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Abstract
This thesis has created an image of the exchange of information among teachers in the Swedish  
upper secondary school.  The study indicates that  the  exchange of  information seems to be  
limited at all levels and the exchange that takes place outside the own teaching team occurs  
mainly through teachers personal networks. The study also shows barriers that may exist and  
the opportunities that an increased exchange may generate. From the picture that the empirical  
material provides and the theory that is presented a discussion is made around how IT can best  
support the organizational learning in schools. A concrete proposal is that at national level an 
IT platform should be created, which primarily focuses on materials that are created by its  
users and has an open architecture with a single login.

1. Inledning

1990-talet innebar många omfattande förändringar inom det svenska skolväsendet där man 

bland annat lämnade den tidigare regelstyrningen och det introducerades ett decentraliserat 

ansvars- och styrsystem där kommunen som huvudman fick ansvar för att  både utveckla 

skolan  på  lokal  nivå  och  lärarnas  kompetens.  (Carlgren  och  Hörnqvist,  1999)  I  den 

deltagande målstyrning som introducerades ska de professionella i skolan skapa mer lokala 

mål för verksamheten och där de från statens sida satta  målen i kursplaner och läroplaner är 

mer öppna och ofta medvetet tvetydiga. Tanken är att det ska finnas ett utrymme för att ge 

målen ett lokalt innehåll och att  det är lärarna, genom sin professionella tolkningsbas, och 

eleverna som bäst kan avgöra hur målen kan uppnås på bästa sätt i den lokala, unika miljön. 

De nationella målen försöker därför vara neutrala vad gäller stoff och metod men ändå ange 

en viss styrning när det gäller innehållet. (Skolverket, 2003) Styrdokumenten är dock skrivna 

för att utgöra samtalsunderlag och Skolverket pekar på att ingen enskild person kan påstå sig 

ha den rätta tolkningen av styrdokumenten. (Skolverket, 2001)

I  sammanhanget  är  den professionella  tolkningsbasen central.  Styrsystemet  kräver  att 

lärarnas ofta tysta kunskap lyfts till ytan och tydliggörs. En förutsättning för att detta ska 

kunna ske är  bland annat att  det  vid skolorna förs  samtal  kollegor  emellan.  (Skolverket, 

2003) För att en likvärdig bedömning av elevernas resultat ska kunna ske krävs det även att 

rektor  och  kommun  ansvarar  för  att  denna  diskussion  utvidgas  till  både  regional  och 

nationell nivå. På nationell nivå upplevs möjligheterna att skapa mötesplatser som svårare 

vilket  bland  annat  skapar  ett  behov  av  nationella  prov.  Man  ser  dock  att 

ämneslärarföreningar här kan spela en central roll genom att skapa virtuella mötesplatser 

där professionella samtal kan ske. (Skolverket, 2001)

Den nationella kvalitetsgranskningen 2000 pekar på att förändringsarbetets omfattning 

har kraftigt underskattats av stat och kommun där ett orimligt ansvar har förskjutits till den 

enskilda  läraren.  Även  förutsättningar  i  form av  tid  och  fortbildning  har  saknats  för  att 

möjliggöra bland annat det  kontinuerliga  utbyte mellan lärarna som styrsystemet kräver. 

(Skolverket, 2000)
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1.1 Den lärande skolan
Många av de förändringar som skett inom den Svenska skolan har haft som slutmål att skapa 

förutsättningar för att skolan ska kunna bli en lärarande organisation. (Regeringens skrivelse 

1993/94:183) Det finns många olika sätt att se på lärande organisationer. Forskningsfältet 

kan delas in i två övergripande falanger där den ena är mer ingripande, denna del kopplas till 

begreppet lärande organisation där lärande ofta ses som kopplat till planering och förändring 

i en önskad riktning. Den andra inriktningen, som kan kopplas till begreppet organisatoriskt 

lärande, fokuserar mer kring själva processen och förståelse oavsett resultat. (Larsson, 2004; 

Imants, 2003) Larsson definierar organisatoriskt lärande som ”en process där individer i det 

dagliga  arbetet  utvecklar  sin  kompetens  i  samverkan  med  andra,  och  samordnar  och 

integrerar detta lärande till nya handlingsstrukturer i organisationen”. (Larsson, 2004)

Organisatoriskt lärande kan ses som något som ofta uppstår av sig självt och som  en 

naturlig del av ett deltagande i vad som Imants beskriver som communities of practice eller 

praktikgemenskaper.   En  praktikgemenskap  är  en  informell  enhet  som avgränsas  av  att 

medlemmarna delar gemensamma  symboler och aktiviteter och bör därför inte förväxlas 

med formella strukturer såsom arbetslag.  Utifrån detta synsätt blir ledningens möjligheter 

att ingripa mer begränsade. (Imants, 2003)

På  skolnivå  talar  Imants  om  forskning  som  lyfter  fram  vad  som  kallas  professional 

communities  eller  professionella  gemenskaper.  Denna  typ  av  skolor  kännetecknas  av 

högfrekvent interaktion mellan lärare  och där handlandet till stor del styrs av gemensamma 

utvecklingsinriktade normer.  (Imants,  2003) Larsson menar att  skolor kan delas  in i  två 

kategorier.  Den  traditionella  professionsbaserade  skolan  med  hög  grad  av  formaliserad 

uppdelning av ett autonomt arbete.  Organisatoriskt lärande försvåras därmed i denna typ av 

organisation  men  erfarenheter  från  andra  branscher  visar  samtidigt  på  att  det  inte  är 

omöjligt  att  uppnå organisatoriskt  lärande,  trots  en  individualistisk  grund,  om det  finns 

grundläggande strukturer för nära samverkan. (Larsson, 2004) Den verksamhetsinriktade 

skolan kan mer kopplas samman med begreppet professionella gemenskaper. I denna typ av 

skola  så  finns  en  tydlig  vi-känsla  där  centrala  begrepp  är  värderingar,  attityder  samt 

relationer  och  samarbete.  Lärarens  individuella  friutrymme  blir  dock  mer  begränsat  då 

anpassning i större utsträckning måste ske till andra. (Larsson, 2004) 

Imants pekar på två centrala mekanismer som ledningen kan använda för att skapa bättre 

förutsättningar  för  det  organisatoriska  lärandet  inom  skolan.  Den  första  mekanismen 

handlar om styrning av information om kvalitén i organisationens primära processer som i 

skolans fall är utbildningsprocessen och elevers lärande. Den andra mekanismen handlar om 

interaktionen mellan lärare och andra yrkesgrupper i och utanför skolan. Denna mekanism 

pekar på att alla former av utbyte har potentialen till att generera ett organisatoriskt lärande. 

