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Abstract 

Today there are many studies that have shown positive results in the treatment of ICT at an 

early age. The focus of the studies vary, and they target everything from the actual 

implementation of teaching resources in ICT, to student performance with ICT support. 

Regardless of  the amount of studies on the subject, there is no precise strategy for how to 

implement, working with ICT, integrate ICT in different subjects, utilizing the hardware and 

software that is or how it will eventually respond to new technologies. This work will there by 

focusing on trying to develop a basis for further research and hopefully in the future to develop 

an ICT strategy at a national level. 

In order to provide a basis, a comparison was made of ten different schools. The schools were 

entered into a table showing the similarities and differences . To put a framework to this 

strategy, the  teachers' own education "PIM" was included to set the limitations for the school 

education. It was revealed early in the work that a large divergence between schools and after te 

processing of the data collected, the recommendation was to try to get schools to start from a 

common basis. The hope is that the results between the schools in the future will be measurable, 

when one sees how students assimilate and learn on the same basis instead of having to have a 

lenient when students learn differently to all schools. The study will also get some key pillars to 

build a functioning ICT strategy. 
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1. Inledning 

Tack vare datorn är eleven inte längre lika bunden till läroböcker och man låter istället 

eleverna enkelt söka och använda sig av aktuell information, som de sedan kan presentera 

med hjälp av olika program. Personalen har fått verktyg som avlastar deras arbete, då främst 

inom det administrativa och över lag har man fått positiva resultat. Det finns dock problem 

inom införandeprocessen, användningen och uppföljningsarbetet, främst inom pedagogik- 

och fortbildningsområdena. Datorer har implementerats utan att användaren fått någon 

fullkomlig utbildning. Man vill använda sig av datorn inom fler områden och i större 

utsträckning än vad man gör idag, men tids- och pengabrist på skolorna medför att 

förändringarna går långsamt. (Lindén, A. Möller Norén, E. 2006) 

Jag har alltid tyckt att skolan ligger lite efter i tiden när det kommer till teknik och 

användandet av teknik. Det är någonting jag tänkt på, till och från under en längre tid. Det 

sträcker sig till när jag själv var en liten knatte och gick i skolan. Jag kände redan då att jag 

vaknade i framtiden. Vi hade en dator hemma vi kunde utföra simpla uppgifter med och 

spela enklare spel. Till vår tv-apparat fanns alltid vårt tv-spel kopplat och jag rörde mig då i 

en ultramodern värld. Efter att ha vaknat och ätit frukost var det dags att färdas tillbaka i 

tiden. Med vår Volvo 240 kombi for vi tillbaka minst tio år i tiden och anlände till skolan. Vi 

elever fick sätta oss vid träbänkar och skriva av vad lärarna hade noterat på svarta tavlan med 

papper och penna. I lektionssalen fanns ingen teknik. Vad vi hade var en timma i veckan där 

vi blev presenterade för datorer som vi fick öva oss på för att ta datorkörkortet. 

Datorkörkortet fick man om man klarade av några simpla övningar som till exempel att 

skriva en text, öppna ett mail och rita en bild i ett ritprogram. När skolan var slut plockade 

föräldrarna upp mig och tog mig tillbaka till framtiden där jag kunde röra mig i realtid. Jag 

växte upp, men känslan av att skolan aldrig växte upp finns fortfarande kvar.  

På jakt efter fler som kände som jag, kom jag av en slump in på skolverkets egen blogg – 

som de kallar för ”omvärldsbloggen”. Utifrån ett IT perspektiv skriver Stefan Pålsson (läs mer 

i kapitlet Bakgrund) om hur IT påverkar skolan och skillnaderna mellan skolor från hela 

världen. Efter en mycket intressant läsning, fastnade jag vid ett stycke under rubriken 

”Tankar om lärandets framtid” (2012) där de intervjuade forsknings- och utvecklingschefen 

för Vittraskolorna:  

 

”Det framgick också väldigt tydligt att afrikaner, asiater och latinamerikaner är 

mycket intresserade av hur skolsystemen, undervisningen och lärandet ser ut och 

fungerar i Nordamerika och i Europa – men att de flesta i vår del av världen varken 

är särskilt kunniga om eller intresserade av dem, tillägger Ante Runnquist. Den 

utveckling som vi har uppnått under tvåhundra års industrialisering har de kommit 

ifatt på fyrtio, femtio år.  De är även angelägna om att samhällsutvecklingen ska 

rulla vidare, eftersom de är smärtsamt medvetna om hur alternativen ser ut. Detta 

kräver att de skapar ett utbildningssystem med en undervisning och en lärandesyn 

som är anpassat efter dagens förutsättningar. 

- Under samtalen på Harvard var det uppenbart att pedagoger i västvärlden ofta 

betraktar sig som fångna i ett utbildningssystem som de inte kan förändra, säger 

Ante Runnquist. Och det är inte bra, eftersom det innebär att vi kan skylla på 

systemet istället för att ta tag i problemen och hitta lösningar. Istället borde vi ha en 

mer konstruktiv diskussion kring hur skolan fungerar, och vad vi kan göra för att få 
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in den digitala utvecklingen och dagens samhälle i undervisning och skolvardag på 

bra sätt. 

I den internationella utbildningsdebatten talas det mycket om behovet av att 

kreativitet och entreprenörskap blir viktiga delar av skolans undervisning. 

Kunskaper och färdigheter – och förmågan att utnyttja dem rätt – kommer att vara 

det allra främsta konkurrensmedlet framöver. Det kräver att vi har en god förståelse 

av hur världen ser ut och att vi analyserar vilken roll som vi kan spela i den globala 

samhällsutvecklingen.” (S. Pålsson, 2012) 

 

Jag var således inte ensam om hur jag såg på dagens skola, utan det är ett så pass stort 

problem att pedagoger i västvärlden ser på skolan precis som jag gör. 

Men vad kan man göra för att förbättra dagens rådande situation? Vart ska man börja?  

Personligen skulle jag se det som en bra start att börja med att förena Sveriges skolor, 

tillsammans kan vi hjälpas åt att ta oss vidare mot ett framtida lärande. Att man har 

gemensamma utgångspunkter och en gemensam strategi, kan vi även utvärdera och utveckla 

tillsammans. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera upplägget inom skolornas IKT-plan/-strategi samt 

jämföra skolornas olika IKT-planeringar/-strategier. Sedan med en jämförelse mellan dessa 

skolor ta ut viktiga punkter för en IKT-strategi på en nationell nivå för att låta eleverna verka 

i en jämlik och statusfri miljö som sedan kan förbättras då den får mätbara resultat. 

 

1.2 Frågeställning 

Kan man med en jämförelse mellan olika skolor ta fram en grund för optimal informations- 

och kommunikationsteknisk strategi för grundskolan?  

 

1.3 Avgränsning  

Jag har valt att begränsa mig till grundskolan, där första mötet med IKT sker och jag anser 

personligen att dagens ungdomar har potential som överstiger dagens krav som ställs inom 

just datorhantering. Vad är det som sätter gränserna idag? Lärarnas kompetens, 

ungdomarnas engagemang eller kanske ledningens direktiv? För att linda in lärarnas 

kompetens i studien kommer jag även ta med deras egen grundutbildning, “PIM”, för att se 

om någon skola kräver mer från lärarna än vad deras grundliga kompetensutbildning ger 

dem och/eller om eleverna får ta del av alla delar från lärarutbildningen. För att analysera 

ledningens direktiv, har tio fördjupningar för tio olika skolor i olika kommuner utförts. Om 

dessa tio skolor visar exakt samma resultat kommer det utföras fler fördjupningar, för att 
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fastställa att alla skolor utför sin strategi på likadant vis, men till en början kommer det vara 

begränsat till antalet tio.  

1.4 Disposition 

Först kommer en beskrivning om hur arbetet har sett ut och hur ståndpunkterna formades 

allt eftersom arbetet pågick. Efter det kommer en kortfattad presentation över vad en IT-

strategi är, hur det ser ut i skolan idag i Sverige, hur det ser ut i skolan runt om i världen och 

sedan en kort version över vad PIM står för och vad det är. Efter detta kommer resultaten 

från fallstudierna samt vad analyserna genererade fram för ståndpunkter över vad man borde 

ta med i en IKT-strategi på nationell nivå. 

Slutligen, efter en diskussion, fastställs en rekommendation över vilka av ståndpunkterna 

som är, enligt mig, viktiga att ta med i en IKT-strategi. 
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2. Metod 

3.1 Empiri 

Via litteraturstudier kring dagens skola och IT-strategi i en ospecificerad form, tillsammans 

med en forskningsöversikt, skapades ett ramverk som kommer följas under fallstudier av 

skolornas offentliga handlingar och redovisningar, samt av lärarutbildningen PIM.  

Litteraturen som analyseras är tidsenlig och genomarbetat. Då litteraturen är modern och 

följer dagens hantering av IKT i skolan ger det en rättvis bild över hur det ser ut idag och man 

kan utifrån detta ta ut punkter för förbättring.  

Innan dessa punkter kan tas ut måste man även se till hur klassrummets relationer 

påverkas, samt se till hur mycket förkunskaper läraren har för att lära ut. Relationerna i 

klassrummet påverkar hanteringen, och lärarens kunskaper sätter ett tak för hur avancerad 

tekniken kan vara som de i sin tur ska lära ut. Därför är själva strategin definierad och belyst, 

samt att lärarutbildningen PIM har analyserats för att skapa en ram att förhålla sig inom. 
 

