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Sammanfattning 
Studiens syfte var att ur ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka ett pågående 

förändringsarbete på en fristående grundskola i mellersta Sverige. Förändringsarbetets mål är 

att ställa om skolans organisation för att kunna möta regeringens nya krav, gällande stärkt 

digital kompetens, som skrevs in i skolans styrdokument 2017. I studien tillämpades 

sociokulturellt perspektiv och specialpedagogiska perspektiv. Mixed methods användes för 

datainsamlingen. En enkätundersökning riktad till skolans samtliga lärare gjordes, för att 

kartlägga skolans nuvarande digitala lärmiljö. Sedan gjordes semistrukturerade intervjuer med 

lärare, specialpedagog och rektor. Resultaten visade att såväl tillgång som användande av 

digitala verktyg skiljde sig åt mellan skolans stadier, där lågstadiet hade den lägsta tillgången. 

Digitala verktyg införskaffades, men kompetensutbildning har hittills inte getts. Vidare visar 

resultaten exempel på en samarbetande kultur, samtidigt som vissa uttrycker ensamhet i 

förändringsarbetet. I studien identifieras ett antal nyckelfaktorer som påverkar 

förändringsarbetets kapacitet: tid, kompetensutbildning, ekonomi, ledarskap och 

organisationens struktur. Lärarna och specialpedagogen ser att specialpedagogens roll och 

arbete kommer att förändras med ökad digitalisering, samt anser att digital teknik kan 

användas för att stötta elever i behov av särskilt stöd. En önskan finns om en framtida 

specialpedagogisk kompetens innefattande kunskap om hur IT kan användas. Denna kunskap 

kan enligt lärarna i studien leda till ökad inkludering. 

Nyckelord: specialpedagogik, specialpedagogens roll, IT i skolan, digitala kompetenser, 

läroplansförändring 
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1. Inledning   
Det ställs idag stora krav på skolans organisation att den ska kunna arbeta med 

förändringsprocesser. Skolan är en arena där nya politiska lagar och riktlinjer avlöser varandra 

med accelererande förändringstakt (Angelöw, 1991). Skollagen (SFS 2010:800) tydliggör att 

skolans verksamhet ska genomsyras av kvalitets-, utvecklings- och förbättringsarbeten. 

Rektorer och förskolechefer ska ansvara för att den egna skolan utvecklas. Även lärare 

förväntas utveckla den egna skolan. Detta ansvar framgår i grundskolans läroplan och skollag 

(Skolverket, 2011; SFS 2010:800).  

 

En stor förändring inom skolans verksamhet det senaste året är skolans anpassning för att 

kunna möta nya riktlinjer och krav gällande digitalisering. Det som tidigare var formulerat 

som rekommendationer i skolans styrdokument har nu, utifrån beslut fattat av regeringen, den 

9 mars 2017 blivit ett krav. Beslutet tydliggör skolans uppdrag att stärka elevers digitala 

kompetens (SKOLFS 2017:11). Den tekniska utvecklingen i samhället innebär förändringar i 

arbetslivet, vilket leder till allt större krav på skolans förmåga att kunna anpassa sig för att 

kunna ge eleverna en god digital kompetens. I dagens samhälle är det nödvändigt att eleverna 

utvecklar förmågan att granska information med ett kritiskt förhållningssätt 

(Regeringskansliet, 2017b) Digitalisering antas även ge möjlighet till delaktighet, vilket är 

viktigt ur ett demokratiperspektiv (Regeringskansliet, 2017a). Allt detta gör att skolan 

behöver hitta nya former för att organisera och utveckla undervisningen.  

 

Förtydliganden och förstärkningar skrivs därför in bland annat i läroplaner för grundskolan 

och gymnasieskolan (SKOLFS 2017:11). Förändringarna berör lärare och rektors uppdrag, 

undervisningen i enskilda ämnen och skolbibliotekens roll. En tydlig förändring är att 

programmering införs i skolan från årskurs ett, framförallt i teknik- och matematikämnena. 

Huvudmannen kan välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från 

och med den 1 juli 2017. Ändringarna ska dock senast vara genomförda den 1 juli 2018 

(Skolverket, 2017a). Dessa nya nationella mål, när det gäller stärkt digital kompetens, gör att 

samtliga svenska skolor kommer att behöva utveckla sin verksamhet. Skolan och deras 

personal ställs inför nya utmaningar. I den här studien undersöks därför ett pågående 

förändringsarbete på en fristående grundskola i mellersta Sverige, som har cirka 200 elever i 

årskurs F-9. 

Digitaliseringen av svensk skola är inget nytt utan en process som pågått under mer än 40 år 

(Fleischer & Kvarnsell, 2015). Tidigare utbildningssatsningar och projekt är genomförda, som 

vid utvärderingar inte visat sig ge så goda resultat. Skolverket (2016) konstaterar att 

tillgången till digitala verktyg och infrastruktur är god inom skolan, men att den pedagogiska 

användningen fortfarande är ojämn och ligger på en relativt låg nivå. Skolan har alltså, enligt 

Skolverket inte anammat den nya digitala tekniken fullt ut och alla elever har inte kunnat 

utveckla sin förmåga att använda digital teknik.  

En anledning till att förändringsprocessen hittills gått långsamt, kan vara att tidigare 

satsningar, till stor del varit projekt. Full genomslagskraft ute på skolorna kan inte fås så länge 

skolor och personal kan välja bort deltagande (Fleischer & Kvarnsell, 2015; Jedeskog, 2007) 

För att nå resultat behöver förändringar ske på politisk nivå och skrivas in i läroplanen, vilket 

nu skett. Tidigare avsaknad av central styrning och samlat nationellt ansvar för skolans 

digitalisering kan alltså haft betydelse. En oro finns för att skillnaden i digital kompetens kan 

bli allt för stor mellan olika skolor och kommuner, beroende på aktuell skolas och kommuns 
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ekonomi. Elevers digitala kompetens kommer då att variera beroende på vilken skola eleven 

går i och vilka lärare eleven möter. Då riskeras skolans likvärdighet. Detta försöker 

regeringen nu förbättra genom nya nationella tillägg i styrdokumenten.  

 

Enligt Examensordningen för specialpedagoger (SFS 2011:186) ingår det i specialpedagogens 

yrkesroll att medverka och stödja vid de förändringsarbeten som sker, med möjlighet att verka 

både på organisation-, grupp- och individnivå för att utveckla verksamheten. Som blivande 

specialpedagog är det därför intressant att undersöka förändringsarbetet ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Kärnan i specialpedagogik är, enligt oss, att möta alla elevers 

behov. Ett specialpedagogiskt perspektiv på förändringsarbetet tar därför i beaktande att 

”skolans uppdrag är att säkerställa att alla elever får den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande” (SFS 2010:800, 3kap). Ett annat specialpedagogiskt perspektiv att ta i 

beaktande är inkludering av alla elever på undersökt skola. Under 2011 kom en ny skollag 

och ny läroplan, som säger att elevens behov ska präglas av helhetssyn. Behovet av 

individualisering betonas, rätten till en likvärdig utbildning, samt tankar om inkludering 

synliggörs (SFS 2010:800). Alla elever ska ges samma förutsättningar för delaktighet i 

samhället (Skolverket, 2011).  

 

Med tanke på de nya direktiven när det gäller digitalisering, ser vi förändringsarbetet som 

något som kommer att påverka lärare och specialpedagogs arbete på den undersökta skolan. 

För att möta elevernas behov behövs lärare med rätt kompetens. Därför behövs kontinuerlig 

fortbildning, ofta talar skolan idag om en lärande organisation, vilket enligt Sherp & Sherp 

(2007) innebär att personalen systematiskt, medvetet ägnar sig åt ett lärande på individ, grupp 

och organisationsnivå. Att bygga upp en lärande organisation, kan ge högre beredskap att 

hantera förändringar och de pedagogiska utmaningar som skolan ställs inför. I det här fallet 

ställs lärarna inför utmaningen att undervisningen bör utgå ifrån och organiseras utifrån de 

nya direktiven om digitalisering i skolan.  

 

Förändringsarbetet är en politiskt toppstyrd förändringsstrategi (Angelöw, 2010) initierat från 

staten. Men även aktuell kommun lyfter fram digitalisering, som en av faktorerna som 

påverkar förutsättningarna för livslångt lärande (webbaserat material, kommun X, 2017). 

Politiska intentioner från både stat och kommun ska alltså verkställas av rektorer och personal 

ute på grundskolan. Vilka förändringsprocesser sätts igång på den undersökta grundskolan 

efter de nya direktiven? Vilka konsekvenser får det politiska beslutet för det 

specialpedagogiska arbetet i verksamheten? 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv, i en fallstudie, studera det förändringsarbete 

som påbörjats inom en grundskolas organisation, för att skapa kunskap om hur 

förutsättningarna för ökad digitalisering ser ut, efter regeringsbeslut om stärkt digital 

kompetens i skolans styrdokument. 

 

• Hur ser tillgång och användning av digitala verktyg ut idag inom den studerade 

skolans organisation? 

• Hur beskriver lärare, specialpedagog och rektor förändringsarbetet och dess 

förutsättningar under initieringsfasen? 

• Vilket stöd i förändringsarbetet upplever lärare, specialpedagog och rektor att de 

behöver? 

• Vad kan den ökade digitaliseringen innebära för specialpedagogens roll och arbete på 

skolan? 

3. Bakgrund  
Bakgrunden inleds med en historisk tillbakablick av svensk skolas digitalisering, innehållande 

ett urval av de IT-satsningar som genomförts i svensk skola, sedan 1960-talet, samt 

erfarenheter av dessa satsningar. Begreppen IT1 och IKT2 används parallellt, beroende på 

vilket begrepp som finns i respektive källa när vi hänvisar till litteratur och andra källor.          

I övrigt använder vi IT, vilket är det begrepp som används i grundskolans läroplan. Vidare 

följer ett avsnitt om motiv för digitalisering av svensk skola och därefter redovisas hur 

svenska skolsystemet påverkas av händelser på global nivå. Begreppet digital kompetens 

beskrivs i ett eget avsnitt. Därefter redogörs för den nationella digitaliseringsstrategin för 

skolväsendet, som regeringen beslutade om den 19 oktober 2017. Skolans styrdokument och 

det uppdrag skolan har utifrån styrdokumenten presenteras, samt de tillägg avseende stärkt 

digital kompetens, som gjorts i svensk skolas styrdokument. Därefter följer ett kapitel om 

förändringsarbete och förändringsstrategier, skolkulturens betydelse, lärares kompetens-

utveckling i förändringsarbete, samt specialpedagogens roll. Forskning om digitala verktyg i 

undervisningen redogörs i ett eget avsnitt. Slutligen presenteras de teoretiska ramar som vi 

använder i studien, sociokulturell teori och specialpedagogiska perspektiv. 

 

En historisk tillbakablick på svensk skolas digitalisering 
 

1960- och 1970-talen 
Satsningen på datorisering i svensk skola startar i slutet på 1960-talet då de första motionerna 

i riksdagen gällande datoranvändning i skolan skrivs (Brodin & Lindstrand, 2003b). Under 

nästföljande decennium påbörjas en statlig satsning genom att Skolöverstyrelsen 1974 inleder 

projektet ”Datorn i skolan projektet” (DIS). Syftet med satsningen är undervisning om 

datorer, samt att använda datorn som ett tekniskt hjälpmedel och modernisera lärandet. 

Satsningen är begränsad. DIS-projektet följs av fler statliga satsningar från Skolöverstyrelsen. 

Samtliga syftar till att få datorn att bli en del av undervisningen. Trots att projekten är 

                                                           
1 IT står för Informationsteknik, vilket är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som datorteknik och 
telekommunikation ger. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/it  (hämtad 2017-11-04) 
2 IKT står för Informations- och kommunikationsteknik, jämfört med IT ligger här betoningen på möjligheterna till 

kommunikation. Hylén, Jan (2010,2011 s. 8): Digitaliseringen av skolan. Lund. Studentlitteratur AB. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/it
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små bidrar de till förslaget att datalära ska bli ett obligatoriskt ämne i högstadiet, samt årskurs 

ett på gymnasiet (Tallvid, 2015).  
  

1980-talet 
Under detta årtionde finns i samhället en stark tro, att datorer kommer att innebära en 

revolution i samhället och skolan (Fleischer & Kvarnsell, 2015). I diskussionen om skolans 

datorisering betonas vikten av att tillägna sig den nya tekniken, annars ses en risk att utveckla 

informationshandikapp vilket i sin tur skulle kunna försvåra för den som ville delta 

i samhället (Brodin & Lindstrand 2003b). Detta bidrar till att datorisering av skolan på allvar 

är en central politisk fråga under 1980-talet. Motiven att införa dataundervisning i skolan har 

framför allt demokratiska argument. Fokus för datoriseringen ligger på tekniken och läran om 

datorer, inte med hjälp av datorer. Kunskap om hur datorer fungerar ses som viktigt för att 

eleverna ska kunna vara med och påverka i samhället. Skolöverstyrelsen utformar 

en studieplan för datalära. I den framgår att dataundervisningen ska ge alla elever en god 

grund och skolan ska arbeta för jämlikhet och jämställdhet, samt att skolan särskilt ska beakta 

klyftor som lätt kan uppstå i samhället (Söderlund, 2000). Vid införandet av 1980-års läroplan 

för grundskolan, Lgr -80, är datalära ett obligatoriskt ämne (Skolöverstyrelsen, 1980).  
  

Mellan åren 1988 och 1991 pågår en kampanj med namnet Datorn och Skolan (DOS). I den 

satsningen har fokus förflyttats från teknik till mjukvara. Det uttalade målet, som sätts upp av 

Skolöverstyrelsen, är att DOS-programmet ska leda till produktion av programvara som är 

lämpliga att använda till datorerna i skolan. En forskargrupp som leds av Ulla Riis utvärderar 

DOS-programmet 1991 (Hylén, 2011). Forskargruppen kommer fram till att projektet inte når 

upp till de intentioner Skolöverstyrelsen har, samt att projektet präglats av för mycket top-

down-tänkande (Riis, 1991). Skolöverstyrelsen läggs ned 1991, vilket bidrar till att någon 

officiell utvärdering av DOS-projektet inte görs (Hylén, 2011). 
  

1990-talet  
Under 1990-talet sker ett flertal stora förändringar i svenska skolsystemet, 

varav kommunaliseringen av skolan kan ses som en av de största. Frågan om IT i skolan 

fortsätter emellertid att vara en huvudfråga. Nedläggningen av Skolöverstyrelsen 1991 

innebär att en ny central myndighet bildas, Skolverket. Skolverket får nu i uppgift att ansvara 

för frågan om datoriseringen av skolan (Fleischer & Kvarnsell, 2015). En annan stor 

förändring är introduktionen av internet i de svenska skolorna. Nu uppmuntras till satsningar 

på lokal nivå, till skillnad mot tidigare, då satsningarna legat på statlig nivå. De lokala 

projekten syftar till att inspirera och visa prov på nya pedagogiska möjligheter. Det enda som 

görs från statens sida är att låta Skolverket skapa en tjänst kallad Skoldatanätet. 

Utbildningsdepartementet ger tydliga direktiv till Skolverket att pengar inte ska investeras i 

datorer till skolorna, istället ska medel användas till att utveckla innehåll och tjänster för 

lärare och elever (Hylén, 2011).  
  
Implementeringen av IT i svensk skola har ett starkt demokrati- och rättviseargument: ”En 

ökad satsning på IT är en viktig rättvisefråga. Barn i olika samhällsgrupper har mycket olika 

tillgång till informationsteknik, varför skolan har en väsentlig kompensatorisk 

uppgift.” (Utbildningsdepartementet 1998, s. 16). Att förse eleverna med IT-kunskaper ses 

även nödvändigt för att förbereda eleverna inför yrkeslivet (Fleischer & Kvarnsell, 2015). 

Utbildningsdepartementet (1998) anger vidare att Sverige är på väg in i ett kunskapssamhälle 

och att Sveriges ekonomi inte längre bygger på jordbruk eller tung industri, vilket är en 

anledning till att skolan måste se till att eleverna kan delta i nya ekonomin och samhället. 
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Tydligt framgår att IT är ett viktigt verktyg för att driva undervisningen framåt, men att IT 

inte kan ersätta lärares roll (Utbildningsdepartementet, 1998). 

  
Det finns under detta decennium, precis som under 1980-talet, en väldigt stor tilltro till de 

möjligheter som följer med införandet av IT. Stiftelsen för kunskaps- och 

kompetensutveckling, KK-stiftelsens betänkande får namnet ”Vingar åt människans 

förmåga”. Där framgår att IT, om det nyttjas rätt, ger vingar åt människans förmåga att 

utvecklas (SOU 1994:118). I betänkandet fastslås att alla elever ska lära sig IT och att IT ska 

fungera som ett integrerat hjälpmedel i alla ämnen samt att nyttjas och tillvarata varje elevs 

talang och för att stödja elever med särskilda behov, till exempel handikappade. I skrivelsen 

efterfrågas en förändring av pedagogiken (IT-kommissionen 1994, SOU 1994:118). 
Den förändring i pedagogik som efterfrågas sker inte, istället kom datoranvändningen att 

anpassas till rådande undervisningskultur. Den långsamma förändringstakten kan 

ha ett samband med toppstyrning, brist på systematisk utvärdering samt starkt fokus 

på teknik. Det handlar om brist på kompetens hos lärarna, brist på tid att lära sig den nya 

tekniken, bristande stöttning och uppmuntran från ledning, samt att datorsalarna ofta är 

upptagna (Jedeskog, 1996). 
  
Under 1990-talet ses barn i behov av särskilt stöd som vinnare i utvärderingar angående IT-

satsningar i skolor (Brodin & Lindstrand, 2003b), särskilt gäller det elever med grava läs- och 

skrivsvårigheter, samt elever med autism (Brodin & Lindstrand, 2003a).  Även Riis 

(1991) drar slutsatsen att IT-satsningarna främst gynnat elever i behov av särskilt stöd: 

”Elever som är handikappade eller som har inlärningssvårigheter av olika slag har stor nytta 

och glädje av datatekniken både som ett tekniskt och som ett pedagogiskt hjälpmedel…” (Riis 

1991, s. 80). 

 

Svensk skola får en ny läroplan 1994, Lpo -94. I den framgår att datorn ska vara ett 

hjälpmedel som möjliggör en ny pedagogik. Där understryks nödvändigheten att vidareutbilda 

lärare. I kursplanerna nämns inte datalära som något eget ämne, vilket kan tolkas som att 

dataundervisningen ska ske inom ramen för andra ämnen (Jedeskog,1996). Att datorer 

används i skolan är inte något som i första hand efterfrågas av lärarna, utan förs in i skolan 

genom viljor utifrån. Nödvändigheten att använda datorn som verktyg i undervisningen 

motiveras av att skolan måste följa med den utveckling som sker i övriga samhället 

(Jedeskog, 1996). 

 

1999 inrättar KK-stiftelsen ett forskningsprogram om lärande och IT, LearnIT. 

Forskningsprojektet behandlar informationsteknikens påverkan för lärande i samhället, i 

organisationer och för individen. Uppdraget är att studera samspelet mellan lärande och 

informationsteknik. Utöver IT i skolan omfattas även studier av folkbildning, funktionshinder 

och IT i hälsa och sjukvård. (Lundgren & Säljö, 2009).  

  

2000-talet 

Nästa stora statliga satsning i Sverige är mellan åren 1999 och 2001. Satsningen har namnet 

IT i skolan (ITiS) och är både den största satsningen på IT i Sverige och även den största 

satsningen på kompetensutveckling som gjorts i Sverige (Hylén, 2011). I ITiS deltar alla 

Sveriges kommuner. Främsta syftet är att bredda IT-kompetensen i lärarkåren samt att minska 

skillnader i attityd gentemot IT. Kompetensutvecklingen är kollegial (Fleischer & Kvarnsell, 

2015). Kompetensutvecklingen bidrar till ett förändrat pedagogiskt och administrativt 

arbetssätt samt ökar medvetenhet hos lärarna om IT som ett pedagogiskt verktyg (Chaib, 
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Chaib & Ludvigsson, 2004). Utvärdering visar att lärare som varit med i ITiS blir mer 

benägna att nyttja internet i sin undervisning än de som inte deltagit. Regeringens egna 

revisorer gör en egen granskning av ITiS och ifrågasatte det kloka i att satsa 700 miljoner 

kronor på att dela ut datorer till lärarna (Hylén, 2011). Jedeskog (2007) slår fast att det är 

möjligt att IKT i undervisningen kan öka elevernas lärande, men det beror på faktorer så som 

tid, teknologi och skolans kultur (Jedeskog, 2007). 

 

En extra utbildningssatsning inom ITiS-satsningen görs för lärare och pedagoger som 

arbetar med funktionshinder genomförs hösten 2000 till 2001. Målet är att specialpedagoger 

efter tre dagars kompetensutveckling utvecklar fördjupad förståelse för kunskaper om IT-

användningen i arbete med elever som omfattas av olika funktionsnedsättningar. I 

utvärderingen konstateras att tidsbrist, brist på ekonomiska resurser, samt bristande respons 

hos skolledare medverkar till att effekten av utbildningen blir begränsad (Brodin & 

Lindstrand, 2003a).  

  
Efter stark tilltro till informationsteknikens möjlighet att förändra människors levnadsvillkor 

kommer ett kraftigt börsras i början av 2000-talet, vilket medför att IT-bolag går konkurs och 

efterfrågan på IT-tjänster sjunker. Det talas om en IT-bubbla som spricker. Den snabba 

förändringen i synen på IT och ekonomi spelar med stor sannolikhet en väsentlig roll i att IT-

relaterade frågor under en period inte har stort fokus (Hylén, 2011). 

 
År 2006 startas en satsning med namnet Praktiskt IT i skolan, det så kallade PIM-projektet 

(Hylén, 2011) Målet är att förse läraren med interaktiva kompetensutvecklande resurser och 

webbsidor för att öka skolledare och lärares IKT-kompetens. Via Skolverket får lärare, 

utvalda av kommunerna, utbildning för att bli examinatorer. Fokus ligger på att presentera 

innehåll med hjälp av bild, ljud och text. Kritik som framförs mot PIM är att det mest handlar 

om att de lärare som deltar ska producera eget material, men det saknas en diskussion om hur 

lärarna kan omsätta sina praktiska kunskaper i undervisningen med eleverna (Fleischer & 

Kvarnsell, 2015). År 2014 läggs PIM ned till följd av bristande intresse och resurser (Hylén, 

2011) 

 

Samtidigt som PIM-satsningen påbörjas är det många skolor som börjar med en-till-en, vilket 

innebär en dator till varje elev. I samma veva börjar också skolor långsamt förses med bärbar 

dator, trådlöst internet och interaktiva tavlor (Hylén, 2011; Perselli 2014). Inspirationen att 

förse varje elev med en dator kommer från försök i USA där Microsoft på 1990-talet 

initierade satsningen ”Anytime, Anywhere Learning”. Motiven till satsningarna på en-till-en-

undervisning är att minska de digitala klyftorna, förbereda eleverna för arbetslivet, stärka 

konkurrenskraften, förbättra elevernas resultat samt bedriva en mer elevcentrerad 

undervisning. Vid implementeringen av en-till-en i Sverige är Ruben Puentedura en central 

gestalt, genom den så kallade SAMR-modell3. Denna modell har haft stor betydelse för 

tankegångar och mål för IT i det svenska skolsystemet (Fleischer, 2013-08-26). Emellertid 

ifrågasätts Puenteduras trovärdighet på grund av sina kopplingar till olika konsultfirmor. 

Lanseringen av en-till-en kan ses som ett sätt för kommersiella företag att tjäna pengar. 

Dessutom finns frågetecken kring den forskning som modellen baserar sig på (Linderoth, 

2013, 17 oktober). 

                                                           
3 SAMR-modellen är modell för att se var en skolorganisation befinner sig. Modellen är uppdelad i fyra steg: Substitution, 
Argumentation, Modefication och Redifination (Steinberg, 2013) Lyckas med digitala verktyg i skolan. Gothia Fortbildning 

 



11 
 

 

Under 2008 anordnar KK-stiftelsen, inom forskningsprogrammet LearnIT, ett internationellt 

seminarium med syfte att diskutera samspelet mellan samhällsutveckling, lärande, utbildning 

och digital teknik. Det konstateras att traditionella sätt att organisera lärande och undervisning 

utmanas. Barn och ungdomar växer upp i ett samhälle som till stor del präglas av medier och 

mediekultur med aktiviteter där föräldrar ofta saknar kunskap och insikt. En aspekt som förs 

fram är att samhället håller på att förändras i grunden genom en ökning av globalt 

informationsflöde, samt att delar av det demokratiska samtalet sker via digitala forum 

(Ramsten, 2009). I frågan om datoranvändning och IKT i den svenska skolan under 2000-talet 

sker en förändring från att tidigare se programmering och teknologi som det centrala, till att 

istället sätta lärare, elever och förmågan att kunna hantera internet i centrum (Jedeskog, 

2007). 

 

2010-talet 

År 2011 får den svenska grundskolan en ny läroplan, Lgr -11. Där framgår att digitalisering 

måste ske på ett mer strukturerat och medvetet sätt och rekommendationer finns formulerade 

att teknologin ska inkluderas i varje ämne. Emellertid ställs detta inte som krav, utan just som 

rekommendationer (Håkansson Lindqvist, 2015).  År 2012 tillsätts Digitaliserings-

kommissionen och med det återtar staten igen greppet om IT-frågan i svensk skola (Fleischer 

& Kvarnsell, 2015). Som ett led i statens arbete att ytterligare stärka greppet om 

digitaliseringen i det svenska skolsystemet görs tillägg i skolans styrdokument gällande stärkt 

digital kompetens, samt beslut om ny Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 

(Skolverket, 2017a; SKOLFS 2017:11). 

 

Motiv för digitalisering av skolan    
Utifrån den historiska tillbakablicken, kan konstateras att motiven till digitalisering av svensk 

skola har varierat under åren. Perspektivens och argumentens styrka och tyngd har varierat 

under de år som datorn och IT funnits i skolan. Inledningsvis används främst politiska 

argument, därefter rör diskussionerna mer pedagogik (Fleischer & Kvarnsell, 2015). Vid 

granskning av debatten om skolans datorisering och digitalisering träder fyra skäl fram för att 

motivera nationella satsningar på IT i skolan: det samhällsekonomiska, vikten av rättvis 

utbildning, möjlighet till effektivisering samt att påskynda utvecklingen av samhället. Det 

första skälet framhåller nödvändigheten av IT i skolan ses ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Skolan måste förbereda eleverna för yrkeslivet genom att förse dem med IT-

kunskaper. I övergången mot att bli ett kunskapssamhälle är det nödvändigt med IT-

kunskaper för att kunna få ett arbete (Hylén, 2011; Fleischer & Kvarnsell, 2015). 