Ett samarbete med att utbyta material för att öka effektiviteten kan vara en sådan källa men 

en  låg  nivå  av  ömsesidigt  beroende  kan  göra  att  det  inte  sker  en  reflektion  kring 

utbildningsprocessen  och  elevers  lärande.  Samverkan  med  en  hög  grad  av  ömsesidigt 

beroende  är  därför  mer  gynnsamt  för  att  skapa  förutsättningar  för  ett  organisatoriskt 

lärande. Imants menar att det i  praktikgemenskaper, både i men även utanför skolorna, sker 
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en interaktion på flera olika nivåer av ömsesidigt beroende och att detta är något som bör 

stödjas. (Imants, 2003) 

1.2 Skola 2.0
Under  1980  och  90-talen  ökade  intresset  för  hur  kunskap  på  bästa  sätt  kan  hanteras  i 

organisationer och ett forskningsfält som benämns Knowledge Management (KM) började 

formas. KM bygger på framsteg som sker inom olika, delvis överlappande, forskningsfält som 

organisationsteori, informationssystem och CSCW1. (Lindgren et al., 2002; Earl, 2001) Inom 

KM så menar en del forskare att man på olika sätt kan se en förändring i den bakomliggande 

kunskapsynen. (Alavi och Leidner, 2001; Larsson, 2004; Ackerman et al., 2003) Man kan till 

exempel se det som att istället för en syn där kunskap ses som ett objekt som kan ansamlas 

och spridas  så ses  kunskap nu i  större utsträckning som ett  tillstånd hos en individ  och 

knuten till en viss social kontext. (Alavi och Leidner, 2001; Ackerman et al., 2003) 

Larsson menar  att  kunskapshantering ur  detta  perspektiv  handlar  om att  både stödja 

lärprocesser och kunskapsspridning. (Larsson, 2004) Informationssystem kan stödja detta 

på  många  olika  sätt.  Vanligt  är  att  använda  samverkansorienterad  mjukvara  såsom 

groupware  och  intranät  för  att  stödja  skapande,  lagring,  överföring  och  tillämpning  av 

kunskap. (Alavi och Leidner, 2001) En central aspekt av den förändrade kunskapssynen är 

dock att de sociala aspekterna av de stödjande informationssystemen har blivit allt viktigare.

(Ackerman et al., 2003; Larsson, 2004) Kombinerat med frågeställningar kring effektiviteten 

av mer traditionella tekniker som E-post, intranät och knowledge management systems kan 

ett behov av utveckling skönjas. Ett behov som av en del forskare och praktiker menar att 

webb 2.0 kan hjälpa till att täcka.  (O'reilly, 2005; McAfee, 2006; Costa, 2009) 

Kännetecknande för webb 2.0 tjänster är  bland annat  att  de  fokuserar  på samverkan, 

interaktion och innehåll skapat av användarna. (OECD, 2009:44) McAfee menar att webb 

2.0  är  digitala  plattformar  på  Internet  som  har  syftet  att  generera,  dela  och  förädla 

information.  (McAfee,  2006)  Costa  rapporterar  om   goda  förutsättningar  för  lärares 

professionella utveckling i en webb 2.0 miljö men menar samtidigt att grogrunden för detta 

är människor som är passionerade och villiga att dela med sig vilket lockar andra till  ett 

liknande beteende. I detta menar forskaren att IT  har en uppgift att skapa ett utrymme som 

kopplar människor samman vilket skapar förutsättningar för  att en praktikgemenskap kan 

bildas där miljön fylls genom  individers aktivitet. (Costa,  2009)

I en rapport från OECD föreslås det bland annat att staten bör byta strategi och fokus från 

”leverans”  till  ”engagemang”  när  det  gäller  nationella  portaler  inom skolan.  Man menar 

bland annat att webb 2.0 ställer ökade krav på att hänsyn tas till lärares åsikter och att det 

utvecklas stöd för innehåll skapat av användarna.  (OECD, 2009)

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att skapa en bild av utbytet av information mellan lärare inom 

den svenska gymnasieskolan och utifrån denna bild samt redovisad teori ge förslag för hur IT 

på bästa sätt kan stödja det organisatoriska lärandet inom skolan.

1Computer Supported Cooperative Work

3



2. Metod

Bakgrunden till mitt intresse för att studera utbytet av information mellan lärare kommer 

från att jag sedan 2004 arbetar som gymnasielärare i en kommun där jag i stora delar är 

ensam om min ämneskompetens. Den upplevda ensamheten i ämnesfrågor har varit något 

som jag sett varit ett problem både för mig och många av mina kollegor i praktiken och få 

lösningar på problematiken har kunnat ses. I studien har jag valt ett angreppssätt där jag 

försökt få en så rik bild av olika aktörers syn på situationen som möjligt. Metoden har varit 

kvalitativ  och induktiv.  Jag har i  metoden tagit  viss  inspiration  från Glasser och Strauss 

”grounded theory” på så sätt  att  jag mellan  varje intervju genomfört  en klassificering av 

resultatet  där  målet  har  varit  att  i  materialet  försöka  hitta  övergripande  teman  eller 

kategorier  samt  ledtrådar  för  den  fortsatta  utforskningen.   På  det  sättet  fyller  varje  ny 

intervju på de tidigare genomförda intervjuerna, vilket Glaser och Strauss anser grundar den 

genererade teorin i empirin. 

Studien är delad i tre delar. Den första delen genomfördes i mars 2010. I studien deltog 

tre lärare, en rektor samt en skolchef. En av intervjuerna med en av lärarna genomfördes i 

Västerbottens län medan övriga intervjuer genomfördes i Norrbottens län. I den första delen 

försökte jag utifrån tidigare erfarenheter identifiera personer med insikt i ämnet. För att nå 

en bredd på lärarnivån intervjuades två mer erfarna lärare och en mindre erfaren lärare. 

Syftet med den första delen av studien var att skapa en bas där det identifieras övergripande 

teman och ledtrådar till vilka aktörer som är viktiga och därför borde intervjuas i del två av 

studien.  Efter att intervjuerna i den första delen av studien var genomförda skedde en mer 

grundlig textanalys där de intervjuades svar slogs samman och  analyserades ytterligare.   

Syftet  med  del  två  av  studien  var  att  öka  förståelsen  för  de  i  del  ett  identifierade 

kategorierna samt att finna ledtrådar till  fortsatt utforskning. Del två genomfördes under 

april  och maj månad 2010.  I  denna del  av studien intervjuades informanter vid följande 

organisationer:  Föreningen  Lärare  i  Ekonomiska  ämnen  (FLE),  Lektion.se,   Region 

Västerbotten,  Mediacenter,  samarbeta.se,  Friskolornas  Riksförbund  och  Regionalt 

Utvecklingscentrum (RUC). Se bilaga 1 för mer information kring dessa organisationer och 

bilaga 2 för den intervjumall som användes vid intervjuerna.  Efter att intervjuerna även i 

den andra delen av studien var genomförda skedde, i likhet med den första delen, en mer 

grundlig textanalys där de intervjuades svar slogs samman och  analyserades ytterligare. 

