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Abstract 
 

Background: IT development has in recent decades been fast progressing. In 

Sweden many schools have begun to invest in IT and new technologies. What 

happens at the schools that are investing in IT equipment and modern technology? 

Purpose:  The purpose of this study is to elucidate the conditions for and the success 

factors and barriers that principals and teachers will experience in IT. Principals' 

experiences are complemented and mirrored against the teachers. The following 

issues are in focus:  

1. What basic conditions are necessary for IT equipment and modern technology to be 

used in education?  

2. What are the success factors and how do the principals create these?  

3. What are the difficulties / obstacles and how do the principals overcome these 

difficulties? 

Result: Based on the study, one can see that certain conditions are required in order 

for IT ventures to succeed. The most important requirement is supporting principals. 

Conditions such as finance, technology and effective IT support also seem to be 

important. Another conclusion is that is not only the principals´ responsibility to 

create all conditions that are needed; municipalities need to centrally decide how to 

organize their schools, what they want with IT and then sets the stage for it to work. 

Key words: IT ventures, school improvement, principals, teachers, conditions, 

barriers and success factors. 
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1. Inledning 

IT-utvecklingen har de senaste decennierna gått snabbt framåt. Tekniken har blivit 

tillgänglig för gemene man.  Mycket har digitaliserats och det har i sin tur lett till 

oanade möjligheter. Via en surfplatta eller telefon kan du idag interagera med stora 

delar av världen och avstånd, som förr kunde upplevas som hinder, är idag endast 

ett knapptryck bort. Parallellt med denna utveckling har IT-frågan börjat lyftas 

fram som en viktig och central samhällsfråga. I Sverige presenterade 

Näringsdepartementet i oktober 2011 IT i människans tjänst – en digital agenda 

för Sverige. I denna lyfts fyra strategiska områden fram, vilka tar sin utgångspunkt 

i användarens perspektiv. De fyra är: Lätt och säkert att använda, Tjänster som 

skapar nytta, Det behövs infrastruktur och IT:s roll för samhällsutvecklingen. 

Målet med agendan är att göra Sverige till det land i världen som bäst utnyttjar 

digitaliseringens möjligheter inom samhällets alla områden. Skolan diskuteras 

givetvis och kopplingar görs till de nya styrdokumenten.  

 

Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för 

en tidsenlig utbildning…Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna 

använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande. (Näringsdepartementet, 2011, s, 33) 

 

I agendan ges inga färdig svar eller lösningar på hur detta ska gå till.  Skulle man 

vända sig till skolans styrdokument för ett svar skulle man antingen kunna säga att 

det är huvudmannens ansvar eller om man vänder sig direkt till Läroplanen för 

grundskolan, Lgr 11, rektors ansvar.  Det är rektor som ansvarar för att ”skolans 

arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god 

kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. 

bibliotek, datorer och andra hjälpmedel” (Lgr 11, 2011, s 18). Det är också rektor 

som ska se till att ”personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” (Lgr 11, 2011, s 19). Oavsett vems 

ansvaret är kan man se att det under de senaste åren på många skolor i Sverige har 

börjat satsas på IT och modern teknik. På en del skolor görs en-till-en-satsningar 

med datorer, andra köper in iPad eller surfplattor och vissa satsar på interaktiva 

skrivtavlor. Man vill få en skola som hänger med i den tekniska utvecklingen.  
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Vad händer då på de skolor där man satsat på IT-utrustning och modern teknik? 

Uppnår man de mål man satt upp? Börjar den moderna tekniken användas ”som 

ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Lgr 11, 

2011,  s 14)? 

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att belysa förutsättningar för samt de framgångsfaktorer och 

hinder som rektorer och lärare upplever vid IT-satsningar. Rektorernas 

upplevelser kompletteras och speglas mot lärarnas. Följande frågeställningar är i 

fokus: 

 

1. Vilka grundläggande förutsättningar krävs för att IT-utrustning och modern

 teknik ska börja användas i undervisningen?  

2. Vilka är framgångsfaktorerna och hur skapar rektor dessa? 

3. Vilka är svårigheterna/hindren och hur manövrerar rektorerna dessa? 

 

2.1 Disposition 

Rapporten är uppbyggd av olika avsnitt som bygger vidare på varandra. Efter 

inledande inledning och syfte ges en kort bakgrund till området. Bakgrunden delas 

upp i tre områden, IT-satsningar, IT och skolutveckling och IT och lärande. 

Därefter presenteras studiens teoretiska modell. Följande avsnitt behandlar 

studiens metoder, enkät och intervju, och följs av en resultatredovisning. 

Rapporten avslutas med en diskussion och analys av resultaten och av de metoder 

som använts.  
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en bakgrund av IT, skolutveckling och lärande. Utgångspunkten 

är det senaste decenniets forskning och litteratur. Den litteratur som lyfts 

fokuserar inte helt på det aktuella området och det beror på att det i dagsläget 

saknas forskning som tangerar studiens syfte.  

 

Avsnittet är indelat i tre delar – IT-satsningar, IT och skolutveckling samt IT och 

lärande. 

 

3.1 IT-satsningar 

ITiS (InformationsTeknologi i Skolan) är nog något i stort sett alla i dagens skola 

känner till. Det var en stor IT-satsning i Sverige mellan åren 1999-2002. 

Satsningen var tredelad. Man ville skapa en teknisk infrastruktur, man ville utbilda 

handledare och regionala samordnare och man ville utveckla den pedagogiska 

kompetensen. Satsningen var på många sätt lyckad men det fanns också en del 

kritiska röster. En del lärare menade att fokus hamnade på det kollaborativa 

lärandet istället för på tekniken i sig. Det fanns också en del brister i tillgänglighet 

och möjlighet att arbeta med tekniken på vissa skolor (Chaib och Tebelius 2004; 

Tebelius m.fl., 2003). 