 

Det andra motivet utgår från att IT i skolan handlar om rättvisa och medborgarkompetens 

(Hylén, 2011), det kan ses som ett rättvise- och medborgarperspektiv (Fleischer & Kvarnsell, 

2015). Oavsett elevernas familjebakgrund ska alla kunna hantera IT (Hylén, 2011). IT i 

skolan är ett medel som kan skapa lika möjligheter mellan elever, vilket i sin tur kan leda till 

en likvärdig skola. Poängen är att IT i skolan kan motverka digitala klyftor i samhället 

(Fleischer & Kvarnsell, 2015). Samuelsson (2014) menar att det finns en ojämlikhet i 

tillgången till IT och digital teknik, varför detta perspektiv alltid är relevant i diskussionen 

kring digitalisering av skolan.  
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Ett tredje argumentet för att digitalisera skolan handlar om att lyfta fram IT som ett sätt att 

effektivisera lärandet. Sett på skolans verksamhet ur effektiviseringsperspektivet finns en 

tanke om att satsningen på IT kan leda till att kostnader kan sänkas för exempelvis 

lärartimmar och skollokaler. Här finns också en tanke om att eleven genom IT kan 

effektivisera sitt kunskapande genom att lära sig mer och djupare och därigenom nå högre 

måluppfyllelse (Hylén, 2011). IT i skolan kan också underlätta för läraren med administration 

och kommunikation (Fleischer & Kvarnsell, 2015). Det fjärde argumentet lyfter fram IT som 

ett sätt att fungera som en drivkraft för förändring i skolan och samhället. Med hjälp av IT kan 

skolans pedagogik och undervisning ändras, vilket bidrar till att även samhället utvecklas och 

förändras (Hylén, 2011). 

 

Svenska skolsystemet påverkas av händelser på global nivå  
Det som händer inom svensk skola är en återspegling av det som sker utanför Sveriges 

gränser. Det finns en genomgående global trend bland industriländer som rör sättet att se på 

IKT. En genomgående tanke hos länderna är att eleverna måste förses med IKT-kunskaper för 

att klara sig senare i livet. Förmågan att kunna hantera IKT ses som en baskunskap som ska 

behärskas av alla, näst efter läsning och räkning (Jedeskog, 2007). Ett antal internationella 

initiativ som arbetar för att öka digitala kompetenser bland elever och lärare har skett sedan 

1990-talet. Ett exempel är det internationella projektet som kallas Assessment and Teaching 

of The 21st Centry Skills där de multinationella företagen Microsoft, Cisco och Intel arbetat 

tillsammans med länderna Australien, Finland, Portugal, Singapore, Storbritannien och USA. 

Deras samarbete utgick från tesen att den globala ekonomin ökar, vilket gör att arbetslivet 

ställer krav på högre digitala kompetenser hos medborgarna än tidigare. Detta medför att 

skolan måste förändras (Hylén, 2011). Den ekonomiska samarbetsorganisationen Asian-

Pasific Economic Cooperation, APEC innefattar 21 länder i Syd- och Nordamerika samt 

Asien. Inom dessa länder görs studier och analyser av arbetsmarknaden och projekt drivs för 

att öka kvaliteten i utbildningssystemet för att bättre svara upp mot de nya kompetenser som 

ökad globalisering och digitalisering kräver (Hylén, 2011).   

 

Inom Europeiska Unionen, EU, har förnyelse av utbildningssystemen och bättre möjligheter 

till lärande även efter avslutad utbildning för medborgarna under lång tid setts som avgörande 

del för att göra de europeiska ekonomierna mer konkurrenskraftiga. I mars 2010 lanserades 

strategin Europa 2020 där det framkommer vilka satsningar som ska göras för att ta EU ur 

finanskrisen och få en starkare ekonomi (Hylén, 2011). Där framgår att det är viktigt med 

ökad medvetenhet om IKT i det europeiska samhället. Särskilt viktigt är det få unga personer 

att utbilda sig inom IKT och media (Europakommissionen, 2010).  

 

Tillgång till och träning i att hantera IT är en viktig fråga för att minska ojämlikheten mellan 

invånarna i samhället inom den Europeiska Unionen. Målet är att alla i europeiska invånare 

ska ha tillgång till internet och få stöttning i att utveckla digital literacitet 

(Europakommissionen, 2010). Bland annat ses satsning på dessa delar som en nödvändighet 

för att öka chanserna till inkludering av alla invånare och för att öka chanserna att de 

europeiska invånarna har den kompetens som krävs för att få arbete i en alltmer digitaliserad 

värld (Europakommissionen, 2010).  
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Begreppet Digital kompetens  
Begreppet digital kompetens kan tolkas på en mängd olika sätt. Här följer därför en 

översiktlig orientering av olika sammanhang där begreppet digital kompetens beskrivits 

tidigare. Begreppet digital kompetens används i de förtydliganden och förstärkningar av 

styrdokument, som regeringen beslutat om 2017 (SKOLFS 2017:11). Det finns inskrivet 

bland annat i kursplaner, läroplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. 

Skrivningar om digital kompetens i läroplaner och kursplaner utgår ifrån EU:s 

nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, samt Digitaliseringskommissionens beskrivning 

av digital kompetens (Skolverket, 2017a). 

EU uppger att digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande.  

Nyckelkompetenser är grundläggande kompetenser, för varje person i ett kunskapsbaserat 

samhälle. Undervisning och inlärning av digital kompetens är en del av strategin för livslångt 

lärande (Europeiska Unionens officiella tidning, 2006). EU:s definition av digital kompetens 

är:    

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informations-

samhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. 

Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av 

datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta 

information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via 

Internet.  

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/?uri=celex:32006H0962) 

De kunskaper och färdigheter, som EU lyfter fram i sin beskrivning av digital kompetens är 

komplexa och omfattande. Enskilda insatser och kurser är därför inte tillräckliga för att uppnå 

kompetensen, utan det krävs ett tänkande och förhållningssätt som genomsyrar hela 

läroplanen (Hylén, 2011).  

 

Digitaliseringskommissionens betänkande (SOU 2015: 28) beskriver att digital kompetens 

innefattar: de kunskaper som behövs för att söka information, kommunicera, interagera och 

producera digitalt. Digital kompetens är även färdigheter som behövs för att använda digitala 

verktyg och tjänster, förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i 

samhället med dess möjligheter och risker, samt motivation att delta i utvecklingen. 

 

Hylén (2011) beskriver digital kompetens som kunskap för det 21:a århundradet, ”21st 

Century skills”, det vill säga kunskap som behövs för att leva och verka i dagens och 

morgondagens arbetsliv och samhälle. Vilka kunskaper det syftar på, är dock till viss del 

oklart, men gemensamt är att goda ämneskunskaper är viktigt men inte tillräckligt, både 

ämneskunskaper och IT-kunskaper behövs. Med kunskap för det 21: a århundrandet menas 

förmågan att tillsammans med andra, kunna använda sina kunskaper och färdigheter till att 

skapa något nytt. Det är denna kunskap, enligt Hylén (2011), som allt oftare efterfrågas i 

arbetslivet. 

 

Forsling (2017) ser digital kompetens som ett paraplybegrepp som innefattar flera olika 

kompetenser. Det handlar om att kunna hämta, bedöma, producera, lagra och kommunicera 

genom och med digitala medier. Digitala kompetenser innefattar kreativitet, förmåga till 

nyskapande och även kunskap om etik och juridik. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/?uri=celex:32006H0962
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Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet  
Sveriges regering har ett övergripande politiskt mål att Sverige ska vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens möjligheter (Regeringskansliet, 2017c). För att uppnå målet spelar 

skolan stor roll och regeringen har därför tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi för 

skolans verksamhet (Regeringskansliet, 2017a). Strategin beslutades om den 19 oktober 2017. 

Enligt regeringen kan strategin bidra till mer systematiskt och strategiskt arbete i skolväsendet 

och hos alla huvudmän. Strategin syftar till att alla barn och elever ska få de kunskaper de 

behöver för att klara livet och arbetslivet i framtiden. Regeringen vill med strategin lägga 

grunden för skolans fortsatta arbete att med hjälp av digitalisering höja elevers 

måluppfyllelse, samt öka likvärdigheten i skolväsendet (Regeringskansliet, 2017a). En studie 

från statens medieråd säger att tillgången till digitala verktyg och användning skiljer sig åt 

utifrån kön, socioekonomisk bakgrund och andra demografiska variabler (Statens Medieråd, 

2015). Det gör att regeringen ser det angeläget att alla barn och elever i Sverige ska ges 

samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens.   

 

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendets övergripande mål är att ”Det svenska 

skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att 

uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen 

och likvärdigheten” (Regeringskansliet, 2017a). Digitaliseringsstrategin är framåtsyftande och 

ska visa vägen för skolans digitalisering, men är inget förpliktigande dokument. För att det 

övergripande målet ska uppnås finns åtgärder angivna, samlade inom tre fokusområden. 

Åtgärderna ska leda till att det övergripande målet för strategin uppnås till år 2022. De tre 

fokusområden som ska uppnås är:  

 

Fokusområde 1: Digital kompetens för alla i skolväsendet 

Mål: alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en 

digital likvärdighet i det svenska skolväsendet. Med adekvat digital kompetens menas här att 

det som är digital kompetens idag, kanske är något helt annat i framtiden. Digitalisering är en 

pågående process. Syftet med begreppet är att framhålla att digital kompetens inte är något 

statiskt, den förändras över tid. Kompetensen är åldersrelaterad, samt innebär att precis nivå 

inte går att sätta upp. Begreppet finns inte med i styrdokumenten, utan där är begreppet 

uttryckt som digital kompetens (SKOLFS 2017:11). Det finns tre delmål angivna under 

fokusområdet. Det första delmålet säger att barn och elever i alla delar av skolväsendet ska 

ges förutsättningar att nå adekvat digital kompetens. Det andra delmålet är att förskolechefer, 

rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i 

verksamheterna. För att leda och ge personalen stöd i det digitala utvecklingsarbetet är det 

viktigt att ledare har den digitala kompetens som krävs, samt kunna identifiera behov. Det 

arbetet ska ske utifrån elevers olika behov och förutsättningar, så att digitaliseringens 

möjligheter kan bidra till ökad måluppfyllelse och förbättrade studieresultat. Det tredje 

delmålet anger att personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och 

använda ändamålsenliga digitala verktyg. Personalen ska kunna välja digitala lärresurser 

utifrån bedömningar av det pedagogiska värdet och utifrån elevers olika behov och 

förutsättningar (Regeringskansliet, 2017a).   

 

Fokusområde 2: Likvärdig tillgång och användning 

Mål: barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och 

resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten. Det finns fyra 

delmål angivna. Det första handlar om att barn, elever och personal ska ha tillgång till digitala 
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verktyg utifrån sina behov och förutsättningar. Med tanke på de krav som ställs på personal, 

samt att elevernas skolrelaterade arbete sker även utanför skolans lokaler är det viktigt med 

god tillgång. Skolväsendet ska ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar att utveckla 

digital kompetens. Undervisningen ska vara tillgänglig för alla. Anpassade digitala verktyg 

utifrån olika behov och förutsättningar ska vara tillgängliga där det behövs. Det andra 

delmålet säger att det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk 

support i verksamheten. Teknik får aldrig utgöra ett hinder för god utbildning, huvudman 

måste se till att stödfunktioner och infrastruktur fungerar. Det tredje målet anger att de 

digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och medföra att 

teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt. Det krävs alltså inte bara tillgång utan även 

kompetens att välja rätt digitalt verktyg och att kunna använda det. Det fjärde delmålet säger 

att digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om 

undervisning och administration. De digitala lösningar som införs i verksamheten bör vara 

användarvänliga och göra arbetet mer effektivt (Regeringskansliet, 2017a).   

 

Fokusområde 3: Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 

Mål: forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska 

genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens. På 

väg mot målet finns två delmål angivna i strategin. Det första målet är att forskning om 

digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande ska genomföras och stödja utveckling 

av verksamheter och insatser. Ett område där det finns relativt lite forskning är 

forskningsfältet om hur digitala verktyg kan bidra till ökad måluppfyllelse, likvärdighet och 

jämställdhet. Den nuvarande kunskapen vilar i stor utsträckning på mindre studier och 

erfarenheter från praktiken. Det är därför betydelsefullt med forskning som grund för att 

kunna utveckla verksamheter och insatser. Det andra delmålet handlar om att uppföljning av 

digitaliseringsarbetet i skolväsendet ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter 

och insatser (Regeringskansliet, 2017a). 

 

Slutligen anges det i strategin (Regeringskansliet, 2017a) att fokus bör finnas på 

kostnadseffektivitet, för att kunna nå den utveckling som behövs, utan att andra centrala delar 

av skolan ska behöva stå tillbaka. En god beställarkompetens, samt kompetens hos personal 

att använda de digitala möjligheterna på rätt sätt är viktigt. Enligt regeringen är samverkan 

mellan stat och huvudman, men även med de som tillhandahåller digitala lärresurser och 

verktyg, samt stöd och kompetensutveckling angeläget. Samverkan kan skapa förutsättningar 

för huvudmän med begränsade utvecklingsresurser att ta del av befintliga lösningar. 

 

Styrdokument     
Här redovisas övergripande vad skolans styrdokument säger om lärande och digitalisering. 

Även inkludering förklaras här, eftersom det är ett centralt begrepp i skolans styrdokument. 

Ett avsnitt redovisar vad läroplanen (Lgr- 11) säger före tilläggen om stärkt digital kompetens 

är gjorda. Därefter redovisas, i ett eget avsnitt, de nya tilläggen i läroplanen samlat under 

rubriken stärkt digital kompetens i skolans styrdokument. 

 

Inkludering 
Inkludering är ett centralt begrepp i skolpolitik, där inkluderingsperspektivet ses som det 

ideala. Skollagen anger att elevers som är i behov av särskilt stöd ska få undervisning inom 

den elevgrupp som eleven tillhör. (SFS 2010:800, 3 kap. 7 §). Det betonas i skollagen att 

eleverna i så stor utsträckning som det är möjligt ska få vara kvar i sin klass och få 
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undervisning i klassrummet. Förenklat betyder begreppet att elever i behov av särskilt stöd 

ska vara delaktiga i vanliga miljöer i skolan (Nilholm, 2006). Inkludering är ett synsätt som 

säger att det inte är eleven som ska anpassas till skolan utan skolan som ska anpassa sig till 

eleverna (Ineland, Molin & Sauer, 2009). Fokus i ett inkluderande klassrum är tillhörighet, 

acceptans och delaktighet (Nilholm & Alm, 2012). En inkluderande undervisning kan hantera 

en mångfald av egenskaper och behov hos elever, samt är social gemenskap och delaktighet 

(Nilholm & Alm, 2012).  

 

Begreppet inkludering fick sitt genombrott i samband med Salamancadeklarationen 1994 och 

kom att ersätta begreppet integrering i många sammanhang (Nilholm, 2006). Enligt 

Salamancadeklarationen ska skolan kunna möta alla elevers skiftande behov genom att ge 

dem samma möjligheter till lärande, kultur och kommunikation som övriga i samhället 

(Unescorådet, 2006, 33 §). Där framgår också att överkomlig teknologi vid behov ska nyttjas 

för att öka möjligheterna till framgångsrikt lärande och ge stöttning för kommunikation, 

rörlighet och inlärning (Svenska Unescorådet, 2006, 72 §).  

 

Skollagen   
I skollagen (SFS 2010:800) framgår att utbildning inom skolan ska se till att varje elev 

inhämtar och utvecklar kunskaper och värden, som främjar elevens utveckling, lärande, samt 

en livslång lust att lära. Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap.) säger även att skolan har ansvar att 

ge alla elever möjlighet till likvärdig utbildning. Utbildningen ska utformas så att den bidrar 

till respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värden som 

svenska samhället vilar på. Utbildningen ska ta hänsyn till barn och elevers olika behov och 

eleverna ska ges stöd och stimulans, så att de utvecklas så långt som möjligt. Särskilt stöd ska 

i första hand ges inom den elevgrupp som eleven normalt tillhör (SFS 2010:800).  

 

En strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla kunskapskrav 

ska ges stöd som syftar till att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 

2010:800). Elever i grundskolan och gymnasiet ska utan kostnad ska ha tillgång till böcker 

och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning, exempelvis dator, lärplatta eller 

andra digitala verktyg. Det är enligt skollagen rektor som har ansvaret för att eleverna har en 

lärmiljö med läromedel, bibliotek, datorer och andra hjälpmedel (SFS 2010:800). 

 

Skollagen (SFS 2010:800, 4 kap.) säger att skolans arbete ska genomsyras av kvalitets-, 

utvecklings- och förbättringsarbeten. Skolhuvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolhuvudmannen har ansvar för att kraven i 

skollagen, läroplan och föreskrifter utvärderas och följs upp. Vidare framgår av samma 

kapitel att barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras 

att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 

som rör dem. Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap.) anger även att huvudmannen ska se till att 

personal ges möjligheter till kompetensutveckling. Huvudmannen ska se till att personalen har 

nödvändiga insikter i skolans föreskrifter. 
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Läroplanen för svensk grundskola 
I läroplanen finns skrivningar som handlar om digital kompetens, men begreppet är inte 

tydligt uttryckt. Det här öppnar upp för många olika tolkningar om kompetensen. Läroplanen 

innehåller dock förväntningar om att eleverna ska utveckla digital kompetens. I läroplanens 

övergripande mål och riktlinjer står att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2011, s. 14). 

 

IT lyfts fram i läroplanen som en viktig komponent i att lära för framtiden och förväntningar 

om att eleverna ska använda digitala verktyg i undervisningen beskrivs i ett flertal 

skolämnens kursplaner och centrala innehåll (Skolverket, 2011). Läroplanen genomsyras 

alltså av den digitala kompetensen, men den är inte uttryckt tydligt. Fleischer och Kvarnsell 

(2015) anser att det är både en styrka och en svaghet. En styrka är när färdigheten inte 

betraktas som en enskild färdighet utan har lagts som ett raster över flertalet ämnen. En 

svaghet är att den lätt försvinner i det dagliga arbetet och i den mängd av färdigheter som ska 

tränas i skolan när det inte uttrycks som ett krav. Kunskapskraven för de olika skolämnena 

innehåller inte något krav på användande av digitala verktyg, med undantag av skolämnena 

teknik och musik. 

 

Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument    
Ett beslut fattat av regeringen, den 9 mars 2017 tydliggör skolans uppdrag att stärka elevers 

digitala kompetens (Regeringskansliet, 2017b). Förändringen görs för att alla elever i Sverige 

ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Förtydliganden och 

förstärkningar skrivs in i skolans styrdokument, bland annat i läroplan för grundskolan och 

gymnasieskolan, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan (SKOLFS 

2017:11).  

Skrivningarna om digital kompetens i läroplaner och kursplaner berör rektorers uppdrag, 

lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och enskilda undervisningsämnen. De enskilda ämnen 

inom grundskolan som berörs av nya skrivelser i kursplaner är matematik, teknik, 

samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, svenska, svenska som andraspråk och slöjd 

(Regeringskansliet, 2017b). Förändringarna börjar gälla från 1 juli 2018, men det är möjligt 

för skolor att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten tidigare, redan från juli 2017 

kan förändringarna träda i kraft om huvudmannen beslutar det. Ny lydelse när det gäller 

skolans uppdrag blir att: 

 
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 

påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet 

att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges 

möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker, samt för att kunna 

värdera information (Regeringskansliet, 2017b) 

 

Beslutet innefattar även ny riktlinje i skolans arbete med normer och värden ”Alla som arbetar 

i skolan ska i arbetet med normer och värden uppmärksamma både de möjligheter och risker 

som en ökande digitalisering medför” (Regeringskansliet, 2017b) Även rektorns ansvar 

innehåller en ny lydelse ”Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen 

för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens” (Regeringskansliet, 

2017b). 
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Ändringarna avser att programmering införs i ett flertal olika ämnen i grundskolan, 

framförallt i teknik- och matematik, samt att elevers källkritiska förmåga stärks, elever ska 

kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital 

teknik. Vidare ska eleverna kunna använda och förstå digitala system och tjänster, samt arbeta 

med digitala texter, medier och verktyg. Alla elever ska utveckla en förståelse för 

digitaliseringens påverkan på individ och samhälle (Regeringskansliet, 2017b) Eftersom 

ändringarna skrivs in i läroplanenens första del, skolans värdegrund och uppdrag samt i den 

andra delen, normer och värden för skolans arbete, innebär det att ändringarna gäller för 

samtlig personal i skola och fritidshem. 

 

Förändringsarbete i skolan 
Här presenteras undersökt grundskolas organisation, det vill säga de kontextuella 

förutsättningar som finns för förändringsarbetet. Därefter följer avsnitt om förändringsarbetets 

faser, förändringsarbete och förändringsstrategier. Vidare presenteras ett avsnitt om 

skolkulturens betydelse vid förändringsarbete. Därefter beskrivs lärares kompetensutveckling 

i förändringsarbetet, samt specialpedagogens roll. 

 

Den undersökta grundskolans organisation 
Skolan är en fristående grundskola för elever från förskoleklass till årskurs nio med cirka 200 

elever. Den är belägen i en mellansvensk kommun. Upptagningsområdet är hela kommunen, 

både från tätort och glesbygd. Bland eleverna finns många språk, kulturer och religioner 

representerade. Skolan har funnits i cirka femton år och är enparallellig, vilket innebär att det 

finns en klass per årskurs. Skolan är en ekonomisk förening med ett tiotal delägare. Policyn är 

att eventuellt överskott återinvesteras till verksamheten. Skolan får utökat stödbelopp för två 

elever på grund av elevernas omfattande hjälpbehov. 

 

Inom samma organisation finns en förskola och fritidshem. Förskolan har egen förskolechef, 

medan rektor ansvarar för grundskola och fritidsverksamhet. För hela organisationen finns en 

övergripande skolchef. På skolan finns 17 lärare anställda, som samtliga är utbildade för det 

ämne som de undervisar i. Skolans lärare är indelade i arbetslag utifrån vilket stadium de 

främst arbetar inom. Arbetslagen möts en gång i veckan i arbetslagsmöten. Utöver det ses alla 

lärare på stormöte en gång i veckan, där rektor ansvarar. Inom skolan finns två förstelärare 

och tanken är, när skolan kommit längre i sitt förändringsarbete, att en av förstelärarna ska ha 

en mer framträdande roll när det gäller digitalisering. Utöver pedagogisk personal finns 

administrativ personal, lokalvårdare, bespisningspersonal och vaktmästare. Skolan har ingen 

IT-pedagog, men en IT-administratör, som arbetar heltid, underlättar för lärare och elever i 

tekniska frågor samt servar alla skolans datorer, lärplattor och fast digital utrustning.  

 

Elevhälsoteamet på skolan består av specialpedagog, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, 

skolläkare samt studie- och yrkesvägledare. På skolan finns en utvecklingsgrupp som består 

av rektor, specialpedagog och förstelärarna. Utvecklingsgruppens uppgift är att arbeta fram 

övergripande planer för skolan. Under utvecklingsgruppen finns en IT-grupp som består av 

lärare, vars deltagande är frivilligt. Tanken med IT-gruppen är att de ska arbeta mer praktiskt, 

medan utvecklingsgruppen sätter upp mål.  
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Utvärdering av verksamheten, systematiskt kvalitetsarbete, sker varje år under vårterminen. 

Samtliga lärare och pedagogisk personal deltar. Utifrån utvärderingen sätter skolan, styrt av 

rektor, upp särskilt utvalda mål. Under läsåret 2017/2018 arbetar verksamheten med tre olika 

förbättringsarbeten: likabehandling, matematiklyftet samt stärkt digital kompetens i läroplan 

och kursplaner. 

 

Förändringsarbetets faser 
Förändringsprocessen kan beskrivas genom de faser den går igenom. Forskare som Blossing 

(2003) och Angelöw (2010) har strukturerat upp förändringsarbetets olika faser. I den här 

studien används Blossings (2003) fyra faser: initiering, implementering, institutionalisering 

och spridning för att studera förändringsarbetet. Initieringsfasen ger möjlighet att pröva det 

nya samt delge varandra erfarenhet. Denna fas kan ta mellan ett till två år. Andra fasen, 

implementering, möjliggör ett fortsatt prövande och utbyte av erfarenheter lärare emellan, allt 

det nya ska fungera och problem kan dyka upp. Det finns enligt Blossing (2003) en risk att 

förändringsarbetet stannar upp i implementeringsfasen. Uthållighet är viktigt i denna fas, som 

kan vara mellan tre till fem år. Tredje fasen, institutionalisering, är att få det nya att fungera 

rutinmässigt. Det är först i denna fas utvecklingsarbetet har lyckats och kvalitetsvinster kan 

erhållas (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Institutionalisering kräver, enligt Blossing 

(2003) fortsatt utbildning av personalen. Sista fasen, spridningsfasen, pågår samtidigt med de 

andra och innebär att framgångsrika delar av förändringsarbetet sprids till andra skolor. 

Myndigheten för skolutveckling (2003) ser förändringsarbete holistiskt, då strategier från 

samtliga faser betraktas redan från början, sker ett framgångsrikt förändringsarbete. 

 

Förändringsarbete och förändringsstrategier   
Angelöw (2010) definierar förändringar som något som övergår från ett tillstånd till ett annat 

och är ett värderingsfritt tillstånd. Däremot kan den aktuella förändringen värderas på olika 

sätt, exempelvis positivt om deltagarna tror förändringen leder till förbättringar. Eller tvärtom, 

upplevas negativt och hotfullt om deltagarna tror att den kommer att leda till försämringar.        

Angelöw (2010) säger att människor är mer positivt inställda till förändringar som gynnar 

dem själva och där de fått vara delaktiga i förändringsarbetet. En allt för hög förändringstakt 

kan leda till förändringströtthet.  