Del tre av studien var en workshop som genomfördes i maj månad 2010. Vid workshopen 

deltog  nio  lärare  som  tillhörde  samma  arbetslag  vid  en  skola  i  Västerbottens  län. 

Workshopen  skedde  i  samarbete  med  Patrik  Björnfot,  som genomförde  en  studie  av  ett 

system som kan tjäna bland annat som en läroplattform och där det kan finnas möjligheter 

för ett systematiskt utbyte av information. Mitt syfte var på en mer övergripande nivå riktat 

mot  att  ytterligare  öka  förståelsen  för  fenomenet  och  min del  av  workshopen fungerade 

därför även som en introduktion till Patriks del. Workshopen filmades varefter vi gemensamt 

studerade och diskuterade materialet. En mer grundlig analys gjordes därefter enskilt. Den 

intervjumall  som  presenteras  i  bilaga  två  användes  även  som  övergripande  struktur  för 

diskussionen i min del av workshopen.
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2.1 Metoddiskussion
Jag upplever att den tillämpade metoden har  skapat en struktur över datainsamlingen där 

utvecklingen har skett på ett logiskt och metodiskt sätt.  Nya kategorier av möjligheter och 

hinder tydliggjordes under resans gång och ända fram till  sista intervjun. Något som har 

påverkat resultatet negativt är att  inte alla  aktörer, som under studiens gång identifierats 

som viktiga, har kunnat intervjuas. Dels av tidsskäl men i vissa fall har aktören själv valt att 

inte delta.  Något som också kan ses som negativt för resultatet är att vissa intervjuer har 

skett via telefon med högtalarfunktion. Detta har begränsat kvalitén i kommunikationen och 

i vissa fall även försvårat möjligheten att ställa följdfrågor, främst av tekniska skäl. När det 

gäller urvalet i den första delen av studien anser jag att en större spridning och större bas 

skulle vara önskvärd då man kan se avsevärda skillnader i förutsättningarna på lokal nivå. På 

regional  och  nationell  nivå  ter  sig  dock  förutsättningarna  mer  likriktade  och  mindre 

beroende av den lokala kontexten. När det gäller min förförståelse så är den tydligt färgad av 

ett lärarperspektiv. I min analys och i mina tolkningar kan jag inte frigöra mig från denna 

förförståelse men däremot hålla ett medvetet öppet förhållningssätt. Min förförståelse utgör 

dock samtidigt en bas som även underlättar analysen och minskar risken för feltolkningar. 

Man kan även se det som att förförståelsen medför att vissa följdfrågor inte ställs då det rör 

sig om en delad kunskap kring fenomenet vilket i sin tur gör förförståelsen nödvändig att 

tillämpa vid analys  av materialet.   Jag tror att  dessa tankar är  av vikt  när man studerar 

praktiknära forskning.

3. Lärares utbyte av information

3.1 Nuläge
Studiens  tre  delar  ger  sammantaget  en  bild  av  nuläget  på  lokal  nivå  där  det  utbyte  av 

information som sker mellan lärare främst verkar ske vid informella kontakter. Många av de 

intervjuade pekade på att dessa kontakter ofta sker inom någon form av lärarlag.  Många 

pekar även på att ett utbyte sker inom ämneslag och i programöverskridande projekt. Vid 

workshopen lyftes det fram att innan lärarlagen skapades så var det ett större utbyte inom 

ämnesgrupper.  Man  menar  att  det  skiljer  sig  mellan  olika  ämnesgrupper  men  att  rent 

generellt så har ämnesgrupper på sin höjd en träff i månaden där främst administrativa och 

ekonomiska frågor behandlas.  Många av de deltagande vid workshopen upplevde att man 

saknade  ett  större  pedagogiskt  och didaktiskt  utbyte  med anknytning  till  det  ämne man 

undervisar i.  De mer formella kontakterna på lokal nivå verkar ske främst vid olika former 

av möten. Det IT-stöd som verkar främst användas i utbytet på lokal nivå är e-post och vid en 

skola använder man även den lokala lärplattformen för vissa typer av utbyte.

På den regionala nivån ger studien en bild av att utbytet av information mellan lärare är 

begränsat  och  främst  sker  vid  informella  kontakter  inom  lärares  privata  nätverk.  Dessa 

nätverk byggs upp genom en lärares karriär via de kontakter denne får inom och utanför 

arbetet. Det verkar vara svårt att bli upptagen i dessa nätverk vilket försvårar situationen för 

nya lärare.   Ett utbyte sker även vid olika formella  aktiviteter  på regional  nivå i  form av 

konferenser,  kurser,  seminarier  och  utbildningar  samt  nätverk  och  ämnesföreningar. 
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Studien ger en bild av att dessa aktiviteter är sällan förekommande men viktiga då många av 

deltagarna i studien upplever att de kan leda till fortsatta kontakter och öka omfattningen av 

lärares  privata  nätverk.  IT-stödet  på  den  regionala  nivån  består  främst  av  e-post  som 

används inom lärares privata nätverk.  Ett problem som en av de intervjuade här lyfter fram 

är att det kan vara svårt att som avsändare att veta om mottagaren har behov av det material 

som skickas och att man som avsändare inte vill bidra till ett ökat informationsflöde vilket 

gör att mycket av utbytet främst sker efter begäran från mottagaren. Ett behov har lyfts vid 

en ämneslärarkonferens kring en IT-plattform på regional nivå. Samarbeta.se lyfts i studien 

fram som ett framtida stöd i verksamheten. Samarbeta.se är en gemensam lärplattform (lms) 

för hela Västerbottens region där även ett utbyte mellan lärare ska kunna ske.

Den  nationella  nivån  verkar  på  många  sätt  likna  situationen  på  den  regionala  nivån. 

Utbytet sker i en begränsad omfattning och främst genom informella privata nätverk.  De 

organiserade  aktiviteterna  är  främst  utbildningar  och  konferenser  samt  nätverk  och 

ämnesföreningar.  Skillnaden mot den regionala  nivån är att  det fysiska avståndet skapar 

ökade svårigheter. IT-stödet på nationell nivå består till största del av e-post som används 

inom lärares privata nätverk. Men på nationell nivå pekar många även på att det finns vissa 

tjänster  på Internet.  Här nämns främst lektion.se  men även Facebook.   Informanten vid 

lektion.se  menar  på  att  även  om  man  kan  se  konkurrerande  tjänster  så  är  de  i 

storleksordningen  inte  jämförbara  med  lektion.se  som  har  cirka  215  000  medlemmar. 