3.2 Tillvägagångssätt 

Arbetet introducerades med en kvantitativ sökning via sökmotorn ”google.com” med 

sökordet ”skola ikt plan” för att få ett slumpmässigt urval av olika skolors IKT-planering, 

vilket jag sedan tog de tio första skolor som visade sig för att inte ta hänsyn till om det var 

privata skolor eller kommunala. I och med att IKT-planeringar är offentliga handlingar, 

fanns det hundratals att välja från – även det bidrog till valet att ta de tio första. Varför det 

skulle vara just tio stycken skolor, var för att jag hoppades på att det skulle räcka för att se om 

det fanns någon skillnad mellan skolorna. Även om det skulle vara en väldigt liten skillnad 

skulle den bli nämnvärd om det var det enda som stack ut från mängden. Om det inte skulle 

finnas någonting som skilde skolorna från varandra, skulle det istället i sin tur påvisa att 

detta arbete skulle vara meningslöst, då det redan skulle finnas en universell strategi för IKT.   

Med hjälp av litteraturen insåg jag hur komplex situationen egentligen är. Man måste se 

till alla rådande relationer, dels mellan alla bidragande faktorer i klassrummet och dels hur 

det i sin tur påverkas och påverkar ledningen. Det blev ett uppdrag i sig att förstå hur dagens 

situation ser ut och hur visionerna ser ut för framtiden. Med hjälp av Skarin (2010) och 

Pålsson (2012) fick jag en helhetssyn som kom att påverka mina slutsatser. De diskuterar hur 

det ser ut idag på skolorna och belyser svårigheterna i att ta in teknik från olika aspekter. De 

är enade om att IKT genererar positiva resultat, men diskussionen ligger vid hur man ska 

använda sig av tekniken för att få de bästa resultaten. Det tillsammans med lärarutbildningen 

PIM gav en tillbyggnad för ramen av hur mycket resurser det finns, i form av kännedom för 

teknik, och satte därmed ett tak för hur avancerad tekniken kan vara.  

3.2.1 Att hitta mönstren 

Efter att ha valt ut skolorna utfördes första analysen av hur skolans IKT-strategi såg ut. Den 

skola som analyserades först var Härryda kommuns grundskola. Utifrån hur de hade 

utformat den strategin skrev jag upp några alternativa punkter som jag skulle kunna utgå 
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ifrån, när jag analyserade de andra skolorna. Det första som slog mig när jag analyserade 

skola nummer två, Kungsbackas grundskola, var att de var väldigt olika. Både till 

utformningen av strategin och vad de valt att fokusera på. Redan då behövde jag göra om de 

punkter jag valt att leta efter. Efter att ha analyserat två skolor till, Kalix och Lunds, var det 

bara att tänka om och försöka att se vad skolorna hade för målsättning och därigenom se vad 

som var det absolut viktigaste. Då det var många olika svar, valde jag att korskontrollera 

alternativa punkterna jag valt ut, med lärarnas utbildning (PIM). Tanken var att lärarna 

måste få kunskaper om vad de ska lära ut och det läraren måste lära sig tidigt är nog mest 

troligt vad som är det viktigaste. Tyvärr krävde inte alla skolorna någon form av 

lärarutbildning inom just IT, medan några tyckte att det var väldigt meriterande ju längre 

lärarna hade kommit i denna utbildning och några skolor krävde att sina lärare minst skulle 

ha klarat av allt till steg 3. PIM består av 10 steg, men de flesta skolorna nöjde sig med om 

läraren hade klarat de 3 eller 5 första stegen. Utifrån detta konstaterande kunde ramen för 

hur avancerad nivå av tekniken börja ta form. 

Med PIM i tankarna tog jag bort alla mina punkter och började om från början. Jag hade 

planer om drömscenarier där bland annat ungdomar som är sjuka eller skadade fortfarande 

kan delta under lektioner så de inte hamnar efter – eller om eleven helt enkelt vill ha tillgång 

till föreläsningar och/eller lektioner för att kunna se dem fler gånger för att friska upp sitt 

minne. Istället för att försöka hitta IT-lösningar för detta blev fokus istället att försöka se 

vilken målsättning skolorna hade satt för vad eleverna ska klara av vid en viss ålder/årskurs. 

Kalix och Sölvesborg blev bra exempel för de krav som ställdes på eleven. De visar en tydlig 

målsättning som både läraren och eleven kan utgå ifrån. Denna målsättning tillsammans 

med skolorna visioner visade på vad som var möjligt och vilka ramar jag skulle förhålla mig 

till. Det fick mig även att tänka på de skolor som inte hade någon riktigt plan för IKT och lät 

det bli en av punkterna – om de har en tydlig plan. Det visade sig att några skolor visste exakt 

vad de ville, nu och flera år fram. Medan andra skolor inte ens hade en plan för hur de skulle 

implementera IT. I sådanna specifika fall utgick jag ifrån tanken att de skolorna måste ha 

tillgång till någon form av teknik, men av någon anledning inte nämner det i deras planering. 

Efter att ha analyserat samtliga skolor, hade ett tydligt schema bildats över vad jag letade 

efter. Börja med att se vart de står idag och fortsätta med att se hur de har gått till väga för att 

komma dit, se vad de ska göra den närmaste tiden framöver och slutligen se hur långt deras 

visioner sträcker sig. Alla skolor skiljde sig åt, vilket resulterade i att jag tog den som kommit 

längst och satte det som start. Att man då skulle ha det som utgångspunkt att alla skulle 

komma i fas för att sedan gemensamt kunna ta sig vidare.  

Utöver att analysera varje enskild skola valde jag även att utforma figur som kan påvisa 

hur man ska fokusera och hur viktigt det är att alla deltagande bitar ska få lika stort 

utrymme. Alltså, om man enbart lägger fokus vid själva implementeringen – att elever ska få 

mycket verktyg, kan man missa att lärarna också måste få vidare utbildning för att kunna lära 

ut inom just detta. Den skulle dels hjälpa mig med att ta ut viktiga ståndpunkter och dels 

synliggöra hur jag ser sambandet i skolan och därigenom kunna påvisa vikten vid att försöka 

hitta en balans. Det är balansen mellan Eleven, IKT och Lärare. 

Med hjälp av Wang och Woo’s figur, Skarins forskningsöversikt, Pålssons blogg, min figur 

och analyserna var tanken med att utforma denna tabell, att försöka hitta en grund med 
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utgångspunkter som alla skolor ska ha som mål att kunna sätta ett ”JA” för varje punkt. Om 

man utifrån denna tabell skapar en strategi för IKT på nationell nivå, får man med det mest 

grundläggande strategi som uppfyller kraven från skolans sida, man låter lärarna få utmanas, 

utvecklas och testa sin fulla potential, man får resultat som blir mätbara som man sedan kan 

ställa mot andra skolor för att få en mer rättvis bild, det blir ett statusfritt argument vid 

inskolning och alla elever får samma utbildning oberoende av bakgrund, geografisk placering 

eller ekonomi - vilket i sin tur ger en jämlik utbildning. 
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3. Bakgrund 

Att implementera teknik till skolor är en komplex situation som kräver goda förkunskaper 

innan man kan göra någon utsago. Då för att bryta ner själva implementationen i mindre 

segment, delas bakgrundsarbetet in i olika delar. Först måste själva strategin definieras. 

Själva innebörden för strategi kan variera, vilket gör det viktigt att påvisa vilken form av 

strategi som kommer att användas. Strategin visar vilken bana arbetet ska ta. Den behöver då 

en grund att starta ifrån, vilket gör det viktigt att kunna se till hur det ser ut idag på skolorna. 

Sedan visar lärarutbildningen hur avancerad tekniken kan vara för att pedagogiken ska 

kunna fungera. Därför kommer detta kapitel att gå igenom just dessa punkter för att skapa en 

komplett helhet. Punkterna blir då IT-strategi, IT i skolan, IT i omvärldens skolor samt IT i 

lärarutbildning. 
 

2.1 IT-Strategi 

Ordet strategi är något som används frekvent i denna uppsats och ordet strategi betyder, per 

definition, ”långsiktig plan för att genomföra något” (folkets lexikon, 2012). När vi använder 

oss av ordet strategi till vardags, lägger vi inte mer tanke på det än just den här definitionen, 

plus en egen referensram. Denna referensram av egna preferenser kan skapa en tvetydlighet i 

uppsatsen. I och med att denna uppsats tar upp tolv punkter som bör inkluderas i en strategi 

och inte själva strategin i sig, kommer uppsatsen utgå från samma definition som folkets 

lexikon använder. 

Just att strategi kan betyda olika, är även något man kan lägga märke till om man 

fördjupar sig i olika skolors modeller för IKT-plan/-strategi, då de kan ha stora skillnader 

mellan dem. Den största orsaken till denna skillnad kan bero på vilken ekonomisk situation 

som kommunen och/eller skolan har. Många skolor vill, som man kan utläsa ur tabellen 

(tabell 1), införskaffa mer teknik och kunna ge varje elev en varsin dator – men om man 

lägger alla resurser man har för att rusta upp en skola för bara IT, kan det bli andra områden 

som blir lidande. Exempelvis att man försätts i en situation där man har föråldrade böcker, 

uppslagsverk och utrustning för idrotten. Det är många överväganden man måste göra och 

balansgången mellan upprustning och underhåll är ständigt närvarande. Just därför är det 

viktigt att ha en strategi för hur man ska lyckas genomföra de mål man har satt upp. Man 

lägger upp en plan och sedan en strategi för att lösa planen på så effektivt som möjligt. Det är 

även viktigt då man vill inkludera så mycket som möjligt från ursprungsplanen och slippa 

utesluta någonting för att man inte har tid eller pengar. 