 

Blossing, Nyen, Söderström och TØnder (2012) ser att faktorer som lärares kompetens, 

skolans samarbetande kultur, utrustning, samt planering och ledning påverkar en 

organisations förbättringskapacitet. Förändringsarbeten har, enligt Blossing et al. (2012) 

större chans att lyckas om skolan har ett tydligt och målinriktat ledarskap. Enligt 

Myndigheten för skolutveckling (2008) behövs systematiskt tänkande, reflektionsprocess, 

långsiktighet, samordning. fördelning av uppgifter, tydlig kommunikation, precisera 

utgångsläget och en plan för hur arbetet ska utvärderas. 

 

Ärlestig (2008) visar att bra kommunikation och bra relation mellan lärare och rektorer är 

viktigt för att kunna åstadkomma utveckling och förändring. Organisationsstrukturen, 

exempelvis hur verksamhetens lärare är organiserade i arbetslag, hur ofta de möts och hur 

möterna är organiserade spelar roll för hur kommunikationen sker i en organisation. Av vikt 

är även att förändringsarbetet sker på alla nivåer:  individuellt, i arbetslaget och på hela skolan 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008). 
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Angelöw (2010) anger tre olika förändringsstrategier: Den toppstyrda där förändringen 

initieras från ledningshåll, delaktighet saknas, och innebär därför ofta motstånd inom 

organisationen. Motivation och förändringsvilja hos personalen är därför ofta låg. Den 

representativa där representanter för ledning och personal utgör en projektgrupp, som 

kontinuerligt informerar övriga anställda. Tredje strategin är den delaktiga, som bygger på 

samtliga berördas medverkan. Den här strategin är tidskrävande, samtidigt som delaktigheten 

gör att alla medverkande är förändringsaktörer och tar ansvar (Angelöw, 2010). 

Jedeskog (2007) menar att pedagogisk verksamhet är mångfacetterad och kan analyseras på 

macro-, meso- och micronivå. På macronivå strävar aktörer utanför skolan att på nationell 

nivå dra upp riktlinjer och sätta mål. Dessa mål är ofta influerade av internationella trender, 

kommersiella intressen, konkurrens mellan olika länder och tryck från omgivande samhälle. 

På mesonivå i skolan finns faktorer som kontext, skolkultur, förändringsvilja, ledarskap och 

grad av stöttning från organisationsmiljön att ta i beaktande när förnyelseprocesser ska 

analyseras. Klassrummet, dess aktörer och det som sker där räknas till micronivå. Dit hör 

lärare, pedagogik och teknisk förmåga/kunskap, storleken på klassrummet, tillgången till IKT 

och antalet elever. Enligt Jedeskog (2007) karakteriseras en framgångsrik implementering av 

IKT i skolan av ett nära samarbete, samt koppling mellan nivåerna. 

Jedeskog (2007) anser att skolor är stora organisationer med många inblandade aktörer och 

långa traditioner, vilket betyder att det tar tid att förändra något. Datorer och annan teknisk 

apparatur är ofta kopplade till motstridiga attityder och konfliktkänslor. Det är en väldigt 

komplex arterfakt som är involverad i det dagliga livet. Jedeskog (2007) menar att människor 

generellt kan gilla eller ogilla teknologin, men det går inte att komma undan dess påverkan.  

För att användning av IKT i undervisning ska kunna ske på ett genomtänkt sätt förusätts, 

enligt Jedeskog (2007) att lärarna behöver tid att diskutera hur den ska användas i ett 

pedagogiskt syfte. En lyckosam integration av IKT-användning tar sin start i pedagogiken och 

inte i teknologin. Samtidigt är tillgången till digitala verktyg en förutsättning för 

framgångsrikt användande i skolor (Jedeskog 2007). Det avgörande för om anammandet är 

lyckat eller inte handlar inte om vilket typ av digitalt verktyg som används, utan hur den 

används som av störst betydelse:  
 

Varken fabrikat, operativsystem eller format på datorn spelar någon 

större roll -det är vad man gör med den som är det viktiga/…/ Om den 

tekniska artefakten som används sedan tar formen av en bärbar dator 

eller som en surfplatta är av mindre betydelse” (Fleischer & Kvarnsell, 

2015, s. 21). 

Lärarnas engagemang är en nyckelfaktor för att digitala verktyg ska användas på ett positivt 

sätt i undervisningen samt att förändringen ska vara bestående. Det är vanligt förekommande 

att förändringsarbeten introduceras utan att ha det i beaktande. Jedeskog (2007) menar att 

lärares attityder och inställning är nödvändigt för att skolans utveckling ska leda till framgång 

(Jedeskog, 2007). En annan avgörande faktor är tillgång till ekonomiska resurser. Brodin 

(2003a) konstaterar att bristande ekonomi ofta utgör hinder för funktionell användning av 

IKT. 
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Skolkulturens betydelse 
En skolas kultur kan vara utvecklande när det gäller ett framtida förändringsarbete, eller även 

i vissa fall bromsande. Enligt Persson & Persson (2012) är det av vikt att synliggöra vad ”det 

är som sitter i väggarna” inom en organisation, inför ett kommande förändringsarbete, för att 

möjliggöra en tankestilsförändring.  Blossing et al. (2012) anser att önskvärd skolkultur inför 

ett förändringsarbete är där lärarna samarbetar professionellt och där ansvaret är delegerat.  

 

Blossing et al. (2012) lyfter att en organisations kultur kan vara antingen instrumentell eller 

institutionell. Instrumentellt perspektiv, innebär att organisationens struktur anpassas och 

formas för att möta förändringsarbetets nya förutsättningar. Institutionellt perspektiv, menar 

Blossing et al., är när organisationen lever på sin historia, tidigare arbetsformer och har svårt 

att möta förändringar. Inför en förändring faller därför organisationen lätt tillbaks till tidigare 

arbetssätt för det känns tryggt och bekant.  

 

Lärares kompetensutveckling i förändringsarbetet 
Styrdokumentens tydliga skrivningar ställer krav på lärarnas kompetens. Beslut har fattats på 

central nivå, men det praktiska arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens 

förväntas lärare lösa inom ramen för ordinarie verksamhet. Tallvid (2015) konstaterar att mål 

formuleras av stat, kommun eller rektorer, samt att digitala verktyg delats ut i verksamheten, 

men att satsningar inte alltid kombineras med en satsning på pedagogiskt utvecklingsarbete. 

För att använda IKT i pedagogiskt syfte förutsätts att lärarna får tid att diskuterar hur de 

digitala verktygen ska användas i ett pedagogiskt syfte (Jedeskog, 2007).  

 

Skolverket (2016) konstaterar att svenska lärare uttrycker kompetensutvecklingsbehov inom 

flera IT-relaterade områden. Störst behov finns när det gäller förebyggande av kränkningar på 

nätet, IT som pedagogiskt verktyg, hantera ljud och bild, säker användning av internet samt 

lag och rätt på internet. Omkring hälften av lärarna i grund- och gymnasieskolan upplever ett 

stort kompetensutvecklingsbehov inom dessa områden. Jedeskog (2007) konstaterar att lärare 

ofta efterfrågar mer kunskap om hur IKT ska involveras i skolans undervisning, samt hur 

lärandeprocess sker genom och med hjälp av IKT. 

 

Forsling (2017) visar att implementering av digitala verktyg, jämsides med fortbildning för 

lärare, samt lärares egna spontana kollegiala lärande leder till skolutveckling. Lärarna 

utvecklade under studiens gång transformationskompetens d.v.s. en förmåga att använda olika 

lärverktyg vid olika lärtillfällen och skeenden. Lärarnas transformationskompetens ger 

möjlighet att omforma och utveckla undervisningssituationer för alla elever, utifrån barnens 

individuella behov.   

 

För ett framgångsrikt digitaliseringsarbete handlar det alltså om att skolledarens måste hitta 

möjlighet för lärarna att få kompetensutveckling, enligt Håkansson Lindqvist (2015). Denna 

tid behövs både för den enskilda lärarens fortbildning och även för hela organisationens 

utveckling. Ökad förmåga hos lärarna att hantera IKT kommer med stor sannolikhet leda till 

att användandet ökar även i klassrummet. Brist på kontinuerligt stöd för lärarna kan även leda 

till att processen avstannar. Även skolledare måste utveckla sin egen förmåga och användning 

av teknologi för att kunna stötta elevers och lärares användning av digitala verktyg. För att 

lyckas med detta, menar Håkansson Lindqvist (2015) att skolledaren behöver öka sin kunskap 

om IKT, samt tid och fortbildning för att på så vis utveckla sin egen professionalitet i frågan. 

Detta är nödvändig för att, som skolledare, sätta sig in i vad som bör prioriteras i 

digitaliseringsarbetet.  
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Specialpedagogens roll 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) framhåller att specialpedagogen kan fungera 

som nyckelperson i arbetet med IT och specialpedagogik, samt kvalitetssäkra skolans 

åtgärdsprogram ur ett IT-perspektiv, där frågor om tillgänglighet, likvärdighet, jämlikhet och 

delaktighet lyfts fram. Skolverket (2014) uppger att specialpedagogen i sin yrkesprofession 

ska stödja lärarna och medverka i förebyggande arbete med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer inom verksamheten. Att som specialpedagog titta på skolmiljön 

och betingelserna för lärande och utveckling kan ge kunskap att ändra förhållanden till det 

bättre. Ett annat uppdrag skriver Skolverket (2014) är att identifiera och anpassa den 

pedagogiska verksamheten efter olika elevers speciella behov, samt stötta lärarna genom att 

tydliggöra var gränsen går mellan särskilt stöd, extra anpassningar och vanlig undervisning. 

Särskilt stöd innebär ”insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att 

genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen” 

(Skolverket, 2014 s. 11), till skillnad mot extra anpassningar, som genomförs inom ramen för 

ordinarie undervisning (Skolverket, 2014). I examensförordningen (SFS 2011:186) för 

specialpedagoger står att läsa att special-pedagogen bland annat ska utveckla verksamhetens 

lärmiljöer samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet för att kunna möta behoven hos 

alla barn och elever. Bladini (2004) framhåller specialpedagogens mer övergripande uppdrag, 

genom handledning kan specialpedagogen åstadkomma förändring och driva skolutvecklande 

frågor. Bladini (2004) ser specialpedagogen som en förändringsagent för skolans verksamhet. 

 

Forskning om digitala verktyg i undervisningen 
En stor del av den forskning som bedrivs idag omfattar forskning om en-till-en samt digitala 

verktygs påverkan på elevers läs- och skrivutveckling. Forskning saknas till stor del när det 

gäller att påvisa digitala verktygs förmåga att öka elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen 

(Skolverket, 2017b, Jonsson & Wallin) Av de forskningsresultat som framkommit går dessa 

inte att jämföra med varandra på grund av att de studierna skiljer sig åt och att företeelserna 

mäts på olika sätt (Perselli, 2014). Vissa gemensamma nämnare kan dock ses, en är att 

digitalteknik per automatik inte leder till framgång. I undervisningssituationer ska teknik 

användas på ett genomtänkt sätt för att resultatet ska bli positivt (Warschauer, 2006; Fleischer 

& Kvarnsell, 2015; Perselli, 2014). Warschauer (2006) framhåller vikten av att elever i första 

hand behöver en stöttande miljö där det finns människor att lära av och med för att ny 

kunskap ska kunna göras begriplig (Warschauer, 2006). Liknande tankar återfinns hos 

Jedeskog (2007) som menar att lyckosam integration av IKT-användning har sin 

utgångspunkt i pedagogiken och inte i teknologin, samtidigt är teknologin och tillgång till 

datorer en förutsättning för framgångsrikt användande i skolor (Jedeskog, 2007).  

 

Forskning om en-till-en 
Positiva aspekter som forskning av en-till-en vittnar om är att elever upplever att ett eget 

digitalt verktyg i undervisningen leder till ökad möjlighet att påverka sina egna studier och 

möjlighet till att kommunicera och producera sin egen kunskap (Warschauer 2006). Studier 

av en-till-en, både i USA och i Sverige visar att det var positivt ur elevperspektiv med en egen 

dator då det leder till ökad motivation, möjlighet till mer variation och att skolarbetet upplevs 

roligare (Warschauer 2006; Håkansson Lindqvist 2015) samt bidrar till ökat självförtroende 

hos eleverna (Grönlund 2014; Fleischer & Kvarnsell 2015). Studier av en-till-en visar även att 

elever utvecklar sitt kritiska tänkande och förbättrar elevernas studievanor (Warschauer, 

2006). 
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Negativa aspekter av en-till-en som framkommer är att det leder till mer ensamarbete. Detta är 

något som noterats av både elever och lärare (Grönlund 2014; Håkansson Lindqvist 2015). 

Det ökade ensamarbetet leder till att de svaga eleverna blir mer utlämnande till sig själva i sin 

kunskapsbildning. De elever som har svårigheter i skolan tenderar att klara sina studier sämre 

då de arbetar själva, medan de starkare eleverna klarar sig ännu bättre. En stor användning av 

en-till-en kan i förlängningen därför leda till ökad segregation mellan eleverna. (Fleischer & 

Kvarnsell, 2015). Elever som inte gynnades av en-till-en-satsningen var elever med låg skriv- 

och läsförmåga. Att arbeta enskilt med en uppgift via internet, eller få respons på exempelvis 

en uppsats är svårt för elever som inte kan förstå meddelandet (Warschauer 2006, s. 148). Det 

är inte datorn i sig som är själva problemet, utan brist på pedagogiskt stöd (Fleischer & 

Kvarnsell, 2015). 

 

En negativ aspekt av användning av digitala verktyg i undervisningen är att de fungerar 

distraherande då de används för andra aktiviteter än tänkt, exempelvis sociala medier, spel 

och fritt surfande på internet (Håkansson Lindqvist, 2015). Elever vittnar om ökad stress och 

distraktion till följd av ökad användning av digitala verktyg i undervisningen (Fleischer & 

Kvarnsell, 2015). Ökad digitalisering medför större möjlighet till kommunikation utanför 

skoltid mellan lärare och elev, samt mellan lärare och vårdnadshavare. Negativa konsekvenser 

som redovisas för lärarna är ökad arbetsbelastning till följd av minskad lärartäthet (Fleischer 

& Kvarnsell, 2015). Digital teknik innebär stora kostnader för skolorna, vilket i vissa fall 

innebär minskade personalresurser (Grönlund, 2014). 

 

Det har funnits en förhoppning om att satsning på en-till-en ska kunna överbygga gapet 

mellan fattig och rik. Att förse elever i låginkomstområden med en dator som lärverktyg 

bidrar det till bättre möjligheter för eleverna att ta sig ut från sitt underläge i utbildnings-

systemet. Emellertid har detta visat sig vara en svår väg att gå för att nå jämlikhet. I sin 

forskning kom Warschauer (2006) fram till att det var svårt att få implementeringen av datorn 

som pedagogiskt verktyg att lyckas. Positivt var dock att de elever som inte hade tillgång till 

datorn fick det genom en-till-en-satsningen samt att det gjorde att eleverna ökade sitt 

engagemang för studier. Vidare visar studien att satsningen på en-till-en gav mer positivt 

utslag i skolor som låg i områden där föräldrarna var höginkomsttagare (Warschauer, 2006).  

 

Förhoppningen med en-till-en i Sverige är att de digitala verktygen ska fungera 

kompensatoriskt för elever i behov av särskilt stöd genom den hjälp verktygen kan ge. Ett 

flertal elever och lärare hävdar att digitala verktyg kan underlätta genom att stötta planering, 

minne och struktur, det saknas emellertid forskning runt detta för att bekräfta bilden. 

(Skolverket, 2017b, Jonsson & Wallin). Idag är det vanligt förekommande att kommuner och 

skolor ger elever en egen dator eller surfplatta. Det ökar tillgången till IKT, men underlättar 

inte inkludering av elever då hänsyn inte tas till den enskilda elevens individuella behov av 

stöd. Rätt digitalt verktyg är en förutsättning för att elever i behov av särskilt stöd ska ha nytta 

av det digitala verktyget och kunna delta inkluderat i undervisningen. När den digitala 

lärmiljön planeras bör hänsyn tas till detta (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). 

 

Forskning om läsning och skrivning med digitala verktyg    
Ett område där digitala verktyg gör skillnad i positiv bemärkelse, är för de elever som håller 

på att lära sig att skriva. Hattie (2009) kommer fram till att IKT generellt inte verkar leda till 
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speciellt stor inlärningseffekt, bortsett från att det underlättar elevernas skrivande när de 

använder datorn som skrivverktyg. Även Warschauer (2006) vittnar om att datorn gynnar 

elevers skrivande genom att bättre kvalitet kunde ses i elevernas texter (Warschauer, 2006). 

Hultin och Westman (2015) visar i en studie av digital textproduktion i de lägre skolåldrarna 

att texter skrivna med digitala verktyg kan bidra till ökad jämlikhet mellan eleverna. 

Skrivandet underlättades för samtliga elever, men störst skillnad blev det för de elever som 

hade det svårt med finmotoriken. Genom att nyttja datorn som skrivverktyg kan dessa elever 

komma igång med skrivandet på samma villkor som övriga klasskamrater. Hultin och 

Westman (2015) påpekar dock att det är svårt att veta om det är införandet av ny teknik i 

skolan som gett resultatet, eller om det är införandet av kontinuerliga pedagogiska 

diskussioner mellan lärare och kollegor på nätverksträffarna som lett till förbättrat resultat hos 

eleverna (Hultin & Westman, 2015). Forskning om IKT och distansstudier visar att för 

personer med skriv- och läsproblem, kan datorn vara ett bra hjälpmedel under förutsättning att 

de får tillräckligt med tid (Andersson, Laginder & Landström, 2006).   

 

I ett forskningsprojekt där avsikten var att se hur undervisningen kan organiseras för att ta 

hänsyn till barns olikheter följde Hultin och Westman (2014) utvecklingen av läsning och 

skrivning hos elever i årskurs ett. Den metod som lärarna använde var Tragetorns Att skriva 

sig till läsning, ASL. Ett resultat som deras forskning visar är att speciallärarens roll 

förändrades. De elever som förr tagits ut för individuellt stöd utanför klassrummet stannade 

kvar i klassrummet för att arbeta med ASL. Specialpedagogiken ledde till mer inkludering 

och specialläraren fick rollen av språkexpert som kunde stötta både lärare och elever. 

Texterna som producerades av eleverna med datorn som skrivverktyg var mer avancerade än 

tidigare. Lärarna i ASL-projektet beskrev också hur eleverna lärde sig knäcka läskoden 

snabbare jämfört med de elever som använt mer traditionella metoder. Den viktigaste faktorn 

för att ta hänsyn till alla elevers behov anges vara den didaktiskt reflekterande läraren för tidig 

skriv- och läsinlärning (Hultin & Westman, 2014) Samtidigt finns studier gjorda av elevers 

läsförmåga där läsande har skett med hjälp av datorn som visar att läsförmågan varken ökat, 

men inte heller minskat (Warschauer, 2006). Påpekas bör här göras att det inte var ASL-

metoden som användes.  

 

Teoretiska utgångspunkter  
Det sociokulturella perspektivet och specialpedagogiska perspektiv har använts som 

teoretiska utgångspunkter för vår studie. Sociokulturellt perspektiv bidrar till att sätta in 

ämnet i ett större socialt sammanhang, samtidigt som det tillhandahåller teorier om vad 

lärande med hjälp av digital teknik innebär i praktiken. Inom det sociokulturella perspektivet 

betraktas den pedagogiska teoretikern Lev Vygotskij som en föregångare. Ett flertal andra 

teoretiker har senare vidareutvecklat Vygotskijs tankar. Den här studien utgår ifrån Säljös 

(2010a) sätt att beskriva sociokulturellt perspektiv. För studiens specialpedagogiska 

perspektiv används Nilholms (2005) specialpedagogiska perspektiv, vilka även de beskrivs i 

följande avsnitt.  

 

Sociokulturellt perspektiv 
Vygotskij (1978) menar att det är genom samspel mellan människor i omgivningen som 

individen lär sig och utvecklas. Tänkandet och lärandet sker genom interaktion. Utan social 

kommunikation sker ingen utveckling av varken språk, tänkande eller lärande. Språket och 

den kommunikativa processen är av avgörande betydelse för individens utveckling. Ett sätt att 

hjälpa barnet att utvecklas vidare, är genom att skapa uppgifter som ligger strax över barnets 
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utvecklingsnivå. Vygotskij kallar detta barnets proximala utvecklingszon (Vygotskij, 1978). 

Språk och kommunikation är redskap som människan använder sig av i syfte att skapa 

förståelse, ge insikter och skapa gemenskap med andra. Vad, hur mycket vi lär oss och på 

vilket sätt vi lär, är beroende av den kontext och kultur människan befinner sig i (Säljö, 

2010a). Fokus flyttas alltså från den enskilda eleven till sammanhanget i vilket eleverna 

verkar. Med kultur menas den samling idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som 

människan förvärvar genom interaktion med sin omvärld (Säljö, 2010a).  

 

I sociokulturellt perspektiv sker lärande i alla sammanhang och i varje handling. Lärande sker 

konstant, inte endast i skolan eller i bestämda undervisningssituationer. I samhället förenas 

individers olika kunskap och blandas med nya idéer och intryck, varpå ny kunskap bildas och 

fortsätter att ombildas. Med detta sätt att se på kunskap handlar lärande inte om 

kunskapsöverföring från en individ till en annan, utan lärande sker i interaktion genom 

mediering. Med mediering avses hur människan med hjälp av sina intellektuella, språkliga 

och fysiska redskap uppfattar, kommunicerar och samspelar med omvärlden (Säljö, 2010b).  

 

Lärande och kunskap växer fram i sociala sammanhang då individer och kollektiv möts. 

Individen tar med sig nya intryck och kunskaper och använder dessa i framtida sammanhang. 

I ett sociokulturellt perspektiv formas människor genom de kulturella aktiviteter de deltar i 

och hur de använder sig av de redskap, så kallade artefakter, som kulturen bjuder (Brodin & 

Lindstrand, 2003b). De kulturella redskapen har både fysiska och intellektuella sidor. Språket 

är här det viktigaste intellektuella redskapet och genom att det utvecklas kan vi kommunicera 

på ett mer avancerat sätt (Säljö, 2010a). 

 

I lärandeprocessen påverkas individen av hur omgivningen ser ut, vilka resurser den erbjuder 

och vilka krav som ställs. Människor är biologiska varelser som existerar i en sociokulturell 

verklighet med många olika sorters fysiska redskap att tillgå vid utförandet av uppgifter och 

lösning av problem. Dessa fysiska artefakter används i vardagen för exempelvis mätning, 

vägning, transport, kommunikation och interaktion. Artefakter och människan är 

sammankopplade i ett gemensamt dialektiskt förhållande. Utvecklingen som sker med de 

materiella resurserna påverkar människors tänkande och handlande. För att förstå lärande och 

kunskapsutveckling i samhället är det därför nödvändigt att ha med den materiella delen av 

människans kultur. Lärandet i kulturen är beroende av vilka artefakter som finns att tillgå och 

det finns alltid en materiell nivå med i kunskapsbildning. De fysiska artefakterna gör det 

möjligt för människan att ta sig bortom de gränser som de biologiska förutsättningarna sätter 

upp (Säljö, 2010a).  

 

I samhället i stort har digitaliseringen ökat och i skolan likaså. Säljö (2010a) menar att skolan 

bygger på användning av olika artefakter. Förr användes böcker, kritor, papper och penna. 

Dessa redskap har börjat bytas ut mot bärbara datorer, interaktiva tavlor, lärplattor och smarta 

telefoner. Tidigare använde eleverna ordböcker och uppslagsverk, medan eleverna i dagens 

skola istället använder internet för att ta reda på information. (Säljö, 2010a). Allt större 

användning av digital teknik och digitala artefakter påverkar lärandet, pedagogiken och synen 

på kunskap i skolan och samhället. De digitala artefakter som blir allt vanligare i vårt 

samhälle är viktiga att betrakta ur lärandesynpunkt då de bildar ett system som medierar 

information till användaren genom text, bild, ljud etcetera. Detta i sin tur påverkar individens 

sätt att uppfatta omvärlden och människors sätt att tänka, handla och resonera. På så vis blir 

de digitala verktygen mycket betydelsefulla när det gäller att föra vidare kunskaper och 

färdigheter i samhället (Säljö, 2010b). Enligt Hylén (2011) har det informella lärandet ökat 
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med hjälp av datorer, smarta telefoner och andra digitala verktyg finns nästan obegränsade 

möjligheter att hitta information.  

 

Vårt sätt att skapa och upprätthålla sociala relationer påverkas av digitala verktyg, då de ofta 

används för kommunikation. Exempelvis används datorer, lärplattor och smarta telefoner som 

kommunikativa verktyg. Kommunikationsverktygen kan konstruera bryggor mellan individer, 

men också mellan olika erfarenheter och upplevelser. Detta resonemang är centralt vid försök 

att förstå det informations- och kommunikationssamhälle som präglar vår tid (Brodin & 

Lindstrand, 2003b).  

 

Specialpedagogiska perspektiv  
Det finns olika sätt att se på elever i behov av pedagogiskt stöd. De olika perspektiven kan 

användas för förståelse av vilka svårigheter eleven befinner sig i. Vilket synsätt styrdokument, 

huvudmän, rektorer och personal i skolan har kan lägga grunden till hur man förstår och 

organiserar verksamhet runt barn i behov av särskilt stöd. Detta är även relevant till begreppet 

inkludering. Enligt Nilholm (2005) finns olika utgångspunkter eller perspektiv som kan ligga 

till grund för hur man ser på orsaker till elevers svårigheter. 

 

Kompensatoriskt perspektiv 

Det ena perspektivet, det kompensatoriska synsättet med rötter i medicin och psykologi 

placerar elevens problematik hos eleven. Nilholm (2005) hänvisar till forskare som Skrtic 

(1995), Haug (1998) med flera, vilka identifierat detta mer traditionella, individualistiska 

perspektiv.  Eleven ses som en elev med svårigheter. Målet blir då enligt Nilholm (2005) att 

nå normalt fungerande genom att hitta rätt undervisningsmetoder, segregerande 

undervisningsformer och andra kompensatoriska åtgärder. Synonymer till begreppet 

kompensation är utjämning och ersättning. Med den här synen på elevens problematik blir det 

specialpedagogens uppgift att försöka kompensera för bristerna. Fokus hamnar på den 

enskilde eleven som äger bristerna och åtgärder ska sättas in, möjligen med hjälp av digitala 

verktyg. 

