att vi kommit ett steg närmare en skola för alla. Vi har 

genom vår studie gjort ett försök att se i hur stor utsträckning möjligheterna ges till 

individer att använda sig av redskapet IT i skolan. Detta för att kunna lösa uppgiften i våra 
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styrdokument (Lgr-11 och SFS 2010:800) med ökad måluppfyllelse i sikte, men också vad 

det innebär gällande ökad segregering i elevers digitala förmågor (Byrån för Europeiska 

gemenskapernas officiella publikationer, 2007 och Hylén, 2010) . Vi i skolan behöver alltså 

tänka på att ”bristen på kunskap inom digitaliseringen av vårt samhälle kan hota individens 

integritet, deras förmåga att värja sig mot intrång och deras möjligheter att försörja sig” 

(Hylén, 2011, s.92). Lindqvist (2009) visar på de oerhörda konsekvenser det kan få för 

enskilda individer när strukturella brister såsom resultat och vår forskning, leder till 

tillkortakommanden för den enskilde individen på lång sikt. Detta berör även en annan 

viktig fråga nämligen den om ökad segregering i samhället. Pisa (2009) berör problemet 

med att elever från socioekonomiskt missgynnade familjer i mindre grad använder datorn i 

hemmet och även i skolan, något som ökar kunskapsklyftorna. Den digitala klyftan som 

Hylén (2010) med flera varnar för, måste tas på allvar. Vi menar att IT-frågan är ett 

strukturellt problem men som leder till individuella konsekvenser, exempelvis sämre 

möjlighet till arbete, lägre lön och begränsningar på fritiden. Dessutom är det extra viktigt 

för elever i behov av stöd, för en inkluderande miljö och högre måluppfyllelse för alla 

elever, det vill säga vårt uppdrag som blivande specialpedagoger.  

IT-frågan blir därför en viktig fråga för framtidens skola och en skola för alla. Som 

specialpedagog behöver vi vara observanta på det kategoriska perspektivet, som har fokus 

på individen och förlägger problem hos denne. Med ett sociokulturellt synsätt har vi fokus 

på miljön och dess betydelse för och påverkan på individen. Som Nordin-Hultman (2004) 

uttryckte det kan olika pedagogiska miljöer påverka hur elever uppför sig och uppfattas av 

omgivningen. Nilholm (2007) skriver också om detta när han påpekar att miljön har 

avgörande betydelse för skolans verksamhet och för förståelsen av specialpedagogik.   

Vårt uppdrag som specialpedagoger blir bland annat att underlätta för barn i behov av 

särskilt stöd, ständigt reflektera och fokusera kring hur människan lär, att vi är olika och lär 

på olika sätt samt effekten av allas olika erfarenheter vi bär med oss. Vi kommer att behöva 

föra reflekterande samtal med våra kollegor om förhållningssätt till ämnet som allmänna 

samtal samt vilken pedagogisk grundsyn som genomsyrar verksamheten vi befinner oss i. 

Vi tror också att vi kommer få en betydande roll som inspiratörer i detta omställningsarbete 

då det gäller att gå från en analog undervisning till att bli mer digital. Vi kommer också ha 

en viktig drivkraft bakom det livslånga lärandet i skolan, att i arbetet ständigt vara beredd 

på att anpassa undervisningen till nya och förändrade förhållanden, att visa på aktuell 

forskning för att på så sätt vara med och utveckla skolan till att öka elevernas 

måluppfyllelse. Likaså ska vi vara lyhörda för eventuella problem som dyker upp och fånga 

dessa så vi kan få till stånd en skolutveckling med såväl förankring som delaktighet hos alla 

i personalen. Men ett av de viktigaste uppdragen vi kommer att ha på skolorna kommer 

troligen vara den som väktare för ett inkluderande arbetsätt, där vi i större utsträckning 



 

  44 (62) 
 

måste möta elevers olikheter i den ordinarie undervisningen. Kanske kan IT vara en del av 

lösningen för att få till stånd en skola för alla i enlighet med Ballards (1999) syn, om att 

inkludering gäller alla elever och inte bara enstaka. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie har utgått från lärarens perspektiv, men det hade varit intressant att göra en 

liknande studie kopplat till elevens perspektiv, hur de upplever IT i skolan och hur de anser 

att skolan skulle kunna utvecklas, i vilken omfattning de känner sig delaktiga i skolans 

utvecklingsarbete. Ett annat intressant ämnesområde att forska vidare kring, skulle vara att 

ta reda på hur det ser ut vad det gäller IT-stöd för elever som har en utländsk bakgrund. De 

elever som kanske är allra mest utsatta i vår organisation. Kan de ha nytta av IT- stöd i sin 

lärande miljö? Och finns det eventuellt skillnader i våra undersökta frågor mellan olika 

skolor och områden där vi vet att det finns många elever med annan härkomst? 