Qiyun Wang och Huay Lit Woo från Nanyang Teknologiska Universitetet från Singapore 

(2007), har förenklat en IKT-strategi som visar inom vilka områden som man främst kan se 

hur IT kommer att användas: 
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Wang och Woo kallar denna figur för ”ICT Integration areas”, och precis som namnet 

avslöjar visar den i stort vilka områden man kommer att beröra om man implementerar 

teknik. Att man då redan innan är införstådd att teknik har en massiv inverkan på skolan, ger 

försprånget att man på förhand kan lägga upp hur man ska hantera tekniken. Denna figur är 

främst för att vägleda lärare, men den visar även att en lyckad implementation inte enbart 

handlar om att få in IT, utan visar även att själva pedagogiken spelar en stor roll. IT, enligt 

figuren, är ett verktyg som ska avlasta och hjälpa läraren i undervisningen.  

Denna figur av Lindström och Pennlert (2006) figur visar samverkan mellan lärare (L), 

elev (E) och utbildnings innehåll (UI): 

 

Figuren visar tydligt relationerna som utspelar sig i ett klassrum och att alla tre delar måste 

få lika stort utrymme. Pil a visar att eleven ska lära av utbildningsinnehållet, med hjälp av 

läraren för att kunna bearbeta UI(där av pil d). Pil c visar att läraren måste ha god kompetens 

inom det ämne denne ska undervisa inom och pil b står för att läraren ska kunna lära eleven 

– men den står även för att läraren ska kunna ta lärdom från eleven. Alla pilar har dubbla 

riktningar, vilket visar vilken symbios lärandet skapar. 
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Det är mycket att tänka på, men man måste inse att IKT kan ha stora förändringar på för 

skolan och man måste även kunna se att IKT borde finnas där som ett naturligt element och 

inte som ett objekt som nyttjas från fall till fall. Om man ser till elev och lärare, har 

pedagogiken däremellan utvecklats under decennier och man jobbar fortfarande för den 

perfekta balansen. Man måste alltså få in teknik för att det ska kunna ske förändring och 

sedan finslipning för att det ska finnas en perfekt samverkan. 
 

2.2 IT i skolan 

Torbjörn Skarin utförde en forskningsöversikt 2010 där han ”undersökte sambandet mellan 

IT-relaterade satsningar/projekt i skolan och elevers resultat och utveckling. De delar av 

elevers utveckling som varit särskilt intressanta är utveckling av betygsnivåer, ökad 

motivation/engagemang, utvecklad social kompetens och e-kompetens samt utvecklat 

nätverkande/samverkan mellan elever kopplat till dessa insatser.” Torbjörn vill alltså se om 

eleven kan generera högre resultat om denne får möjlighet att använda sig av IKT som ett 

verktyg i sitt lärande.  

Skarin utför en forskningsöversikt, där han tar in tio olika studier som visar på en positiv 

utgång när man har tagit in IKT. Fokus ligger för hur man har gått till väga på olika ställen i 

världen och sedan tagit in studier som lyfter fram olika positiva aspekter. Vad som skiljer 

studierna åt kan variera och de tar upp många positiva sidor. Varje studie som gjorts har 

även efterlämnat ett förslag för förbättring eller en fråga om varför man inte tänkt på ett 

specifikt sätt tidigare.  

Skarin sammanfattar studierna till sex huvudargument. De lyder som följande: “Utveckla 

en svensk nationell vision”, “Satsa på forskning och nya studier för mätbara effekter”, 

“tillgång och användning av en dator hemma viktigt”, “Kommunalt ledarskap och lokala 

planer nödvändigt”, Satsa på kompetensutveckling” och “Vidareutveckla det pedagogiska 

arbetet i skolan” (Skarin 2010). I korthet vill man få ut IKT på nationell nivå för att minska 

skillnaderna i klassrummen, oberoende av vilken skola det är. Blir det en standard för 

skolorna, kommer det även bli något som kommer att bestå, annars finns risken att det 

hämmas av lärarnas misstycke för det nya systemet eller att skolan inte har resurserna eller 

budgeten för att kunna nå standarden, vilket kan resultera med att man går tillbaka till det 

system man haft tidigare. Om man lägger upp en standard kan man även därigenom skapa en 

strategi med tydligt ramverk som lärarna kan förhålla sig till. vilket i sin tur skapar likvärdig 

läroform som blir mätbar på nationell nivå, vilket ger en överblick över elevernas 

prestationer. 

Förutom att man vill öka standarden för eleverna i skolan, har man även lagt fokus på hur 

det kan skilja sig mellan de elever som har tillgång till en dator på fritiden mot de som inte 

har tillgång till dator. Man anser att de elever som har tillgång får ett försprång, vilket i sin 

tur skapar en digital klyfta där de utan tillgång inte utvecklar samma kompetens. För att 

minska den digitala kompetensklyftan, måste de som inte har tillgång till dator på fritiden få 

hjälp av lärare. Det sätter krav på lärarna och man anser att lärarnas kompetens idag inte 

alltid är tillräcklig. Man vill därför lägga fokus på lärarnas utbildning och deras resurser. 
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Vart står vi idag då? Skarin skriver att under hösten 2008 genomförde skolverket “en 

större enkätundersökning kring IKT-tillgång och IKT-användning i svenska kommuner. 

Undersökningen omfattade både skolledare/rektorer och lärare i skolorna. Denna 

enkätundersökning var resultatet av ett tidigare regeringsuppdrag avseende kartläggning av 

IKT i svenska skolorna.” (Skarin 2010). Enkätundersökningens resultat visade att behovet för 

implementation av IT var högt och i vissa fall väldigt högt. På några av skolorna hade var 

fjärde lärare tillgång till egen dator och att resten hade delad tillgång till en dator. Även 

eleverna standard skiljde sig markant. Genomsnittet för fristående skolor var 1,6 elever per 

dator och 2,5 elever per dator i kommunala gymnasieskolor. För grundskolan såg siffrorna 

värre ut, där det gick 4,5 elever per dator i de fristående och 6,0 elever per dator i de 

kommunala. Studien visar även att det finns stora skillnader mellan kommunerna.  

Attityden mot IKT som ett pedagogiskt verktyg varierar. Cirka hälften av lärarna på 

gymnasienivå angav att de använde sig av datorn som hjälpmedel under lektionstid varje 

vecka och sex av tio lärare tycker att IT är ett betydelsefullt verktyg. Om man ser till 

förskolelärarna, var andelen som använde sig av IT mindre och mindre än hälften tyckte att 

det var ett betydelsefullt verktyg. Lärarna, över lag, ansåg att datorn är ett gott verktyg för att 

leta information med och att skriva med, men användandet sträckte sig inte mycket längre än 

så. 

Denna forskningsöversikt ligger till stor grund för denna uppsats och tack vare att IKT 

genererar positiva resultat visar att tiden är mogen för en förändring. Inte bara för att IKT 

används till vardags i stor utsträckning, utan även för att fler företag och organisationer 

försöker utvecklas med hjälp av nya tekniska medel, skapar relevans för att ungdomar borde 

lära sig hantera IKT i tidig ålder. Kanske inte teknik i dess råa form, men som ett hjälpmedel 

eller verktyg. Precis som figur 3, att man kan åta ungdomarna vara med att utveckla teknik 

denne vill använda och därigenom låta intresset växa. 

 

2.3 IT i omvärldens skolor 

Stefan Pålsson är verksam som samhällsanalytiker och frilansskribent och bloggar på 

uppdrag från Skolverket och går under beteckningen ”Omväldsbloggare”. Pålsson ”behandlar 

och diskuterar aktuella frågor och problemställningar kring it i skolan, både i Sverige och i 

resten av världen” (http://omvarld.blogg.skolverket.se/om-bloggen/). 

Under slutet av sommaren 2011 var huvudämnet Danmark och fokus låg kring den danske 

regeringens presentation av en IT-strategi på nationell nivå. Strategin innehåller sju 

satsningar inom olika områden, där de bland annat går igenom hur de ska införskaffa 

hårdvara och fördela dem över skolorna och hur man ska skapa plattformar som ska vara 

åtkomliga via internet för både lärare och elever. De har en grundläggande strategi för hur 

infrastrukturen ska utformas och hur den ska förvaltas. 