Informanten understryker dock att samtliga medlemmar inte är lärare utan att alla grupper 

av aktörer inom skolan finns representerade. På lektion.se kan lärare dela med sig av tips och 

idéer i diskussionsforum samt ladda upp och dela med sig av eget lektionsmaterial och ta del 

av andras. När man startade lektion.se fokuserade man på grundskolan vilket informanten 

ser  som  en  av  anledningarna  till  de  stora  skillnader  man  kan  se  när  man  jämför  med 

gymnasienivån  där  tjänsten  i  jämförelse  är  mycket  mindre  utnyttjad.  I  diskussionerna  i 

forumen anser informanten att det ser ut att finnas ett stort behov bland lärarna att bland 

annat  diskutera  ordningsfrågor.  Informanten  tycker  att  det  kan  vara  frågor  som  behövs 

diskuteras utanför det egna kollegiet för att få mer ledning i hur problemen ska hanteras. 

3.2 Möjligheter

3.2.1 Kvalitet, inspiration och idéer
Studien visar främst på en bild av att ett utbyte av information mellan lärare kan leda till en 

kvalitetsökning i  undervisningen genom att läraren får nya kunskaper och inspiration till 

förnyelse,  förändring  och  förbättring.  En  av  de  intervjuade  uppger  att  det  även  ökar 

tillfredsställelsen i arbetet vilket överförs till undervisningssituationen och kommer eleverna 

till del. Informanten vid lektion.se lyfter även fram att när pedagogiskt material tas fram i ett 

samarbete  mellan  lärare  så  får  man  ofta  ett  material  av  hög  kvalité  då  lärarna  har  en 

förståelse för både pedagogik och didaktik. En av deltagarna i workshopen lyfte även fram att 

man normalt inte får besök i eller synpunkter på den pedagogiska gärningen från ledningens 

sida  vilket  ett  utbyte  mellan  lärare  skulle  kunna  till  viss  del  ersätta  då  kollegorna  har 

”brottats med samma frågor dagligen och har kommit fram till bra lösningar”.

6



3.2.2 Likvärdighet och kvalitetssäkring
Många  av  de  deltagande  i  studien  ser  likvärdighet  som en  central  aspekt  av  utbytet  av 

information mellan lärare och många olika synpunkter framfördes i studien.  I workshopen 

framkom det att man i kommunen under 90-talet satsade på möten när det gäller likvärdig 

betygssättning,  både  inom  och  mellan  skolorna.  Man  upplever  inte  att  några  sådana 

satsningar har skett  under 2000-talet.  Flera av de intervjuade vill  se  en skillnad när det 

gäller likvärdighet i undervisningen och när det gäller likvärdighet i betyg och bedömning. 

När det gäller den senare formen av likvärdighet så visade de intervjuade på många olika 

åsikter.  En  av  de  intervjuade  lyfter  fram  att  utbytet  av  information  mellan  lärare   kan 

avhjälpa brister samt fel i undervisningen och på så sätt ge lärarna en ökad säkerhet i sitt 

arbete. En del menade att bedömningen alltid kommer att vara subjektiv i viss utsträckning. 

Andra framhåller att det bör föras en diskussion på högre nivå en den lokala för att undvika 

stora skillnader mellan skolor när det gäller  bland annat betyg och bedömning. En av de 

intervjuade menade att ”Genom att läroplanerna är lite vida, de är inte så detaljstyrda som de 

var för i tiden så då behövs ju de här diskussionerna för att hålla likvärdigheten.” En av de 

intervjuade menade också på att ett avgörande problem är att den likvärdighet som skapas 

genom diskussion är bara gällande för de lärare som deltar i diskussionen vilket kräver att 

samtliga lärare deltar. Även informanten vid ämneslärarföreningen FLE ser det som viktigt 

att alla lärare är med i debatten men att på grund av den begränsade tiden så är detta svårt 

att uppnå på alla nivåer. Informanten menar på att detta leder till att lärarna gör sina egna 

tolkningar  vilket  i  sin  tur  skapar  en  risk  för  att  olika  bedömningar  görs  ”Att  det  finns 

problem ja, det är ju klart att det kan leda till att det blir olika bedömningar på olika skolor i 

olika kommuner.” Informanten menar att en ämneslärarförening kan spela en stödjande roll 

kring detta men upplever att det är skolverkets eller huvudmännens roll  att väcka frågan 

men att man inte har fått sådana förfrågningar riktade till sig.  

En av de intervjuade menade även att ”Det här begreppet likvärdighet finns ju inte som 

kvar längre som en ambition. Inte såsom jag har tolkat styrdokumenten och ännu mindre ser 

jag utav det i den nya kommande.” Informanten menar istället att styrningen i dagsläget mer 

sker genom inspektion. ”Det här med likvärdigheten är inte lika betydelsefull längre .. Man 

avser att genom inspektioner nå en annan typ av, eller nå en likvärdighet och det kan man ju 

ha olika uppfattningar om. Men det är ju nått sätt att driva skolan.”

När det gäller att istället använda mer nationella prov för att nå en ökad likvärdighet visar 

en del av de intervjuade på olika åsikter. Det som upplevs bra med de nationella proven är att 

det kan ge viss riktning i bedömningen, bland annat genom gemensam rättning och rättning 

av varandras elevgrupper,  medan det som upplevs som mer negativt är om de nationella 

proven  skulle  bli  allt  för  styrande  så  att  inte  lärarens  individuella  frihet  bevaras.  En 

informant ser det som att de nationella proven redan idag styr undervisningen i fel riktning 

”Sedan  är  det  många  skolor  som gör  så  att,  ju  större  vikt  ett  nationellt  prov  får  enligt 

nationella  direktiv  desto mer  lägger  man undervisningen för  att  eleven ska klara  provet. 

Målet blir att klara provet inte att lära sig, om det nu finns en motrelation till det och det gör 

det faktiskt.”
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Deltagarna i workshopen lyfter även fram behovet att skapa en nationell provbank. En av 

deltagarna lyfter fram att innan man planerar en kurs så bör man ha tänkt igenom vad som 

ska examineras och att en provbank skulle på så sätt även kunna vara vägledande för själva 

undervisningen. På regional nivå har Region västerbotten tagit fram betygsjämförelse för att 

synliggöra betygsskillnader i övergången mellan grundskola och gymnasie.

3.2.3 Effektivitet
I  studien  kan  olika  aspekter  kring  effektivitet  skönjas.  Dels  verkar  effektivitetsökningen 

grunda sig i att man bygger vidare på varandras arbete och en av de intervjuade menar att ett 

ökat  utbyte  skulle  innebära  att  lärare  skulle  få  en  bättre  arbetssituation  samt  att  man 

snabbare skulle komma fram till bra arbetsmetoder. En av de intervjuade uttrycker det som 

att det skulle kunna innebära att man skulle ”slippa uppfinna hjulet varenda gång”. En annan 

av de intervjuade uttrycker det på följande sätt ”Att kunna ta del av andras idéer och dela 

med sig av sina egna idéer, det kanske minskar själva arbetsbördan med själva stoffet en del, 

och man kan se, ta del av vad som har fungerat och inte fungerat, så det är mycket utveckling 

och på något sätt kunna få använda tiden mer till kvalité och utbildning och eleverna än till 

att  grotta  i  material,  och  kanske  skapa  eget  material.”  I  workshopen  framkom  det  en 

uppfattning  om  att  den  största  effektivitetsökningen  och  intresset  för  ett  utbyte  av 

undervisningsmaterial finns bland nya lärare och när kurser genomförs för första gången. 