 

En annan stor satsning har varit PIM (Praktisk IT- och Mediekompetens) som 

läggs ner våren 2014. I denna satsning har tanken varit att främja utveckling och 

användning av informationsteknik i skolan. Lärare och skolledare har fått 

möjlighet att, genom olika steg, prova på olika delar av informationstekniken och 

förhoppningen har givetvis varit att denna utbildning sedan gett avtryck i 

lärsituationer. Satsningen har inte handlat om den pedagogiska aspekten utan 

snarare lett till att man lärt sig hantera teknik i vissa vardagliga sammanhang. 

Intresserade pedagoger har kunnat dra nytta av detta i sin undervisning 

(http://www.pim.skolverket.se/EN). 

 

Under senare år har flera kommuner och skolor satsat på en-till-en-satsningar (en 

till en betyder att varje elev har tillgång till en dator, en surfplatta eller en 

http://www.pim.skolverket.se/EN
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smartphone). En kommun som satsat på en sådan lösning är Falkenberg. Arbetet i 

Falkenbergs kommun har följts av Martin Tallvid. År 2010 kom hans sista rapport 

En till en. Falkenbergs väg till Framtiden? som är en sammanfattning av arbetet 

med en-till-en-satsningen i Falkenberg. I rapporten lyfter Tallvid fram fyra 

faktorer för att få en framgångsrik skolutveckling, kallade Falkenbergs fyra F. 

Faktorerna är Förankring, Förvaltning, Frihet och Fortbildning (Tallvid, 2010). 

Med förankring menar Tallvid att satsningen måste vara förankrad även uppåt i 

organisationen d v s på högsta politiska nivå och i förvaltningsledningen. Med 

förvaltning menas att man förvaltat satsningen och låtit den varit gällande under 

lång tid. Den har också förvaltats av alla led i organisationen, något som visat sig 

vara en styrka. Med frihet menar Tallvid att en framgångsfaktor just är att man 

haft en frihet i tekniken. Man har inte haft några begränsningar utan policyn har 

varit att projekten ska drivas utan några tekniska begränsningar. Slutligen betonas 

fortbildning och med detta menas att det är viktigt att man har en konsekvent och 

medveten fortbildningsstrategi för personal på skolor. Fortbildningen kan inte 

avstanna bara för att tekniken köpts in utan måste kontinuerligt löpa som en röd 

tråd i verksamheten. Tallvid själv skriver att den pedagogiska fortbildningen nog 

är den enskilde viktigaste faktorn för att satsningen nått framgång (Tallvid, 2010). 

 

Ett annat projekt som nyligen avslutades är Unos Uno, där 24 skolor i elva 

kommuner under tre år följts (åren 2010-2013). Målet med projektet har varit att 

se “vilka effekter genomförandet av en dator en elev har haft på elevers lärande 

och utveckling, pedagogers roll och arbetssätt samt se hur elevers resultat i skolan 

har påverkats” (http://www.unosuno.blogspot.se/). I årsrapporten från 2013 

(Grönlund m fl), som också ger en kort sammanfattning av projektet, kan följande 

slutsatser läsas. IT-satsningar i skolor ska inte ses som ett IT-projekt utan ett 

förändringsprojekt. Tillgången till teknik är inte den viktigaste faktorn för att 

lyckas utan hit hör istället hur man arbetat med att utveckla lärmiljön och 

pedagogiken. För att få till spridning bland alla elever krävs en “god ledning på 

kommunnivå” (Grönlund m fl, 2013, s 6) och ansvaret ska inte ligga på den 

enskilda skolan.  För att få till en “god användning av IT i skolan” (Grönlund m fl, 

2013, s 7) krävs också skolförvaltningens engagemang. Förvaltningen måste hjälpa 

till att skapa de grundläggande förutsättningarna. Den sista slutsatsen som lyfts 

fram rör kommunen. Det är den egna kommunen som måste “se över sina egna 

http://www.unosuno.blogspot.se/
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metoder och processer” (Grönlund m fl, 2013, s 7) för att skapa ett lyckat 

förändringsarbete med IT (Grönlund m fl, 2013, s 6f). 

 

3.2. IT och skolutveckling 

Att lärande är viktigt för skolutveckling betonar Pär Larsson och Jan Löwstedt 

(2010). De presenterar sex förutsättningar för skolutveckling. Dessa är förmåga till 

organisatoriskt lärande, utvecklade organisationsföreställningar, att lärares arbete 

synliggörs, att arbetslagen på skolan blir lärlag, kollektiv disciplinering och 

organisatoriskt ledarskap. Förutsättningarna kommer de fram till efter att ha gått 

igenom olika förändringsarbeten på skolor och sett vad som lyckats och vad som 

misslyckats. I ett av kapitlen diskuterar de IT-satsningar på skolor och de kommer 

fram till att det är av största vikt att skolan är en lärande organisation och att 

personalen har en föreställning om sin skola som organiserad i team för att 

satsningarna ska lyckas. De slår också fast att det är viktigt att satsningen har en 

stark intern förankring. 

 

Liknande slutsatser lyfts fram i årsrapporten från Unos Uno (Grönlund m fl, 

2013). Det är av vikt att lärmiljön och pedagogiken är i fokus i arbetat med IT. Det 

handlar om att skolan utvecklar en lärmiljö, där rektor aktivt driver utvecklingen 

framåt (Grönlund m fl, 2013, s 38ff). Det är dock också av vikt att 

skolförvaltningen och kommunen står bakom arbetet och skapar de 

grundläggande förutsättningar som krävs för att förändringsarbetet ska vara 

möjligt (Grönlund m fl, 2013, s 6f och 38ff). 

 

År 2013 kom Lärandet natur - forskningsresultat av betydelse för skolutveckling, 

en sammanfattning av OECD-rapporten The Nature of Learning: Using Research 

to Inspire Practice (Kommunförbundet Skåne, 2013:3). I Lärandets natur lyfts sju 

huvudprinciper fram som tillsammans skapar möjlighet för att utveckla skolors 

lärande. De är: 

- gör lärandet mer aktivt 

- skapa interaktion med andra 

- arbeta med motivationen som en drivkraft 

- utgå från det eleven vet och kan och länka sedan vidare till ny information 
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- utgå från varje individ och utmana på rätt nivå 

- skapa klara och tydliga mål för lärandet 

- arbeta med problem från det verkliga livet och bygg sedan vidare 

(Kommunförbundet Skåne, 2013, s 5-9). 