Den åttonde december 2011 skrev Pålsson under rubriken ”Infrastruktur och undervisning 

måste fungera” och det handlade om en enkätundersökning som genomförts på Folkeskolen, 

alltså den allmänna skolan för barn i Danmark. Enkätundersökningen tar med 501 lärare 

som får besvara frågor kring den pedagogiska IT-användningen i den danske skolan efter att 

den nationella IT-strategin har införts. ”Slutsatsen var, i all korthet, att den tekniska 
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infrastrukturen inte fungerar tillfredställande, och att lärarna i stor utsträckning saknar 

kunskaper och insikter som de behöver för att kunna undervisa på nya sätt som är i takt med 

tidens villkor och krav.” (2011). Det blev en stor diskussion på detta och Pålsson summerar; ” 

Just nu satsar många danska kommuner, precis som här i Sverige, miljonbelopp på att köpa 

in datorer, smartboards och annan hårdvara. Men om det inte finns en genomtänkt 

pedagogisk strategi bakom, finns det en stor risk för att många kommuner misslyckas rejält 

och att pengarna kastas bort. Kasper Koed, IT-didaktisk konsult vid Center for 

undervisningsmidler i Köpenhamn, understryker i en av artiklarna att teknikinvesteringarna 

inte spelar någon roll alls om inte lärarna får den kompetensutveckling som de behöver. 

Anders Bondo Christensen, ordförande i Danmarks Lærerforening, säger i samma artikel att 

det måste finnas en plan för hur tekniken ska användas och vilka mål som ska uppnås. 

Annars är det helt meningslöst.” (2011) 

Den sjunde satsningen, ur strategin, påvisar att skolorna ska under en tid få undersöka 

hur de på bästa sätt ska kunna tillämpa teknik för att utveckla undervisningen. Men tyvärr 

har införandet av strategin skapat mer förvirring än att vara en resurs och tillgång. Det 

Pålsson skriver om att man anser att den danska skolan har gått från en pedagogisk 

verksamhet till ett politiskt. 
 

2.4 IT i Lärarutbildning 

Den 17 november 2005 fick myndigheten för skolutveckling (MSU) i uppdrag att inleda en 

större satsning för kompetensutveckling inom teknik för skolor, förskolor och 

vuxenutbildningar (skolverket.se 2009, mynewdesk.com 2005, pim.skolverket.se 2005). 

MSU ville öka flexibiliteten inom lärande och ansåg att IKT kunde användas som ett gott 

komplement. Man kan med IKTs hjälp samverka mellan olika skolor och organisationer, 

samt att man ville stärka lärarnas kunnande inom IT vilket ger dem en större grund att stå på 

till deras förberedande datorkunskapslektioner. Man skapade då en hemsida som består av 

30 övningar som berör 10 olika interna och externa komponenter inom datorhantering 

(pim.skolverket.se 2012). Denna sida är gratis och riktar sig främst till lärarnas 

kompetensutveckling, men att den även ska kunna användas för vuxenutbildning eller om 

man som privatperson vill ha enklare stöd eller hjälp. Man kallar denna hemsida för PIM och 

det står för Praktisk IT- och Mediakompetens.  

PIM är som sagt uppdelad i 10 olika komponenter. Man vill skapa en bred grund och ett 

intresse för att utvecklas. De 10 komponenterna är; Hantera, Söka, Skriva, Kommunicera, 

Bild, Ljud, Presentera, Planera, Video och Lärresurser. Man börjar väldigt grundligt, 

personen som ska utvecklas känner sig bekväm, sen när man känner sig hemma i sitt 

operativsystem lägger man till fler program och svårare övningar. Vad svårare övningar 

innebär är att man måste använda sig av program man lärt sig tidigare och hur de kan 

integrera med varandra. Övningen i sig behöver inte vara komplicerad, utan det är mer en 

påbyggnad på vad man tidigare lärt sig. 

Man får navigera sig genom enkla bilder och beskrivande texter som avväpnar alla tvivel 

man hade om att man inte skulle klara av att lära sig någonting om datorhantering. Det ligger 

på en nivå som gör det möjligt att även den nyaste av nybörjare ska känna sig trygg och tycka 
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att det känns lätt. Om man nu skulle ha problem med texterna eller att man fortfarande 

känner sig tveksam, finns det även hjälpsamma videoklipp som visar hur man ska gå till väga. 

När man efteråt har kämpat sig igenom alla övningar får man göra ett prov och belönas med 

ett diplom som visar att man har lyckats och är nu utbildad på enklare uppgifter som att 

öppna mail, skriva texter i skrivprogram, söka information på internet till att kunna redigera 

videoklipp och klippa i ljudfiler. 
 

2.5 Sammanfattning 

Strategi är en komplex sak som innehåller och måste ta hänsyn till många variabler. Om man 

ser till en IT-strategi måste man se till de aktuella relationerna, samtidigt som att kunna se 

hur varje relation kan ha olika inverkan på organisationen i stort. Allså om man lägger upp 

hur det ska se ut i ett klassrum, med teknik och pedagogiskt upplägg, påverkar det hur 

ledningen tar nya beslut om vilken ny teknik som ska köpas in. Vad som är viktigt att 

poängtera är att de flesta variabler kan tolkas på fler sätt och ledningen i detta exempel sätter 

även press neråt och tar fram vilken budget som lärarna kan arbeta med. Man lägger då upp 

en strategi för att få mål att gå efter och hur man ska nå dessa mål. 

För att se vart man börjar denna strategi måste man se hur det ser ut på skolorna i 

dagsläget. Man ser då i forskningsöversikten att de tar upp olika aspekter som alla är viktiga 

att kunna fokusera på. Det finns ett önskemål för en strategi på en nationell nivå och man 

kan se många positiva aspekter i just detta. För att sedan kunna hantera problem som kan 

uppstå längst vägen, är det till vår fördel att andra länder har tagit detta ett steg längre. 

Exempelvis har Danmark redan en strategi på IKT-nationell nivå, vilket vi kan lära mycket 

från. 

Slutligen för att ge strategin ramar för vilka verktyg som kan tas in, kan man se till 

lärarnas kunskaper. En lärare kan inte lära mer än vad denna har kunskaper inom, därför 

finns det exempelvis ämneslärare som bara lär ut ett ämne som denne har kompetens för. 

Balancen ligger alltså i ge läraren kunskaper, utbildningsinnehållet tekniska hjälpmedel och 

eleven får då en miljö som denna kan lära sig i. 
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4. Resultat 

För att se hur dagsläget ser ut idag, kommer resultatdelen introduceras med en kort 

presentation över hur skolornas IKT-strategier såg ut på de skolor som togs med i arbetet. 

Det följs upp med vilka slutsatser man kunde ta, utifrån dessa strategier och detta kommer 

även illusteras i form av en tabell samt en figur. 

De fallstudierna som utfördes genererade olika resultat. Om man börjar med att se till 

Härryda kommuns grundskola (2011) ligger fokus för att kunna ge eleverna en IKT 

kompetens och har satsat på att utveckla och införskaffa mer teknik. De har bland annat 

installerat trådlösa nätverk i större skala samt köpt in fler tekniska artefakter såsom 

dokumentkameror, iPads, GPS och ritplattor för utlåning. Man har tydliga mål uppsatta, där 

man vill använda teknik som verktyg och man har en tydlig strategi för att uppfylla dessa 

mål. Man har inte bara fokuserat på att lägga upp mål, utan man har även tänkt kring 

huruvida man ska kunna förverkliga det. Tyvärr finns ingen tydlig strategi som man, som 

förälder eller elev kan följa och se vilken årskurs man ska kunna vad. På det stora hela får 

man känslan av att det är genomtänkt, men att den saknar några detaljer för att göra den 

komplett. 

Kungsbacka kommuns grundskola (2012) har ingen tydlig strategi för själva 

implementationen av IKT, eller en tydlig hänvisning om hur de vill hantera tekniken. Vad de 

istället har fokuserat på att redovisa är hur de ska finansiera själva ett projekt där de vill 

uppgradera skolan och ta in mer teknik. Det är en viktig aspekt, då de inte har särskilt mycket 

teknik i dagsläget – det naturliga steget är att se över sin budget och får den att räcka de 

närmaste åren framåt. 

Kalix kommuns grundskola (2009) är mer heltäckande och redovisar vad eleven ska lära 

sig inom vissa årskurser och vill lägga fokus på hur viktigt det är för eleven att lära sig IKT 

och vill satsa på att teknik ska bli ett ”naturligt verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet” 

(Kalix, 2009:3). Det är en vision som de kommer försöka förverkliga och målet är att alla 

elever ska förses med en varsin dator. Som det ser ut idag har de ett datorlabb, en sal med 

datorer, vilket inte gör det mobilt som de hade önskat och de kan inte integrera alla ämnen 

med teknik. 

Lund (2010) har en heltäckande strategi, som lagt fokus vid själva pedagogiken – men har 

tyvärr inte lagt någon vikt vid att se till lärarnas vidareutbildning. De menar att teknik är ett 

verktyg som kan vända upp och ner på synen av lärande och kunskap. De vill därför försöka 

lära ut denna kunskap. Upplägget är bra och som sagt heltäckande, men om man inte 

vidareutbildar sina lärare eller pedagoger får de problem att kunna implementera ny teknik 

trotts att de har stor vilja för att kunna göra just detta. 

Tyresö kommuns (2009) skolor har en strategi för sig. Innehållet är nästan lika ytligt som 

utformningen och de redogör sakligt vilka grunder de kommer gå efter. De går inte in riktigt 

på djupet av exakt vad de vill göra, men de har lagt stort fokus vid hur de ska kunna förändra 

skolan både på central- och skolnivå. Det vill säga att de exempelvis på central nivå påvisar 

att supporten ska ta hand om underhållningen av tekniken, medan man på skolnivå i det 

läget visar vilka regler som gäller och hur de ska rapportera vidare. De tar tyvärr inte upp 

mycket om pedagogiken bakom själva användningen av tekniken, utan fokuserar alltså på 

teknik som ett objekt. 