6.5 Slutsats 
Frågan Strandberg (2006) ställer sig om redskapen/artefakten IT fått den omvälvande roll i 

skolan, som den fått i det övriga samhället, kan inte vår studie ge svar på. Men det vi sett är 

en obalanserad situation vad det gäller tillgänglighet och kompetensnivå hos lärare, vilket 

också uppmärksammats i medier på senaste tiden. Vår skolminister Jan Björklund har 

kritiserats för sin inställning till den digitala frammarschen av bland annat lärarförbunden 

men även från andra håll. I ett blogginlägg på ”framtidens lärande” har Stig Roland Rask 

skrivit ett kritiskt inlägg om det som sker i den svenska skolan, med adress till vår 

skolminister (se citat nedan), vad det gäller den digitala utvecklingen i skolan. 

”Det kommer på sikt att förändra arbetet i klassrummet mer än vad nya skollagar, 

läroplaner och kursplaner kan åstadkomma. Ironiskt nog sker detta helt utan någon 

uppmuntran från staten. Sverige är ett av de få länder i världen där detta förändringstryck 

inte finns. Det sker ändå eftersom kommuner och andra utbildningsarrangörer tar saken i 

egna händer.” (Rask, Stig Roland, 2010).  

Kommer detta ökade mediefokus leda till ett ökat intresse för denna fråga hos politiker och 

andra beslutsfattare? Den forskning (Skarin, 2007 och Skolinspektionen, 2011) i Sverige vi 

mött har mestadels varit fokuserad på tillgänglighet och inte så mycket på hur vi i skolan 

kan arbeta nationellt för att få en samsyn kring denna fråga. Den internationella 

forskningen (Bebell & O`Dwyer, 2010; Four in Balance Monitor, 2010 och OECD, 2006) 

har till viss del varit mer fokuserad på helheten och vilka faktorer som påverkar en lyckad 

IT-satsning.  
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Hur ska vi då kunna rusta våra ungdomar för framtiden? En skola med kompetenta lärare 

och med god tillgänglighet till alternativa IT-verktyg, en fungerande infrastruktur, tillgång 

till digitalt material (lärresurser), bra utvärderingsmetoder och möjligheter för lärare att 

arbeta reflektivt med IT i undervisningen. Likaså hur vi ser på kunskap (produkt eller 

process) med den nya tekniken då mer fokus behöver ligga på processen än på produkten, 

för att på så sätt kunna utveckla arbetet i undervisningssituationen. Vi alla förstår och ser 

verkligheten på olika sätt, vilket gör det extra viktigt att vi möts i skolan och ger tid till 

diskussion och reflektion kring frågor som berör elever, kunskapssyn, bemötande och så 

vidare. Detta med att människan både ses som ett objekt och subjekt blir intressant när vi 

kommer till det Berg (2003) kallar frirummet (se avsnitt 3.3), vilket är viktigt att komma 

ihåg när det gäller vår studie. Pedagogerna är inte bara offer för omständigheter, utan att de 

faktiskt kan vara med och påverka hur deras skola ska se ut vad det gäller IT-verktyg, 

kompetensutveckling på dessa samt hur skolutveckling ska bedrivas på skolan i enlighet 

med den sociokulturella människosynen (Stensmo, 2007). 

IT-utvecklingen tror vi kan vara en katalysator för skolutveckling i och med att den berör 

viktiga områden för skolan, exempelvis värdegrundsarbete, inkludering, didaktiska frågor, 

lärares yrkesroll och arbetsvillkor. Detta gör det extra viktigt att försöka se sambanden 

mellan de olika områdena i vår studie. Det finns inga färdiga koncept, då utveckling sker 

hela tiden och förändras i förhållande till omgivningen (Säljö, 2010). Men vi måste komma 

ihåg att målet med IT-utveckling inte bara är ökad tillgänglighet eller högre kompetens hos 

lärarna. Målet med såväl kompetensutveckling, skolutveckling som tillgänglighet, är 

elevernas ökade måluppfyllelse. 