 

Samtidigt med dessa principer diskuteras olika sätt att arbeta med dem och den 

nya tekniken ses som ett instrument för att skapa motivation och engagemang. Det 

är dock viktigt att man inte utgår från tekniken utan att man utgår från lärandet. 

Genom att utgå från lärandet och de sju principerna ovan och använda tekniken 

som hjälpmedel kan skolans lärande utvecklas (Kommunförbundet Skåne, 2013, s 

32ff).  

 

Anneli Hansson (2013) lyfter i sin avhandling även fram lärandet. Hansson 

diskuterar arbetet med att skapa en IT-integrerad skola och hur samspelet mellan 

lärare och mellan lärare och skolledning ser ut under utvecklingsarbetet. Hon 

lyfter två saker som skapar problem för integreringen. Den första är att skolledare 

och lärare har olika fokus. Skolledare arbetar med organisationen medan lärare 

arbetar med eleverna och deras undervisning och lärande. Det innebär att 

skolledarna tittar på hur arbetet ska organiseras medan lärarna funderar över hur 

tekniken ska kunna användas i lärsituationen. Den andra saken är lärarnas 

ensamarbete. På många skolor har läraren fortfarande ett stort ansvar för sin 

undervisning, vilket gör att de lägger upp den så som de själva vill. De tar inte hjälp 

av sina kollegor, vilket leder till svagt samarbete och samspel. Hansson ser vidare 

att en IT-integrering utmanar grundläggande mönster och att det blir viktigt att 

det skapas möjlighet till samspel och samarbete mellan lärare men också mellan 

lärare och skolledning. Det måste också till ett fokus på eleverna, deras lärande och 

lärsituationen. När lärare ser möjligheter med den nya tekniken blir den också 

intressant att börja använda och först då kan utvecklingsarbetet nå framgång. På 

många sätt knyter hon an till Larssons och Löwstedts tankar om skolutveckling 

(Larsson och Löwstedt, 2010). 

 

Conny Björkman (2011) är inne på samma spår som Larsson och Löwstedt. 

Björkman lyfter fram tre interna förbättringskapaciteter som har betydelse för en 

skolas utveckling. De tre är ”skolans interna och externa samarbetsformer, skolans 
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kompetensutveckling, och skolans ledarskap” (Björkman, 2011, s 136). Björkman 

diskuteras framför allt ledarskapet och det han kan se är att de skolor som är mer 

framgångsrika har ledare som stödjer ett arbetslagsbaserat arbete och ledare som 

är involverande (Björkman, 2011, s 147f). 

 

I Leading a digital school (2008) utgår Mal Lee och Michael Gaffney från 

ledarsperspektivet och tittar utifrån olika infallsvinklar vad det innebär att leda en 

digital skola. De lyfter fram några principer som är centrala för att skapa en 

digitaliserad skola. Den första är att man ska styra utifrån ett holistiskt tänkande. 

Med detta menar de att man ska ha ett helhetstänkande i allt som rör skolans 

verksamhet. Är det så att personalen ska arbeta med exempelvis interaktiva 

projektorer måste de få tid och möjlighet att sätta sig in i tekniken. Man kan alltså 

inte bara köpa in teknik och tro att alla lär sig den på egen hand. Den andra 

principen innebär att man utgår från att allt ska vara digitalt integrerat. Med detta 

menas att alla delar av skolan ska vara integrerade och då också exempelvis den 

tekniska supporten. Den tredje principen handlar om att all administration och 

kommunikation ska vara digitaliserad. Med detta menas exempelvis att alla på en 

skola genom ett enkelt login ska få tillgång till den administration och den 

kommunikation som de kan behöva. Den fjärde principen rör ekonomi och att det i 

budgeten finns möjlighet i investeringar i teknik och allt det som kan krävas för att 

få tekniken att fungera. Den femte principen slutligen handlar om att man 

kontinuerligt ska arbeta med utvärderingar och reflektion och också ta lärdom av 

det som utvärderingarna och reflektionerna visar (Lee och Gaffney, 2008). 

 

Skolinspektionen presenterade under hösten 2011 och sedan igen hösten 2012 

resultat från en granskning av IT i undervisningen. Presentationerna visade att 

satsningarna på IT-utrustning oftast inte följdes av satsningar för att utveckla det 

pedagogiska arbetet. De visade vidare att skolledningen d v s rektor/förskolechef 

inte styr användningen av IT på ett aktivt sätt, att kompetensutveckling av 

personal saknades och att många skolor saknade grundläggande förutsättningar 

för att använda IT-utrustning i undervisningen (Skolinspektionen, 2011; 

Skolinspektionen 2012). Liknande tendenser går att utläsa från rapporten It-

användning och it-kompetens i skolan (Skolverket, 2013). De senaste åren har 

många skolor fått ökad tillgång till datorer och surfplattor samtidigt som 
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kompetensutveckling saknats. Många lärare har ett behov av fortbildning i hur ”it 

kan utgöra ett pedagogiskt verktyg” (Skolverket, 2013, s 6). I rapporten lyfts också 

fram skolornas avsaknad av it-strategier eller it-planer och bristen på stöd/support 

för den dagliga användningen av it i undervisningen (Skolverket, 2013, s 6). 

 

Jan Hylén (2013) diskuterar skolors digitalisering utifrån svensk och internationell 

forskning. Han betonar att faktorer som fungerande IT, bra uppkoppling till 

Internet, lärarnas IT-kompetens och stöd för att använda IT samt 

kompetensutveckling är centrala för att IT-användningen ska få ett genomslag på 

en skola. Hyléns bild överensstämmer alltså klart med Skolinspektionens och 

Skolverkets egna granskningar av IT i undervisningen. 