 

Kritiskt perspektiv eller relationellt perspektiv 

Det andra alternativa kritiska perspektivet, som av vissa forskare kallas för relationellt 

perspektiv, lyfter istället bort problemet från individen och betonar istället sociala faktorers 

betydelse för skolproblem. Det är ett vidare sätt att se på elevers svårigheter, och eleverna ses 

som i svårigheter, istället för med svårigheter. Det här kritiska perspektivet kritiserar därför 

även traditionell specialpedagogik (Nilholm, 2005). Eleven står i relation till sin omgivning 

och det är i mötet med lärandemiljön som svårigheterna uppstår. Orsaken till elevernas 

svårigheter söks därför i den omgivande miljön (Persson, 1998). Med den här synen på 

”elever i svårigheter” blir eleven ett gemensamt ansvar för lärare, elevhälsoteam, 

specialpedagog och annan personal på skolan. Fokus hamnar på att anpassa lärmiljö och 

undervisning efter elevers olikheter. Specialpedagogens roll blir att utveckla en inkluderande 

undervisning.  

 

Dilemmaperspektiv 

Nilholm (2005) menar att det behövs ett tredje perspektiv att se på elever i behov av särskilt 

stöd. Detta eftersom de två första grundläggande perspektiven behöver kompletteras. Ett 

tredje perspektiv som tar sin utgångspunkt i dilemman. Begreppet dilemma används då det 

inte finns några enkla svar på hur elevers olikheter ska hanteras. Enligt Nilholm (2005) har 

Clard m fl (1998), Dyson & Millward (2000) m fl framhållit dilemman som centralt för den 
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här ansatsen, utan att namnge det dilemmaperspektiv, men Nilholm (2005) anser att 

angreppssättet är ett nytt alternativt perspektiv i forskning om specialpedagogik 

Utgångspunkten är att ett modernt utbildningssystem ska kunna hantera elevers olikheter och 

bemöta elevernas olikheter, samtidigt som alla elever ska erhålla samma kunskaper och 

erfarenheter (Nilholm, 2005).  
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4. Metod   
Detta avsnitt har till syfte att motivera vald metod, samt beskriva hur vi gått tillväga vid 

insamling och analys av data. Backman (2008) anger att en tydlig beskrivning av använd 

metod är viktig för att kunna återupprepa studien, samt för att kunna utvärdera reliabilitet och 

validitet i studien. Procedur, urval samt analysteknik redogörs för. Dessutom tydliggörs vilka 

etiska principer som studien har haft. Ett avsnitt beskriver studiens giltighet och 

tillförlitlighet. 

 

Blandade metoder ”mixed methods” 
Utifrån syftet med denna studie valdes att använda både kvalitativ och kvantitativ metod. Den 

kvalitativa metoden som användes var intervjuer och den kvantitativa metoden bestod av 

enkät. Bryman (2011) menar att kvantitativ forskning och kvalitativ forskning går att 

kombinera, då kallas det blandade metoder, flervalsmetoder eller ”mixed methods research” 

(Bryman,2011). Motiv för att inkludera både kvalitativ och kvantitativ metod kan, enligt 

Bryman (2011) vara att få större fullständighet i studien. När den ena metoden, exempelvis 

kvantitativ lämnar luckor kan dessa luckor fyllas av en annan metod och det möjliggör att få 

en mer heltäckande bild. Backman (2008) menar att det kvalitativa perspektivet karakteriseras 

av att granska skeenden, processer (förlopp) snarare än produkter och resultat.   

 

Urval 
I denna studie används målinriktat urval, eftersom syftet och frågeställningarna är relevanta 

mot en speciell grupp av forskningspersoner (Bryman, 2011). För att möta syftet med studien 

valde vi att göra en inledande enkätstudie riktad till samtliga lärare på undersökt grundskola. 

Dessutom intervjuades rektor, specialpedagog och tre lärare, som samtliga arbetar på aktuell 

grundskola. Lärarnas intervjuer genomfördes med en lågstadielärare, en mellanstadielärare 

och en högstadielärare. Dessa tre lärare ingick även som forskningspersoner för enkäten. Alla 

informanterna har erfarenhet av förändringsarbetet.  Rektor och specialpedagog arbetar på en 

övergripande organisatorisk nivå och deras syn på förändringsarbetet, tillsammans med 

lärares kan ge en helhetssyn på organisatorisk, grupp- och individnivå. Utifrån studiens syfte 

kändes det viktigt att intervjua olika yrkesroller för att få så bred information som möjligt om 

förändringsarbetet. De lärare vi intervjuade valdes därför utifrån bred ämneskompetens. 

Högstadieläraren är utbildad 4–9 lärare i ämnena matematik och NO, mellanstadieläraren är 

utbildad 1–7 lärare i ämnena svenska, SO och engelska och lågstadieläraren är utbildad 1–7 

lärare i ämnena svenska, engelska, matematik, NO och SO. Respondenterna valdes även 

utifrån önskan att få en representant från varje stadium, för att få en så bred bild som möjligt. 

Vid kvalitativ metod bör urvalet styras av forskningens syfte och hänsyn bör också tas till 

tidsaspekten (Trost, 2011) Med tanke på den knappa tid som funnits till förfogande för 

studien valde vi att avgränsa oss till att undersöka en skola.  

 

Procedur 
Studien inleddes med litteraturstudier. I uppstarten kontaktades kommunens utvecklingsledare 

för digitalt lärande för att få tips på pågående förändringsarbeten rörande digitalisering, som 

kunde tänkas finnas ute på kommunens skolor. Utvecklingsledaren tipsade om en IT-pedagog 

på ett skolområde, som hade arbetat med kartläggning av digital lärmiljö under två års tid. Vi 

genomförde en intervju med IT-pedagogen i augusti - 2017, med syfte att vi skulle få ta del av 

IT-pedagogens erfarenheter av kartläggningsarbete. Detta behövdes som grund för att kunna 

gå vidare med arbetet med vår studie, samt var till god hjälp när vi utformade enkät och 

forskningsfrågor. 
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Därefter tillfrågades rektorn på grundskolan, vilken gav sitt godkännande till att studien 

kunde genomföras. I samband med det uttryckte rektor önskemål om att vi skulle kartlägga 

nuläget, när det gäller den digitala lärmiljön på skolan inför skolans förestående 

utvecklingsarbete. En metod som relativt snabbt kan ge bred information är enkätstudie och 

därför bestämdes att inleda studien med enkät. 

 

Efter det skapades en enkät (Se bilaga 1). Detta gjordes via Google formulär, som är ett 

webbaserat verktyg för tillverkning av enkäter. Enkäten utformades med tanke på att den inte 

skulle bli alltför svår och krånglig att svara på. Ambitionen var att enkäten inte skulle ta mer 

än 5–10 minuter att svara på. Bryman (2011) menar att en tidskrävande enkät kan göra att 

forskningspersonerna tröttnar och slutar att engagera sig i svaren. Enkäten bestod av arton 

frågor och de flesta frågor hade fasta svarsalternativ. Det är lättare för forskningspersonerna 

att svara på frågor om det redan finns fasta svarsalternativ, samt att det underlättar vid 

sammanställningen av enkäten, då tid inte finns att börja analysera alltför öppna frågor. 

Denna typ av frågor med fasta svarsalternativ kan enligt Trost (2012) göra att svarsfrekvensen 

ökar och att interna bortfallet kan minska. Ett problem däremot med fasta svarsalternativ kan 

vara att resultatet blir onyanserat (Trost, 2012). I enkäten finns därför möjlighet att i sista 

frågan komplettera med övriga reflektioner, en öppen fråga som enligt Trost (2012) ofta kan 

vara nyansrik och till hjälp vid analysen och tolkningen av enkätens data. Öppna frågor kan 

bidra till en något mer kvalitativ bild av det kvantitativa resultatet (Trost, 2012). Följdfrågor 

finns även i enkäten, vilket enligt Trost (2012) bör undvikas. Anledningen till att vi ändå tog 

med följdfrågor var att vi vid utformningen av enkäten omöjligt kunde täcka alla 

svarsalternativ och informanterna fick genom frisvarsfråga möjlighet att uttrycka sådant som 

svarsalternativen inte tillät. 

 

Enligt både Bryman (2011) och Trost (2012) gör en tydlig och genomarbetad layout, samt ett 

väl anpassat språk att svarsfrekvensen ökar. Därför lades stor vikt vid utformningen av 

enkäten. Arbetet med utformandet av enkäten pågick under några veckors tid och bearbetades 

och ändrades, både efter handledning och genomförd teststudie. Vår ambition var att enkätens 

frågor skulle följa en röd tråd, där frågor som hör till organisation hamnade sist i enkäten. En 

mindre teststudie genomfördes med hjälp av lärarkollegor till en av författarna. Efter att ha 

fyllt i enkäten fick de kommentera frågorna och vi gjorde förändringar utifrån deras åsikter. 

 

Ett missivbrev (Se bilaga 2) följde med enkät och intervjustudie. Där förklarades studiens 

syfte, ansvarigas kontaktuppgifter och forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017).  

Missivbrevet delades ut i nära anslutning till enkät och intervju. För tydlighets skull och för 

att följa Trosts (2012) anvisningar om att låta missivbrevet vara en del av enkäten, innehöll 

enkäten en förkortad version av missivbrevet. Vi valde att distribuera enkäterna på 

arbetslagsmöten, en av oss fanns till hands vid de tillfällen enkäterna fylldes i. Enligt Trost 

(2012) kan bortfallet öka om enkäten mejlas ut till respondenterna. Om forskaren istället är 

närvarande vid ifyllandet finns möjlighet att ställa frågor till forskaren och på samma sätt 

säkerställa att enkäten besvarades. Enkäten finns som bilaga 1. Observera att enkäten i den 

bilagan är konverterad från ett Google formulär till Worldformat och därför skiljer layouten 

sig från den version som delades ut till informanterna. 

 

Efter enkäterna var genomförda utformades intervjuguiderna och genomfördes intervjuerna. 

Innan intervjuerna genomfördes testades även intervjuguiden på oberoende personer, för att 
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kunna se att de fungerade och svarade mot studiens frågeställningar. Vid provintervjuerna 

upplevdes intervjuguiden fungera. Vi valde att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer, 

eftersom studien syftade till att ta reda på de intervjuades erfarenheter av förändringsarbetet. 

Med semistrukturerad intervju menas att en intervjuguide använts, men att det finns möjlighet 

att variera i vilken följd frågorna ställs i intervjusituationen (Bryman, 2011). Följdfrågor 

ställdes. Intervjuguiden kan varieras från den ena intervjun till den andra (Trost, 2011).  

 

Sammanlagt gjordes fem intervjuer. En med lågstadielärare, en med mellanstadielärare, en 

med högstadielärare, samt intervju med skolans rektor och specialpedagog. En intervjuare 

genomförde två intervjuer och den andra intervjuaren genomförde tre intervjuer. Valet av 

plats gjordes utifrån att informanten tillfrågades i egenskap av sin yrkesroll. Tiden var bokad i 

förväg och informanten fick intervjufrågorna i förväg via mejl. Intervjuerna tog cirka 30–45 

minuter att genomföra och samtliga spelades in. Vid intervjuerna användes tre olika 

intervjuguider som stöd. Intervju med lärare (Se bilaga 3). Intervju med specialpedagog (Se 

bilaga 4). Intervju med rektor (Se bilaga 5). 

 

Enkätens svarsfrekvens och bortfall 
Enkäten distribuerades till samtliga lärare på undersökt grundskola, sammanlagt 17 stycken 

lärare. En av lärarna deltog inte i undersökningen. Svarsfrekvensen i vår enkätstudie är 16 

svar, vilket motsvarar 94 procent av skolans lärare. Enligt Trost (2012) bör bortfallsanalys 

göras, såvida inte svarsfrekvensen är mycket hög. I den här studien, med hög svarsfrekvens, 

valde vi därför att inte göra någon bortfallsanalys. Trost (2012) anger att svarsfrekvensen vid 

en kvantitativ undersökning bör ligga på cirka 50 procent för att slutsatser ska kunna dras. 

 

Analysförfarande 
Datamaterialet analyserades kvalitativt efter att samtliga enkäter och intervjuer var 

genomförda. Ambitionen har varit att fånga upp en helhetsbild av enkäter och intervjuer för 

att sedan organisera och tolka datainsamlingen. Enkätsvaren granskades i sin helhet och 

intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger. Analys och genomgång av empiri har skett 

gemensamt av studiens båda intervjuare. Efter ett första helhetsintryck av empirin 

transkriberades sedan valda delar av intervjuerna i det närmaste ordagrant, men endast de 

delar som var intressanta för studiens syfte. Kvale och Brinkmann (2009) anger att det inte är 

nödvändigt att skriva ut allt från en inspelad intervju, då ljudet själv fungerar som kodning. 

Efter denna första överblick bearbetades empirin ytterligare och delades in under studiens 

frågeställningar, som fick utgöra övergripande teman. Varje tema bearbetades senare enskilt 

för att finna underliggande kategorier, som hjälpte till i organiserandet av materialet.  

 

Under studiens gång visade det sig att tillgången till digitala verktyg skiljde sig åt en hel del 

mellan de olika stadierna, vilket påverkar användningen. Med hänsyn till dessa faktorer ansåg 

vi det mer givande att dela upp resultaten som handlar om tillgång och användning av digitala 

verktyg stadievis i resultatredovisningen av enkäten.  

 

Som metod för intervjuanalysen användes meningskoncentrering, som innebär att forskaren 

drar samman intervjupersonernas yttranden till kortare formuleringar. Metoden stödjer arbetet 

med att lyssna efter mönster i det som sägs. Den används för att kunna organisera 

intervjutexter med syfte att få ut kärnan ur det sagda. Intervjupersonernas yttranden dras 

samman till kortare formuleringar (Kvale och Brinkmann, 2009). 



31 
 

 

Tillförlitlighet  
Studiens tillförlitlighet handlar om att resultaten kan produceras vid andra tidpunkter och av 

andra forskare (Kvale och Brinkmann, 2009). Förändringsarbetet är en pågående process i 

ständig förändring och kan därför inte ge samma resultat i en framtida liknande studie. Den 

föränderliga tillvaron bidrar till att inga exakta och generaliserbara mätningar kan göras, 

samtidigt anser vi att resultatet kan anses trovärdigt på grund av att studien utförts på ett 

ärligt, noggrant och omsorgsfullt sätt. Enligt Bryman (2011) kan pålitligheten styrkas genom 

ett granskande synsätt, ett fullständig redogörande av forskningsprocessens faser, samt ett 

objektivt förhållningssätt. Ambitionen har varit att följa dessa forskningskriterier. 

 

Det är av vikt att studien undersöker det som syfte och frågeställningar anger. Ambitionen var 

att frågeställningarna skulle besvaras. Eftersom studien är liten och inte föremål för forskares 

granskning valdes därför att validera studiens kvalitet genom responsvalidering till de som 

deltagit i studien (Bryman, 2011). Enkätens resultat redovisas på undersökt grundskola.  

 

I studien granskades endast en skola, därmed är urvalet för litet för att kunna dra slutsatser 

som gäller utanför undersökt kontext. Detta kan, enligt Bryman (2011) utgöra ett problem. 

För att studiens resultat ska vara överförbart hade den empiriska datan behövt vara större. 

Varje skola genomför de digitala anpassningarna utifrån sina egna förutsättningar och i sin 

unika kontext. Däremot kan det finnas vissa likheter i situationen på undersökt skola och 

andra skolor. Studiens resultat kan därmed inte sägas ha överförbarhet. Dock kan vissa 

resultat med stor sannolikhet kännas igen av andra som har liknande förutsättningar för sin 

verksamhet. 

 

Etiska överväganden  
För att tillmötesgå forskningsetik har hänsyn tagits till forskningsetiska aspekter i syfte att 

skydda deltagarna. Dessa etiska regler inom forskning skrivs om i skriften God forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2017). Forskningspersonerna har upplysts om följande: individskydds-

kravet, vilket innebär att skydda de personer som frivilligt deltar i studien. För att säkra 

anonymiteten nämner vi därför i studien inte informanternas namn, skola, eller kommun. För 

att säkra anonymiteten har även personuppgifter på insända enkätsvar eller intervjusvar tagits 

bort, eftersom alla som deltar i studien ska ges största möjliga konfidentionalitet. Med tanke 

på att skolan, som ingår i studien är en mindre organisation, har anonymiteten i den här 

studien varit viktig. Samtyckeskravet, vilket innebär att forskningspersonen förstår att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Detta har 

tillgodosetts genom att missivbrev (bilaga 2) lämnats till de som deltagit i studien, i breven 

fanns information om studien, frivilligheten och anonymiteten. Informationskravet, vilket 

innebär att alla berörda informerats om syftet med studien har således tillgodosetts liksom 

Nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som kommer fram i studien endast används i 

detta forskningsändamål och inte för kommersiella syften (Vetenskapsrådet, 2017).  



32 
 

5. Resultat   
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Inledningsvis presenteras förändringsarbetets mål 

på undersökt grundskola. Därefter följer en redovisning av resultatet utifrån enkätsvaren. 

Enkätens resultat ligger till grund för den kartläggning av digital lärmiljö på grundskolan, som 

görs i inledningen av studien och redovisas därför som en helhet. Studiens frågeställningar 

redovisas genom intervjusvar med lärare, specialpedagog och rektor. Under varje 

frågeställning följer en kortare sammanfattning av de tolkade resultaten. I slutet av 

resultatdelen återfinns en sammanfattande resultatanalys av samtliga resultat i studien. 

Enkätens frågor redovisas i bilaga 1. Intervjuguiden för lärare redovisas i bilaga 3, 

intervjuguiden för specialpedagogen redovisas i bilaga 4 och intervjuguiden för rektor 

redovisas i bilaga 5. En sammanställning av enkätstudiens resultat redovisas i bilaga 6.  

 

Förändringsarbete om stärkt digital kompetens     
Förändringsarbetet på grundskolan har som mål att under innevarande läsår 2017/2018 

implementera de nya riktlinjer och tillägg i läroplaner och kursplaner, gällande digital 

kompetens som samtliga svenska skolor förväntas tillämpa fullt ut den 1 juli 2018. Under 

läsåret ska skolans nuvarande IT-plan revideras för att bättre möta de nya kraven. Samtidigt 

förstärker organisationen tillgången på digitala verktyg, exempelvis införs lärplattor på 

lågstadiet, ett antal nya datorer, samt en robot, som en del i förändringsarbetet under hösten.  

 

Rektor har i uppstarten av höstterminen 2017 haft en första information med personalen 

Samtliga lärare har fått ut tilläggen till läroplanen i skrift och de ska ha läst de nya riktlinjerna 

till träffen, vecka 45.  Rektorn beskriver förändringsarbetets process ”Vi är i början av allt kan 

man säga”. Vid mötet är syftet att se över vad skolans organisation behöver göra för att möta 

de nya kraven för digitalisering. Organisationen behöver inventera skolans nuvarande digitala 

lärmiljö, för att kunna identifiera vad som behövs utvecklas och anger att diskussionen ska 

ske i blandade personalgrupper och inte vara i arbetslagen, eftersom det, enligt rektor finns ett 

helt arbetslag på lågstadiet som för närvarande inte ser fördelarna med digitalisering. 

Tydlighet är viktigt inför uppstarten av förändringsarbetet, samt att ledningen förklarar vad 

som krävs och varför. På så vis antar rektorn att lärarna lättare kan se nyttan av den ökade 

digitaliseringen. 

 

En del av skolans förändringsarbete är robotprogrammering, vilket påbörjades för första 

gången på skolan i augusti 2017 och är ett samarbetsprojekt med ett lokalt robotföretag. I 

nuläget är det bara elever som valt robotprogrammering i årskurs 7–9 som är med. Däremot 

planeras för att det ska finnas en robotklubb på fritids, för elever som går i årskurs 2–6.  I 

dagsläget finns en nyckelperson som är utsedd att sköta roboten samt hålla i 

robotprogrammeringen. Tanken är att i Ma/NO-läraren i årkurs 7–9 och försteläraren, som 

även är digitaliseringsansvarig ska utbildas för att kunna programmera roboten. 

 

Inom förändringsarbetet planeras även för kortare utbildningssatsningar för skolans lärare, 

med hjälp av MediaCenter4. Det första mötet var tänkt att påbörjas under höstterminen 2017, 

men har fått skjutas fram till februari på grund av hög arbetsbelastning hos personalen. 

                                                           
4 MediaCenter är en länsövergripande organisation vars uppgift är att stötta skolpersonal i arbetet med 
digitaliseringsfrågor i undervisningen genom att bland annat ge fortbildning inom IKT, teknik och pedagogik. MediaCenter 

hjälper även skolor genom att förse och tipsa om olika strömmande resurser som kan användas i undervisningen.  



33 
 

Tanken var även att genomföra kollegialt lärande för skolans alla lärare med hjälp av Digitala 

lyftet via Skolverkets Lärportal under nuvarande läsår, men det har flyttats fram. Rektorn 

uppger att arbetet med stärkt digital kompetens syftar till att bli ett löpande förändringsarbete 

på skolan, som samtliga lärare arbetar med. Tanken är att förändringsarbetet kommer att ingå 

i skolans systematiska förändringsarbete som en egen del av särskilt intresse. 

 

Skolans digitala lärmiljö 
Här redovisas resultatet från den enkät som skolans lärare besvarat. Sammanlagt har 16 lärare 

av grundskolans totalt 17 lärare deltagit i studien Resultatet baseras på fyra lärare som ingår i 

lågstadiets arbetslag, fem lärare i mellanstadiets arbetslag, samt sju lärare i högstadiets 

arbetslag. I resultatredovisningen av enkäten ges inledningsvis en sammantagen bild av 

enkätens frågor rörande lärarnas kännedom om regeringens nya riktlinjer, samt lärarnas 

uppfattning om skolans digitala lärmiljö, exempelvis undersökt organisations mål och vision, 

det vill säga frågorna 1-4,  fråga 9 och frågorna12-18. Därefter redovisas resultatet från frågor 

i enkäten som rör tillgång och användning av digitala verktyg inom organisationen, det vill 

säga frågorna 5- 8 och frågorna 10-11. Resultaten som handlar om tillgång och användning av 

digitala verktyg redovisas stadievis. Vid stapeldiagram med graderingen 1–5, står 1 för låg 

nivå i graderande skala mot 5, som är hög nivå.  

 

Lärarnas uppfattning om skolans digitala lärmiljö, organisations mål och vision 

Resultaten visar att få lärare på undersökt grundskola har kännedom om regeringens nya 

riktlinjer om stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner (se figur 1). Lärarna uppger i 

relativt stor utsträckning att digital teknik i skolan ökar elevers möjlighet till inkludering och 

delaktighet i skolans inre liv, det vill säga möjlighet till information, demokrati och 

tillhörighet (se figur 2).  
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Figur 1. Lärarnas kännedom om nya riktlinjer 
gällande stärkt digital kompetens i läroplaner och 
kursplaner. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5

A
n

ta
l l

är
ar

e 

Antal lärare

Figur 2. Lärarnas uppfattning om digital teknik i 
skolan ökar elevers möjlighet till inkludering och 
delaktighet i undersökt grundskolas inre liv, dvs 
möjlighet till information, demokrati och 
tillhörighet. 
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Lärarna anser i relativt hög grad att digital teknik i skolan är viktigt för att öka elevers 

möjlighet till inkludering och delaktighet i kunskapstillägnandet (se figur 3). På frågan om 

digital teknik i skolan ökar elevers möjlighet att nå kunskapsmålen i de tillfrågade lärarnas 

undervisningsämnen, var uppfattningen varierande (se figur 4). 

 

        

        

De tillfrågade lärarna säger sig i hög grad ha tillräcklig kompetens för att känna sig bekväma i 

undervisningssituationen. Elva informanter anser att de har tillräcklig kompetens, två 

informanter uppger att de inte har det och tre informanter svarar vet ej. Däremot framgår av 

enkätresultatet att lärarna inte ser sig ha tillräckliga kunskaper om hur digitala verktyg 

används för att stötta elever i behov av särskilt stöd, tolv av sexton lärare uppger det. Tre 

personer har kompletterat sitt svar med kommentarer:  

 

Jag har aldrig fått någon utbildning om detta utan det är något som man 

som lärare får lista ut själv (Citat, enkät). 

Jag saknar inläst material och programförslag (Citat, enkät).  

Jag saknar pedagogisk förankring kopplat till specifika digitala verktyg 

(Citat, enkät). 

 

Av de tillfrågade lärarna anser majoriteten att det inte finns återkommande diskussioner på 

lärarnas möten om hur digitala verktyg och resurser kan användas som pedagogiskt verktyg. 

Nio av de tillfrågade sexton lärarna anger det. Det framgår att eleverna inte deltar i frågor som 

rör skolans digitalisering. Ingen av de tillfrågade lärarna uppger att eleverna är delaktiga. 
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Figur 3. Lärarnas syn på elevers möjlighet till 
inkludering och delaktighet i kunskapstillägnandet 
med hjälp av digital teknik. 

 

Figur 4. Lärarnas syn på elevers möjlighet att uppnå 
kunskapsmålen med hjälp av digital teknik. 
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På enkätfrågan huruvida undersökt skola har en gemensam vision för att kunna arbeta med 

digitalisering, ger svaren en splittrad bild. De flesta lärare uppger att de inte känner till om 

skolan har en gemensam vision (se figur 5). På frågan om det finns nyckelpersoner med 

särskilt ansvar för IT-pedagogiska frågor och uppdrag att utbilda och stötta pedagogerna i den 

pedagogiska användningen av olika digitala verktyg framträder en delad bild (se figur 6). 

 

         

 

Lärarnas uppfattning huruvida skolan använder sig av kollegialt lärande för kompetens-

utveckling skiljer sig åt. Nio lärare av sexton tillfrågade lärare uppger att så är fallet, två lärare 

säger att skolan inte använder sig av kollegialt lärande och fem lärare är osäkra. Som 

kommentar på utrymmet för övriga reflektioner skriver en av lärarna ”Det behövs mer 

utbildning och kompetenshöjande insatser till lärare för nyttjande av digital teknik.” 