17 
 

Sölvesborgs kommun (2011) menar att ”Den digitala världen är en viktig del av samhället 

idag via mobiltelefoner och datorer” (Sölvesborg, 2010:2) och redogör utförligt hur de tänker 

om teknik, vad de har för mål, vad vill ha för pedagogik och hur de ska nå sina mål. 

Sölvesborg har varit så pass grundlig i sin strategi att de till och med har valt att fokusera på 

lärarna och pedagogernas vidareutbildning. Det enda som inte kunde kryssas som ett ”ja” i 

tabellen (tabell 1) var att de inte hade 1 till 1, men har istället satsat på att få in fler varianter 

av teknik och vill att tekniken ska vara anpassad efter deras behov. 

Landskronas (2010) är väldigt saklig och heltäckande. De riktar in sig på vem som 

ansvarar för förvaltning och rektorns roll i sammanhanget. Det är den första strategi som 

visar att besluten kommer uppifrån. Utöver det, har de tydliga mål som de vill uppfylla, samt 

tydliga metoder hur de ska uppnå sina mål. Man vill att teknik ska vara ett naturligt verktyg i 

all verksamhet. 

Hemsjö kyrkskolas (2010) IKT-strategi är i stort sett obefintlig. Tydliga indikationer visar 

att de mest troligt kommer att omarbeta sin strategi – som det ser ut just nu och med deras 

intresse att faktiskt lära ut IKT stämmer inte överens. De tycker att det är viktigt att lära ut 

teknik och att visa eleven hur viktigt det är i dagens samhälle att kunna navigera sig bland 

hemsidor och olika system, men de har inget utstuderat sätt att förverkliga det eller ens några 

mål utsatta. 

Sollentuna kommun (2012) har en övergripande strategi där fokus ligger vid det 

administrativa – vilket handlar om utbildningsverksamheten, användning av olika 

datasystem, e-tjänster, skollagar och nya lärarlegitimationer. Det är en grundlig strategi, men 

som inte visar mer än att exakt än just att de nämner just vad de har inkluderat. De tar även 

upp mål för på lång sikt och har lagt upp en budget för detta. Det är en god strategi som tar 

med de viktigaste elementen för att kunna skapa en strategi och har tänkt igenom hur de ska 

gå till väga för hur de ska förverkliga det. Tyvärr är strategin på en makronivå där man inte 

tar upp hur lektionerna kan tänkas se ut eller hur de ska använda sig av teknik på en 

vardaglig basis. De har många planer hur de ska implementera och förvalta, men inte exakt 

vad de förutsätter vad eleven ska lära sig från tekniken. 

Den sista strategin som analyserades i fallstudierna var Gotlands kommuns (2010) utkast 

till IKT-strategi. De har den mest välutvecklade strategin av alla de som analyserades. De 

introducerar med varför man har IKT i skolan, tar sedan upp deras mål och visioner och 

fortsätter med hur elever och lärare ska gå till väga för att utveckla högra kunskap inom detta 

ämne. De har även insett att pedagoger/lärare kan lära från eleverna och de vill att ”Elever 

och pedagoger planerar tillsammans hur undervisningen skall genomföras och på vilket sött 

som IKT kan stödja inlärningen.”(Gotland, 2010). De tar även upp några konkreta exempel 

på IKT som kommer att implementeras och hur de sedan ska användas. Det är en komplett 

strategi som visar på att de ser IKT som ett naturligt steg att ta skolan till nästa nivå inom 

utbildning. 

Följande tabell sammanfattar de framkomna aspekter som återfinns i de kommunala IKT-

strategierna. Tabellen visar de 10 kommunala strategierna och för varje aspekt är det angivet 

ja, delvis, nej eller inga svar (N/A). Med ja menas att kriteriet för aspekten uppfylls och 

skolan redovisar då att de redan fastställt aspekten som en viktig del samt arbetar med den 

aspekten. Nej innebär att skolan inte uppfyller kriteriet, delvis betyder att skolan har 
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fastställt aspekten som en viktig del av utbildningen men arbetar inte med den, eller har som 

vision att påbörja ett arbete med just denna aspekt. N/A innebär att det inte existerar i 

dokumentet.  
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Tabell 1: Sammanfattning av kommunernas IKT-strategier. 

 

Från ovanstående tabell blev första kolumnen (A) ”Tydlig strategi” – mest för att se om 

skolorna själva visste vad de ville skapa med IT. Hade de mål, delmål och/eller någon form av 

planering som både lärare, föräldrar och elever kunde ta del av för att se om man uppnår de 

utsatta målen och om man i så fall inte når målen se om det finns en plan B där skolan 

strukturerat upp hur man kan ta in olika former av stöd för att lyckas få önskade resultat. 

Skolor jobbar alltid, för många anledningar, mot att eleverna ska nå höga resultat och om de 

inte vet vad de vill, vet de heller inte vad ett lyckat resultat är. 6 av 10 skolor kunde kryssa i 

”JA” för denna punkt. 

Kolumn B, ”1 till 1”, är visionen om att alla elever ska ha tillgång till varsin dator, vilket är 

en modern satsning som många skolor vill ta del av – vilket i sin tur kändes viktig att se om 

skolan deltar i visionen, om de har uppnåt den eller om de ska arbeta mot den. Det var 2 av 

10 skolor som hade uppnåt detta mål, men att det fanns många som ville arbeta för att kunna 

förverkliga det. De två som hade uppnåt det målet skrev väldigt tydligt att eleverna hade 

tillgång till varsin dator och det blev även ett säljande argument varför man ska bli elev på 

deras skola. Av vad man kan läsa i skolornas IKT-planeringar, förstår alla hur viktigt det är 
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att kunna ta del av informationsflödet, kanske inte exakt vad/varför man måste lära sig – 

men att det är ett väldigt hett ämne som, som sagt i sin tur blir säljbart. 

Punkt C, ”Använder IKT-verktyg i undervisningen”, blev en mer ingående punkt i själva 

användandet av IKT. Vare sig skolorna uppnått 1 till 1 eller inte, måste det finnas en 

påbyggnad. Ska de ha varsin dator men bara använda den till två lektioner i veckan eller 

fanns det lektioner som enbart dedikerades för datorhantering. Teoretiskt sett skulle det i så 

fall fungera ekonomiskt bättre om man har en sal tillängnat datorhantering (”dator-sal”). 

Man fick även en god insyn om skolorna låst sig vid att ”IKT-verktyg” enbart tolkas som en 

dator eller om de utnyttjar andra artefakter som exempelvis kameror, filmkanoner eller GPS. 

Det var även intressant att se hur IKT har förändrat själva lektionerna och hur man har 

balanserat så inte all uppmärksamhet går till datorerna utan att man använder det som ett 

hjälpmedel och att man låter själva lektions-ämnet stå i centrum. Hanteringen av artefakter 

ska, enligt min mening, i så lång utsträckning som möjligt likna den hantering som finns på 

olika arbetsplatser där de kommer stöta på samma teknik, för att tekniken inte ska kännas 

främmande och avskräckande. Om de använder teknik i fler ämnen som stöd, täcker det upp 

fler arbetsplatser de kan tänkas hamna på senare i livet. Utöver att avskräcka, är denna punkt 

tillsammans med punkt E, F och I de punkter som delvis tar upp och fördjupar sig i problem 

som den danske IT-strategin stötte på, som vi kan ta lärdom av och förhindra det redan 

innan det hänt. 7 av 10 skolor kunde kryssa i ”JA” för denna punkt. 

Punkt D, ”Plan för införskaffande av IT”, förstärker skolornas vilja att delta i 1 till 1 

visionen och 8 av 10 skolor var väldigt mån om att få in mer hårdvara och mjukvara. Det kan 

bli lite missvisande då 2 av dessa skolor redan hade nått 1 till 1, men att de som redan hade 1 

till 1 hela tiden ville följa de tekniska framstegen och ville få hem nytt när det fanns på 

marknaden skapade ändå relevans för själva önskan att fortsätta att införskaffa nytt. Tanken 

var dock främst att se hur skolorna tänkte vid själva införskaffandet av IT. Vad vill de ha och 

varför. Om skolan inte delar visionen om 1 till 1, kan de ändå exempelvis vilja uppgradera 

sina dator-salar eller ge lärarna mer resurser att utforma sina lektioner med. Förutom att se 

om de vill införskaffa IT kan man även se om de har lagt upp en budget eller en plan för att 

kunna verkliggöra det. Det visar även hur engagerad skolorna är för att följa den tekniska 

utvecklingen. 

Punkt E, ”Har enskilda lektioner för datorkompetens utbildning”, blev punkten för att 

fastställa om de har enskilda lektioner för datorhantering. I och med att tankarna gick 

mycket kring hur mycket skolorna kommer integrera hårdvara i olika ämnen, måste man 

ändå starta med att se hur långt de har kommit idag. Det är dumdristigt att försöka ta fler 

steg i taget än vad det är möjligt. Alltså att man måste börja någonstans och jag ansåg att 

efter man har en plan för att införskaffa, man har införskattat måste man även ha en plan för 

själva användandet. Då istället för att shocka eleverna med att implementera okänd teknik i 

ämnen, som de kanske redan har svårt med, kan man ha kompetensutbildningen separat till 

att börja med. Det är även en viktig punkt för att skapa relevans i denna studie – att jag 

diskuterar mycket kring hur det är idag och vad man hela tiden vill jaga, kan det vara viktigt 

att tydligt visa att exakt såhär är det idag och de här stegen måste man börja med för att 

kunna avancera vidare i ett senare skede. 7 av 10 skolor har idag separata lektioner för 



20 
 

datorhantering och det visar att eleverna redan fått en grund att utgå ifrån vilket i sin tur 

skapar relevans för en diskussion för avancering. 