 

3.3 IT och lärande 

Under 2013 kom Håkan Fleischers avhandling. Fleischer tittar på vilka 

konsekvenser en-till-en-satsningar får för lärandet. Han ser flera möjligheter, bl a 

att tekniken skapar engagemang och ger ett större intresse för skolarbetet. 

Samtidigt finns det faror.  Är det så att man endast investerar i teknik utan att veta 

hur man ska använda den är risken stor för att elevernas lärande inte utvecklas till 

det bättre. Likaså kan det finnas en fara i att tro att eleverna klarar av tekniken på 

egen hand. Fleischer lyfter fram begreppet “stretchad kunskap” som centralt när 

skolor och kommuner gör en-till-en-satsningar. Med detta menar han att man 

måste inse  

 

att datorn och internet både är ett verktyg att använda för kunskapsbildning, 

men också en värld att leva i, varför skolan måste förstå och acceptera de 

förändrade spelregler som blir den naturliga följden. Förutsättningarna för 

vad som kan upptäckas och läras förändras helt enkelt, och skolan måste ta 

hänsyn till de (Hulting, 2013).  

 

Även här kan Martin Tallvids forskning kring Falkenberg-projektet nämnas. I 

samband med att projektet startade sattes även tre mål upp. Dessa var att utveckla 

arbetsformer och metoder, att öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger 

och att öka elevernas måluppfyllelse och resultat (Tallvid, 2010, s 23). Vid 

utvärderingen som genomfördes 2010 kan man se 82 % av lärarna tyckte att de 
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hade utvecklat sina arbetsformer och metoder, att motivationen bland eleverna 

hade ökat med 76 procent och detta direkt kopplat till att man haft datorer att 

arbeta med under och efter skoltid. Även lusten att lära verkar ha ökat. Tallvid 

skriver att eleverna “tyckte att lektionerna blivit både roligare och lättare” (Tallvid, 

2010, s 17). När det gällde måluppfyllelse och resultat visade inte utvärderingen 

lika positiva resultat. Under de år som projektet genomfördes sjönk skolornas 

meritvärde. Samtidigt upplever lärarna att en-till-en-satsningen haft en positiv 

inverkan på elevernas resultat och måluppfyllelse. Speciellt gynnsamt anser 

lärarna det varit för de högpresterade eleverna samt för de elever som tidigare haft 

väldigt svårt med skolarbete.  

 

För många som arbetar med IT och skolutveckling är Ruben Puentedura ett 

välkänt namn. Puentedura är en amerikansk skolforskare som blivit känd för sin 

SAMR-modell. SAMR står för Substitution (S), Augmentation (A), Modification 

(M) och Redefinition (R) och ska ses om ett verktyg snarare än en modell. SAMR 

kan vara till stöd när man ska förändra synen på lärandet och hur man med 

tekniken kan få till goda inlärningssituationer. De fyra stegen är fördelade på två 

nivåer, omvandling och förbättring och var man befinner sig gällande steg och nivå 

beror mycket på undervisningens syfte men också på hur långt man lyckats 

utveckla IT-arbetet på skolan (www.hippasus.com/rrpweblog/). 

 

 

4. Teoretisk modell 
I avsnittet nedan presenteras den modell som ligger till grund för studien. Först 

ges en kort presentation av modellen och därefter diskuteras modellens olika 

delar. 

4.1 Om modellen 

Nedan presenteras den modell som legat till grund för utvecklingen av den modell 

som här ska användas. Modellen är gjord av Hoy och Miskel, i detta fall tolkad av 

Jonas Höög (Höög, 2013, s 205). Modellen bygger på att man ser skolan som ett 

öppet socialt system, där undervisning och lärande är kärnan och där individ, 
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kultur, struktur och politiskt system är delar som på olika sätt interagerar med 

varandra men också med systemets kärna. Yttre förutsättningar påverkar skolan, 

vilket gör att skolan inte kan ses som ett isolerat fenomen utan snarare som en del 

av samhället i stort. Modellen i sig är inte utvecklad för att bara visa på IT-

satsningar men passar väl att använda då den just ser skolan som en del av 

samhället.  

 

 

Figur 1: Hoys och Miskels modell över skolan som organisation tolkad av Jonas Höög. 

 

För att Hoys och Miskels modell ska vara riktigt användbar måste den anpassas 

utifrån denna studies syfte och därigenom få ett ”skolnära” perspektiv. Genom att 

lägga in de förutsättningar, som verkar krävas för att skolutveckling inom IT ska 

till, i modellen får man en modell som är användbar när man ska diskutera IT-

satsningar i skola (se Figur 2). I detta fall är begreppen, som används som 

förutsättningar i modellen, hämtade från avsnittet bakgrund.  

 

Viktigt att ha med sig är att syftet med denna studie är direkt kopplat till 

modellens två första delar d v s förutsättningar och omvandlingsprocess. Den 

tredje delen, resultat, hamnar därför delvis utanför. Det är inte utfallet som ska 

lyftas i studien utan istället skolornas omvandlingsprocess utifrån de olika 

förutsättningarna. 
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Figur 2: Min tolkning av Hoys och Miskels modell. 

 

Under rubriken förutsättningar har de förutsättningar samlats som omnämnts i 

litteraturen ovan. Under rubriken resultat har de resultat nämnts som varit tanken 

med IT-satsningen d.v.s. att it-utrustningen används naturligt i undervisningen, 

att en ökad måluppfyllelse nås, att undervisningen blir inkluderande och att man 

får till ett kollaborativt lärande. I mitten är förändringsprocessen och den påverkas 

av struktur, kultur, politiskt system och individ (Jacobsen och Thorsvik, 2008, s 

414). I den innersta kärnan finns lärande och undervisning d v s skolans 

huvuduppdrag. Struktur innebär i detta fall hur skolan är organiserad. Det kan 

röra allt från hur personalen är grupperad, till schema och vidare till arbetstid och 

kompetensutveckling för personal (Jacobsen och Thorsvik, 2008, s 67-69). Kultur 

innebär här hur man tänker kring och värderar ny teknik och IT-satsningar och 

även hur man tänker kring och värderar skolutveckling och elevers måluppfyllelse 

(för vidare definition av kulturbegreppet se Jacobsen och Thorsvik, 2008, kap 4). 