 

Lärarnas uppfattning om tillgång och användning av digitala verktyg  

Enkätsvaren visar att tre av fyra lågstadielärare anser att tillgången till digitala verktyg är 

tillräcklig på skolan för att nå kunskapsmålen i respektive lärares undervisningsämnen. Elever 

i behov av särskilt stöd har däremot inte tillräckligt god tillgång till de digitala verktyg som de 

behöver. Tre av fyra lågstadielärare anser det. Av enkätsvaren framgår att lågstadiets lärare 

huvudsakligen använder lärplatta och att den används till lärspel. På frågan om eleverna 

använder en variation av digitala verktyg anpassat efter lärsituation är bilden delad. En av fyra 

lärare svarar ja, två av fyra lärare svarar nej och en svarar vet ej. Lågstadiets samtliga lärare 

uppger att elever i behov av särskilt stöd inte använder digitala verktyg integrerat i den 

vardagliga lärsituatiationen.  

 

Enkätsvaren visar att fyra av fem mellanstadielärare anser att tillgången till digitala verktyg är 

tillräcklig för att nå kunskapsmålen i respektive lärares undervisningsämnen. Det råder 

osäkerhet bland mellanstadiets lärare om elever i behov av särskilt stöd har tillräckligt god 

tillgång till de digitala verktyg som de behöver. Tre av fem anger svaret vet ej, medan två 

lärare svarar nej. Två av fem mellanstadielärare anger att projektor används i störst 

utsträckning i undervisningen. Lika många lärare uppger att dator är det mest frekvent 

använda digitala verktyget. Främsta användningsområdet för digitala verktyg i 

undervisningen är skrivverktyg. Två av fem lärare uppger det. Därefter följer en jämn 

fördelning mellan läromedel, presentationer samt användning av digitala verktyg för 
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Figur 5. Lärarnas syn på om undersökt grundskola 
har en gemensam vision för digitalisering. 

 

Figur 6. Lärarnas syn på om nyckelperson med 
ansvar för it-pedagogiska frågor finns inom 
undersökt grundskolas organisation. 
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produktion och bearbetning av bild, film, foto och ljud. En av fem lärare uppger något av de 

sist nämnda alternativen som svar. På enkätfrågan om eleverna använder en variation av 

digitala verktyg anpassat efter lärsituation visar det att så är fallet. Fyra av fem 

mellanstadielärare uppger det. När det gäller om elever i behov av särskilt stöd använder 

digitala verktyg integrerat i den vardagliga lärsituatiationen anger fyra av fem att detta görs. 

En av fem svarar vet ej.  
 

Enkätsvaren visar att sex av sju högstadielärare anser att tillgången till digitala verktyg är 

tillräcklig för att nå kunskapsmålen i respektive lärares undervisningsämnen. Bland 

högstadiets lärare råder osäkerhet om elever i behov av särskilt stöd har tillräckligt god 

tillgång till de digitala verktyg som de behöver. Fem av sju lärare anger svaret vet ej, medan 

två lärare svarar nej. Sex av sju högstadielärare anger att projektor används i störst 

utsträckning i undervisningen. Det främsta användningsområdet för digitala verktyg i 

undervisningen är presentationer. Fyra av sju högstadielärare uppger det. På enkätfrågan om 

eleverna använder en variation av digitala verktyg anpassat efter lärsituation visar det på att så 

är fallet. Fem av sju högstadielärare uppger det. Två av sju svarar att det inte finns en 

variation av digitala verktyg anpassat efter lärsituation. När det gäller om elever i behov av 

särskilt stöd använder digitala verktyg integrerat i den vardagliga lärsituatiationen anger två 

av sju att detta görs, medan fem av sju högstadielärare svarar vet ej. Det råder med andra ord 

osäkerhet bland högstadielärarna i frågan huruvida elever i behov av särskilt stöd använder 

digitala verktyg integrerat i den vardagliga lärsituationen.  

 

Sammanfattande om enkätstudiens resultat 
Sammanfattningsvis visar enkätresultatet att en stor del av skolans lärare saknar kännedom 

om nya riktlinjer i styrdokumenten gällande stärkt digital kompetens. Lärarnas uppfattning är 

att digital teknik ökar elevers möjlighet till inkludering och delaktighet i kunskaps-

tillägnandet, samt att digitala verktyg i relativt stor utsträckning ger eleverna möjlighet till 

information, demokrati och tillhörighet. Lärarna uppfattar i hög grad att de har tillräcklig 

digital kompetens för att känna sig bekväma i undervisningen. Enkätsvaren visar även att 

lärarna inte har tillräcklig kompetens när det gäller kunskaper om hur digitala verktyg 

används för att stötta elever i behov av särskilt stöd. 

 

Återkommande diskussioner saknas om hur digitala verktyg och resurser kan användas som 

pedagogiskt verktyg. Lärarna har skilda uppfattningar huruvida organisationen använder 

kollegialt lärande för kompetensutveckling. Detsamma gäller frågan om det finns 

nyckelperson med ansvar för IT-pedagogiska frågor, där är bilden splittrad. Ingen lärare 

uppger att eleverna är delaktiga i frågor som rör skolans digitaliseringsarbete. Tillgången till 

digitala verktyg är tillräcklig för att nå kunskapsmålen i de ämnen lärarna undervisar i. 

Lärarna på lågstadiet upplever att tillgången till digitala verktyg för elever i behov av särskilt 

stöd är bristfällig. Bland lärarna på mellan- och högstadiet råder osäkerhet i frågan. Resultatet 

visar att en variation av digitala verktyg anpassat efter lärsituation inte används på lågstadiet, 

men variation finns i användandet på mellan- och högstadiet. Elever i behov av särskilt stöd 

på lågstadiet använder inte digitala verktyg integrerat i den vardagliga lärsituationen. Det görs 

däremot på mellanstadiet, medan högstadiets lärare är osäkra i frågan. I undervisningen på 

lågstadiet används främst lärplatta medan mellanstadie- och högstadielärarna anger dator och 

projektor som främst använda digitala verktyg. Vanligaste användningsområdet är lärspel på 

lågstadiet, medan mellanstadiet främst använder digitala verktyg för textproduktion. På 

högstadiet används digitala verktyg främst för att göra presentationer.  
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Tillgång och användning av digitala verktyg   
I följande avsnitt presenteras resultaten utifrån studiens första frågeställning: Hur ser tillgång 

och användning av digitala verktyg ut idag inom den studerade skolans organisation? 

Redovisningen sker inledningsvis med intervjusvar från låg-, mellan- och högstadielärarna. 

Därefter redovisas intervjusvaren från specialpedagog och rektor.  

 
Intervjuresultat, lågstadieläraren 

I intervjun framkommer att klassrummen i årkurs F–1 är försedda med projektor, medan 

årskurs 2–3 har interaktiv tavla. Det uppges att årskurs F-3 delar på elva lärplattor, vilket 

innebär en halv klassuppsättning lärplattor på sammanlagt 83 elever. Lärplattorna är inköpta i 

början av läsåret. Innan lärplattorna införskaffades användes datorvagn med elva datorer.  

Lågstadieläraren berättar att interaktiv tavla används i engelska varje morgon då de har 

English Assembly. Under dessa samlingar används tavlan interaktivt genom att två elever 

som ansvarar för samlingen drar bilder för att presentera dagens datum, dagens väder etcetera. 

Materialet som nyttjas har läraren gjort själv i syfte att göra eleverna mer involverade. Den 

interaktiva tavlan används även för att visa filmer och göra presentationer via 

presentationsprogram. Förra året fick eleverna göra egna presentationer, men på grund av att 

klassen nu inte har tillgång till datorer, utan endast lärplattor, kan de elever läraren undervisar 

i år inte göra det. Nu är treorna hänvisade att skriva för hand och inget på dator. Tanken var, 

vid införskaffandet av lärplattorna, att de skulle ersätta de datorer som treorna använt. 

Lågstadieläraren anger att lärplattorna, idag, används för mattespel och Kahoot5. Till 

lärplattorna finns inga tangentbord och de går inte att koppla ihop med den interaktiva tavlan, 

vilket läraren tycker medför begränsning i användandet.  

 

Intervjuresultat, mellanstadieläraren 

Det finns interaktiv tavla i samtliga klassrum, årskurs 4–6. Eleverna i årskurs 4–5 har tillgång 

till två datorvagnar med vardera elva datorer, på sammanlagt 40 elever. Eleverna i årskurs 6 

har tillgång till egen dator, vilket innebär att undervisningen sker en-till-en. 

Mellanstadieläraren berättar att datorer används i ett flertal ämnen. I skolan används 

Microsoft Office 3656 av både elever och lärare. Genom programmet kan eleverna delge den 

skrivna texten under tiden som den arbetas med, vilket ger läraren möjlighet att ge skriftlig 

respons direkt. Mellanstadieläraren upplever det positivt att kunna ge eleverna kontinuerlig 

feedback istället som det var tidigare, då de lämnade in uppgifter skrivna på papper. På 

mellanstadielärarens lektioner använder eleverna datorer för att skriva texter, söka 

information och träna källkritik. För lättsammare frågesport i olika ämnen används Kahoot. 

Eleverna har gjort presentationer i presentationsprogram samt gjort bokpresentationer genom 

att spela in egna filmer med sina mobiler. Idén att göra bokpresentation via film kom från en 

förälder. I flera ämnen används hemsidor med övningar och lärprogram, exempelvis 

                                                           
5 Kahoot är en spelplattform där det är möjligt att skapa eller använda frågesporter, så kallade quiz. De som deltar i 
frågesporten svarar via dator, mobiltelefon eller annan digital enhet. Att nyttja tjänsten är gratis. https://kahoot.it/  
6Microsoft Office 365 är en kommersiell tjänst från Microsoft som ger möjlighet att kombinera molntjänster med lokalt 
nedladdade applikationer från Microsoft, exempelvis Word, PowerPoint, Excel och OneNote. På skolan används nämnda 
webbaserade versioner. Lärare och elever har egna webbkontont. https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-
365/default.aspx  

https://kahoot.it/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/default.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/default.aspx
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glosor.eu7, The Brittish Counsil8, 8 sidor9 och Seterra Online10 . Digitala verktyg används för 

att få texter upplästa, samt för att få hjälp med stavning och grammatik vid textproduktion. I 

oktober hade den klass som mellanstadieläraren är mentor för videomöte med Vasamuseet i 

Stockholm. 

 

Intervjuresultat, högstadieläraren 

Det finns projektorer i alla högstadiets klassrum och samtliga elever på högstadiet har egen 

dator, vilket innebär att undervisningen sker en-till-en. Högstadieläraren berättar att 

strömmande video används från MediaCenter samt filmer och animeringar från Youtube. 

Syftet med det är att ge eleverna alternativ och komplettera lärarens egna genomgångar med 

andra lärares sätt att gå igenom och förklara olika delar i Ma/NO. Högstadieläraren berättar att 

eleverna i NO fått presentera en laborationsrapport med hjälp av film. I teknik har eleverna i 

momentet styr- och reglerteknik använt sig av programmeringsprogrammet Kodu Game 

Lab11. Högstadielärararen poängterar att programmering inte finns än som ett eget innehåll i 

teknik, men i momentet styr- och reglerteknik ingår det. Det gör, enligt högstadieläraren att 

det är naturligt att ägna sig åt programmering via digital teknik i det momentet. 

 

Intervjuresultat, specialpedagogen 

I intervjun framkommer att tillgången till digitala verktyg för elever i behov av särskilt stöd är 

bristfällig:  

 

Tillgången till digitala verktyg för elever i behov av särskilt stöd? Jag 

tycker…Det är under all nivå. Jag förstår inte varför man inte satsar på 

det. Det finns inga pengar, tydligen. Jag måste ju acceptera det. Det känns 

tokigt (citat, specialpedagogen). 

 

Specialpedagogen fick en lärplatta i inledningen av läsåret, men har inte satt sig in i hur den 

fungerar och använder den i nuläget inte så ofta med elever. Specialpedagogen använder sig 

av Skolplus12. Licens för programmet har specialpedagogen kvar från sin tidigare arbetsplats. 

Utöver det används ett fåtal elevspel, som samtliga är gratis och spelen används i första hand 

via datorn.  

 

Intervjuresultat, rektorn 

Rektorns uppfattning är att lågstadiets lärare inte använder digitala verktyg i så stor 

utsträckning. Enligt rektorn beror detta på att tillgången till digitala verktyg varit begränsad 

och att lärarna delvis saknar kompetens. Samtliga elever från årskurs sex och uppåt har egen 

                                                           
7 glosor.eu är en gratis lärplattform för att skapa egna, eller använda publika gloslistor. https://glosor.eu  
8 The British Council är en internationell organisation i Storbritannien vars uppgift är, bland annat, att bidra med lärmaterial 
till skolor där elever lär sig engelska. Materialet på hemsidan är gratis. https://www.britishcouncil.org  
9 8 sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska som ges ut av Myndigheten för tillgängliga medier. Tidningen finns i 
pappersform, som taltidning, inläst och I punktskrift.  Stora delar av tidningen materialet på hemsidan är gratis. Att 
prenumerera kostar. http://8sidor.se   
10 Seterra Onlie är en hemsida för att träna geografi. Tjänsten är gratis. https://online.seterra.com/sv/  

11 Kodu Game Lab är ett spel utvecklat av Microsoft Research. Spelet kan bland annat användas för att lära grunderna I 
programmering. Kodu Game Lab är gratis att ladda ned och använda. https://www.kodugamelab.com  
12 Skolplus är en hemsida som drivs av företaget Skolplus AB. På hemsidan finns övningar, spel, 

utskriftsalternativ och lärverktyg för årskurserna F-6. För att nyttja materialet krävs att användaren betalat 
licens. 

 

https://glosor.eu/
https://www.britishcouncil.org/
http://8sidor.se/
https://online.seterra.com/sv/
https://www.kodugamelab.com/
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dator. Ett fåtal elever som går i lägre årskurser har fått egen dator på grund av särskilda 

behov, exempelvis dyslexi eller språkstörning. Det är elevhälsoteamet som bestämmer vilka 

elever i de yngre åldrarna som ska komma ifråga för att få egen dator. Rektorn förklarar att 

”Det ska vara något speciellt om en elev ska ha egen tillgång till det. I intervjun framkommer 

att det i dagsläget finns relativt god tillgång till digitala resurser inom organisationen för 

elever i behov av särskilt stöd. Ett problem är däremot att resurserna, så som olika 

stödprogram som finns för att underlätta för elever med dyslexi och språkstörning, inte 

används på grund av lärarnas bristande kompetens. Rektorn säger ”Det finns program i vissa 

elevers datorer, som sedan elever inte använder eller pedagogerna inte vet till hundra procent 

hur de ska användas, vilket gör att eleverna inte använder sig av det. ” 

 

Rektorn uppger att skolans äldre elever använder sig av digitala verktyg för att fotografera, 

samt spela in ljud och film. De använder både datorer och sina egna telefoner för att göra 

detta. Det framkommer även att eleverna delar dokument i molntjänsten med varandra och 

med lärare. De elever som vill har möjlighet att välja robotprogrammering som elevens val i 

årskurs 7–9.  

 

Sammanfattande om intervjustudiens resultat 
Sammanfattningsvis när det gäller hur informanterna beskriver tillgången och användningen 

av digitala verktyg på skolan visar resultaten att såväl tillgång som användande skiljer sig åt 

mellan stadierna, där lågstadiet har den lägsta tillgången med elva lärplattor på 83 elever, 

därefter följer mellanstadiet årskurs 4–5, som har tillgång till elva datorer på 40 elever. Från 

årskurs 6–9 har eleverna tillgång till egen dator, vilket innebär att undervisningen sker en-till-

en. På lågstadiet används interaktiv tavla och lärplatta. Mellanstadiet och högstadiet använder 

datorer och projektor i undervisningen. Högstadieläraren som undervisar i matematik och NO 

uppger som enda lärare att digitala verktyg används för programmering. Specialpedagogen 

uppger att det är brist på digitala verktyg för elever i behov av särskilt stöd på skolan. För att 

få tillgång till egen dator i yngre år krävs särskilda behov hos eleven, exempelvis dyslexi. 

Rektorns bild är att det finns relativt god tillgång till digitala resurser för elever i behov av 

särskilt stöd, men att de inte används på grund av bristande kompetens hos lärarna.   

 

Förutsättningar för förändringsarbetet  
I följande avsnitt presenteras resultaten utifrån studiens andra frågeställning: Hur beskriver 

lärare, specialpedagog och rektor förändringsarbetet och dess förutsättningar under 

initieringsfasen? Redovisningen sker inledningsvis med intervjusvar från låg-, mellan- och 

högstadielärarna. Därefter redovisas intervjusvaren från specialpedagog och rektor.  

 

Intervjuresultat, lågstadieläraren  

I intervjun framkommer att läraren är positiv till förändringsarbetet och att lågstadiet försetts 

med lärplattor, men läraren anser att det innebär mer arbete. Läraren uttrycker kritik mot att 

det lades på lärarna att utveckla innehållet i plattorna utan utbildning och kunskap: ”Med 

tanke på att jag inte ser någon större förändring annat än att vi har fått plattorna, kan jag väl 

tycka att det lades mycket på våra axlar att producera något som vi inte alls visste hur vi 

skulle få till.” och menar att arbetet inte har underlättats. Efter att lågstadiets arbetslag 

framfört sina synpunkter till rektorn har en halv dag avsatts på novemberlovet till 

kompetensutveckling, för att arbetslaget ska kunna sätta sig in i hur lärplattorna fungerar samt 

för planering av undervisningen. Om sin egen digitala kompetens säger lågstadieläraren att 

den är bristfällig när det gäller lärplattor. Däremot upplever sig lågstadieläraren ha god 
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kompetens för att kunna hantera datorn för eget bruk. Läraren kan skriva och söka 

information, men känner sig inte kompetent nog för att lära ut och har svårt att komma på 

idéer hur lärplattan kan användas i undervisningen. Lågstadieläraren uttrycker vid intervjun 

att det stöd som hittills getts i förändringsarbetet endast är lärplattorna. Lågstadieläraren 

uttrycker: 

 
Lärarna skulle behövt gått någon sorts planerad fortbildning innan 

plattorna kom och inte just när de kom. Att det inte kom tomma plattor 

utan någonting i. Utan att det fanns någon tanke bakom. Och att vi 

skulle ha fått någon sorts information om vad tanken är att vi ska jobba 

med…så att vi inte ska uppfinna hjulet (citat, lågstadieläraren). 

 

På frågan om vilken nyckelperson som finns för förändringsarbetet identifierar 

lågstadieläraren att försteläraren borde vara den som är ansvarig för förändringsarbetet, men 

det framgår att försteläraren hittills inte varit synlig i förändringsarbetet. En orsak till det kan, 

enligt lågstadieläraren vara, att riktlinjer fortfarande saknas för hur arbetet med skolans 

digitalisering ska bedrivas. Istället nämns IT-administratören som en viktig nyckelperson, då 

denne gett stöttning till lågstadiets arbetslag. IT-administratören inte är inblandad i det 

pedagogiska arbetet. För att komma igång med att använda lärplattorna har arbetslaget 

tillsammans hjälpts åt att leta appar13. I det arbetet har även två ur fritidspersonalen hjälpt till. 

Arbetslaget har fått hitta sitt eget sätt att komma igång. Läraren beskriver att de har fått hitta 

andra personer som kan hjälpa dem, eftersom de själva saknar kunskap.  

 

När det gäller den specialpedagogiska aspekten på förändringsarbetet anser lågstadieläraren 

att skolarbete med lärplattor innehåller behaviorism där eleverna får belöning i form av 

exempelvis en guldstjärna när de klarat av en uppgift. Lågstadieläraren konstaterar att vissa 

elever lär sig på det viset och det är jättebra för dem, medan andra elever lär bättre på andra 

sätt. Lågstadielärarens uppfattning är att:  

 

Även om det är ett pedagogiskt material som man jobbar med så blir det 

ju fortfarande så att man sitter framför en dumburk på ett eller annat sätt 

och många elever behöver idag träna på handstil. Dom behöver träna att 

forma bokstäver, att använda hjärnan och handen för att få ned 

någonting. Så jag tror att det är på två vis, en del elever skulle säkert må 

bra av alltid att ha en platta i bänken för att skriva med eller jobba med 

för att lättare förstå. Medan andra elever absolut inte mår bättre av det. 

Så jag tror att det är på två vis (citat, lågstadieläraren). 

 

Lågstadieläraren ser inte att det finns någon specialpedagogisk tanke i förändringsarbetet så 

här långt, men tror att lärplattorna i framtiden kan göra att elever i behov av särskilt stöd kan 

få lättare att lära. En av eleverna i lärarens förra klass fick en lärplatta med innehåll utformat 

för elevens behov och den gången var det mer specialpedagogiskt planerat. Emellertid 

användes lärplattan främst hos specialpedagogen för att ”Det var svårt att få till i klassrummet 

med 21 elever och en platta som jag inte riktigt visste hur den funkade.” Lågstadieläraren 

uppfattar att det finns en elev i klassen i dag som skulle må bra av att alltid ha en egen 

                                                           
13 App är en förkortning av det engelska ordet ”application” som betyder tillämpning.  En app är ett tillämpningsprogram, 
avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete. https://sv.wikipedia.org/wiki/Till%C3%A4mpningsprogram 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Till%C3%A4mpningsprogram
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lärplatta anpassad efter elevens behov då den eleven lär sig bättre visuellt. Eleven tar nästan 

inte in något som sägs auditivt i klassrummet.  

 

Intervjuresultat, mellanstadieläraren 

Mellanstadielärarens inställning till förändringsarbetet är positivt, då digitala verktyg gör det 

lättare att motivera eleverna och att elever som har svårt med koncentrationen blir mer 

fokuserade framför en dataskärm. Mellanstadieläraren ser också att ökad digitalisering ger 

mer variation i undervisningen, men att det tar lång tid att sätta sig in i digitala resurser. En 

utmaning som mellanstadieläraren uppfattar, är att se till att eleverna använder datorn till 

skolarbete och inte ägnar sig åt planlöst surfande. Mellanstadieläraren menar att det problemet 

är hanterbart genom att läraren tidigt tydliggör regler för datoranvändandet. En annan 

utmaning rör källkritik och informationshantering på nätet. Mellanstadieläraren anser att de 

som är lärare i svenska och SO generellt redan har kompetens när det gäller källkritik, men att 

andra lärargrupper kan behöva utveckla kunskap om detta. Angående sin digitala kompetens 

menar mellanstadieläraren att den är tillräcklig för att kunna hantera datorn och nya 

programvaror, men läraren är osäker på hur själva tekniken fungerar och önskar fortbildning. 

”Man vill alltid lära sig mer, men jag är i alla fall nyfiken, intresserad och försöker, men 

sedan känner man sig alltid nästan otillräcklig, för det händer ju så mycket nya saker.” För att 

kunna hjälpa eleverna bättre har mellanstadieläraren sett till att bli administratör för skolans 

lärplattform och en del program som ofta används i undervisningen, detta är något som i 

vanliga fall sköts av skolans IT-administratör. Mellanstadieläraren uttrycker vid intervjun att 

det stöd som getts hittills är bättre utrustning än föregående läsår. ”I fjol fungerade inte 

datorerna, men det gör de i år. /…/ Det är väl det stödet mest jag har fått.” 

 

På frågan om vilken nyckelperson som finns för förändringsarbetet identifierar 

mellanstadieläraren olika nyckelpersoner för olika ändamål i förändringsarbetet. Det framgår 

att IT-administratören har kunskap om grunderna, men inte är insatt i hur olika program ska 

användas tillsammans med eleverna. Svenskläraren på högstadiet kan mycket om OneNote14 

och vissa specialpedagogiska vinklingar kommer från skolans resurslärare. 

Mellanstadieläraren uttrycker om förändringsarbetets nyckelperson: 

 

Så jag tänker att det är lite spritt, så det är lite spretigt. Nu känns det som att 

det finns lite trådar på lite olika håll i det här med digitaliseringen. 

Försteläraren tror jag har mycket idéer, men har inte riktigt kunnat 

konkretisera dem (citat, mellanstadieläraren). 

 

En anledning till otydligheten i förändringsarbetet, enligt mellanstadieläraren är att 

digitaliseringsarbetet till viss del är beroende av Matematiklyftet som också pågår på skolan. 

Förändringsarbetet och vissa delar av Matematiklyftet går in i varandra på grund av att delar 

av Matematiklyftet innehåller digitala moment. Mellanstadieläraren uttrycker att det verkar 

råda en viss förvirring i organisationen över hur förändringsarbetet om stärkt digital 

kompetens ska bedrivas. Mellanstadieläraren konstaterar att det är flera förändringsarbeten 

som pågår samtidigt och reflekterar över om det kan bli för mycket att bedriva två projekt 

parallellt. I arbetet med digitala verktyg vittar mellanstadieläraren om att lärarna hjälper 

                                                           
14 OneNote är program från Microsoft som används i syfte att organisera Officedokument tillsammans med andra typer av 
dokument, som exempelvis PDF. Programmet gör det möjligt för flera användare att, via internet, dela och samarbeta med 
gemensamma dokument. Utöver texthantering går det att lägga till bilder, tabeller och infoga filer. OneNote kan nyttjas via 
webbläsaren på dator, mobil eller annan digital enhet. 
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varandra och utbyter erfarenheter. Arbetslaget har försökt att organisera träffar med inslag av 

workshops för att lära sig av varandra. När det gäller den specialpedagogiska aspekten på 

förändringsarbetet ser mellanstadieläraren att förändringsarbetet kan vara bra för elever i 

behov av särskilt stöd, som gynnas av möjligheten att bearbeta texter på ett annat sätt än vad 

som är möjligt utan digitala verktyg. Särskilt nämns elever som har svårt med finmotoriken. 

Dessutom ser läraren att elever som har svårt att koncentrera sig blir mer fokuserade framför 

en datorskärm. 

 

Intervjuresultat, högstadieläraren  

Högstadieläraren ser positivt på det pågående utvecklingsprojektet och menar att det kan vara 

en fördel att förändringsarbetet genomförs på en mindre skolenhet. Det är lättare att 

genomdriva förändringar i en liten organisation. Högstadieläraren ser att ökad digitalisering 

underlättar kommunikation och kontakt med elever och föräldrar. En svårighet med 

kommunikation som sker digitalt är dock risken för att det kan leda till missförstånd, varför 

högstadieläraren känner visst obehag inför att redovisa bedömningar på lärplattformen. 