Mer erfarna lärare ser mer till behovet av nya infallsvinklar och kvalitétsförbättring.

3.3 Hinder

3.3.1 Ekonomi
I studien framkommer en syn på ekonomi som ett grundläggande problem som direkt kan 

kopplas till hinder i form av tid. En av de intervjuade lärarna pekar i sammanhanget även på 

att ju längre det fysiska avståndet är desto svårare är det att kunna delta i olika former av 

aktiviteter.

3.3.2 Tid
Tid  kan  utifrån  studien  ses  som ett  komplext  och  grundläggande  problem inom skolan. 

Många av de intervjuade ser tiden kopplat till organisationella problem med prioritering men 

att  tiden  även  är  en  konfliktfylld  fråga  mellan  lärare  och  huvudmän  där  lärarna  verkar 

uppleva att  man arbetar under  stor tidspress och att  möjligheterna att träffas  och ha ett 

utbyte är små även på lokal nivå. En av deltagarna i workshopen menade att då man på lokal 

nivå har svårt att träffas så känns det ännu mer avlägset att ha ett utbyte med lärare på andra 

skolor.   Något  som  flera  deltagare  i  workshopen  upplevde  som  en  stor  frustration  och 

bidragande orsak till tidsbristen är att lärarna, utan ökade resurser, åläggs att kompensera 

undervisning även för bland annat elevernas ogiltiga frånvaro. Från arbetsgivarens sida så 

kan en syn vara att utbytet av information mellan lärare bör prioriteras vilket bland annat 

innebär att det krävs tid för att kunna träffas i skolan samt att tiden i mötet med eleverna bör 

prioriteras. För att arbetsgivarna ska kunna ta ett arbetsmiljöansvar så krävs det att lärarnas 

hela arbetstid kan diskuteras. I dagsläget har lärarna en viss förtroendearbetstid som inte är 

arbetsplatsförlagd. En av de intervjuade menar dock på att en ökning av den arbetsförlagda 

8



tiden skulle ändå inte öka möjligheterna för ett utbyte på lokal nivå då lärarna har lektioner 

vid olika tillfällen. När det gäller att skapa en individuell planering av arbetstiden är flera av 

de intervjuade  överens om att det är en god idé som skulle kunna skapa det tidsutrymme 

som  krävs  men att  den  i  många  fall  inte  har  implementerats  på  ett  bra  sätt.  En  av  de 

intervjuade uttrycker det på följande sätt. ”..sedan så finns det en klassisk bild om du tittar 

på handen så är  den väldigt  orättvis,  fruktansvärt  orättvis.  Ska du göra den här  handen 

rättvis så ska du klyva allting jämst med tummen. Du får det väldigt rättvist, alla befinner sig 

på samma nivå och det är jättejämlikt, det är jättebra men du har en fullständigt obrukbar 

hand och en svag rektor ser väll till att alla har lika mycket”

3.3.3 Organisation
Studien pekar på att det bland annat rör sig om en ledningsfråga där lärare upplever att 

ledningen  främst  fokuserar  på  ekonomiska  frågor  och  inte  prioriterar  pedagogiska  och 

didaktiska frågor. Några av lärarna i studien anser att ledningen bör skapa en insikt i hur 

läget ser ut och vad som behöver göras och påpekar även att ledningen öppet har deklarerat 

att ”medel går före mål”. Den rektor som är intervjuad i studien anser att ansvaret lokalt 

ligger på rektorsnivå och att rektorn bör tillse att det finns förutsättningar men att ansvaret 

för genomförandet ligger hos den enskilda läraren. Den skolchef som är intervjuad anser att 

det är likt en trappa där varje nivå bör skapa förutsättningar för den nivå som ligger under. 

Skolchefen  ser  det  därför  som sin  roll  att   i  sin  tur  hjälpa  rektorerna  att  prioritera  det 

pedagogiska ledarskapet, bland annat genom att underlätta det administrativa arbetet och 

ställa tydliga krav men vill även vända på tankesättet. Skolchefen  menar att man även bör se 

till  vilka  delar  som  inte  ska  prioriteras  då  det  inte  är  möjligt  att  ständigt  lägga  till 

arbetsuppgifter  utan  att  ta  bort  någon  del.  En  av  de  intervjuade  uttrycker 

prioriteringsproblematiken  på  följande  sätt  ”Ligger  det  inte  inom  den  absoluta 

kärnverksamheten så då kanske det tar lite tid, att det blir lite bök runt det, att det kan vara 

ett hinder. .. alltså har man inte uppdraget att det här ska du göra, då blir det någonting extra 

man gör och det är väll lätt att det får komma i andra hand då ”. Flera av de intervjuade anser 

att en lösning på den problematiken kan vara tydliga direktiv.

Organisationshindret  kan  även  ses  som  en  ansvarsfråga  och  där  är  många  av  den 

intervjuade  överens  om  att  det  är  huvudmannen  som är  ytterst  ansvarig.   På  grund  av 

decentraliseringen finns det på regional och nationell nivå  ingen organisation som har ett 

ansvar för utbytet av information mellan lärare utan flera organisationer som har en mer 

stödjande roll vilket också ökar behovet av att skapa stödjande nätverk. En av de intervjuade 

uttrycker  behovet  på följande sätt  ”det  känns ju som ett  gemensamt intresse  för  att  öka 

kvalitén i skolan och att det ska blir rättvist för alla elever, att skapa så bra förutsättningar 

som möjligt och då finns ju några organisationer som är väldigt centrala som vi, Sveriges 

kommuner och landsting,  lärarfacken,   skolledarförbund och så.  Ja,  i  en perfekt värld så 

skulle det finnas ett nätverk som verkligen jobbade med de här frågorna, det kan man ju 

tycka.”  Den problematik som uppstår när det saknas ett ansvar på regional och nationell 

nivå för frågan kan illustreras av ett citat kring ett förslag som uppkom vid en nätverksträff 

där  man identifierat  ett  behov av  att,  med stöd  av  IT,  jobba vidare  och fortsätta  utbyta 
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information. I detta menar den intervjuade uppkommer frågan ”Vem ska ta hand om allt det 

där? Vem ska fixa och det måste vara någon som organiserar. ”

3.3.4 Kultur
Kultur  verkar  utifrån  den  bild  som  studien  skapar  vara  dels  unikt  för  den  enskilda 

arbetsgruppen eller skolan men även avgörande för både omfattningen och kvalitén i utbytet 

mellan lärare. Kulturen kan både ses som ett hinder och ett problem. Dels kan det inom vissa 

nätverk eller skolor finnas en kultur där man inte delar med sig av viss information som till 

exempel kurs- och lektionsplaneringar. En av de intervjuade menar att det kan röra sig om 

prestige och rädsla av att ha gjort fel. Kulturen kan även skapa ett öppet klimat och många av 

deltagarna i studien menar att  kulturen inom skolan håller på att bli allt mer öppen vilket 

ökar  behovet  och efterfrågan  av  ett  utbyte.  I  workshopen pekade  man på att  nya lärare 

kommer in i yrket med andra och större erfarenheter av nätverkande och utbyte som ofta är 

stött av den teknologiska utvecklingen. En av deltagarna menade att utbyte rent generellt 

därför kan vara mer naturligt för nya lärare. En av de intervjuade tror även att när en lärare 

delar med sig av sina idéer och material så kan det även ge en bekräftelse för dess arbete. 