Slutligen vill vi påtala det faktum att både forskning (Kairos Future, 2011 och 

Teknikdeligationen, 2010) och våra resultat av studien visar på stora skillnader mellan 

lärare, mellan skolor och kommuner vad det gäller IT uttryckt i såväl SFS 2010:800 som 

Lgr-11. Den obalans och de olika förhållanden som råder på skolorna i Sverige idag är 

oroväckande med tanke på likvärdighetsprincipen. För elevens del handlar det kanske om 

slump om/eller vilken digital kompetens han/hon kommer få i den svenska skolan.  
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Bilaga 1 
 

Hej! 

Vi är två lärare som studerar specialpedagogprogrammet vid Linnéuniversitet i Växjö och 

som nu genomför en enkätstudie inom ramen för vårt examensarbete. Med denna enkät vill 

vi försöka närma oss en förståelse för hur det ser ut på skolor vad det gäller IT-verktyg 

samt vad det gäller tillgängligheten och kunskapen kring att använda dessa.  

Enkäten går att fylla i direkt på bifogad webbadress och bör inte ta längre tid än ca 10 

minuter. Medverkan är självfallet frivillig och du har rätt att när som helst hoppa av om så 

önskas. Dina svar är anonyma och följer vetenskapsrådets etiska riktlinjer för allmän 

forskning. Enkätsvaren kan varken kopplas till dig personligen eller till din arbetsplats och 

data från undersökningen kommer enbart behandlas av oss två samt vår handledare. 

Enkäten besvaras genom att följa länken nedan. När du besvarar enkäten, välj de alternativ 

som stämmer bäst överens med just din uppfattning och din arbetsplats. Vid frågor om 

studien eller enkäten är Du välkommen att kontakta någon av undertecknade. För att 

komma till enkäten, klicka på länken nedan:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdBcVduUWdDOTAyeGRYa

WhpX1FSX0E6MQ#gid=0 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Pernilla Holmgren & Susanne Wikman  

Studerande vid specialpedagogprogrammet, Linnéuniversitetet i Växjö. 

Pernilla: 070-751 82 12, pernholm@live.se  

Susanne: 070-482 11 08, susanne.wikman@hotmail.com 

Handledare: Marianne Björn Milrad, marianne.bjorn@lnu.se  

Linnéuniversitet, institutionen för institutionen för pedagogik, psykologi och 

idrottsvetenskap 

Växel: 0772-28 80 00 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdBcVduUWdDOTAyeGRYaWhpX1FSX0E6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdBcVduUWdDOTAyeGRYaWhpX1FSX0E6MQ#gid=0
mailto:pernholm@live.se
mailto:susanne.wikman@hotmail.com
mailto:marianne.bjorn@lnu.se
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev 2. 

 

Hej! 

 

För ett par veckor sedan skickade vi ett informationsbrev och länk till vår webbenkät om 

hur vanligt förekommande IT-verktyg är i undervisningen och hur kompetensen ser ut vad 

det gäller dessa på skolorna. Då enkäten är anonym har vi ingen som helst möjlighet se 

vilka som har svarat därför skickar vi en påminnelse till samtliga. 

Med all respekt för såväl påskledighet, arbetet som redan görs av dig samt all det ”extra” 

som också förväntas att göras, hoppas vi trots allt om hjälp från dig med denna enkät.

  

Har du redan fyllt i enkäten gäller denna påminnelse inte dig och vi tackar för din 

medverkan! 

 

Till dig som ännu inte svarat, klicka på länken för att komma till enkäten:  

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdBcVduUWdDOTAyeGRYa

WhpX1FSX0E6MQ 

 

Med vänlig hälsning 

 

Pernilla Holmgren & Susanne Wikman 

Studerande vid specialpedagogprogrammet, Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Pernilla: 070-751 82 12, pernholm@live.se 

Susanne: 070-482 11 08, susanne.wikman@hotmail.com 

 

Handledare: Marianne Björn Milrad, marianne.bjorn@lnu.se 

Linnéuniversitetet, institutionen för institutionen för pedagogik, psykologi och 

idrottsvetenskap 

Växel: 0772-28 80 00 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdBcVduUWdDOTAyeGRYaWhpX1FSX0E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdBcVduUWdDOTAyeGRYaWhpX1FSX0E6MQ
mailto:marianne.bjorn@lnu.se
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Bilaga 3 
 

 

Enkät IT-verktyg, kompetens och skolutveckling. 