Punkt F, ”Ser till lärarens kompetensutveckling” fördjupar sig i lärarnas vidareutbildning 

på plats. De flesta IKT-planeringar diskuterar kring själva utvecklingen av IT och hur man 

ska nå olika mål och man har ofta, om inte alltid, eleven i fokus. Självklart vill man ha elevens 

lärande i fokus när det kommer till skolor, men om det ska vara möjligt för skolan och 

eleverna att avancera till mer högteknologiska artefakter eller mer invecklade mjukvara 

måste först läraren kunna hantera det för att sedan lära ut. Det blev en punkt som jag själv la 

stor vikt vid, men det var bara 2 av 10 skolor som ville se till vidareutveckling hos sina lärare. 

Jag ser IKT som ett ämne likt mattematik. Alltså om jag har en mattematiklärare som är 

väldigt duktig och engagerad, kan hen ge fler exempel än vad som står i min lärobok. Om 

denne exempelvis ska lära ut addition kan hen visa med äpplen hur sin hög av äpplen växer 

om man lägger till fler. Alltså om man har en duktig och engagerad lärare för IKT kan denne 

ge lättförståeliga exempel som eleven lättare kan ta till sig, eller enkelt kunna ta ett nytt 

exempel för att kunna anpassa sitt lärande efter elevens intresseområde – för att i sin tur 

skapa ett djupare engagemang från eleven. 

Punkt G, ”Har uppsatta mål för kompetensutveckling”, står för om eleven vet mer konkret 

vad som förväntas från dem. Har de uppsatta mål vad de ska kunna inom IKT för varje skolår 

de går, exempelvis att de ska kunna logga in på en dator och läsa ett mail när de går i årskurs 

två, eller liknande. Det visar på vad skolan anser vara viktigt för eleven att lära sig samt att 

både elev och lärare har en plan att gå efter. Det gör även själva strukturerandet av lektioner 

lättare för lärarna, då de vet vad eleverna ska kunna och de ser om man måste få fler 

lektioner eller om de behöver mer stöd. Hälften av skolorna var tydliga med att punktera upp 

vad som förväntades från eleverna och jag tror att många skolor tycker att det räcker med 

just den biten. Då har man planerat hela elevens skolgång inom IKT och man vet vad denne 

ska klara av. Man får ut resultat som man sedan kan tolka som bra eller dåliga samt man ser 

om man skulle behöva mer stöd på något sätt för att nå målen. Tyvärr är det mycket man 

missar om man bara tänker så här långt. Man tänker inte på att utvecklingen går framåt, man 

ser inte att man kan integrera IKT mer än vad man gör, lämnar inte riktigt utrymme för nya 

tankar och idéer vilket kan låsa en skola till ett tänk att ”det här räcker”. Det är dock en god 

start och arbetet blir enklare med tydlig målsättning. 5 av 10 skolor kunde kryssa i ”JA” för 

denna punkt. 

Punkt H, ”Lyckats nå sina tidigare uppsatta mål för kompetensutveckling”, visar hur långt 

skolan har kommit. Har de redan börjat jobba sig mot mål? Hur nytt är IKT för dem? Om de 

inte har nått något mål, kan det exempelvis bero på att de precis har fått in teknik, att de 

precis har fått budget för att kunna börja implementera teknik eller att de har börjat engagera 

sig i IKT. Om skolan har börjat nå sina mål märker man att de har implementerat teknik och 

att de har både förstått vikten för det och att de faktiskt har fattat tycke för det och vill 

vidareutvecklas. Punkt H tillsammans med punkt D visar även att skolan ser IKT som en 

process som de vill vara delaktiga i, istället för att sluta utvecklas bara för att man når ett 

delmål. 3 av 10 skolor kunde kryssa i ”JA” för denna punkt. 

Punkt I, ”Integrerar datorutbildning med annat ämne”, är en vidareutveckling på punkt E 

– för att förtydliga hur långt man har tagit själva användningen av IKT. Det visar hur 



21 
 

skolorna tar nästa steg i hanteringen av IKT, samt att det även visar förslag för andra skolor 

hur man kan ta IKT vidare. Att man exempelvis på samhällslektionen skapar en tidning i 

klassen där man tar bilder, redigerar dem, skriver artiklar, hämtar information och skriver 

artiklar på vad som händer globalt. Man lägger då om fokus på IKT och ser det som ett stöd 

istället för att det är ett ämne för sig, vilket öppnar för fler möjligheter att ta in IKT till fler 

ämnen då man inte vill ha IKT separat från de andra ämnena. 5 av 10 skolor kunde kryssa i 

”JA” för denna punkt. 

Punkt J, ”Utbildar mer än bara att hantera en dator”, är viktig då förkortningen ”IKT” står 

för mycket mer än bara datorhantering. Mycket av den tekniken som finns idag försöker 

efterlikna programvara som användaren är van vid, vilket gör att de flesta program baseras 

på den layout och funktioner som de mest kända operativsystem använder. Det skapar 

fördomen att man bara behöver lära sig om datorn för att få grunderna för resterande IT-

artefakter. 7 av 10 skolor utbildar mer än bara datorhantering, vilket ger dem ett försprång 

mot de som inte har samma lära. Eleverna har fått testa olika hjälpmedel och 

förhoppningsvis även fått ett intresse för teknik i någon form. Ur en framtidssyn tar eleverna 

med denna kunskap och kan utveckla sina arbetsplatser och implementera teknik som de 

antingen är vana vid eller om de vill utveckla arbetsplatsen. 

Punkt K, ”Får lära sig olika tekniker för kommunikation”, blev viktig att ta med då skolan 

har det som ett mål som de vill uppnå. I skolornas IKT-planeringar skriver de till att börja 

med ”IKT” istället för bara ”IT”. K:et står för kommunikation och skolan ser det som en lika 

stor del att utveckla som att implementera teknik. Många skolor lägger då fokus till att man 

ska ha ett oavbrutet informatonsflöde och skapar då hemsidor eller plattformar där eleverna 

kan gå in för att exempelvis se vad de ska göra under lektionerna, vad de har gjort om de 

skulle vilja kolla tillbaka och vad de har för läxor. Förutom hemsidor/plattformarna har man 

även mer ingående undervisningar om hur man hanterar mail och hur man når lärarna och 

andra elever på fler sätt än mail. Att kunna kommunicera i realtid är något som är högt 

uppskattat hos många både inom sitt privata och professionella . Att exempelvis kunna ringa 

någon för att snabbt kunna förmedla eller informera denne om någonting kan både vara 

viktigt och tidsbesparande. 4 av 10 skolor kunde kryssa i ”JA” för denna punkt. 

Punkt L, ”Har tydligt uppsatt varför eleverna ska lära sig IT”, visar både för eleven och för 

skolan vikten med IKT. Kan man förklara så eleven förstår innebörden av att lära sig är det 

även väldigt tydligt för skolan varför de ska lära ut och man ser inte IKT som ett hinder i 

något sammanhang. Samtliga tio skolor har tydligt uppsatt varför eleverna ska lära sig IT, 

vilket visar att samtliga tio skolor är öppna för att ta in och hantera IKT. Man behöver alltså 

inte sälja in idén om att skolan ska moderniseras eller försöka övertala dem att det är ett 

viktigt ämne som måste tas med i skolgången. Detta blev första och enda punkten som alla 

skolor svarat likadant, vilket även kan tydas som en utgångspunkt där man kan börja själva 

utformningen av en strategi på nationell nivå. Alla vill ha IKT och förstår vikten för det – 

vilket påvisar betydelsen att vidareutveckla skolorna i detta ämne. 

 A B C D E F G H I  J K L 

PI

M 

Ja  Ja  Ja Ja Ja  Ja Ja Ja Ja 

Tabell 2: PIM i förhållande mot skolornas elevutbildning. 
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Alla skolor har, som sagt, en gemensam och tydlig bild av vikten att lära ut IKT för eleverna. 

För att göra detta möjligt visar bland annat figur 2 att lärarna ska vara på samma nivå som 

eleverna. De ska alltså lära eleverna om IKT och för att möjliggöra detta måste läraren i första 

hand vara mer utbildad än eleven. Varför man korskontrollerar lärarnas utbildning är för att 

se om de har baskunskaperna för att kunna lära ut. I de flesta fall så krävdes det inte att 

lärarna skulle ha gått en fullständig utbildning inom PIM, vilket även i sin tur påverkar hur 

mycket de kan lära ut. Vad denna tabell påvisar är att om en lärare slutför en fullständig PIM, 

har de mer kunskaper än vad skolan kräver från dem just nu – vilket i sin tur även kan ta 

skolan framåt och kan då ta sig an mer avancerad teknik. Men som det ser ut just nu, så har 

alltså inte läraren fullständig kompetens, vilket gör att det även sätter gränser för skolan och 

vad eleven kommer att lära sig. Figur 3 visar en tydligare bild över hur stor del läraren har. 