Politiskt system innebär de intressekonflikter som kan finnas inom lärarkåren på 

en skola men också den maktfördelning som råder (se definition i Jacobsen och 

Thorsvik, 2008, kap 5). Individ slutligen rör individens motivation och personliga 

behov (Jacobsen och Thorsvik, 2008, s 255ff). 
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4.1.1. Förutsättningar och förändringsprocess 

Förutsättningarna påverkar förändringsprocessen på olika sätt. Om man ser till 

förutsättningen kompetensutveckling kan den t ex påverka individerna och 

kulturen. Ges individerna möjlighet till fortbildning och utbildning inom den nya 

tekniken kan detta leda till medarbetare som är positiva till förändringsprocessen. 

Härigenom påverkas även kulturen. Individerna går in med ett större engagemang 

i sin undervisning och det kan i sin tur leda till att fler elever upplever tekniken 

som spännande och vill att IT-utrustningen börjar användas i den dagliga 

undervisningen. Givetvis kan även det motsatta hända. Är det så att 

kompetensutvecklingen plockas bort är risken stor att individerna känner att de 

inte får möjlighet att lära sig den nya tekniken. Det kan skapa en oro och en 

osäkerhet som kan leda till att man inte nyttjar tekniken i undervisningen (se t ex 

Hylén, 2013; Jensinger, 2014; Skolinspektionen, 2011; Skolinspektionen 2012).  

 

Förutsättningarna IT-stöd och teknik kan påverka strukturen (se t ex Hylén, 2013; 

Skolinspektionen, 2011; Skolinspektionen, 2012). Ett rimligt antagande kan vara 

att om det finns en bra organisation bakom IT-stödet och tekniken vet alla till vem 

man ska vända sig och hur man går tillväga för att få hjälp. Saknas däremot dessa 

förutsättningar är risken att det skapas fraktioner, där de som inte är helt positiva 

till den nya tekniken snart hittar vägar för att klaga på stödet. Det kan i sin tur leda 

till negativa attityder till förändringen i sig och till en kultur på skolan som inte 

gynnar utveckling och förändring.  

 

Förutsättningarna stödjande skolledare och lärande organisation skapar möjlighet 

till en struktur som gynnar utveckling, till ett politiskt system med en tydlig ledare, 

till individerna som motiveras till att utveckla och förändra, till en kultur som är 

tillåtande och öppen (se t ex Hylén, 2013). Ett antagande är att om dessa 

förutsättningar tas bort är risken stor att det uppstår fraktioner och politiska 

spänningar och att vissa individer tar för stor plats och blir informella ledare. Det 

kan skapa en kultur som inte är så positiv till förändringar och på sikt till en 

avsaknad av kollektivt lärande.  

 

Förutsättningarna IT-plan och pedagogisk tanke kan skapa en tydlig struktur för 

alla som arbetar på skolan och det kan leda till en trygghet som gynnar satsningen, 
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något Jensinger lyfter fram (2014, s 102f). Individerna vet vad som gäller och de 

kan fokusera på sitt huvuduppdrag lärande och undervisning, vilket 

förhoppningsvis leder till att det tänka resultatet uppnås. Man kan anta att om inte 

dessa förutsättningar finns är det risk för fraktioner och att individerna drar åt 

olika håll. De vet ju inte vartåt de är på väg. Detta lyfter Skolinspektionen (2011 

och 2012) fram i sin granskning av IT-användning.  

 

Ekonomi är också en viktig förutsättning, något Grönlund (2014) lyfter fram efter 

att ha följt Unos Uno under tre år. Genom en god ekonomi och ett smart 

användande av sina resurser kan satsningar göras som gynnar individerna 

(Grönlund, 2014, s 13ff).  De kan få möjlighet till fortbildning och till en bra 

standard på den tekniska utrustningen och det kan gynna klimatet på skolan. Flera 

vågar kanske testa tekniken och det skapar en utvecklingsanda på skolan. Skulle 

däremot den ekonomiska förutsättningen inte finnas kan man anta att risken är 

stor för att personalen tröttnar på att arbeta med tekniken. Det finns kanske inte 

möjlighet för dem att få tillgång till bra utrustning och den som finns fungerar inte 

optimalt. Det kan också vara svårt att få till fortbildning och risk finns att man som 

personal väljer att göra som man alltid har gjort. 

 

4.1.2. Resultat och framgång 

Precis som modellen visar ger de grundläggande förutsättningarna och 

förändringsprocessen ett resultat. I modellen ovan (se Figur 2) är resultatet 

fyrdelat. En del handlar om att IT-utrustningen börjar användas i undervisningen 

och med det menas att tekniken är integrerad i undervisningen och används lika 

naturligt som papper, penna eller bok. Den andra delen handlar om att en ökad 

måluppfyllelse nås d.v.s. att fler elever når målen eller att fler elever når högre 

kunskapskrav. Den tredje delen handlar om att skapa en verksamhet som ger 

eleven större möjlighet att med hjälp av tekniken lyckas utifrån sina 

förutsättningar. Fjärde målet handlar om att skapa ett kollaborativt lärande bland 

personalen d v s att lära av och med varandra. Det faktiska resultatet behöver inte 

vara detsamma som det tänkta resultatet utan kan se annorlunda ut. För att kunna 

förklara det faktiska resultatet får man titta på de olika delarna i 

förändringsprocessen men också på förutsättningarna. 
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Vilka förutsättningar är det då enligt litteraturen som krävs för att IT-satsningen 

ska bli framgångsrik? De tekniska förutsättningarna måste finnas d v s en 

fungerande IT-miljö med nät och utrustning. Det måste vidare finnas ett IT-stöd d 

v s någon form av support (Hylén, 2013; Skolinspektionen 2012; Skolverket 2013). 