”Jag tror också det här är roligt sätt att få ett accepterande på. Jag menar går du in och tittar 

på din lektion och ser att den är nedladdad två tre tusen gånger, det är ju en kick för vilken 

lärare som helst, för vilken yrkesman som helst inom vad du än gör. Att se att folk använder 

dina tips och dina idéer.”

3.3.5 Marknadsföring
I  studien menade  en av  de  intervjuade  att  det  är  viktigt  att  att  skapa en acceptans  och 

förankring lokalt på skolorna för att underlätta att man på regional nivå kan stödja arbetet. I 

workshopen framkom det att finns en önskan från lärarhåll att få möjlighet och de resurser 

som krävs för att utveckla verksamheten pedagogiskt och didaktiskt men att det är för lite 

protester  från lärarhåll  med tanke på hur man upplever  situationen  ”Det  skulle  behövas 

mycket mycket mer egentligen med tanke på vad vi säger nu. För det förta är eleverna alltid 

frånvarande  mycket  alltså,  vi  har  inga  pengar  och  vi  har  ingen  tid.  Vad  blir  det  för 

någonting?”. I studien framkom även en syn om att det inom skolan finns för lite  kunskap 

om de möjligheter som finns och hur de kan användas. Det framkom även en syn där en av 

lärarna pekade på att även om hon hellre vill se en organisation som skolverket stå bakom en 

elektronisk tjänst så skulle hon bli mer positivt inställd om hon började känna det företag 

som eventuellt skulle driva tjänsten.

3.3.6 Juridik
Många av de intervjuade visar på en osäkerhet när det gäller äganderätten till det material 

som lärare producerar. Lärarna uppfattar materialet som sitt eget medan rektor och skolchef 

verkar ha en mer tvekande inställning. Även om man överlag är positivt inställda till utbyte 

av information mellan lärare verkar en gemensam uppfattning dock vara att lärarna inte bör 

tvingas att dela med sig av sitt material utan att det bör ske på frivillig bas. Den intervjuade 

skolchefen anser även att   samhällsnyttan går före eventuella konkurrensfördelar när det 

gäller  utbytet av information mellan lärare.  Informanten vid lektion.se påpekar att  man i 

deras  tjänst  gör  en  kontroll  för  att  se  att  det  inte  görs  några  uppenbara  intrång  i 
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upphovsrätten  men menar  i  och  med  att  lärarna  har  lämnat  ut  det  egna  materialet  till 

eleverna så är materialet offentligt. 

3.3.7 IT-vana
Många  av  de  intervjuade  ser  IT-vanan  som  ett  hinder  vid  skapandet  av  eventuella 

elektroniska tjänster för att stödja utbytet av information mellan lärare.  En del menar på att 

många lärare inte ser datorn som ett naturligt hjälpmedel. Vid workshopen framkom det att 

på  grund  av  lärares  begränsade  tid  ställs  det  särskilt  höga  krav  på  ett  intuitivt  och 

användarvänligt gränssnitt i programvara som ska användas. Tid saknas till att lära sig hur 

ett system fungerar i detalj.

3.3.8 Kvalité i utbytet
I den andra delen av studien var flera av de intervjuade av åsikten att det är viktigt att nå en 

hög eller önskvärd kvalité i utbytet av information. En åsikt lyftes även om att det i dagsläget 

är  endast  vissa grupper som är aktiva och att  det inte är  en önskvärd nivå på kvalitén i 

diskussionerna och i utbytet i befintliga digitala tjänster. En av de intervjuade uttrycker det 

på följande sätt ”Problemet med många av de här forumen det är att de inte har haft rätt 

mekanismer eller funktioner som gör att det har stimulerat det här utbytet som man faktiskt 

har varit ute efter. Utan det har blivit entusiaster eller dom mest, alltså dom som av ett eller 

annat skäl orkat göra det, antingen för att häva ur sig sin frustration eller dom som verkligen 

vill dra igång någonting men mekanismer för någonting annat har inte riktigt funnits och det 

är  jättetrist”.  En av  de  intervjuade lyfter  dock fram att  det  även krävs diskussioner  som 

bearbetar arbetssituationen men att det sedan gäller att ta diskussionen vidare ” Jag tror dels 

den hära spykvarten, att få tala om eländet kan ju jag också ibland. Men sen när man klarat 

av den delen att faktiskt diskutera sitt jobb och bli utmanad och få komma med idéer och det 

är ju klart att det berikande” 

Informanten vid Regionalt utvecklingscentrum menar på att kvalitén i utbytet beror på 

flera faktorer såsom vem som leder nätverket, vilka som är deltagare samt vilken kultur och 

vilket klimat det är i nätverket. Detta leder till att nätverk i vissa fall kan bli konserverande 

och informanten lyfter här fram att universitet och högskolor kan ha en viktig roll att spela 

då informanten kan se en kvalitetsökning och en ökad livskraft i de nätverk där personal från 

dessa  aktörer  har  varit  aktiva.  En  av  de  intervjuade  lyfter  här   även  fram  att  en 

kvalitetsökning i diskussionerna har kunnat ses på lokal nivå i kommuner där man satsat på 

lärares forskning i praktiken. ”..dom här som forskade ställde helt andra frågor och det blev 

en  helt  annan  djup  och  höjd  i  diskussionerna  i  kollegiet.  Det  kanske  inte  blir  den  här 

utmaningen på de här digitala platserna.”

I  workshopen menade  en av  deltagarna  att  lektion.se  inte  direkt  svarade  mot  dennes 

behov och att  tjänsten därför  inte  används systematiskt.  Många av deltagarna menar att 

lektionsplaneringar endast kan användas som inspiration till den egna undervisningen och 

måste göras till sitt eget. Även det material som man själv har tagit fram måste anpassas till 

den enskilda elevgruppen och den unika situationen. Man ser därför ett större behov av mer 

övergripande planeringar samt test och provmaterial som på ett bättre sätt kan ge ledning i 
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undervisningen. Man menar dock att behovet kan skilja sig för nya lärare och om en kurs 

genomförs för första gången.