Den visar exempelvis hur lärandet i klassrummet påverkar hela läroplanen. 

Med hjälp av de två figurerna från bakgrundsdelen kunde jag skapa en egen figur som dels 

blev grund för hur jag skulle kunna ta fram de tolv ståndpunkterna och för att kunna 

illustrera hur de hänger ihop:  

 
Om vi ser till nivåläge mikro först: Det är i stort sett Lindström och Pennlerts figur, för att 

man ska få förståelse för relationerna i klassrummen. Tillägget IKT fick en egen ståndpunkt 

då den i detta sammanhang behöver belysas. Pil e står för hur utbildningsinnehållet kan 

avlastas med hjälp av IKT, exempelvis med skrivprogram – men främst i vilket format 

utbildningsinnehållet kan och bör vara i. Skapa plattformar där eleven kan hämta 

kursinnehåll, såsom exempelvis artiklar, schema och/eller litteratur. Pil f är kompetensen 

som läraren besitter och pil i visar att elevens kompetens kan överstiga läraren och kan 

därmed hjälpa läraren – det öppnar för mer avancerade program som exempelvis eleven har 
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privat tillgång, men får nyttja under lektion. Om detta program skulle vara till så pass stor 

fördel, skulle det kunna tas in eftersom. Pil g är vilken mjuk- och hårdvara eleven kommer att 

få hantera samt hur eleven kan påverka vilka mjuk- och hårdvaror de vill använda. Pil h 

fungerar likadant som pil d – de ska båda avlasta för eleven att kunna ta in utbildnings 

innehållet (UI kan även påverka vilken teknik som behövs). Pil z står för hur mycket varje 

lektion på mikronivå kommer att påverka hela läroplanen på makronivå samt hur mycket 

själva läroplanen påverkar varje lektion. Detta betyder att läroplanen exempelvis bestämmer 

för hur mycket IKT som kommer att implementeras samt vilken budget som finns för 

utbildning för lärare. Slutligen finns pilen tid. Tid står för hur det kommer att förändras med 

tiden och därigenom måste skolan vara förberedd på att kunna anpassa sig och ta in ny 

teknik, allt eftersom tekniken utvecklas.  

Man kan se hur denna figur visar alla relationer som utspelar sig på en vardaglig basis, 

vilket därigenom även visar vad som kommer att förändras om man inkluderar IKT. Det man 

kunde se hos de flesta strategier eller planer över IT, var att alla ville implementera teknik. 

De flesta beskrev det som ett verktyg, medan andra såg det ur en mer objektiv synvinkel. Om 

man inte tar med alla relationer som påverkas i en strategi, lämnar man mycket åt slumpen. 

Alltså om man till exempel ställer in en dator i ett klassrum utan direktiv om vem som ska 

använda den eller när den ska användas, blir dess funktion, på en vardaglig-basis nivå, att 

lysa upp rummet – vilket resulterar i en dyr lampa. Denna figur visar att man bör ha en 

heltäckande strategi, för att ta med alla tänkbara aspekter ur själva implementationen för 

teknik. 

Tabellen (tabell 1) redovisar vart vi ligger i dag och visar tydligt att det finns stora klyftor 

mellan olika skolor. Det visar att man först och främst inte kan visa om IKT har någon 

påverkan på elevernas inlärning, då lärarna under andra omständigheter skulle kunna vara 

lika pedagogiskt duktiga och kunna hjälpa eleverna att nå de resultat som visas idag. Men att 

det däremot visar att eleverna får olika mycket kunskap inom IKT beroende på vilken skola 

de studerar vid. I och med att det är stor skillnad mellan skolorna med hur mycket de lär ut, 

kan man inte jämföra varken den individuella prestationen från elevens sida eller hur väl 

skolorna utnyttjar sina resurser. Om alla skolor däremot skulle lära ut exakt likadant, kan 

man se till elevernas prestationer och påvisa att deras resultat är bra eller dålig. För som det 

ser ut idag kan en elev med större resursutbud men som prestera dåligt ändå ha högre 

kompetens inom IKT än en elev som högpresterar med de få resurser dess skola har. 
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5. Diskussion 

Man anser att man föds som ett tomt blad, vilket man genom ett livslångt lärande sakta fyller 

i. Redan 1978 myntade Vygotsky uttrycket ”utvecklingszon” och vi har sedan dess kunnat 

sätta fingret på hur betydelsefullt hjälpmedel är för vårt lärande. Vygotsky menar att man 

med hjälp av en kamrat eller ledare kan utvecklas och klara uppgifter som till en början kan 

vara helt omöjliga. Indirekt menas även att läraren i detta fall även måste vara mer 

införstådd och mer kunnig på ämnet. Det påvisar i detta arbete hur viktig aspekten om 

lärarens kunskap inom IKT är. 2005 stod det även klart för MSU (Myndigheten för 

Skolutveckling) hur viktigt detta var, då vi lever i en snabbt utvecklande värld där IKT är en 

stor grundpelare för samhället. Man skapade då PIM som fick bli lärarnas standard inom 

kompetensutveckling, vilket täcker de mest basiska mjukvaroprogram och de mest populära 

artefakter. 

Teoretiskt sett ligger vi i framkant när det kommer till elevers utveckling inom IKT. Ute i 

den riktiga världen ser det dock annorlunda ut. Det hänger mer för hur viktigt de enskilda 

skolorna tycker att IKT är och med tabellen (tabellen 1) kan man utläsa att de ser IKT på 

olika sätt. 

Vad man kan utläsa ur tabellen (tabell 1) är att de som har en tydlig strategi även har en 

mer genomtänkt strategi som innehåller de flesta av punkter. Man försöker se IKT som en 

process som är under ständig utveckling och man försöker vara en del av den processen och 

ha öppna armar för vad framtiden har att ge. Vad som dock är väldigt viktigt att poängtera är 

att samtliga skolor/kommuner har en tydlig uppfattning varför eleverna ska ta del och lära 

sig om IKT. Datan som inhämtades blir då av paradoxal betydelse, när några av skolorna 

förstår innebörden av hur viktigt det är, men att man i några av fallen inte fokuserar på det. 

Det är som att ha ett problem man vet om, men inte gör någonting åt det. 

Klyftorna är dock väldigt stor mellan skolorna, vilket visar sig redan på punkt B ”1 till 1”. 

På några av skolorna har eleverna tillgång till egen dator, på några skolor får eleverna samsas 

om de resurser som finns och sen har vi några skolor som inte redovisar hur det ser ut på 

skolorna. Vad som däremot inte stod med i skolornas offentliga handlingar var hur modern 

deras utrustning var. Det antyder alltså inte att de skolor som har uppfyllt 1 till 1 arbetar med 

den modernaste tekniken.  

Förutom att eleverna ska ha tillgång till varsin dator ska de även ha andra resurser de kan 

få ett större spektra av teknik som de har fått testa. Tabellen (tabell 1) visar att några skolor 

inte har 1 till 1, men de har resurser för att eleverna ska få fler apparater. Det kan helt enkelt 

vara en budgetfråga där styrelsen för skolan har tagit beslutet att det är bättre att eleven ska 

få ett större utbud än varsin dator. Om man inte kan integrera datorn i alla ämnen som 

undervisas, är valet att införskaffa ett större sortiment som eleven kan röra sig inom av större 

vikt. 

De flesta skolor/kommuner hade dock förstått vikten i IKT och majoriteten har skaffat sig 

en plan för att införskaffa IKT, både som hård- och mjukvara. Det är särskilt intressant då 

variationen för hur mycket IT som redan existerade på skolan kunde vara markant, men att 

intresset fanns hos de flesta att skaffa mer. De som redan har vill ha mer och de som inte har 

vill införskaffa. Det detta arbete saknar är dock fältstudier för att kunna fastställa skicket av 
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den hårdvara som finns ute på skolorna samt vilka program som används och i hur stor 

utsträckning man använder programmens fulla potential. 

När man ställer alla skolor/kommuner mot lärarnas utbildning, ser man att man inte har 

försökt använda sig av lärarnas fulla potential, vilket i sin tur leder till att eleverna inte får 

utvecklas till deras fulla potential. Vad som bör tilläggas är att de flesta skolor inte hade 

lärare som gått igenom PIM-utbildningen i sin helhet, utan bara utbildat sig till hälften av 

vad den har att erbjuda. Redan där utesluter vi möjligheten att kunna föra kunskapen vidare 

till eleverna och det kan även bidra till skillnader mellan skolorna på nationell nivå. Av de 

skolor som granskades var det ingen av dem som led av total avsaknad från IKT, men det 

skulle även här behövas fältstudier för att se hur engagerade skolorna är och hur integrerat 

IKT är med de redan existerande kurserna. Några skolor kan rentav ta för givet att man 

använder sig av till exempel datorer för skrivuppgifter vilket gör att man inte känner att det 

är nämnvärt när man redovisar hanteringen av IKT-artefakter. Ett gott tecken är att man kan 

se i ansökningar för lärarposter, är det meriterande med PIM och annan IKT-kompetens. 