En IT-plan för arbetet verkar också vara centralt. Likaså en stödjande skolledare 

som är engagerad i utvecklingsarbetet (Grönlund 2013; Björkman, 2011). Att det 

finns en pedagogisk tanke eller vision bakom satsningen är också viktig och likaså 

att det finns möjlighet för kompetensutveckling. Personalen måste bli förtrogen 

med den nya tekniken och lära sig använda den. Att det också finns en lärande 

organisation i botten är centralt (Larsson och Löwstedt, 2010). 

 

Är det då så att en IT-satsning blir framgångsrik om dessa förutsättningar finns? 

Man skulle kunna önska att så vore fallet men då modellen också inrymmer 

förändringsprocessen med de fyra delarna struktur, kultur, individ och politisk 

makt kan dessa säkert påverka resultatet. En förklaring till varför man inte når det 

önskade resultatet skulle kunna vara att den struktur som behövs för att kunna 

genomföra satsningen inte finns på skolan. Kanske är skolan organiserad på ett 

sätt som förhindrar utveckling och nytänkande. Lärarna kan sakna tillhörighet i 

ämneslag eller arbetslag och istället arbeta mycket på egen hand. Det kan göra det 

svårt att få tillstånd en gemensam satsning (Larsson och Löwstedt, 2010, s 103ff). 

Förklaringen kan också finnas i kulturen. Kanske är skolorna av tradition 

bakåtsträvande och inte villiga till förändringar. Personalen önskar kanske att 

saker förblir så som de alltid varit. Det kan också vara så att individen har en 

central betydelse för att satsningen inte får det genomslag som var önskvärt. Som 

individ kan man kanske inte se sin egen roll i utvecklingsarbetet och man kan 

kanske inte heller förstå vad man skulle vinna på att förändra sitt arbetssätt 

(Larsson och Löwstedt, 2010, s 73f). Det kan också finnas förklaringar i det 

politiska systemet. På skolorna kan det t ex finnas fraktioner som drar åt olika håll. 

Lyckas man inte få alla att dra åt samma håll kommer det vara svårt att nå det mål 

man har satt upp. Slutligen tror jag att den ekonomiska aspekten är viktig. Finns 

det inte resurser blir det svårt att satsa på IT och på utveckling och då blir det 

också svårt att lyckas. 
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Om vi istället tänker att skolorna når det resultat som var tänkt, vilka förklaringar 

kan då ges? Förutom att förutsättningarna finns är min uppfattning att individ och 

kultur är de viktigaste delarna att arbeta med. Kulturen måste tillåta förändringar 

och utveckling och den måste vara så öppen att alla kan få lov att misslyckas och 

lyckas. Individerna i sin tur måste få känna delaktighet och de måste också få 

känna att de blir satsade på. De måste också förstå vart de är på väg och därför är 

det viktigt att det finns en pedagogisk vision kopplat till den satsning man går in i. 

Denna vision behöver man som individ vara förtrogen med och känna att man kan 

skriva under på (Larsson och Löwstedt, 2010, s 114 och s 127). Genom kontinuerlig 

kompetensutveckling, som delvis är individualiserad, kan alla få känna att de får 

utveckla det som de själva vill och behöver (inom given ram). Det skapar i sin tur 

ett positivt klimat och förhoppningsvis en kultur som är öppen och tillåtande 

(Tallvid, 2010). För att kunna ha en kontinuerlig och delvis individualiserad 

kompetensutveckling måste arbetet styras av en ledare som vet vart man strävar 

men samtidigt är lyhörd för individuella önskemål. Ledaren måste också ha en 

förståelse för att alla inte anammar den nya tekniken lika lätt eller lika fort som 

andra kanske gör. Strukturen måste ge utrymme till fortbildning och till 

individuella lösningar och det i sin tur leder till att strukturen, i form av schema, 

arbetstid, tid för fortbildning, organisation av personal i t ex olika lag, måste vara 

flexibel. Larsson och Löwstedt (2010) skriver i Strategier och förändringsmyter 

att det 

 

är i det sociala systemet, inte i det tekniska, som potentialen för 

framgångsrik (och misslyckad) skolutveckling med IT är störst då det är här 

som människors intresse och interaktionsmönster påverkas och det är även 

här som lärande och utveckling har sin grund (s 101). 

 

De skriver vidare att den stora utmaningen med IT-satsningar är ”att skapa goda 

förutsättningar för personalens lärande och erfarenhetsutbyte” (Larsson och 

Löwstedt, 2010, s 102f) och de betonar vikten av att skapa lärande organisationer. 

Förutom att lärandet är viktigt för att IT-satsningar ska få genomslag betonar de 

också personalens organisationsföreställning. Om personalen ser skolan som en 

organisation i form av ett team lyckas satsningarna bättre än om personalen ser 

skolan som en organisation bestående av individer (s 105f). 
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Tallvid i sin tur diskuterar egentligen också individerna men han lyfter fram dem 

genom att betona kompetensutvecklingens betydelse. Han ser 

kompetensutvecklingen som den i särklass viktigaste aspekten för att IT-

satsningen i Falkenberg lyckades (Tallvid, 2010, s 65). 

 

Vad säger då litteraturen ovan om rektor som pedagogisk ledare? Hur kan rektor 

skapa dessa förutsättningar? Björkman (2011) betonar att ledarens förmåga till att 

skapa ”ökat samarbete och delaktighet bland lärarna i arbetslagen” (s 147) är 

central. Hur denna ökning för att få till ett kollaborativt lärande, ska bli till 

diskuteras dock inte. I flera granskningar som rör IT betonas den stödjande 

skolledaren och den aktiva skolledaren som prioriterar IT. Litteraturen lägger med 

andra ord stor vikt vid ledaren och i den framtagna modellen är det till och med så 

att en stödjande ledare anses som en av förutsättningarna i en IT-satsning. Exakt 

hur denna stödjande ledare ska agera för att införa ny teknik till skolor, där målet 

är att IT-verktygen blir en naturlig del i undervisningen, att de skapar möjlighet till 

inkluderande undervisning och som i sin tur skapar ökad måluppfyllelse bland 

eleverna, diskuteras dock inte i vidare bemärkelse i litteraturen. De som gör en 

ansats är Lee och Gaffney (2008) när de presenterar sina principer för att skapa en 

digital skola. 