Med IT-verktyg menar vi de verktyg som har koppling till informations- och kommunikationsteknik. 

Med skolutveckling menar vi det utvecklingsarbete som sker på skolan. Med digitala lärresurser menar vi 

digitalt material som skapats både med/utan pedagogiskt syfte ex. digitala tjänster. 

 

 

*Obligatorisk 

 

1. Ange din nuvarande befattning på skolan ex. rektor, grundskollärare 1- 7, vaktmästare osv... *  

 Rektor/skolledare 

 Speciallärare/specialpedagog 

 Lågstadielärare 

 Grundskollärare 1-7 

 Lärare för grundskolans tidigare år 

 Mellanstadielärare 

 Grundskollärare 4-9 

 Lärare för grundskolans senare år 

 Högstadielärare/ämneslärare 

 Gymnasielärare 

 Förskollärare 

 Fritidspedagog 

 Övrig lärare (ex. idrott, bild, slöjd eller liknande) 

 Övrig personal (ex. administrativ, vaktmästare, dataansvarig eller liknande) 

 Övrigt:  

 

2. Hur viktigt är det med IT och dess verktyg i undervisningen för dig? *  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Oviktigt 
        

Mycket viktigt 

 

3. Ange ditt kön * Kryssa i ditt kön  

 Kvinna 

 Man 

 

4. Ange din ålder * Ange med siffror ex. 46  

 

5. Jag arbetar i en skola i en... *  

 Liten stad (mindre än 50 000 invånare) 

 Mellanstor stad (mer än 50 000 men mindre än 150 000 invånare) 

 Stor stad (mer än 150 000 invånare) 

 

6. Vilka årskurser finns på skolan? *  

 Förskoleklass - årskurs 5 

 Förskoleklass - årskurs 6 

 Årskurs 6 - 9 

 Årskurs 7 - 9 

 Övrigt:  

 

7. Om du skulle uppskatta antalet datorer per lärare/personal på skolan, var hamnar din skola då? *  

 En dator/lärare 

 En dator/två lärare 

 En dator/3 - 6 lärare 

 En dator/7 - 9 lärare 
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 En dator/fler än 9 lärare 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

8. Om du skulle uppskatta antalet datorer per elev på skolan, var hamnar din skola då? *  

 En dator/elev 

 En dator/två elever 

 En dator/3 - 6 elever 

 En dator/7 - 9 elever 

 En dator/fler än 9 elever 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

9. I hur stor utsträckning har du fått utbildning/kompetensutveckling av arbetsgivaren på datorer? *  

 I stor utsträckning 

 I god utsträckning 

 I liten utsträckning 

 Ingen 

 

10. Hur säker känner du dig att använda datorn i undervisningen?  

 Jag känner mig helt säker 

 Jag känner mig ganska säker 

 Jag känner mig ganska osäker 

 Jag vet inte hur det fungerar 

 Jag undervisar inte 

 Övrigt:  

 

11. Uppskatta hur många interaktiva skrivtavlor ex. Smartboard/Activeboard det finns på er skola? *  
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 En i varje klassrum (100 %) 

 I stor utsträckning (ca 75 %) 

 I ganska många klassrum (ca 50 %) 

 I några få klassrum (ca 25 %) 

 Ingen 

 Vet ej 

 

12. I hur stor utsträckning har du fått utbildning/kompetensutveckling av arbetsgivaren på interaktiva 

skrivtavlor ex. Smartboard/Activeboard? *  

 I stor utsträckning 

 I god utsträckning 

 I liten utsträckning 

 Ingen 

 

13. Hur säker känner du dig på att använda interaktiva skrivtavlor ex. Smartboard/Activeboard i 

undervisningen?  