3.4 Framtida utveckling
I  studien skapas en bild av en vilja  till  förbättring av dagens situation och många av de 

intervjuade pekade på att det krävs att man kan hantera hindren, främst i form av tid och 

pengar. En uppfattning som lyftes fram var att staten bör tillse att skolan får mer resurser 

eller  att  man går in med riktade medel  för  att  stödja  arbetet  med utbyte av information 

mellan lärare. Något som av vissa av de intervjuade även diskuterade var möjliga framtida 

organisatoriska förändringar såsom förstärkning av den regionala nivån.

Flera av de intervjuade pekar samtidigt på att man kan komma långt med de resurser och 

den teknik som finns redan idag och att elektroniska tjänster på Internet ses som en mer 

framkomlig väg än utökandet av fysiska möten. En av de intervjuade menar att det skulle 

behövas en tjänst liknande Facebook. ”Ja liknande, nej inte Facebook, men liknande forum 

då,  plattform”,  ”det  skulle  kunna  fungera  likadant  med  ett  informationsutbyte  inom  ett 

nätverk då av biologilärare”. Många av de intervjuade understryker dock att även fast digitala 

mötesplatser kommer att skapa möjligheter så kommer de ändå inte helt att ersätta behovet 

av fysiska möten. 

4 Diskussion

För att skapa goda förutsättningar för det organisatoriska lärandet inom skolan talar Imants 

om  två  mekanismer.  Den  första  mekanismen  handlar  om  styrning  av  information  om 

kvalitén i utbildningsprocessen och elevers lärande. Det som denna studie funnit kring detta 

är Region Västerbottens arbete med betygsjämförelser. Mer studier inom detta område vore 

önskvärt. Resonemanget kring hur IT kan stödja det organisatoriska lärandet kommer i det 

fortsatta  att  främst  röra  den  andra  mekanismen,  interaktionen  mellan  lärare  och  andra 

yrkesgrupper i och utanför skolan.

Givet att skolan är en institution som syftar till individers lärande så får kunskapssynen 

mer synliga konsekvenser än i någon annan typ av organisation. Kunskapssynen bildar både 

grunden,  väggarna  och  taket  för  verksamheten.  Forskningen  pekar  på  att  givet  en 

kunskapssyn där kunskap ses som ett objekt som kan lagras  och enkelt  överföras så blir 

tankarna kring hur man på bästa sätt organiserar och ger stöd åt verksamheten en annan än 

om kunskap ses som ett tillstånd hos en enskild individ där kunskapen är knuten till den 

sociala kontexten. Skolan får en helt annan roll att spela och IT får då en helt annan typ av 

organisation att stödja.

Larsson  talar  om  två  skoltyper.  Den  professionella  skolan  och  den 

verksamhetsorienterade  skolan.  En  tanke  kan  vara  att  den  professionella  skolan  är 

verksamhetsorienterad. Synen på verksamheten är bara en annan och dess organisation och 

arbetssätt reflekterar denna tanke. Man kan dock även resonera kring om kunskapssynen är 

homogen  bland  de  som  arbetar  inom  skolan  men  organisationen  har  uppenbarligen  ett 

mycket väl rotat minne och strukturer som är svåra att förändra.  Vill man nå någon form av 
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beständig  förändring  inom  skolan  så  bör  nog  detta  grunda  sig  i  en  grundläggande  och 

kontinuerlig  diskussion kring kunskapssynen på alla  nivåer  inom skolväsendet.  Sker  inte 

denna diskussion inom skolan är det nog inte heller meningsfyllt att föra diskussioner kring 

skolutveckling,  skolförbättring  eller  IT-stöd  i  verksamheten.  Paradoxalt  pekar  studien 

mycket för att IT kan utgöra en del i lösningen för att öka dessa diskussioner.

I  den fortsatta  diskussionen kommer den tidigare  beskriva synen av kunskap som ett 

tillstånd hos en individ och knuten till en viss social kontext att tillämpas. Denna syn verkar 

inte heller vara helt oförenlig med den kunskapssyn som den senaste skolreformen bygger 

på. Synsättet sätter även en fokus på kulturella, kognitiva men kanske främst sociala aspekter 

vilket gör att synsättet även kan kopplas till bland annat konstruktivism och sociokulturell 

teori som är  vanliga synsätt inom svensk skola.

Studien pekar på en bild av nuläget där utbytet av information främst sker på lokal nivå 

men även på denna nivå tycks utbytet vara begränsat och främst fokuserad kring det egna 

arbetslaget. En fråga som man kan ställa sig är ett arbetslag liktydigt med det som beskrivs 

som  en  praktikgemenskap.  Jag  tror  att  det  kan  vara  ambitionen  bakom  en  sådan 

organisationsförändring  men  det  som  avgör  är  i  vilken  utsträckning  medlemmarna  i 

gemenskapen  deltar  i  den  gemensamma  praktiken.  Gymnasieskolan  är  en  relativt 

specialiserad skolform som ofta kräver djupa ämneskunskaper av lärarna vilket i sin tur kan 

leda  till  avgränsning i  arbetet.  Detta  gör  i  min mening en samverkan,  med hög grad  av 

ömsesidigt  beroende,  över  ämnesgränserna  nödvändig  för  att  en  praktikgemenskap  ska 

kunna  bildas  och  därför  något  som  bör  stödjas  på  lokal  nivå.  Även  samarbete  inom 

ämnesgrupper och programöverskridande samarbete över flera arbetsgrupper lyfts i studien 

som utvecklingsområden på lokal nivå. 

Svårigheter när det gäller att fysiskt träffas är något som lyfts på samtliga nivåer. Tiden 

lyfts ofta fram som en bristande resurs. På en lokal nivå kopplas problematiken bland annat 

till att det är svårt att anordna möten då deltagarna har svårigheter i att kunna synkronisera 

arbetsscheman och skapa nödvändigt  utrymme.  På regional  och nationell  nivå så  skapar 

tidsaspekten ännu tydligare svårigheter till fysiska möten. Detta talar för att en IT-lösning 

kan förbättra situationen avsevärt då en sådan lösning inte påverkas av dessa aspekter i lika 

stor utsträckning. I studien framkommer även att IT har potentialen att lösa många problem 

men att  den inte  kan ersätta  det  fysiska mötet.  Detta  är  något  som samtidigt  skapar  en 

utmaning.

Det IT-stöd som lyfts fram i studien kan ur olika aspekter ses som otillräckligt. Studien 

visar  bland  annat  på  att  det  finns  en  viktig  social  och  teknisk  begränsning  i  e-post. 