 

Trots att det finns mycket litteratur kopplat till IT, skolutveckling och lärande är 

det svårt att hitta forskning som lyfter alla de förutsättningar som nämns i 

modellen kopplat till ett ledarperspektiv. Denna studie är ett försök till att skapa 

kunskap om detta. 

 

5. Metod 

Nedan presenteras de metoder som används för att kunna ge svar på de 

frågeställningar som omnämnts i syftet. Avsnittet metoder är uppdelat i 

underrubriker för att underlätta för läsaren. Första delen handlar om val av 

metoder, andra delen om urval och tredje delen om tillvägagångssätt. 
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5.1 Val av metod 

Metoder som valts till denna studie är webbenkät och telefonintervju. Enkät och 

intervju är relevanta metoder med tanke på syfte och frågeställningar. De 

kompletterar och speglar varandra. Genom att göra en enkätundersökning kan ett 

större underlag att analysera fås och genom intervju kan en fördjupad bild av 

enkätsvaren växa fram. Genom att kombinera två metoder ökar även graden av 

validitet och reliabilitet. Fördelarna med att använda en enkät är att man inte är 

beroende av geografin utan man kan få svar från respondenter som arbetar på 

olika håll i landet (Bryman, 2012). En annan fördel är att man lätt kan 

sammanställa svaren, åtminstone om man arbetar med strukturerade frågor med 

fasta svarsalternativ. Fördelen med webbenkäten är att den är lätt att 

administrera, att man enkelt kan följa upp med påminnelsebrev till alla och att 

svaren sammanställs per automatik.  

5.2 Urval 

I denna studie är det rektorer och deras lärare som är respondenter. Rektorerna 

för att de leder skolans arbete och lärarna för att de i praktiken ska arbeta med och 

använda IT-utrustningen i den dagliga undervisningen. Fritidspedagoger, 

resurspersonal och elevassistenter står utanför undersökningen. Detta då de inte 

har som huvudarbetsuppgift att ansvara för och genomföra lektioner med elever 

men också för att de ofta har andra anställningsavtal och inte är med på lärarnas 

planeringar, konferenser och studiedagar. 

 

Frågorna är besvarade genom enkäter till lärarna (se Bilaga 1) och genom enkäter 

till (se Bilaga 2) och efterföljande intervjuer (se Bilaga 3) med rektorerna. I min 

kommunikation med respondenterna har jag utgått från de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet har tagit fram (Vetenskapsrådet, 2002). 

5.2.1 Om skolorna 

För att avgränsa är det fyra kommunala F-6-skolor från en mellanstor kommun 

som valts ut. Att det blivit just denna kommun har att göra med att jag hört mig för 

om kommuner som satsat på IT och fått tips om just denna kommun. Jag har 

också fått tips om skolor i denna kommun, som är tillgängliga för att delta i en 
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undersökning. Skolorna ser lite olika ut kopplat till elevunderlag, storlek och 

placering.  

 

Skola A (fortsättningsvis kallad Augustskolan) är en skola som ligger precis i 

utkanten av staden i kommunen. Den har sitt upptagningsområde från ett 

villaområde i stadens utkant, från landsbygden samt från en F-3-skola en bit 

därifrån. Skolan har de senaste åren minskat rejält i storlek och gått från ca 160 

elever till dagens knappa 100. Denna skola har, i enkätundersökningen, endast 

med lärare från klass 1-6, då skolan är organiserad på sådant sätt att rektorn 

endast ansvarar för årskurs 1-6. Antalet lärare som rektor har huvudansvar för är 8 

till antal. En annan rektor/förskolechef ansvarar för förskolorna i området samt 

skolans f-klass och högstadiets rektor ansvarar för lärarna som undervisar klass 1-

6 i idrott och slöjd. Sedan augusti 2013 har skolan en ny verksamhet och det är 

undervisning för nyanlända barn. Rektor har varit på skolan i 5-6 år men i 

samband med årsskiftet 13-14 lämnar rektor denna skola och får istället en annan 

skola i sin tjänst. 

 

Skola B (fortsättningsvis kallad Bellmanskolan) ligger i en tätort strax utanför 

staden och är en skola som växer i storlek. Till största del är den en-parallellig men 

i vissa årskurser  finns två paralleller. Elevantalet är strax över 200 elever och med 

dessa elever arbetar 17 lärare. På skolan finns få elever med utländsk bakgrund. 

Rektor har varit på skolan under de senaste 5-6 åren.  

 

Skola C (fortsättningsvis kallad Celsiusskolan) är en F-6-skola som ligger några 

kilometer utanför staden, i ett mindre samhälle. Skolan är stor och det finns tre 

paralleller i alla årskurser. Elevantalet ligger på över 400 elever. Antalet 

undervisande lärare är 32. Rektor på skolan har flera års erfarenhet av att arbeta 

som skolledare och är inne på sitt fjärde år som rektor på skolan. Då skolan är stor 

finns det också en biträdande rektor som arbetar direkt under rektor.  

 

Skola D (fortsättningsvis kallad Dackeskolan) ligger inne i staden. På skolan 

arbetar 21 lärare och det går knappt 300 elever. Skolan är två-parallellig och det 

finns elever från ett 20-tal olika länder. Rektor på skolan tillträdde hösten 2012 

och har alltså inte varit mer än drygt 1,5 år på skolan.  
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5.2.2 Om respondenterna 

Rektorerna på de fyra skolorna har alla svarat på enkäten. Tre av dem är män 

medan en är kvinna. Alla är över 40 år och ingen äldre än 60. De två som arbetat 

kortast tid som skolledare har gjort det i 6-10 år medan en av dem har arbetat 

mellan 16-20 år som skolledare. På den skola de är idag har två av dem varit 

mellan 5-6 år, en 3-4 år och en 1-2 år. Alla fyra har någon form av lärar- eller 

fritidspedagogutbildning med sig och de har alla gått rektorsutbildning, 

rektorsprogram eller rektorslyft. Fortsättningsvis kommer rektorerna att kallas vid 

fiktiva namn. Rektor på Augustskolan får namnet August, rektor på Bellmanskolan 

namnet Bellman, rektor på Celsiusskolan namnet Celsius och rektor på 

Dackeskolan namnet Dacke. 