Högstadieläraren har en fundering rörande den dokumentation som görs digitalt på skolan och 

ifrågasätter nyttan i förhållande till den tid det tar och om det är värt allt arbete. ”För vems 

skull gör vi det? /…/ För barnen redovisar vi redan hur det har gått i skolan. Det blir mycket 

att redovisa på olika ställen på olika sätt och det tar tid.” Om sin digitala kompetens säger 

högstadieläraren att den är ganska god. Samtidigt ser läraren att tid behövs för att sätta sig in i 

programvaror samt utbildning i programmering:  

 

…det är klart att det finns funktioner och appar som man kunde använda för 

att producera saker och dela, men då krävs det ju att man har en stund över. 

/…/ Programmering behärskar jag inte alls. Jag behöver nog mer utbildning 

(citat, högstadieläraren). 

 

Högstadieläraren anger att stöd hittills inte har getts i förändringsarbetet, men att samtliga 

elever på högstadiet har egen dator och skolan har fått tillgång till en robot som ska användas 

för robotprogrammering. Fortbildning hade utlovats i början av terminen för att kunna 

programmera roboten, men högstadieläraren uppger att den ännu inte blivit av. 

Högstadieläraren identifierar rektor, samt en ansvarig person för robotprogrammering som 

nyckelperson i förändringsarbetet. Högstadieläraren själv ingår i skolans IT-grupp, men 

menar att IT-gruppens arbete är dåligt uppstyrt och”… går lite trevande på grund av att det är 

svårt att hitta tid.” Högstadieläraren ingår i högstadiets arbetslag, men som enda matematik- 

och NO-lärare i årskurserna 7–9 framkommer det att arbetet innebär väldigt mycket 

ensamarbete.  

 

När det gäller den specialpedagogiska aspekten på förändringsarbetet ser högstadieläraren att 

förändringsarbetet kan vara bra för elever i behov av särskilt stöd vad gäller läshjälp och hjälp 

med strukturstöd och tillägger samtidigt att det finns mer att göra för att underlätta för dessa 

elever. I dagsläget får elever i behov av särskilt stöd på högstadiet hjälp både under lektionstid 

i klassrummet och utanför klassrummet i liten grupp på språkstödstimmar. Under 

språkstödstimmarna finns möjlighet till stöd för de elever som valt bort språk och där kan 

eleverna få hjälp med texter i andra ämnen. Högstadieläraren konstaterar att det är bra, men 

att det samtidigt innebär att eleverna måste välja bort ett språk för att få stöd. I årskurs nio 

finns en elev som har en resursperson och de brukar ofta vara utanför klassrummet på 

matematiklektionerna. Anledningen till det är, enligt högstadieläraren, att eleven är långt ifrån 

den nivå som resten av klassen befinner sig på.  
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Intervjuresultat, specialpedagogen 

Specialpedagogen ser att förändringsarbetet är positivt i stort, men poängterar att det ska ske 

med viss försiktighet och eftertanke. För långt driven digitalisering befarar specialpedagogen 

kan leda till att det blir en distans mellan lärare och elever, vilket specialpedagogen ser som 

negativt eftersom det minskar möjligheten att bygga en god relation till eleverna. 

Specialpedagogen förklarar att ”Det måste finnas de andra delarna också, att man inte bara 

lägger allt i digitalisering.” Specialpedagogen menar att digitala verktyg kan ge mer 

omväxling i undervisningen och gynnar elever som är vana att arbeta digitalt jämfört med om 

man jobbar traditionellt med papper och penna. Om sin egen digitala kompetens, menar 

specialpedagogen att kompetensen till viss del gått förlorad på grund av att den inte 

underhållits. Tillgång till program som specialpedagogen tidigare har arbetat med på sin förra 

arbetsplats saknas för närvarande på skolan. Exempelvis säger specialpedagogen att 

programmet Lexia Provia15 har ändrats mycket senaste åren och att specialpedagogen inte fått 

fortbildning. Specialpedagogen konstaterar ”… någon fortbildning har jag inte fått eftersom vi 

på skolan inte har något program.” Det stöd specialpedagogen uppger sig ha fått i 

förändringsarbetet hittills, är en lärplatta för att kunna arbeta med elever i behov av särskilt 

stöd. 

 

Som nyckelperson för förändringsarbetet anger specialpedagogen skolans utvecklingsgrupp, 

där specialpedagogen själv ingår. Samtidigt beskriver specialpedagogen att det är något oklart 

hur förändringsarbetet ska organiseras. Specialpedagogen uttrycker ensamhet på grund av att 

specialpedagogen inte ingår i något arbetslag med lärarna. En önskan finns om ett närmare 

samarbete med skolans ledning, samt att dessa skulle vara mer insatta i specialpedagogiska 

frågor. Specialpedagogen har under föregående läsår försökt få till samarbete med andra 

specialpedagoger på andra friskolor, men det gav inte något resultat. Specialpedagogen insåg 

då att det inte är vanligt förekommande med specialpedagoger och speciallärare på andra 

friskolor. De rektorer som mailats har uppgett att sådan personal saknas. I sin strävan att leta 

samverkanspartners har rektorn på skolan stöttat och visat specialpedagogen sitt intresse. 

Specialpedagogen säger att det var synd att samarbete uteblev. Specialpedagogen menar 

samtidigt att ”Jag klarar mig, jag har ju jobbat länge och har mycket erfarenhet, men om en 

nyexaminerad ska ta min tjänst krävs samverkan, annars är man för ensam.” 

 

När det gäller den specialpedagogiska aspekten på förändringsarbetet ser specialpedagogen att 

förändringsarbetet kan leda till att det i förlängningen kommer att vara möjligt att plocka in 

mer digital teknik för att underlätta för elever i behov av särskilt stöd. Vid tiden för intervjun 

anser specialpedagogen att det inte märks några specialpedagogiska aspekter på det pågående 

förändringsarbetet. Specialpedagogen beskriver att arbetet som specialpedagog, så långt det är 

möjligt bör bedrivas inkluderat i klassrummet, men har själv svårt att organisera den 

pedagogiska praktiken på det sättet, så som situationen ser ut idag. Specialpedagogen anser att 

det är svårt att arbeta med elever som har stora svårigheter inkluderat i reguljär 

klassrumsundervisning och väljer istället att arbeta med eleverna enskilt eller i liten grupp. Då 

stöd ges i helklass menar specialpedagogen att ” jag blir bara en resurs i klassrummet då”. 

Specialpedagogen reflekterar: ”Jag vet egentligen inte vilken typ av elever jag skulle hjälpa 

bättre inne i klassrummet, men idén finns idag att det skulle vara bra om de inte skulle behöva 

gå ut.”  

                                                           
15 Lexia Prova är ett lästräningsprogram för elever som har dyslexi och andra språkligt betingade inlärningssvårigheter. 
Lexia Provia ges ut av förlaget Sanoma Utbildning.  



44 
 

Intervjuresultat, rektorn  

Rektorn menar att förändringar inledningsvis brukar medföra motstånd bland lärarna. 

Eleverna på skolan har sedan tidigare har goda studieresultat, vilket medför att lärarna kan ha 

svårt att se nyttan av ökad digitalisering. Rektorn förklarar: 

 

Sedan initialt är det ju alltid ett stort jobb, bara att börja använda de här 

paddorna gör ju att det blir mycket jobb för lärarna. De ska välja och se vilka 

appar de ska använda och det tar mycket tid. Att det tar mycket tid, det är ju 

negativt. Jag tror att det är analysen av det hela (citat, rektorn). 

 

Förändringsarbetet är i den inledande fasen och den satsning som hittills gjorts är inköp av 

lärplattor, ett antal nya datorer samt roboten. Kompetensutbildning är planerad att komma 

igång efter inventering av skolans digitala lärmiljö. Rektorn säger att lågstadiets arbetslag inte 

ser fördelarna med digitaliseringen, men tror att när personalen ser de fördelar som 

digitaliseringen innebär, så kommer det att underlätta förändringsarbetet. Rektorn säger om de 

nya skrivningarna, när det gäller stärkt digital kompetens i läroplanen ”Det är bra att det 

skrevs in och förtydligades i läroplanerna. Det tror jag hjälper till ganska mycket. För innan 

de grejerna kom och skrevs in så känns det ju att det var svårare.” När det gäller 

programmering är det tänkt att eleverna på skolan ska få lära sig att programmera genom 

programmet CodeMonkey16. Rektorn menar att allting kostar och därför måste ansvarig ledare 

välja vad som ska införskaffas. Enligt rektor är det inte möjligt att all personal kan vara med 

och bestämma. Skolans ledning har valt programmet för att det är enkelt att arbeta med och 

har en tydlig lärarhandledning. Dessutom konstaterar rektorn att det är ett roligt program.  

 

Rektorn lär sig själv genom Skolverkets modul ”Att leda digitaliseringen”, vilket gör att 

rektor upplever sig vara väl insatt i vad förändringsarbetet innebär och menar sig ha 

kännedom om personalens digitala kompetens.  I intervjun anges att kompetensen är relativt 

god hos de lärare som arbetar på mellan och högstadiet, samt att lågstadiets lärare har störst 

behov av kompetensutveckling. En möjlig förklaring kan vara att lågstadiets lärare inte har 

haft tillgång till digitala verktyg, samt att lågstadielärarnas intresse varit lågt. Rektorn säger 

att lärarna på lågstadiet inte riktigt ännu kan se fördelarna, men på högstadiet uppfattas den 

digitala kompetensen i stort vara bra. På mellan-och högstadiet där digitala verktyg funnits 

länge är strukturen bättre för det, vilket förklarar att dessa lärare har högre kompetens. Det 

stöd rektor själv har i nuläget är Skolverkets modul ”Att leda digitaliseringen” och 

tillsammans med försteläraren söker de informations hos Specialpedagogiska 

Skolmyndigheterna för att försöka hitta digitala pedagogiska resurser för elever i behov av 

särskilt stöd.  

 

På frågan om vilken nyckelperson som finns för förändringsarbetet uppger rektorn att det för 

närvarande finns flera personer som är ansvariga för förändringsarbetet. I intervjun anges 

skolans huvudman, rektor, IT-gruppen, utvecklingsgruppen, IT-administratören, samt även en 

av förstelärarna.  

  

                                                           
16 CodeMonkey är ett program som används i syfte att undervisa i programmering. Utgivare är förlaget Natur&Kultur. 
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Rektorn menar att det råder gott samarbetsklimat på skolan och att lärarna brukar hjälpa 

varandra och dela information. Rektorn beskriver: 

 

Samarbete är styrkan inom organisationen. Jag tänker att det här 

förändringsarbetet inte ska bli så himla svårt på grund av det, men däremot är 

det ju ett jättestort arbete. /…/ Sedan är ju lärarna redan jätteduktiga på att 

dela information och hjälper varandra i stor uträckning (citat, rektorn). 

 

När det gäller den specialpedagogiska aspekten på förändringsarbetet menar rektorn att det i 

nuläget inte finns några tydligt formulerade tankar, men att det är något som organisationen 

vill utveckla. Rektorns uppfattning är att kompetensen gällande hur digitala verktyg kan 

användas för att underlätta för elever i behov av särskilt stöd är låg bland skolans lärare. 

 

Sammanfattande om intervjustudiens resultat 
Sammanfattningsvis när det gäller hur informanterna beskriver förändringsarbetet och dess 

förutsättningar under initieringsfasen, visar resultaten att samtliga pedagoger har en positiv 

inställning till förändringsarbetet, samt att anledningen till den positiva inställningen varierar. 

Mellanstadieläraren och specialpedagogen nämner att digitala verktyg ger mer variation. 

Lågstadieläraren lyfter fram att lärplattan, med individuellt anpassat innehåll, kan underlätta 

för elever i behov av särskilt stöd. Högstadieläraren nämner att digital teknik ger elever 

strukturstöd. 

 

De olika informanterna uppger varierad digital kompetens under initieringsfasen, samt ser 

behov av att stärka sin egen digitala kompetens inför arbetet med skolans digitalisering. Det 

stöd som getts hittills i förändringsarbetet är materiell teknik. Lågstadieläraren och 

specialpedagogen uppger lärplattor, mellanstadieläraren uppger bättre fungerande datorer, 

högstadieläraren uppger att stöd hittills inte getts, men att eleverna på skolan fått tillgång till 

datorer och en robot. Rektorn berättar att kompetensutbildning ska ske senare.  Rektor ser att 

lärarna inledningsvis kan komma att vara skeptiska till förändringsarbetet, men menar att 

arbetet kommer att underlättas med ett stöttande klimat samt tydligt formulerat mål och syfte. 

Rektorns uppfattning är att den digitala kompetensen hos lärarna är låg, när det gäller hur 

digitala verktyg används för elever i behov av särskilt stöd.  

 

Samtliga informanter identifierar olika nyckelpersoner i förändringsarbetet. När det gäller 

skolans samarbetsklimat visar resultaten att lågstadiets och mellanstadiets lärare på skolan 

hjälper varandra att utforska digital teknik. Högstadieläraren och specialpedagogen är mer 

ensamma i sitt arbete. Rektorn menar att samarbete är styrkan i organisationen och att skolans 

lärare hjälper varandra. Lågstadieläraren, specialpedagogen och rektor ser inte någon 

specialpedagogisk aspekt hittills i förändringsarbetet, men rektorn säger att det är något 

organisationen vill utveckla. Det stöd som ges till elever i behov av särskilt stöd sker till 

största del utanför den reguljära klassrumsundervisningen. Specialpedagogen ser behov av att 

så långt som möjligt arbeta ute i reguljär klassrumsundervisning, men får det inte att fungera i 

nuvarande organisation. 

 

Stödbehov i förändringsarbetet 
I följande avsnitt presenteras resultaten utifrån studiens tredje frågeställning: Vilket stöd i 

förändringsarbetet upplever lärare, specialpedagog och rektor att de behöver? 



46 
 

Redovisningen sker inledningsvis med intervjusvar från låg-, mellan- och högstadielärarna. 

Därefter redovisas intervjusvaren från specialpedagog och rektor.  

 

Intervjuresultat, lågstadieläraren 

Lågstadieläraren efterfrågar kompetensutveckling och stöd för att få hjälp att hitta bra 

material till lärplattorna, eftersom det är något som upplevs vara tidskrävande. 

Lågstadieläraren uttrycker: ”jag behöver hjälp att hitta material som inte tar hundra år att leta 

fram. Ofta när man hittar en app så ser materialet jättebra ut, men sedan när man öppnar det så 

är det ju kasst.” Lågstadieläraren anser även att det behövs fler lärplattor till eleverna på 

lågstadiet. För elever i behov av särskilt stöd uttrycker läraren nödvändigheten att innehållet i 

lärplattan anpassas efter elevens behov. 

 

Intervjuresultat, mellanstadieläraren 

Mellanstadieläraren efterfrågar inläsningstjänst, för de elever som är hjälpta av att få texter 

upplästa, men nekats detta av skolans ledning på grund av det anses vara för dyrt. Ett annat 

behov som framkommer vid intervju med mellanstadieläraren är behov av 

kompetensutveckling om teknik och hårdvara för att ”Det blir så mycket enklare i 

klassrummet om man kan hjälpa eleverna när de kör fast istället för att jag ska springa och 

hämta någon som kan hjälpa dem.”  

 

Mellanstadieläraren ser att olika lärargrupper och individer har olika behov av 

kompetensutveckling, på grund av att lärare har olika kunskaper och kompetens med sig 

sedan tidigare. Intresse för och viljan att utveckla skolans arbete med IKT har gjort att läraren 

valt att delta i skolans IT-grupp, träffarna har lagts inom ramen för ordinarie arbetstid, men 

träffarna tar tid från annat som ska göras. ”Det är ju inte så att vi har fått någon extra tid för 

det.”, menar mellanstadielärararen. Andra behov som rör förändringsarbetet är bättre tillgång 

till kompletterande utrustning för att kunna nyttja datorerna för mer än skrivverktyg, hörlurar, 

mikrofoner och headsets. Mellanstadieläraren uttrycker även behov av att få tid att diskutera 

samsyn på skolan för att utveckla en röd tråd i när det gäller IKT-användningen i 

undervisningen.  

 

Intervjuresultat, högstadieläraren 

Högstadieläraren efterlyser ökad tydlighet om vart förändringsarbetet ska leda, samt att det 

finns tid avsatt för planering och diskussion för att utveckla samsyn och hur prioritering ska 

ske mellan skolans olika utvecklingsarbeten: Högstadieläraren menar ”…man dras ju mellan 

olika saker att utveckla, alltså det finns ju så många saker som man skulle kunna utveckla /…/ 

Man kan inte utveckla alla saker samtidigt.” 

 

Högstadieläraren efterfrågar tillgång till teknik i form av interaktiv tavla för 

matematikundervisningen, eftersom läraren känner till ett flertal kollegor, som ser att tavlan 

förändrat undervisningssituationen till det bättre. En önskan om kompetensutveckling finns 

när det gäller hur skolans lärplattform fungerar och ska användas.  I dagsläget upplever 

högstadieläraren att det är tidkrävande att publicera elevers resultat på plattformen. 

Högstadieläraren säger ”Jag har inte någon bra utbildning i lärplattformen vad gäller 

redovisningar av elevers resultat och bedömning. Det blir merarbete när man ska publicera 

något.” Högstadieläraren önskar kompetensutveckling inom programmering. Läraren känner 

viss oro, för att läraren inte ska ha hunnit få den fortbildning som krävs inför införandet av 

programmering i undervisningen. Hösten 2018 ska programmering implementeras i ett flertal 

skolämnen där läraren undervisar.  
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Intervjuresultat, specialpedagogen 

Specialpedagogen menar att det inte finns tillgång till de digitala verktyg och resurser, som 

behövs för att underlätta för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen önskar i första 

hand programmet Lexia Provia, samt kompetensutveckling i att hantera programmet. 

Specialpedagogen konstaterar:  

 

Det är inte lätt även om man har tillgång till programmen exempelvis 

Lexia… det är inte jättelätt att sätta sig in i det på en gång. Det är ett 

jättestort program. Även om man är bevandrad i den digitala tekniken 

krävs fortbildning (citat, specialpedagogen). 

 

Specialpedagogen ser även att det är nödvändigt att programmen används kontinuerligt och 

att det finns tid att uppdatera sina kunskaper, så att kunskaperna hålls vid liv. 

Specialpedagogen efterfrågar möjlighet att ingå i någon sorts nätverk med andra 

specialpedagoger och speciallärare. Specialpedagogen upplever en viss ensamhet och menar 

att ”Man behöver andra som förstår och ser saker och ting ur samma perspektiv.”  

 

Intervjuresultat, rektorn 

Rektorn uttrycker behov av stöd från Skolverket, för att kunna genomföra 

kompetensutveckling för skolans personal via Skolverkets moduler Digital kompetens, även 

kallat det Digitala lyftet. På grund av att ekonomiskt stöd och tid inte ges, finns idag 

tveksamhet inför att ansluta skolan till utbildningssatsningen. Rektorn menar: 

 
Tyvärr får man ju inga pengar för det digitala lyftet och ingen tid, som 

man fått för mattelyftet. Man söker pengar för mattelyftet och det får 

du, men för det digitala lyftet får man inga pengar. /…/ det här en 

jättestor förändring för skolan, men det kommer inga som helst pengar 

för det här, varken för verktygen eller för utbildningen av personalen. 

/…/ Så resultatet kommer bli att det här digitala lyftet inte kommer att 

göras i så jättestor utsträckning, det tror jag faktiskt. (Citat, rektorn) 

 

Det framkommer att skolan saknar IT-pedagog att det är något som skolan skulle behöva i 

dagsläget. Behov finns även för att få hjälp att hitta digitala resurser som kan underlätta 

skolarbetet för elever i behov av särskilt stöd. Rektorn ser att det är en nödvändighet att 

organisationen skapar ett stöttande klimat där personalen kan känna att de vågar testa nya 

arbetsformer där digitala verktyg är inkluderade, samt att förändringsarbetets syfte och mål 

preciseras för lärarna. Rektor tydliggör att det är viktigt att ledningen visar att 

digitaliseringsarbetet inte är frivilligt, utan att det är en ”förutsättning för kommande lärande 

och att man ska ha ett stöttande klimat där det är okej att befinna sig i början av sin digitala 

utveckling.”  

 

Sammanfattande om intervjustudiens resultat 
Sammanfattningsvis när det gäller hur informanterna beskriver stödbehovet i 

förändringsarbetet visar resultatet att samtliga uttrycker behov av kompetensutveckling inom 

olika områden. Önskemål som framförs från lärarna är kompetensutbildning för att hantera 

lärplattor, teknik och hårdvara samt programmering. Specialpedagogen ser behov av bättre 

tillgång till digitala verktyg och resurser för att underlätta för elever i behov av särskilt stöd. 

Dessutom behöver specialpedagogen utbildning för att kunna hantera de digitala verktygen. 

Lärarna uttrycker behov av kompletterande digital utrustning till datorer, fler lärplattor, 



48 
 

interaktiv tavla samt digitala resurser till elever i behov av särskilt stöd. Lågstadieläraren och 

rektor efterfrågar stöd för att hitta lämpligt digitalt material.  Samtliga lärare och 

specialpedagogen ser att tid är en betydelsefull faktor. Tid behövs för att lära sig att hantera 

digitala verktyg samt för diskussion. Mellanstadieläraren och högstadieläraren anser att det är 

viktigt med gemensam reflektion i syfte att utveckla samsyn kring skolans digitalisering. 

Specialpedagogen efterfrågar samarbete med andra speciallärare eller specialpedagoger. 

Rektorn nämner ekonomi som förutsättning för att genomdriva förändringsarbetet. Rektorn 

ser också sin egen roll som viktig för att skapa ett stöttande klimat och nämner att IT-pedagog 

behövs. 

 

Specialpedagogens förändrade roll och arbete med ökad 
digitalisering 
I följande avsnitt presenteras resultaten utifrån studiens fjärde frågeställning: Vad kan den 

ökade digitaliseringen innebära för specialpedagogens roll och arbete på skolan? 

Redovisningen sker inledningsvis med intervjusvar från låg-, mellan- och högstadielärarna. 

Därefter redovisas intervjusvaren från specialpedagog och rektor.  

 

Intervjuresultat, lågstadieläraren 

Lågstadieläraren uttrycker att läraren har liten erfarenhet av specialpedagoger som arbetar 

med elever inkluderat i klassrummet. Lågstadieläraren tycker att det vore bra om 

specialpedagogen arbetade med hela gruppen, istället för att som idag plocka ut eleven ur 

klassrummet. Detta skulle gynna både elever och lärare. Lågstadieläraren konstaterar: 

 

Jag har bara varit med om specialpedagoger som plockar ut för att jobba 

med saker som eleverna behöver befästa. Och då är ju lärplattan bra att 

använda, en och en så. Men det är ju klart att det vore bra med en 

specialpedagog med kunskaper om IKT som kunde jobba och stödja 

läraren i klassrummet. Det vore grymt. Men där är vi ju inte riktigt /…/ 

Jag tror att det vore hur bra som helst att inte behöva plocka ut elever 

utan jobba med hela gruppen/…/ Även om det dock finns elever som 

behöver lugn och ro och gå ifrån (citat, lågstadieläraren). 

 

Om förändringsarbete ska bli framgångsrikt är det viktigt att specialpedagogen har kompetens 

om IKT och dess användning för att kunna stötta både lärare och elever. Utan kompetens i 

IKT riskerar digitala verktyg att inte bli det pedagogiska verktyg som det skulle kunna vara. 

Lågstadieläraren poängterar att det är av stor vikt att specialpedagogen vet hur lärplattan ska 

användas för att kunna vara ett stöd för lärare och elever för att få ut mesta möjliga ur 

lärsituationen. Om det inte finns god specialpedagogisk kunskap och digital kompetens hos 

specialpedagogen tillför lärplattan inget utöver vad ett traditionellt läromedel kan göra.  
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Intervjuresultat, mellanstadieläraren 

Mellanstadieläraren ser att det i framtiden med den ökade digitaliseringen av skolan och 

samhället skulle vara bra om specialpedagogen har kunskaper om digitala program för elever i 

behov av särskilt stöd och hur dessa kan användas i undervisningssituationen. 

Specialpedagogen uppgift skulle kunna vara att lära eleverna använda programmen, så att de 

senare kan använda resurserna i den reguljära undervisningen. På så vis tror mellan-

stadieläraren, att elever i behov av särskilt stöd, med hjälp av digitala verktyg, kan jobba med 

samma saker som övriga elever tillsammans med klassen i klassrummet.   

 

Intervjuresultat, högstadieläraren 

Högstadieläraren uttrycker att ökad digitalisering kommer att påverka specialpedagogens roll 

positivt. Som exempel anges de förbättrade kommunikationsmöjligheter som följer av 

förändringen. Detta underlättar i sin tur för lärare att förse specialpedagogen med material och 

information. Högstadieläraren beskriver att utvecklingen av digitala verktyg kommer att leda 

till att det framöver blir lättare för specialpedagogen att stötta elever i behov av särskilt stöd. 

Högstadieläraren uttrycker att det är positivt för specialpedagogen att det utvecklas funktioner 

och appar till digitala verktyg, som är bra för specialpedagogen i sitt arbete.  

 

Intervjuresultat, specialpedagogen 

Om situationen och sin egen roll inom organisationen, säger specialpedagogen att det är 

många olika arbetsuppgifter som ingår i jobbet. Arbetet innebär exempelvis utredningar, 

kartläggningsarbete, skriva remisser, sitta med i Elevhälsoteamet och skolans 

utvecklingsgrupp, samt planera och genomföra undervisning med elever. Sammantaget 

konstaterar specialpedagogen att ”Det är många bitar som man ska försöka få ihop.” Rollen i 

organisationen är något otydlig och specialpedagogen är osäker på om alla i organisationen 

känner till specialpedagogens uppdrag. En anledning till det är att en del av arbetet sker i 

skymundan, då man som specialpedagog inte alltid är ute i verksamheten i klassrummen.  

Specialpedagogen uttrycker även osäkerhet om ledningen är helt insatt i specialpedagogens 

arbete. 

  

Än så länge har förändringsarbetet inte inneburit någon skillnad för specialpedagogens roll 

och arbete, annat än att specialpedagogen ingår i skolans utvecklingsgrupp. I förändrings-

arbetets framtid tror specialpedagogen att ökad digitalisering kommer att påverka 

specialpedagogens roll. Specialpedagogen säger om framtiden att ”Man kommer att plocka in 

mer digital teknik /…/ men jag tror att förändringen kommer att ta tid av olika anledningar. 