 Jag känner mig helt säker 

 Jag känner mig ganska säker 

 Jag känner mig ganska osäker 

 Jag vet inte hur det fungerar 

 Jag undervisar inte 

 

14. Hur ofta använder du möjligheten till digitala lärresurser genom ex. Smartboard/Activeboard i 

undervisningen? *  

 Varje dag 

 Flera gånger i veckan 

 Några gånger i månaden 

 Vid enstaka tillfällen 

 Aldrig 
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 Övrigt:  

 

15. Uppskatta hur många Daisyspelare det finns på skolan? *  

 Fler än tre i varje klassrum 

 En till två i varje klassrum 

 Några få på skolan 

 Ingen 

 Vet ej 

 

16. I hur stor utsträckning har du fått utbildning/kompetensutveckling av arbetsgivaren på Daisyspelare? 

*  

 I stor utsträckning 

 I god utsträckning 

 I liten utsträckning 

 Ingen 

 

17. Hur säker känner du dig på att använda Daisyspelare i undervisningen?  

 Jag känner mig helt säker 

 Jag känner mig ganska säker 

 Jag känner mig ganska osäker 

 Jag vet inte hur den fungerar 

 Jag undervisar inte 

 

18. Uppskatta omfattningen av olika datorprogram ex. Stava Rex, Spell Right och Talsyntes?  

 Det finns på varje dator (100 %) 

 På flertalet datorer (ca 75 %) 

 På ganska många datorer (ca 50 %) 

 På några få datorer (ca 25 %) 
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 Det finns inte på några datorer 

 Vet ej 

 

19. I hur stor utsträckning har du fått utbildning/kompetensutveckling av arbetsgivaren på dessa 

datorprogram?  

 I stor utsträckning 

 I god utsträckning 

 I liten utsträckning 

 Ingen 

 Övrigt:  

 

20. Hur säker känner du dig på att använda dessa datorprogram i undervisningen?  

 Jag känner mig säker 

 Jag känner mig ganska säker 

 Jag känner mig ganska osäker 

 Jag vet inte hur det fungerar 

 Jag undervisar inte 

 

21. Anser du att du har tillräcklig tillgång till de IT-verktyg ex. ovan nämnda, för att kunna bedriva 

undervisning och svara upp mot nya kraven i Lgr-11? *  

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mindre bra 

 Stämmer inte alls 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

22. Anser du att de IT-verktyg som finns på skolan fungerar på ett önskvärt sätt? *  



 

  60 (62) 
 

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mindre bra 

 Stämmer inte alls 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

23. Anser du att tillgången på IT-verktyg på skolan motsvarar elevernas behov? *  

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mindre bra 

 Stämmer inte alls 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

24. Anser du att rektor är förtrogen med behovet av utbildning/kompetensutveckling på IT-verktyg bland 

personalen?  

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mindre bra 

 Stämmer inte alls 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

25. Anser du att utbildning/kompetensutveckling leder till förändringar i arbetssätt och/eller metoder 

vad det gäller din undervisning med IT-verktyg? *  

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mindre bra 
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 Stämmer inte alls 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

26. Hur ser du på skolutveckling? *  

 Något som rektor/ledningsgrupp el. liknande beslutar om 

 Något som alla på skolan är med och beslutar om 

 Något som sker både planerat och oplanerat  

 Något som sker kontinuerligt utan att vara beslutat och planerat 

 Det sker ingen skolutveckling på vår skola 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

28. Anser du att det finns mål och vision på skolan kring skolutveckling? *  

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mindre bra 

 Stämmer inte alls 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

27. Anser du att arbetet kring IT och dess förbättringar, är en del av skolutvecklingen på skolan?  

 Stämmer helt och hållet 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer mindre bra 

 Stämmer inte alls 

 Vet ej 

 Övrigt:  
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29. Vet du om skolan har någon plan vad det gäller IT-utveckling (tillgänglighet och 

utbildning/kompetensutveckling)? *  

 Ja, det finns en plan för IT-satsningar på skolan 

 Nej, vi har ingen plan för IT-satsningar på skolan 

 Vet ej  

 Övrigt:  

 

Om Ja vid frågan ovan, försök att kortfattat beskriva hur planen ser ut vad det gäller mål, struktur och 

strategi?  

 

30. Vet du om kommunen har någon plan vad det gäller IT-utveckling på skolorna (tillgänglighet och 

utbildning/kompetensutveckling)? *  

 Ja, det finns en plan för IT-satsningar inom kommunen 

 Nej, det finns ingen plan för IT-satsningar inom kommunen 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

Här kan du skriva om du har något att tillägga eller övriga kommentarer 

                                                 

Tack för din medverkan!  Hälsar Pernilla och Susanne 