När det kommer till att lära ut hade de flesta skolor enskilda undervisningar inom IKT, 

men det fanns inte alltid en specifik plan för hur mycket eleverna ska lära sig under vissa 

årskurser, exempelvis i årskurs ett ska eleverna lära sig att logga in på en dator. Det fanns 

dock några skolor som hade en tydlig och specifik plan för i vilken årskurs eleverna ska nå 

vissa nivåer inom IKT-kunskap. Men de i sin tur varierade markant: några skolor/kommuner 

ansåg att en tredjeklassare ska kunna logga in på en dator och öppna ett mail, medan andra 

ansåg att man i den åldern ska kunna redigera bilder som de lägger in i andra program. 

Genast där ställer man sig många frågor kring varför det inte är likadant överallt, men det 

kan vara enkelt besvarat: vissa skolor har inte råd, då budgeten är olika mellan kommunerna. 

Vad som däremot inte behöver kosta mycket men som inte alls är särskilt belyst är 

strategin. Många skolor nämner de problem de har för att införskaffa exempelvis hårdvara, 

men nämner knappt alls hur de ska lösa problemen eller räkna med nästa steg, hur de ska 

använda sig av tekniken om de faktiskt löser sig. Man har som tanken att slänga in vad man 

får tag i och sen att problemen antingen löser sig själva eller att man tar allt som det kommer. 

Det ser inte jag som hållbart i längden. Man kan då inte lägga upp tydliga mål för hur mycket 

eleven ska lära sig eller lägga upp vad lektionerna ska inkludera. Vad som gör detta ännu mer 

svårt att begripa är att det finns mycket studier kring hur bra IKT är och hur essentiellt det är 

för eleverna att lära sig i ett tidigt stadie. 

Torbjörn Skarin påvisar många exempel i sin forskningsöversikt över de positiva 

aspekterna inom IKT. Forskningsöversikten komprimerar även de studier som finns idag till 

ett väldigt bra häfte, där man kan hämta de olika aspekterna som diskuteras idag. Vad man 

kan utläsa från dessa summeringar från de olika aspekterna är att de alla tycker att man ska 

fokusera på IKT och försöka implementera IKT i så stor utsträckning som möjligt. Men trotts 

att det diskuteras på många nivåer och alla aspekter blir sedda, står utvecklingen av en fullt 

god strategi stilla. Många av skolorna har fått skapa sina egna strategier medan andra skolor 

försöker uppnå de mål som satts, dels från EU och dels vad MSU la upp som standard 2005. 

Med detta kan det medfölja stora skillnader mellan skolorna och elevens framtidsutsikt. 

Beroende av hur engagerad eleven bli i IKT, kommer denne även välja sin vidareutbildning 

baserad på vad som verkar mest lockande. Det känns då dumt att några ska känna sig 
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obildade nog för att välja att utbilda sig inom IKT, eller avstå val där man kommer ha mycket 

kontakt med avancerad mjuk- eller hårdvara. Det är ju trots allt med eleven man skapar 

framtiden. 
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6. Rekommendation  

För att alla skolor ska kunna tillhandahålla eleverna samma information och kunna lära ut på 

samma avancerade nivå, krävs det även att lärarna på nationell nivå får gå samma utbildning 

och fullfölja dem lika långt. Idag är inte det fallet: att det finns en bra utbildning som täcker 

det mesta (PIM), men att inte alla lärare behöver slutföra den i sin helhet. Om man stärker 

upp de komponenter som hela strategin bygger på, från grunden – kan man lära ut mer 

avancerad teknik och samtidigt behålla det pedagogiska bemötandet.  

Vad man även skulle kunna göra är att istället för att skriva fler studier över hur bra det är, 

faktiskt gå till verket och utarbeta en strategi. Det finns oerhört många studier idag som visar 

positiva resultat och om man då kan ta till vara på alla aspekter som studierna tar upp, kan 

man utveckla en heltäckande strategi. Det skulle kräva en väldigt stor insats att skapa en 

gemensam strategi för skolorna inom Sverige, men det skulle betala sig i längden. 

Något som alltid kommer sätta begränsningar på hur spritt detta kommer att bli är alla 

privata skolor med specifika inriktningar. Exempelvis är bemötandet och användandet av 

IKT mellan en religiös skola och en ultramodern, rik skola väldigt olik. Man har helt enkelt 

fokus på helt skilda saker och man kan gå miste om mycket. Men vad som denna nationella 

strategi då skulle kunna innebära är att det även blir mer jämlik rika privatskolor som har 

väldigt utstuderade strategier för delvis. Den skulle alltså kunna hjälpa till att minska klyftan 

i statusfrågan mellan kommunal skola och privatskola. 

Nu är inte alla utgångspunkter relevanta för en IKT-strategi som tas fram baserad utifrån 

denna studie, men punkt A, C, D, E, F och G anser jag, utifrån figur nummer 3, vara 

essentiella att ta med i en strategi. Att ha en tydlig strategi (A) är starten för att det 

överhuvudtaget ska kunna vara genomförbart, man kan alltid se ett steg framåt. Man kan se 

det som att restaurera ett hus, vilket rum är viktigast att bli klar med först och vilket rum 

borde man fixa sedan? När man lägger upp strategin blir de naturliga valen; Vad ska man 

inkludera? Om man tar med hur man ska använda sig av IKT under lektionerna (C), 

förstärker man både för eleven och läraren hur mycket det kan underlätta med verktyg som 

teknik – hur vet man då vilka verktyg man vill ha och/eller behöver? Om man då bara har råd 

med att införskaffa datorer för ett datorlabb där eleverna kommer att turas om att få arbeta, 

kommer det till hur man ska lägga upp lektionerna (E). Efter att man vet hur man ska 

inkludera teknik till eleverna, kan man sätta upp en plan för införskaffande (D), behöver vi 

skaffa in en dator för varje elev, eller ska vi istället hellre satsa på att ge eleven fler verktyg att 

kunna arbeta med. Räcker det med om vi har ett datorlabb om vi istället för att satsa på 1 till 

1, inreda varje klassrum med en projektor och andra tekniska artefakter? Vad skull hjälpa 

eleven mest i sitt lärande. Sedan kommer själva användandet – ska man ha enskilda lektioner 

dedikerade för just IKT, eller ska man försöka integrera teknik med så många ämnen som 

möjligt?  

Om man implementerar teknik måste man även ha lärare och pedagoger (F) som har 

kompetens för att kunna undervisa med dessa verktyg och kunna lära vidare metoder för hur 

man ska hantera dessa system eller tekniska artefakter. Vi måste först och främst anta att 

eleven är i skolan för att lära sig av vad skolan har att erbjuda, men att man även kan vara 

flexibel och lyssna till eleverna hur de vill utforma sin utbildning och att lärarna och 

pedagogerna måste kunna lyssna till eleverna om de har mer kunskap om hur man ska 
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använda ett system. Man måste kunna se att elever kan ha mer avancerad teknik hemma och 

alltid kommer kunna ligga ett steg före skolan i den tekniska utvecklingen då de kan ha det 

ekonomiskt bättre ställt än vad skolan har. Det skolan däremot kan ha, är en uppsatt 

utvecklingskurva som de kan visa för både elev och lärare att de kommer att lära sig inom 

(G). Det kommer kunna sätta en prägel till vad föräldrarna kan införskaffa till sina barn och 

eller kunna hjälpa till hemma. Ungefär som att sätta upp mål inom matematik, kan föräldern 

se om det är något de kommer kunna hjälpa sitt barn med själv eller om de kanske har en 

släkting eller vän som de kommer kunna förlita sig på att de kan hjälpa sitt barn om denne 

skulle ha problem i skolan. Eller att föräldern på förväg kan inflika det att denne inte har 

kompetens inom de områden som de kommer att bemöta och förbereda lärare på att de 

kanske skulle behöva extralektioner på just IKT-kompetensutveckling för de elever som har 

det svårt – om nu tekniken blir så pass avancerad att de inte hänger med. Man måste helt 

enkelt se IKT som vilket annat ämne som helst samtidigt som man måste se det som ett 

verktyg som helst inte ska ta över en lektion utan mer avlasta både elev och lärare. 

Utöver dessa punkter anser jag att man inte ska förlita denna uppgift på endast en 

kommun att utforma, att lägga upp en strategi på nationell nivå. Jag anser att man borde låta 

fler kommuner samsas om vad de tycker är viktigt att man inkluderar alla och utgår från en 

strategi som de tycker täcker de krav som de vill ställa på sina elever, lärare och arbetsmiljö. 

Om man samsas att komma fram med en gemensam lösning, är det även större chans att den 

hålls och att man därigenom kan få en statusfri, jämlik skola med jämförbara resultat. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Tabellen 

Skola A B C D E F G H I  J K L 

Härryda Delvis Ja Ja Ja Ja Nej Nej N/A Ja Ja Ja Ja 

Kungsbacka Nej Nej Ja Ja Delvis Nej Nej N/A Delvis Nej Nej Ja 

Kalix Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja N/A Delvis Ja Delvis Ja 

Lund Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja N/A Ja Ja Ja Ja 

Tyresö Nej N/A N/A Nej N/A Nej Nej N/A Nej Nej Nej Ja 

Sölvesborg Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Landskrona Ja Nej Delvis Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja 

Hemsjö Nej N/A N/A N/A N/A Nej Nej N/A Ja Ja Nej Ja 

Sollentuna Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej N/A Ja Ja Nej Ja 

Gotland Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 

 

 A B C D E F G H I  J K L 

PIM Ja  Ja  Ja Ja Ja  Ja Ja Ja Ja 

 