Det kostar pengar.” Specialpedagogen ser flera möjligheter med ökad digitalisering, bland 

annat att kartläggning av elever kan digitaliseras. Andra fördelar är att det underlättar för 

elever i behov av särskilt stöd genom att program för bildstöd kan användas och att nyttjandet 

av digitala verktyg kan leda till mer omväxling för eleverna.  

 

Intervjuresultat, rektorn 

Rektorn uppger att utvecklingsgruppen, där specialpedagogen ingår, ansvarar för en del av 

förändringsarbetet, men i intervju med rektor framkommer inte vilken eventuell funktion som 

specialpedagogen skulle kunna ha i förändringsarbetet. 
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Sammanfattande om intervjustudiens resultat 
Sammanfattningsvis när det gäller hur informanterna beskriver vad den ökade digitaliseringen 

kan innebära för specialpedagogens roll och arbete på skolan, visar resultaten att samtliga 

lärare och specialpedagogen ser att specialpedagogens roll och arbete kommer att förändras. 

Lågstadieläraren och mellanstadieläraren uttrycker en önskan om en framtida 

specialpedagogisk kompetens som innefattar kunskap om hur IKT kan användas för att stötta 

elever i behov av särskilt stöd. Lågstadielärare och mellanstadieläraren lyfter fram att större 

kunskap om IKT kan användas för att arbeta inkluderande med alla elever i klassrummet. 

Samtliga lärare och specialpedagogen ser att digitala verktyg kan användas för att stötta elever 

i behov av särskilt stöd.  Lågstadieläraren och högstadieläraren nämner appar, medan 

mellanstadieläraren och specialpedagogen uppger program avsedda för elever i behov av 

särskilt stöd. Specialpedagogens roll i organisationen är otydlig och innefattar många olika 

delar. Än så länge har förändringsarbetet inte inneburit någon märkbar skillnad för 

specialpedagogens roll och arbete.  

 

Resultatanalys  
I detta avsnitt analyseras samtliga resultat i studien. Redovisningen sker under fyra 

huvudrubriker som baseras på studiens frågeställningar. Resultaten analyseras utifrån tidigare 

forskning, styrdokument och studiens teoretiska utgångspunkter. 

  

Tillgång och användning av digitala verktyg 

Trots att både lågstadielärare och rektor uttrycker att tillgången till digital teknik är låg på 

lågstadiet, uppger lågstadielärarna i enkäten att tillgången är tillräcklig för att eleverna ska 

kunna nå kunskapsmålen. En anledning till det skulle kunna vara att läroplanen idag inte 

kräver särskilt god tillgång till digitala verktyg. Resultatet kan komma att se annorlunda ut när 

de nya riktlinjerna om stärkt digital kompetens i läroplanen implementerats fullt ut. I tillägg 

till Läroplan för grundskolan (2011) finns en ny lydelse när det gäller skolans uppdrag som 

säger: ”Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik” 

(SKOLFS 2017:11). Vilket innebär att alla elever i skolan, oavsett stadium, måste få tillgång 

till digital teknik. Så som tillgången ser ut i nuläget blir det svårt att leva upp till de nya 

kraven på lågstadiet på grund av den bristande tillgången på digital teknik.  

 

Jedeskog (2007) menar att tillgången till digitala verktyg är en förutsättning för framgångsrikt 

användande i skolor. På grund av den rådande bristen på lågstadiet uteblir ett gynnsamt 

användande på lågstadiet. Det är tydligt att bättre tillgång till digital teknik behövs, men 

däremot spelar det inte någon större roll om det är datorer eller lärplattor då själva formatet 

inte spelar någon större roll, så som Fleischer och Kvarnsell (2015) menar. Däremot bör de 

digitala verktyg som används i de yngre åldrarna vara möjliga att använda vid textproducering 

på grund av att forskning visar att digitala verktyg är särskilt gynnsamma att använda när 

eleverna är i fasen att lära sig läsa och skriva (Warschauer, 2006; Hultin & Westman, 2014). 

Enkätresultatet visar att lärarna som arbetar på lågstadiet anger att elever i behov av särskilt 

stöd inte använder digitala verktyg i den vardagliga lärsituationen, vilket visar på bristande 

tillgång och att det är i linje med Jedeskogs (2007) konstaterande. 

 

Programmering nämns endast av högstadieläraren, vilket skulle kunna tyda på att 

programmering inte har stort utrymme i undervisningen. Eleverna på högstadiet har möjlighet 

att testa på robotprogrammering. I de nya riktlinjerna, tilläggen till läroplanen (SKOLFS 
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2017:11) framgår att programmering införs i undervisning från årskurs ett och då framför allt 

i ämnena teknik och matematik. I dagsläget är det endast de äldsta eleverna på skolan som får 

programmera. För att följa de nya kraven i styrdokumenten måste även de yngre eleverna ges 

möjlighet till programmering för att kunna utveckla digital kompetens. Tidigare forskning 

visar att i uppstarten av skolans digitalisering fanns fokus på programmering och läran om 

datorer (Söderlund, 2000). Med de nya tilläggen till läroplanen (SKOLFS 2017:11) börjar 

programmering återigen ta större utrymme inom svensk skola.  

 

Med hjälp av digital teknik finns möjlighet att erbjuda en variation till mer traditionell 

undervisning genom olika spel och övningar. Ett annat sätt att ge eleverna varierande 

undervisning är att nyttja den möjlighet som finns via webben, att ta del av andra lärares 

förklaringar på det sätt som högstadieläraren beskriver. Forskning om digitala verktyg visar 

just det positiva i att kunna ge variation i undervisningen (Warschauer 2006; Håkansson 

Lindqvist 2015).  

 

Mellanstadieläraren uttrycker en fördel med att använda Micrsoft Office 365 så att eleverna 

kan få skriftlig feedback direkt. Warschauer (2006) påvisar en fara med att ge respons på detta 

sätt. De elever som är svaga har svårt att ta till sig feedback som är skriven. Här är det viktigt 

att läraren är medveten om det och kompletterar den skriftliga responsen med muntlig 

respons. Om feedback endast ger skriftligt är risken annars att glappet mellan låg- och 

högpresterande elever ökar. 

 

Om digitala verktyg används på ett genomtänkt sätt kan det möjliggöra inkludering av elever 

på liknande sätt som Hultin och Westman (2014) visar vid granskning av att använda datorn 

som skrivverktyg. Fokus i ett inkluderande klassrum är tillhörighet, acceptans och delaktighet 

(Nilholm & Alm, 2012). Det är möjligt att den bristande tillgången på digital teknik som råder 

på lågstadiet påverkar möjligheten att arbeta inkluderat. Här finns ett förbättringsområde inom 

organisationen då det framkommer i skolans styrdokument att skolan ska inkludera alla elever 

i undervisningen (SFS 2010:800; Skolverket, 2011)  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet påverkar digitala artefakter lärandet, pedagogiken och 

synen på kunskap (Säljö, 2010b). Mellanstadieläraren berättar att lärarens elever har kontakt 

med Vasamuseet i Stockholm via videomöte. De digitala verktygen kan fungera som 

kommunikativa broar mellan individer, men också mellan olika erfarenheter och upplevelser 

(Brodin & Lindstrand, 2003b). Detta kan nyttjas på ett positivt sätt om undervisningen 

planeras på ett genomtänkt sätt. De lärare som besitter god kunskap om olika sorters digitala 

verktyg och resurser utvecklar en god transformationskompetens som gör att de kan anpassa 

användandet av lärverktyg till undervisningssituation (Forsling, 2017). Rätt nyttjat kan då 

digitala verktyg leda till undervisning utifrån elevernas individuella behov 

 

Utifrån specialpedagogiska perspektiv är det tydligt att elever på undersökt skola som är i 

behov av stöd ska ha särskilda skäl för att få ett eget digitalt verktyg i årskurserna F-5, som 

exempel på särskilda skäl nämner rektorn språkstörning och dyslexi. Det här stämmer väl 

överens med Nilholms (2005) kompensatoriska perspektiv då det är elevens svårigheter som 

är avgörande för om stöd i form av digitalt verktyg ska ges. Det är den enskilde eleven som 

äger bristerna och åtgärder ska sättas in. 
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Förutsättningar för förändringsarbetet 

Jedeskog (2007) menar att lärares engagemang, inställning och attityd till digital teknik 

påverkar hur gynnsamt och hållbart förändringsarbetet kan bli. I intervjuerna framkommer att 

pedagogerna i stort har en positiv inställning till förändringsarbetet, trots att lågstadieläraren 

ser att det innebär mer arbete. En positiv inställning kan underlätta genomförandet av 

förändringsarbetet, enligt Jedeskog. Enkätundersökningen visar även att lärarna på skolan till 

stor del ser att digital teknik ökar elevers möjlighet till inkludering och delaktighet i 

kunskapstillägnandet.  

 

Samtliga informanter anger olika nyckelpersoner för förändringsarbetet, vilket även styrks av 

enkätsvaren. Otydligheten i förändringsarbetet medför risk att processen avstannar (Blossing, 

2003). Utifrån informanternas beskrivning får vi uppfattningen att det ännu inte finns någon 

tydlig styrning eller plan för hur förändringsarbetet ska gå till ute i verksamheten på 

organisations-, grupp- och individnivå. Emellertid uttrycker rektor nödvändighet att skolans 

ledning förtydligar mål och syfte med förändringsarbetet. Om detta görs finns chans att 

förändringsarbetet blir framgångsrikt, då förändringsarbeten med tydligt och målinriktat 

ledarskap har större chans att lyckas, enligt Blossing et al. (2012). 

 

Förbättringskapaciteten hos en organisation påverkas av vilken kultur som råder inom 

verksamheten. För att en organisation ska ha en god förbättringskapacitet är den beroende av 

en samarbetande kultur (Blossing et al., 2012). Rektorn menar att styrkan inom 

organisationen är samarbete, samt lyfter fram sin egen roll som viktig för att skapa ett 

stöttande klimat i arbetet med ökad digitalisering. Samtidigt framträder delvis en annan bild 

av skolans kultur, då specialpedagogen och högstadieläraren uppger sig vara ensamma i sitt 

arbete. Rektorns bild stämmer inte helt överens med lärarnas. Önskvärd skolkultur, enligt 

Blossing et al. (2012) är där lärare samarbetar professionellt. 

 

Tallvid (2015) konstaterar att mål för skolan ofta formuleras och att digitala verktyg delas ut, 

men att det samtidigt är vanligt att lärarna inte får den pedagogiska kompetensutbildning som 

krävs för att hantera den nya tekniken i undervisningen. Liknande tendens finns på undersökt 

skola, främst på lågstadiet där lärplattor köpts in utan att först gett fortbildning för skolans 

personal. Pedagogerna på skolan har önskemål om kompetensutveckling. Enligt Sherp och 

Sherp (2007) innebär en lärande organisation att personalen systematiskt, medvetet ägnar sig 

åt ett lärande på individ-, grupp och organisationsnivå. För att förändringsarbetet ska bli 

hållbart och utveckla nya arbetsformer är det nödvändigt att organisationen strävar efter att gå 

från nuvarande institutionellt perspektiv till instrumentellt perspektiv (Blossing et al., 2012). 

Detta för att kunna möta förändringsarbetets krav. För att driva arbetet åt rätt håll krävs då 

även att förändringsarbetet kontinuerligt utvärderas (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

Detta planerar rektorn ska ske som en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 

Lågstadieläraren menar att genomtänkt undervisning där de digitala resurserna är 

specialpedagogiskt planerade kan innebära att elever i behov av särskilt stöd kan inkluderas i 

den reguljära undervisningen. Lågstadielärarens tankar överensstämmer med det uppdrag 

skolan har, att arbeta inkluderande (SFS 2010: 800; Skolverket, 2011) samtidigt som skolan 

har ett kompensatoriskt uppdrag. 

De nya riktlinjerna i skolans styrdokument, rörande stärkt digital kompetens säger att alla 

elever ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik för att kunna se möjligheter och förstå risker (Regeringskansliet, 2017b). Med tanke på 
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att enkätresultatet tydligt visar att inga elever för närvarande är delaktiga i frågor som rör 

skolans digitaliseringsarbete, bör en förändring ske i riktning mot att inkludera eleverna i 

arbetet.   

Utifrån det sociokulturella perspektivet påverkas lärandet av det kulturella sammanhang 

individen befinner sig i. Språk och kommunikation med andra är nyckeln till kunskap och 

gemenskap (Säljö, 2010b). Så som stödet ges för närvarande på undersökt skola, det vill säga 

till stor del utanför den reguljära klassrumsundervisningen, går det inte helt i linje med det 

sociokulturella perspektivet. Lärande sker i interaktion med andra (Säljö, 2010b), men då det 

finns färre personer att interagera med är risken att inte samma utveckling sker. Detta sätt att 

arbeta går till viss del även mot skolans styrdokument (SFS 2010: 800; Skolverket, 2011).  

Utifrån specialpedagogiska perspektiv överensstämmer det sätt informanterna ser att digital 

teknik kan användas till stor del med Nilholms (2005) kompensatoriska perspektiv. Till 

exempel nämner mellanstadieläraren att digital teknik underlättar för de som har dålig 

finmotorik eller koncentrationssvårigheter. Högstadieläraren menar att digital teknik kan ge 

strukturstöd. Elevens brister kompenseras med hjälp av digitala verktyg. Lågstadieläraren har 

liknande tankar, men kompletterar med tankar som liknar Nilholms (2005) 

dilemmaperspektiv, där utbildningssystemet ska kunna hantera elevers olikheter samtidigt 

som alla elever ska få möjlighet att förvärva samma kunskaper.  

Stödbehov i förändringsarbetet 

Viktigt är att ledningen organiserar förändringsarbetet så att lärarna får det stöd och den 

kompetensutveckling som behövs. Samtliga lärare och specialpedagogen nämner att de 

önskar kompetensutbildning. Lärares kompetens lyfter Blossing et al. (2012) fram som viktig 

för en gynnsam utveckling vid förändringsarbete. Enligt Håkansson Lindqvist (2015) kan 

brist på kontinuerligt stöd leda till att utvecklingsprocessen avstannar. 

 

För att IKT i undervisning ska kunna användas på ett genomtänkt sätt förutsätts, enligt 

Jedeskog (2007) att lärarna får tid att diskutera hur IKT ska användas i ett pedagogiskt syfte. 

Tid för diskussion var något som nämndes av flera informanter. Forskning visar att förändring 

tar tid och måste få ta tid för att landa i verksamheten (Blossing, 2003). Att avsätta tid för 

diskussion och fortbildning är något som skolans ledning bör planera in för att möjliggöra 

genomförandet av digitaliseringen av skolan. 

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet sker lärande i alla sammanhang och alla handlingar 

(Säljö, 2010b). Skolan omtalas som en lärande organisation (Sherp & Sherp, 2007). Ärlestig 

(2008) visar att bra kommunikation och bra relation mellan lärare och rektorer är viktigt för 

att kunna åstadkomma utveckling och förändring. Enkätresultatet visar att det finns delade 

åsikter om kollegialt lärande sker, samt om det finns återkommande diskussioner om hur 

digitala verktyg och resurser kan användas som pedagogiskt verktyg. Rektorns bild av 

organisationen som en lärande organisation stämmer därför inte helt överens med lärarnas syn 

som framkom av enkätresultaten. 

 

Utifrån specialpedagogiska perspektiv är det enligt det kritiska, relationella perspektivet i 

mötet med lärmiljön som svårigheterna uppstår. Det innebär att lärmiljön måste anpassas efter 

elevers olikheter (Persson, 1998). I anpassningen av lärmiljön kan digitala verktyg nyttjas för 

att främja alla elevers lärande. I enkätundersökning och intervjuer framkom att lärarna saknar 
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kompetens när det gäller kunskaper om hur digitala verktyg används för att stötta elever i 

behov av särskilt stöd. 

 

Specialpedagogens förändrade roll och arbete med ökad digitalisering 

I dagsläget har förändringsarbetet inte inneburit någon märkbar skillnad för special-

pedagogens roll och arbete. En anledning till det skulle kunna vara att förändringsarbetet just 

påbörjats och att kraven på stärkt digital kompetens i läroplanen ännu inte implementerats 

fullt ut. Om specialpedagogen får möjlighet till kompetensutveckling och möjlighet att 

tillägna sig ökade kunskaper om hur IT kan användas i undervisningen, kan specialpedagogen 

i ett senare skede få en handledande roll (Bladini, 2004) så som lågstadieläraren och 

mellanstadieläraren efterfrågar. Det här är en punkt i förändringsarbetet som inte ligger på den 

enskilde individen, utan det handlar snarare om ett utvecklingsarbete som infattar hela 

organisationen där rektor och ledning har ett särskilt ansvar, så som uttrycks i skollagen (SFS 

2010:800).  

 

Enligt Skolverket (2014) ska specialpedagogen stödja lärarna och medverka för att undanröja 

hinder och svårigheter i olika lärmiljöer inom verksamheten. Ett annat uppdrag, skriver 

Skolverket (2014) är att identifiera och anpassa den pedagogiska verksamheten efter olika 

elevers speciella behov. Även Examensförordningen (SFS 2011:186) för specialpedagoger 

säger att specialpedagogen ska utveckla verksamhetens lärmiljöer, samt leda utvecklingen av 

det pedagogiska arbetet för att kunna möta behoven hos alla barn och elever. Special-

pedagogens roll är således att anpassa lärmiljön för eleven, även den digitala lärmiljön, för att 

främja inkludering. För att detta ska vara genomförbart krävs en specialpedagog med kunskap 

om IT och hur IT används på ett pedagogiskt sätt i undervisningen. 

 

Lärare och specialpedagog ser möjligheten att använda digitala verktyg för att kompensera 

brister hos elever genom nyttjande av appar och särskilda program. Enligt skollagen har 

skolan ett kompensatoriskt uppdrag. Skollagen säger att elever som, till följd av 

funktionsnedsättning, har svårt att nå kunskapskraven ska ges stöd som syftar till att så långt 

som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800). Samtidigt ska 

skolan arbeta inkluderande (SFS 2010: 800; Skolverket, 2011). Så som läget är i 

organisationen, ges stöd till elever i behov av särskilt stöd enligt det kompensatoriska 

perspektivet (Nilholm, 2005). Samtidigt finns ett sätt att tänka hos lärare och specialpedagog 

som innebär ett närmande mot det kritiska perspektivet genom att bland annat nyttja den 

möjlighet som digitala verktyg kan ge för att anpassa lärmiljön.  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet är människan sammanlänkad med de artefakter hon 

har att tillgå. Digitala verktyg gör det möjligt för människan att ta sig bortom de gränser som 

de biologiska förutsättningarna sätter upp (Säljö, 2010a). Den fördel som digitala verktyg ger 

kan alla elever i skolan dra nytta av i sitt lärande, men kanske är det särskilt viktigt för elever i 

behov av särskilt stöd. Utbildningen ska utformas så att alla elever ges stöd och stimulans för 

att kunna utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800). För att göra det möjligt att nå så 

långt som möjligt för dessa elever och underlätta för dem i inlärningssituationen, bör digitala 

verktyg användas, samt stöd ges av en specialpedagog med kunskap i IT. Viktigt är också 

samarbete mellan specialpedagog och lärare kring elevens lärmiljö. 

 

Utifrån specialpedagogiska perspektiv är det enligt det kritiska perspektivet (Nilholm, 2005) 

problematiskt att specialpedagogen tar ut eleverna från sin undervisningsgrupp. Resultatet 
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visar att elever i behov av särskilt stöd på skolan ofta arbetar enskilt med specialpedagogen 

eller i mindre undervisningsgrupp. En konflikt finns mellan elevens rätt till delaktighet och 

inkludering (SFS 2010:800; Skolverket, 2011) och det arbetssätt som används när det gäller 

specialpedagogiskt stöd inom organisationen. Risken finns att nuvarande arbetssätt kan leda 

till exkludering, vilket inte överensstämmer med intentioner i skolans styrdokument eller på 

vilket sätt lågstadieläraren önskar att specialpedagogen ska arbeta. Lågstadieläraren önskar en 

specialpedagog som kan arbeta mer med hela undervisningsgruppen för att stötta både elever 

och lärare i reguljär undervisning. 

6. Diskussion    
Syftet med denna studie var att ur ett specialpedagogiskt perspektiv, i en fallstudie, studera 

det förändringsarbete som påbörjats inom en grundskolas organisation, för att skapa kunskap 

om hur förutsättningarna för ökad digitalisering ser ut, efter regeringsbeslut om stärkt digital 

kompetens i skolans styrdokument. Varje förändringsarbete sker i en kontext och genomgår 

olika faser (Blossing, 2003; Angelöw, 2010). Utifrån både pedagogers och rektorns 

beskrivningar uppfattas förändringsarbetet fortfarande vara i initieringsfasen (Blossing, 2003) 

Initieringsfasen ger möjlighet att pröva det nya samt delge varandra erfarenhet. Som rektorn 

uttrycker det: ”Vi är i början av allt kan man säga”.  

 

Det finns för- och nackdelar med olika förändringsstrategier. Tidigare erfarenheter visar att 

toppstyrning inte alltid leder till önskat resultat, vilket bland annat framkom vid utvärdering 

av DOS-projektet (Riis, 1991) Även detta förändringsarbete är en toppstyrd förändrings-

strategi där delaktighet saknas, vilket ofta medför att motivation och förändringsvilja blir låg 

inom organisationen (Angelöw, 2010). Att förändringen är toppstyrd kan visserligen bidra till 

ökad risk för motstånd hos de anställda inom skolan, men vi ser att det i detta fall förmodligen 

är nödvändigt med ett statligt toppstyrt beslut för att påskynda förändringsprocessen mot ökad 

digitalisering. En förändring som påbörjades redan för 40 år sedan och har sedan dess skett i 

långsam takt (Jedeskog, 1996; Skolverket, 2016). Den pedagogiska användningen av digital 

teknik ligger fortfarande på relativt låg nivå i svenska skolor, trots att tillgången till digitala 

verktyg är god (Skolverket, 2016). Nu när digital kompetens skrivits in i skolans 

styrdokument som ett krav finns, enligt oss, möjlighet till verklig förändring. En förändring 

som å ena sidan kan underlätta för elever i behov av särskilt stöd, under förutsättning att 

digital teknik används på ett genomtänkt sätt, där resurserna är specialpedagogiskt planerade 

av lärare med digital kompetens. Detta nämns av lågstadieläraren i vår studie. Å andra sidan 

ser vi, likt studiens specialpedagog, att pågående digitalisering bör ske med viss försiktighet 

och eftertanke. Vi befarar, liksom specialpedagogen, att för långt driven digitalisering kan 

leda till ökad distans mellan lärare och elev, vilket i sin tur kan medföra minskad möjlighet att 

bygga en relation till eleverna.  

 

Vid betraktande av det pågående förändringsarbetet på macronivå (Jedeskog 2007) kan 

konstateras att aktörer utanför skolan dragit upp riktlinjer och satt upp mål för att visa åt vilket 

håll skolan ska sträva i arbetet mot digitalisering. Detta framgår bland annat av influenser från 

EU:s nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, där digital kompetens lyfts fram 

(Europeiska Unionens officiella tidning, 2006), Nationella digitaliseringsstrategin för 

skolväsendet (Regeringskansliet, 2017a), samt de nya kraven i läroplanen (SKOLFS 

2017:11). Frågan om skolans digitalisering handlar därmed inte längre om att vara för eller 

emot digitalisering, utan om att skolans personal ska kunna hantera den pågående digitala 

utvecklingen på ett sätt som är bra för eleverna och deras kunskapsutveckling. På mesonivå 
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(Jedeskog, 2007) ser vi, utifrån enkätsvaren, att lärarna uppfattar att digital teknik ökar elevers 

möjlighet till inkludering, delaktighet och kunskapstillägnande. Enkätsvaren och intervjuer 

visar även att det finns behov av att lära sig mer om hur digitala verktyg kan användas för att 

stötta elever i behov av särskilt stöd. Detta behov framkom hos rektor, specialpedagog och 

lärare. På micronivå (Jedeskog, 2007) uppfattar vi att informanterna gör sitt bästa utifrån de 

förutsättningar som finns för förändringsarbetet, med tanke på undersökt skolas tillgång till 

IT, personalens nuvarande kompetens, tids- och ekonomiaspekten samt organisationens 

struktur. För gynnsam utveckling av förändringsarbetet är det viktigt att det sker på alla nivåer 

inom skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2008), samt att aktörer på macronivå ger de 

förutsättningar som krävs i arbetet för att de på lägre nivå ska kunna genomföra det som krävs 

av högre instanser.  

 

Vygotskij (1978) menar att ett sätt att hjälpa eleven till utveckling är att hela tiden utmana 

barnet genom att forma uppgifter som utmanar och som ligger strax över barnets 

utvecklingsnivå. Enligt Brodin och Lindstrand (2003b) påverkar pedagogers kompetens inom 

IT-området undervisningens form och innehåll. Om digital kunskap brister hos pedagogerna  

uteblir den pedagogiska och didaktiska diskussionen. Forskning visar att det är vanligt 

förekommande att kompetens saknas inom IT i dagens skola (Skolverket, 2016). I detta 

sammanhang ifrågasätter vi hur pedagoger som brister i sin egen digitala kompetens ska 

kunna, på det sätt som Vygotskij menar, utmana elever till utveckling. 

 

Enkätstudien visar att större delen av lärarna anser sig ha tillräckliga kunskaper för att känna 

sig bekväm i undervisningssituationen. Vi frågar oss dock om lärarna har tillräckliga 

kunskaper för att möta kraven i styrdokumentens nya skrivningar. Det vet vi inte med 

säkerhet, eftersom enkäten gjordes i uppstarten av förändringsarbetet och enkätresultatet visar 

att majoriteten av lärarna inte känner till styrdokumentens nya riktlinjer om digital 

kompetens. Lärarna vet med andra ord inte vilken kompetens som kommer att krävas av dem. 

Resultatet skulle därför med stor sannolikhet ha sett annorlunda ut i ett senare skede av 

förändringsarbetet. 