Avsändaren vill inte sända information som av mottagaren kan bedömas som onödig eller 

störande. Därför kräver detta att mottagaren först skickar en förfrågan. Denna förfrågan kan 

dock först skickas efter socialisation i ett privat nätverk. En relation bör sedan tidigare vara 

skapad mellan individerna. För att denna koppling ska kunna ske så måste parterna kommit 

i  kontakt med varandra,  antingen direkt eller indirekt.  Svårigheter att fysiskt träffas talar 

som ovant nämnt för en IT-lösning. 
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Att på den lokala nivån använda lärplattformar för utbyte verkar lovande. En fundering 

som man dock kan lyfta är om man på lokal nivå når en kritisk massa för att utbytet ska 

kännas  lönsamt  för  deltagarna,  till  exempel  inom ämnesgrupper.  På  många  skolor  inom 

gymnasieskolan i Sverige finns det lärare som är ensamma eller näst intill ensamma om sin 

ämneskompetens.  Tankar  om  att  nå  en  kritisk  massa  borde  även  vara  relevant  för 

plattformar på regional och nationell nivå. 

När det gäller plattformar på nationell nivå så lyfter visa av de intervjuade funderingar 

kring kvalité  i  utbytet.  Man upplever  att  diskussionerna  inte ligger  på en önskvärd nivå. 

Socialisation är viktigt för att en grupp ska formas. Lika viktigt är det att föra arbetet vidare. 

Studien pekar på att samarbete med universitet  och högskolor kan vara fruktbart  i  detta 

avseende. Experten eller forskaren kan  i diskussionen tillföra nya perspektiv som rör om i 

befintliga tankesätt. 

En viktig punkt som både studien och forskningen visar på är att utbytet kan ske utifrån 

olika motiv.  Forskningen pekar på att samverkan med en hög grad av ömsesidigt beroende 

är mer fördelaktigt för det organisatoriska lärandet. Studien visar dock på en något komplex 

bild.  I  skolans  värld  omsätts  inte  ökad  effektivitet  direkt  till  ökad  produktivitet  utan 

resulterar snarare i frigjord tid. Tid som i sin tur kan användas i till exempel samverkan.  IT-

stödet bör i skolans miljö därför inte premiera någon form av utbyte över en annan.

I likhet med den studie som OECD presenterar föreslår jag att det skapas en nationell 

plattform  som främst fokuserar kring material som är skapat av dess användare, däribland 

lärare.   Jag upplever att den bild som skapas i studien tydligt pekar på att det är staten som 

bör ta detta ansvar.  Dels för att komma runt problematik kring olika huvudmän; Dels för att 

det  inte  verkar  fruktbart  att  lägga  ett  lokalt  ansvar  för  specifika  processer  som  kräver 

aktivitet på nationell nivå; Dels för att säkerställa att det skapas förutsättningar för- och att 

det sker en verksamhet som är riktad mot att skapa nationell, regional och lokal likvärdighet 

i undervisning och bedömning; Men kanske den viktigaste orsaken är att man genom detta 

tydligt visar att man prioriterar och ser lärares och skolans utveckling som viktig. 

Den praktiska implementationen bör ta hänsyn till det som i studien noterats men i övrigt 

föder  studien  även  en  mängd  tankar  och  intressanta  reflektioner,  två  av  de  viktigaste 

redovisar jag här.  Då studien visar på en bild av att det inom skolans område finns många 

aktörer,  både inom offentlig-,  social-  samt privat sektor och på nationell-,  regional-  samt 

lokal nivå,  med vitt skilda intressen och motiv så bör implementationen av IT-plattformen 

vara så öppen som möjligt. Den bör tillåta att andra aktörer och användarna själva kan skapa 

moduler eller applikationer som tillför IT-plattformen ny funktionalitet. Att aktörerna under 

paraplyet av en gemensam inloggning samt gemensam miljö kan synliggöra och göra sina 

resurser tillgängliga.

Om staten inte ser ett ansvar i frågan vore det önskvärt att det nätverk av aktörer, som 

diskuterades i studien, formas och tillser att plattformen implementeras. Oavsett vem som 

gör det så förtjänar lärarna och skolan goda förutsättningar för att kunna skapa en bättre 

arbetsmiljö och bättre arbetsmetoder. I det kan nog IT spela en större roll än man tror.
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Bilaga 1

Kort organisationsbeskrivning:

Föreningen Lärare i Ekonomiska ämnen (FLE) är en ämneslärarförening för lärare i bland 

annat ekonomi, handel och administration. Föreningen har cirka 1100 medlemmar och dess 

verksamhet består bland annat av att  man tillvaratar medlemmarnas intressen, ger ut en 

tidning samt tillhandahåller en nationell utbildning en gång om året men även mer regionala 

aktiviteter.

Lektion.se är en internetbaserad idébank med bland annat lektionstips och forum där lärare 

kan utbyta idéer och undervisningsmaterial.  Lektion.se har idag cirka  215 000 medlemmar.

Region  Västerbotten  är  ett  organ  för  kommunal  samverkan  och  som  har  det  regionala 

utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Region Västerbotten är en sammanslagning av det 

tidigare  kommunförbundet  och  vissa  verksamheter  som  tidigare  varit  kopplade  till 

Landstinget och Länstyrelsen.  

MediaCenter i Västerbottens län är en del av Region Västerbotten och har som uppdrag att 

bland annat tillhandahålla en service som förser dess medlemmar med undervisningsmedia 

samt att vara en resurs inom skolan när det gäller IT och media.

Samarbeta.se  är  ett  projekt  som  ligger  inom  ramen  för  Mediacenters  verksamhet. 

Samarbeta.se är en gemensam lärplatorm (lms) för hela regionen. 

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för utbildning och barnomsorg i enskild 

regi och har cirka 850 medlemmar. Friskolornas riksförbunds verksamhet fokuserar kring 

att tillvarata medlemmarnas intressen och stödja deras verksamhet.

Regionalt  Utvecklingscentrum  (RUC)  är  en  enhet  inom  lärarutbildningen  vid  Umeå 

universitet som är en samverkande enhet mellan lärarutbildningen och skolorna i regionen.



Bilaga 2

Intervjumall och övergripande teman för workshop

Bakgrund:

Fråga: Beskriv kortfattat er organisations verksamhet och er roll i organisationen.

Nuläge:

Fråga: Hur uppfattar ni att utbytet av information mellan lärare sker i dagsläget på lokal, 

regional och nationell nivå inom gymnasieskolan?

Möjligheter:

Fråga: På vilket sätt upplever ni att utbytet av information mellan lärare är viktigt och vad 

skulle man kunna uppnå genom att öka utbytet av information mellan lärare inom 

gymnasieskolan?

Hinder:

Fråga: Vilka hinder upplever ni att det  kan finnas för att öka utbytet av information mellan 

lärare inom gymnasieskolan?

Framtida utveckling:

Fråga: På vilket eller vilka sätt ser ni att man kan öka utbytet av information mellan lärare 

inom gymnasieskolan?