 

Tydligt, däremot, är att lärarna behöver kunskap om hur digitala verktyg kan användas för att 

stötta elever i behov av särskilt stöd. Forsling (2017) visar i sin forskning att implementering 

av digitala verktyg, fortbildning av lärare, samt lärares egna spontana kollegiala lärande gör 

skillnad och leder till skolutveckling på så vis att lärare utvecklar transformationskompetens, 

vilket påverkar möjligheten för lärare att utveckla undervisningssituationer för alla elever och 

även i lärmiljöer som ställer särskilda krav. Här kan man dra lärdomar från tidigare 

digitaliseringssatsningar. Inom ITiS gjordes extra utbildningssatsningar för lärare som 

arbetade med elever som omfattades av olika funktionsnedsättningar i syfte att få kunskap om 

hur IT kan användas i arbetet med dessa elever (Brodin & Lindstrand, 2003a). I det pågående 

förändringsarbetet runt stärkt digital kompetens ser vi för närvarande ingen liknande satsning. 

 

Enligt Håkansson Lindqvist (2015) bör även skolledare öka sin kunskap om IT och själva 

fortbildas för att kunna stötta lärare och elevers användning av digitala verktyg. Vi ser att det 

är nödvändigt att den som ska ansvara för att genomdriva digitaliseringen på skolan har god 

kännedom om pedagogik, olika program och digitalt material för att kunna prioritera vad som 

ska köpas in och vilken fortbildning som ska genomföras. Enligt den nationella 

digitaliseringsstrategin för skolväsendet (Regeringskansliet 2017a) är god beställarkompetens, 

samt kompetens att använda de digitala möjligheterna på rätt sätt viktigt.  
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Brodin (2003a) påvisar att bristande ekonomi ofta utgör hinder för funktionell användning av 

IKT. Rektorn nämner att nuvarande förändringsarbete inte genererar medel från staten, varken 

till teknik eller utbildningssatsning. I undersökt skola finns därför risk att bristande ekonomi 

på liknande sätt kan utgöra hinder för funktionell användning. Skollagen (SFS 2010:800) har 

krav på att elever i grundskolan ska ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig 

utbildning.  

 

Från centralt håll vill vi hävda att Skolverket inte har gett lärare och specialpedagoger 

förutsättningar att nå den kompetens de behöver i förändringsarbetet, då statsbidrag saknas för 

att skolor ska kunna genomföra kompetensutveckling för lärare inom Skolverkets moduler 

gällande digitalisering. Detta har rektorn på skolan uppmärksammat, vilket även gör att rektor 

känner tveksamhet inför skolans anslutning till utbildningssatsningen. I en sådan här stor, 

toppstyrd förändring, som på alla sätt påverkar lärare och specialpedagogers arbete, anser vi 

att statliga medel borde ha tillförts på liknande sätt som staten tidigare satsat medel i skolans 

Läslyft och Matematiklyft under 2000-talet, samt även finansierat projekt som DIS, DOS och 

ITiS (Tallvid, 2015; Riis, 1991; Hylén, 2011). En relevant fråga är därför hur denna stora 

förändring av svensk skola ska kunna genomföras utan att extra statliga medel tillförs 

skolorna. Inte minst med tanke på att ett av syftena med förändringen angående digital 

kompetens anges vara att stärka elevers rätt till en likvärdig utbildning (SFS 2010:800). En 

skola eller kommuns bristande ekonomi bör inte påverka elevers möjlighet att tillägna sig 

digital kompetens. Här kan statliga pengar göra skillnad.  

 

Utifrån specialpedagogiska perspektiv finns både möjligheter och risker med ökad 

digitalisering. En överhängande risk vi kan se med skolans digitalisering är att elever i behov 

av särskilt stöd placeras ensamma framför en skärm och uppmanas till drillövningar, istället 

för att få en differentierad undervisning med specialpedagogisk stöttning. Forskning gällande 

en-till-en har visat att det leder till mer ensamarbete (Håkansson Lindqvist, 2015). En sådan 

utveckling skulle vara särskilt förödande för elever i behov av särskilt stöd, då forskning visar 

att det är de svaga eleverna som får svårast att klara sina studier då de lämnas ensamma. Detta 

kan då istället för inkludering leda till ökad segregering, på liknande sätt som Fleischer och 

Kvarnsell (2015) hävdar. Fleischer och Kvarnsell (2015) påpekar att det inte är tekniken i sig 

som är problemet, utan brist på pedagogiskt stöd. När det gäller pedagogiskt stöd, är en annan 

farhåga vi har, att digital teknik kan komma att ersätta lärar- och specialpedagogtjänster. 

Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (Regeringskansliet, 2017a) anger att 

digital utveckling av skolan ska ske kostnadseffektivt, för att andra centrala delar av 

verksamheten inte ska påverkas negativt. Kostnadseffektivitet utan tillförda medel innebär, 

enligt oss, ofta neddragningar och besparingar inom skolan. Våra åsikter delas av Grönlund 

(2014) som i sin forskning visar att digital teknik medför stora kostnader för skolan och kan 

innebära minskade personalresurser.  

 

Specialpedagogen lyfter fram att det är brist på digitala verktyg och resurser för elever i behov 

av särskilt stöd. Detta i tydlig kontrast till rektorns uppfattning, vilken menar att det finns 

relativt god tillgång till digitala resurser för denna elevgrupp. En reflektion vi gör över deras 

olika uppfattningar när det gäller tillgång, tror vi eventuellt kan härledas till att special-

pedagogen arbetar närmare eleven, samt att specialpedagogen i sin profession på ett tydligare 

sätt kan uppfatta elevernas individuella behov. Specialpedagogen har i sin yrkesroll uppdraget 

att identifiera och anpassa den pedagogiska verksamheten efter olika elevers speciella behov 

(Skolverket, 2014). 
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De nya skrivningarna i styrdokumenten (SKOLFS 2017:11) säger att alla elever ska ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik och utveckla digital kompetens. 

Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt och kritiskt förhållningssätt till 

digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker, samt för att kunna värdera 

information. Dagens barn och ungdomar växer upp i ett samhälle som i stor utsträckning 

präglas av medier och mediekultur och med aktiviteter där föräldrar ofta saknar kunskap och 

insikt. I samhället har det skett en ökning av globalt informationsflöde och delar av det 

demokratiska samtalet sker idag via digitala forum (Ramsten, 2009). För att inte gå vilse i det 

ständiga informationsflödet är det viktigt att barn och ungdomar får övning i att kritiskt 

granska den information som når dem via olika media. Mellanstadieläraren ser här en 

utmaning när det gäller skolans arbete i frågor som rör källkritik och informationshantering. 

Med de nya tilläggen i styrdokumenten gällande stärkt digital kompetens (SKOLFS 2017:11) 

förtydligas att detta är en av skolans uppdrag, som all personal ska arbeta med. 

 

Samtliga informanter berättar i studiens intervjuer att de ser att specialpedagogens roll 

kommer att förändras med tiden, men ingen kan säga på vilket sätt. Specialpedagogen har 

idag en otydlig roll i organisationen och saknar en central roll i förändringsarbetet gällande 

stärkt digital kompetens. Rektorn anger att samarbete sker med försteläraren, istället för med 

specialpedagogen för att söka information om digitala resurser för elever i behov av särskilt 

stöd. Enligt Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2015) kan specialpedagogen ha central 

roll i utvecklingsarbete om IT och specialpedagogik. Utifrån detta bör ledningen, enligt oss, 

se över specialpedagogens roll i organisationen, när det gäller specialpedagogiska frågor med 

koppling till IT och digitala verktyg. Vår uppfattning är att specialpedagogens kompetens 

kunde nyttjas bättre av organisationen, samt att det längre fram i förändringsarbetet vore bra 

att involvera specialpedagogen och göra specialpedagogen ansvarig för utvecklingsarbetets 

specialpedagogiska aspekt. Genom att, som Bladini (2004), se specialpedagogen som en 

förändringsagent, kan ett mer övergripande uppdrag för specialpedagogen i förändringsarbetet 

vara att handleda grundskolans lärare. En förutsättning är emellertid att specialpedagogen 

först ges möjlighet att stärka sin egen digitala kompetens, vilket också specialpedagogen 

önskar. 

  

Sammantaget har vi under studiens gång sett att det till stor del saknas forskning om hur 

digitala verktyg påverkar elevers måluppfyllelse, samt hur digitala verktyg kan användas på 

bästa sätt för att främja elevers kunskapsutveckling i skolans ämnen. I våra ögon är en av 

skolans viktigaste uppgifter att se till att elever når de kunskapsmål som är formulerade. Ett 

frågetecken är därför hur detta nationella digitaliseringsprojekt har kunnat lanseras utan 

evidensbaserad forskning, som grund för skolans arbete. Enligt skollagen (SFS 2010:800, 5 §) 

ska utbildningen baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Glädjande nog ser vi 

emellertid att forskning numera faktiskt skrivits in i den Nationella digitaliseringsstrategin för 

skolväsendet. I den framgår att forskning ska bedrivas för att bidra till ökad kunskap om hur 

digitalisering kan bidra till måluppfyllelse (Regeringskansliet, 2017a). 

 

Framtidens lärmiljö innehåller digitala verktyg. Därför bör även framtidens rektors, lärar- och 

specialpedagogutbildning innehålla inslag om digitalisering och lärande. I intervjuerna 

framkommer att studiens lärare och specialpedagogen ser att specialpedagogens roll och 

arbete kommer att förändras med den ökade digitaliseringen. I framtidens specialpedagog-

utbildning är det därför nödvändigt med inslag av hur IT och lärande hänger ihop och hur IT 
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kan användas i den specialpedagogiska praktiken för att främja inkludering av alla elever. 

Utifrån detta anser vi det viktigt att fortbilda och utveckla den digitala kompetensen hos 

Sveriges alla specialpedagoger. Ett förslag från oss är att en del av Skolverkets moduler om 

specialpedagogik skulle inkludera lärande med digitala verktyg.  

 

Metoddiskussion 
Valet av metod, med enkät och halvstrukturerade intervjuer gjordes därför att vi ville 

undersöka ämnets bredd men även ämnets djup. Den inledande enkäten gav bredden, det hade 

blivit alltför tidsödande att intervjua skolans 17 lärare, med tanke på den knappa tid som fanns 

till förfogande. Med hjälp av inledande enkät kunde vi relativt snabbt kartlägga skolans 

digitala lärmiljö, samt få insyn i verksamheten, vilket var till god hjälp när vi senare 

utformade intervjuguidens frågor. Dessutom gav inte heller enkäten den förståelse på djupet 

som studien krävde. Ett förändringsarbete är en process som ofta lämpar sig väldigt bra att 

undersöka med kvalitativa metoder och därför skulle vår studie gärna kompletterats med fler 

intervjuer för att få en mer heltäckande bild. Inom kvantitativ forskning eftersträvas bredd, 

medan de kvalitativa resultaten tittar på det kontextuellt unika och undersöker den sociala 

verklighet som studeras (Bryman, 2011). 

 

Att vi varit två personer som intervjuat skulle kunna påverka tillförlitligheten (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Men i efterhand har det inte upplevts som om det påverkat resultatet, 

eftersom intervjuguiderna gav tydlig struktur vid intervjuerna. Det som eventuellt kan ha 

påverkat resultatet var att vi ibland ställde olika följdfrågor. Till studiens fördel var också att 

all analys och genomgång av ljudupptagningarnas material har skett gemensamt, det vill säga 

att vi båda har hjälpts åt med att skriva ned valda delar av intervjuerna och analysera 

materialet. Kvale och Brinkmann (2009) använder sig av begreppet reflexiv objektivitet. 

Begreppet syftar på att forskaren bör fundera över sina egna bidrag till produktion av 

kunskap. Då en av oss som genomfört denna studie är bekant med organisationen kan det ha 

påverkat studiens resultat. Ambitionen har dock varit att förhålla sig så objektiv som möjligt. 

Studiens giltighet stärks av att frågor till intervjuer och enkäter provats innan de genomförts. 

Efter teststudierna har både enkäter och frågeguider arbetats om för att vara bättre lämpade att 

använda för studiens syfte.   

 

Förslag på vidare forskning 
I den här studien har vi följt ett relativt nystartat, pågående förändringsarbete, som fortfarande 

uppfattas vara i initieringsfasen. Därför vore det intressant att följa upp förändringsarbetet i ett 

senare skede, för att kunna se hur specialpedagog, rektor och lärare arbetar vidare med stärkt 

digital kompetens, samt hur förändringarna påverkar specialpedagogens roll. Det skulle även 

vara av intresse att undersöka elevernas perspektiv av förändringsarbetet. Elevernas syn på 

förändringsarbetet behövs för en helhetssyn.  
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Bilaga 1 

Enkätundersökning -  Skolans digitala lärmiljö 
 

Jag tillhör arbetslag: 

Lågstadiet, F–3 

Mellanstadiet, 4–6 

Högstadiet, 7–9 

 

1. Jag känner mig insatt i de nya riktlinjerna om stärkt digital kompetens i läroplaner 

och kursplaner. 

a) Ja 

b) Nej 

c) Vet ej 

 

2. I vilken grad anser du att digital teknik i skolan ökar elevernas möjlighet till 

inkludering och delaktighet i skolans inre liv, d.v.s. möjlighet till information, demokrati 

och tillhörighet? 

 

Inte alls 1---------2---------3---------4---------5 I hög grad 

 

3. I vilken grad anser du att digital teknik i undervisningen ökar elevernas möjlighet till 

inkludering och delaktighet i kunskapstillägnandet? 

 

Inte alls 1---------2---------3---------4---------5 I hög grad 

 

4. I vilken grad anser du att digital teknik i skolan ökar elevernas möjlighet att nå 

kunskapsmålen i dina undervisningsämnen? 

 

Inte alls 1---------2---------3---------4---------5 I hög grad 
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5. Vilket digitalt verktyg använder du mest frekvent i din undervisning? (Kryssa i ett 

svarsalternativ) 

a) Dator 

b) Interaktiv tavla 

c) Projektor/kanon 

d) Lärplatta 

e) Smart telefon 

f) Annat___________________ 

 

6. Hur används digital teknik främst i din undervisning?  (Kryssa i ett svarsalternativ) 

a) Informationssökning och källkritik 

b) Kommunikation, ex. bloggar, mail 

c) Skrivverktyg för textproduktion  

d) Programmering 

e) Lärspel 

f) Presentationer  

g) Läromedel 

h) Hjälpmedel för att ge särskilt stöd/anpassad undervisning 

i) Produktion och bearbetning av bild, film, foto och ljud 

j) Annat ______________________ 

 

7. Elever använder en variation av digitala verktyg i sitt arbete, som exempelvis dator, 

lärplatta, smart telefon, interaktiva tavlor, anpassat efter lärsituation. 

a) Ja 

b) Nej  

c) Vet ej 
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8. Eleverna har tillräcklig tillgång till digital teknik för att nå kunskapsmålen i dina 

undervisningsämnen.  

a) Ja 

b) Nej  

c) Vet ej 

 

9. Jag har tillräcklig digital kompetens för att känna mig bekväm i 

undervisningssituationen.  

a) Ja 

b) Nej  

c) Vet ej 

d) Om nej, vad saknar du främst? Beskriv: ___________________  

 

10. Elever i behov av extra anpassningar/särskilt stöd har god tillgång till de digitala 

verktyg de behöver, såväl hårdvara som mjukvara. 

a) Ja 

b) Nej  

c) Vet ej 

 

11. Elever i behov av extra anpassningar/särskilt stöd använder digitala verktyg 

integrerat i den vardagliga lärsituationen. 

a) Ja 

b) Nej  

c) Vet ej 

 

12. Jag har tillräckliga kunskaper om hur digitala verktyg kan användas för att stötta 

elever i behov av särskilt stöd. 

a) Ja 

b) Nej  

c) Vet ej 

d) Om nej, vad saknar du främst? Beskriv: ___________________  
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13. Skolan har en gemensam vision för att kunna arbeta med digitalisering. 

a) Ja 

b) Nej  

c) Vet ej 

 

14. Diskussioner om hur digitala verktyg och resurser kan användas som pedagogiskt 

verktyg är återkommande inslag på lärarnas möten. 

a) Ja 

b) Nej  

c) Vet ej 

 

15.  Eleverna är engagerade i frågor som rör digitalisering i skolans vardag.  Exempelvis 

genom digitaliseringsråd, digitala coacher i klassen. 

a) Ja 

b) Nej  

c) Vet ej 

 

16. I skolan finns nyckelpersoner med särskilt ansvar för IT-pedagogiska frågor och 

uppdrag att fortbilda och stötta pedagogerna i den pedagogiska användningen av olika 

digitala verktyg. 

a) Ja 

b) Nej  

c) Vet ej 

 

17. I skolan används kollegialt lärande för kompetensutveckling när det gäller 

digitalisering. 

a) Ja 

b) Nej  

c) Vet ej 
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18. Övriga reflektioner: 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

 

Vi som skriver detta brev heter Ann-Christin Karlsson och Anna Flank. Vi studerar båda 

Specialpedagogprogrammet vid Umeå Universitet. Under höstterminen 2017 ska vi skriva 

examensarbete om hur skolor arbetar för att möta regeringens krav på ökad digitalisering. 

 

Under året 2017 inleddes arbetet från regeringens sida om stärkt digital kompetens i skolans 

styrdokument, både i kursplaner och läroplaner. Ytterligare ändringar rör skolans personal 

och uppdrag. Syftet är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv studera den förändringsprocess 

som sätts igång i skolans organisation efter de nya direktiven.   

 

Vi är intresserade av att utföra enkätstudier riktade till skolans lärare. Dessutom planerar vi att 

intervjua rektor, lärare och skolans specialpedagog. Detta kommer att ske någon gång under 

veckorna 38 - 39. 

 

Deltagandet bygger på frivillighet och den som deltar kan när som helst välja att avbryta sin 

medverkan. Alla som deltar i vår studie kommer att avidentifieras och materialet behandlas 

konfidentiellt. Studiens resultat kommer endast att användas i forskningssyfte. 

 

Tack på förhand! 

 

Varma hälsningar 

Ann-Christin Karlsson och Anna Flank 

 

annchristin.karlsson@hotmail.se   

anna.flank@gmail.com    

  

mailto:annchristin.karlsson@hotmail.se
mailto:anna.flank@gmail.com
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Bilaga 3 

Intervjuguide lärare 

 

1)Berätta om ditt arbete….    

2)Beskriv hur du använder digital teknik i din undervisning. 

3) Beskriv hur tillgången ser ut när det gäller digitala verktyg för elever. 

4)Vilka digitala verktyg/resurser använder du i arbetet? Beskriv. 

-i undervisningen 

-elever i behov av särskilt stöd 

-för kommunikation  

5)Hur uppfattar du din egen digitala kompetens? 

-styrkor 

-svagheter 

-behov av kompetensutveckling? 

6)Vilket stöd ges idag för att stötta dig i förändringsarbetet? Beskriv. 

7)Vilka tankar har du inför förändringsarbetet? Beskriv.  

8)Vad har det påbörjade förändringsarbetet inneburit för ditt arbete/dina arbetsuppgifter? 

Beskriv. 

-positiva effekter 

-negativa effekter 

9) Vilka möjligheter och hinder uppfattar du med det påbörjade förändringsarbetet? Beskriv. 

10)Vad anser du att organisationen behöver utveckla för att stötta lärarna i förändringsarbetet? 

Beskriv. 

11) Vilka nyckelpersoner uppfattar du finns med särskilt ansvar för IT-pedagogiska frågor i 

förändringsarbetet? 

12)Hur har de specialpedagogiska aspekterna beaktats i förändringsarbetet? Beskriv. 

13)Hur ser du på specialpedagogens roll i förändringsarbetet? Beskriv. 

14) Beskriv hur du tror att arbetet som specialpedagog kommer att utvecklas i och med 

förändringsarbetet?    

-funktionen som specialpedagog i organisationen 

-själva arbetet i praktiken 



73 
 

Bilaga 4 

Intervjuguide specialpedagog 

 

1)Berätta om din funktion i organisationen… 

2)Beskriv hur du arbetar….    

3)Vilka digitala verktyg/resurser använder du? 

4) Hur ser tillgången ut när det gäller digitala verktyg för elever i behov av extra 

anpassningar/särskilt stöd? Beskriv 

5) Berätta hur du uppfattar du din egen digitala kompetens? 

   -styrkor 

   -svagheter 

   -behov av kompetensutveckling? 

 

6) Hur tänker du inför förändringsarbetet? Beskriv. 

7) Hur uppfattar du den pedagogiska personalens inställning till ökad digitalisering i skolan 

och det förändringsarbete detta medför. Beskriv. 

8) Vilka möjligheter och hinder uppfattar du med det påbörjade förändringsarbetet? Beskriv. 

9) Hur har de specialpedagogiska aspekterna beaktats i förändringsarbetet? Beskriv 

10)Vad har det påbörjade förändringsarbetet inneburit för den specialpedagogiska praktiken? 

Beskriv. 

    -positiva effekter 

    -negativa effekter 

 

11) Berätta vilket stöd som ges idag för att stötta dig i förändringsarbetet? 

12) Vilka nyckelpersoner uppfattar du finns med särskilt ansvar för IT-pedagogiska frågor i 

förändringsarbetet? 

13) Vad anser du att organisationen behöver utveckla för att stötta lärarna i 

förändringsarbetet? Beskriv 

14) Hur har dina arbetsuppgifter påverkats som specialpedagog utifrån det pågående 

förändringsarbetet? Beskriv. 

15) Beskriv hur du tror att arbetet som specialpedagog kommer att utvecklas i och med 

förändringsarbetet?    

-funktionen som specialpedagog i organisationen 

-själva arbetet i praktiken 
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Bilaga 5 

Intervjuguide rektor 

 

1) Berätta om organisationen… 

2) Berätta om skolans elevunderlag…    

3) Berätta om din funktion i organisationen…     

4) Vilken typ av digitala verktyg finns i organisationen i nuläget? Beskriv. 

   -vilka elever har tillgång till datorer 

   -vilka elever har tillgång till lärplatta 

   -interaktiv tavla 

   -projektor/kanon 

   

5) Hur används de digitala verktygen i undervisningen? Beskriv.  

6) Hur uppfattar du att lärarnas digitala kompetens är idag? Beskriv. 

7) Hur upplever du att personalen tar emot de pågående förändringarna? Beskriv. 

8) Vilka möjligheter och hinder uppfattar du med det påbörjade förändringsarbetet? Beskriv. 

9) På vilket sätt initierades förändringsarbetet? Beskriv. 

10) Beskriv förändringsarbetets förlopp (organisations-, grupp- och individnivå). 

11) Hur planeras fortsatt arbete med digitaliseringen? Beskriv. 

12) Hur planeras förändringsarbetet att följas upp? Beskriv. 

13) Beskriv vad du anser att organisationen behöver utveckla för att stötta lärarna i 

förändringsarbetet? 

14) Hur har de specialpedagogiska aspekterna beaktats i förändringsarbetet? Beskriv. 

15)Hur ser du på specialpedagogens roll i förändringsarbetet? Beskriv. 

16) Beskriv hur du tror att arbetet som specialpedagog kommer att utvecklas i och med 

förändringsarbetet?    

-funktionen som specialpedagog i organisationen 

-själva arbetet i praktiken  
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Bilaga 6 
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Antal lärare i respektive arbetslag
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Fråga 1.  Antal lärare som anser sig insatta i de nya 
riktlinjerna om stärkt digital kompetens i läroplaner 

och kursplaner
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Fråga 2, Lärarnas uppfattning om i vilken grad digital 
teknik ökar elevers möjlighet till inkludering och 

delaktighet i skolans inre liv

Antal lärare
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Fråga 4, Lärarnas uppfattning om i vilken grad digital 
teknik i undervisningen ökar elevers möjlighet att nå 

kunskapsmålen i respektive lärares undervisningsämne
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Fråga 3, Lärarnas uppfattning om i vilken grad digital 
teknik i undervisningen ökar elevers möjlighet till 
inkludering och delaktighet i kunskapstillägnandet
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Fråga 5, Lärarnas uppfattning om vilket digitalt verktyg 
som används mest frekvent i undervisningen
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Fråga 6, Lärarnas uppfattning om hur digital teknik 
används i undervisningen
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Fråga 7.  Lärarnas uppfattning om huruvida elever 
använder en variation av digitala verktyg anpassat 

efter lärsituation.
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Fråga 8.  Antal lärare som anser att eleverna har 
tillräcklig tillgång till digital teknik för att nå 

kunskapsmålen i respektive lärares undervisningsämne

Antal lärare

Kompletterande uppgifter från de som svarat annat på fråga 6:  

Använder digital teknik främst för att visa instruktionsfilmer (Citat, enkät) 
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Fråga 9.  Antal lärare som anser sig ha tillräcklig digital 
kompetens för att känna sig bekväm i 

undervisningssituationen
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Fråga 10.  Lärarnas uppfattning om huruvida elever i 
behov av särskilt stöd använder har god tillgång till de 

digitala verktyg de behöver
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Fråga 11.  Lärarnas uppfattning om huruvida elever i 
behov av särskilt stöd använder digitala verktyg 

integrerat i den vardaglia lärsituationen

Antal lärare
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Kompletterande uppgifter från de som svarat nej på fråga 12:  

Jag har aldrig fått någon utbildning om detta utan det är något som man som 

lärare får lista ut själv. (Citat, enkät) 

Jag saknar inläst material och programförslag. (Citat, enkät)  

Jag saknar pedagogisk förankring kopplat till specifika digitala verktyg. (Citat, 

enkät) 
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Fråga 12,  Antal lärare som anser sig ha tillräckliga 
kunskaper om hur digitala verktyg kan användas för 

att stötta elever i behov av särskilt stöd
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Fråga 13,  Antal lärare som anser att skolan har en 
gemensam vision för att kunna arbeta med 

digitalisering

Antal lärare
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Fråga 14, Antal lärare som anser att diskussioner om 
hur digitala verktyg och resurser kan användas är 

återkommande inslag på lärarnas möten
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Fråga 15, Antal lärare som uppger att eleverna är 
engagerade i frågor rörande digitalisering i skolans 

vardag
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Fråga 16, Antal lärare som anser att det finns 
nyckelpersoner med särskilt ansvar för 

IT-pedagogiskafrågor och uppdrag att fortbilda och 
stötta pedagogerna

Antal lärare
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Fråga 17, Antal lärare som anser att kollegialt lärande 
anänds för kompetensutveckling när det gäller 

digitalisering

Antal lärare

18, Övriga reflektioner  
Det behövs mer utbildning och kompetenshöjande insatser till lärare för 

nyttjande av digital teknik (citat enkät). 

 

 