 

Av de 78 lärare som finns på de fyra skolorna är det 34 som svarat. Detta ger en 

svarsfrekvens på 44 %, som får räknas som lågt. Tittar på man på var skola för sig 

kan man se att det finns stora skillnader i hur många som svarat. På Augustskolan 

är svarsfrekvensen 63 %, på Bellmanskolan 59 %, på Celsiusskolan 38 % och på 

Dackeskolan 33 %.  

 

Av de 34 är 91 % kvinnor och 9 % män. På två av skolorna, Augustskolan och 

Bellmanskolan, är det endast kvinnor som svarat och på en av dessa skolor, 

Augustskolan, är det endast kvinnor som arbetar. 

 

Ser man på de svarandes ålder finns det en stor spridning i ålder. De äldsta är över 

61 år medan de yngsta är mellan 26-30 år. Det största antalet svarande finns i 

spannet mellan 36-45 år (43 %) men det finns också många som är äldre än 56 år 

(22 %). 

 

När det gäller hur många år man arbetet på skolan är det 50 % av de svarande som 

har arbetat 7 år eller mer på skolan de är på just nu. Samtidigt finns det 15 % som 

inte ens har arbetat 1 år på sin skola. Skillnaderna mellan de olika skolorna är 

stora. På Augustskolan har 4 av 5 arbetat minst 7 år på skolan. På Bellmanskolan 
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däremot finns det lika många som arbetat max 2 år på skolan som de som arbetat 7 

år eller mer. 

 

5.2.3 Om kommunens och skolornas IT-satsningar 

Hur ser det då ut med IT-satsningar i kommunen och på de olika skolorna? 

Kommunen började redan i slutet av 1990-talet att satsa på IT i skolorna. Under 

2000-talet har fokus varit interaktiva tavlor till skolorna, en-till-en-datorer till 

personal, PIM3 för alla lärare, ökad teknikpark på skolorna i form av datorer och 

iPad/surfplattor. Centrala mål togs fram i den IT-plan som skol- och 

barnomsorgsförvaltningen lanserade för åren 2010-2013. På kommunens skolor 

har dock IT-satsningen tagit sig lite olika uttryck. Det kan man även se på de fyra 

skolor som valts ut även om grunderna är de samma. Augustskolan har satsat på 

interaktiva skrivtavlor i alla klassrum, datorer till all personal och i samband med 

detta PIM-utbildning. Man har också satsat på en-till-en-datorer för klass 5 och 6 

och man har som målsättning att datorn används i det dagliga skolarbetet. 

Bellmanskolan har under de senaste fem åren satsat på datorer, Cleverboard och 

IKT-fortbildning. Även här har målet varit PIM nivå 3 för alla lärare och i samband 

med denna satsning har också alla lärare fått tillgång till egen dator. Celsiusskolan 

har tagit fram en IKT-plan, satsat på en till en och PIM nivå 3 för lärarna. 

Klassrummen är möblerade med interaktiva skrivtavlor och vid enkätens 

genomförande fanns 80 stationära datorer på skolan. Utöver detta hade alla lärare 

egen laptop.  I samband med att intervjuerna genomfördes förändrades 

Celsiusskolans teknikpark. De 80 datorerna byttes ut mot drygt 300 iPad. 

Dackeskolan har arbetat med IKT-fortbildning och en-till-en och var redan våren 

2010 med i ett IT-pilotprojekt i kommunen. Detta projekt tog slut vt 13. Projektet 

innebar att alla elever i årskurs 4-6 skulle få tillgång till egen dator samt att alla 

lärare på skolan skulle gå PIM nivå 3. På skolan idag finns det i klass 4-6 en 

dator/elev medan det i de lägre åldrarna finns en dator/klass. Alla klassrum är 

utrustade med smartboards. 

 

Genom att undersökningen avgränsas till fyra skolor måste studien räknas som 

kvalitativ.  
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5.3. Tillvägagångssätt 

För att underlätta för läsaren har denna del delats upp i avsnitten Förberedelser, 

Datainsamling, Databearbetning och Bortfallsanalys. 

5.3.1 Förberedelser 

En del av förberedelsearbetet bestod i att ta fram frågor till enkäterna. 

Utgångspunkt var Skolverkets frågor som användes vid IT-granskningen 2012 

(Skolverket 2013) men dessa har sedan kompletterats och reviderats så att de 

passar undersökningens syfte. Genom att använda frågor som redan är utprovade 

har enkäten en högre tillförlitlighet (reliabilitet) och det blir lättare att koppla 

enkätresultatet till annan forskning inom samma område. En annan grundtanke i 

framtagandet av enkäterna var att utgå från de teman som finns i analysmodellen 

under rubriken Förutsättningar. Detta för att kunna koppla svaren tillbaka till 

analysmodellen vid analysen. En tredje del i förberedelsearbetet var att se till att 

enkäterna till lärarna och till rektorerna följde samma struktur så att svaren sedan 

skulle gå att jämföra och koppla ihop. 

 

För att säkerställa att frågorna mätte det som de var tänkta att mäta har frågorna 

provats genom en pilotstudie av kollegor i mitt nätverk och av personal på min 

skola. Utifrån pilotstudiernas resultat gjordes några smärre förändringar och på 

detta sätt säkerställdes frågornas validitet. 

 

Då enkäterna skulle skickas ut digitalt var en annan del av förberedelsearbetet 

länkat till att välja program att skapa enkäterna i. Efter att ha läst på och testat 

några olika föll valet till slut på enkätverktyget i Google docs. Enkäterna skickades 

ut via ett mail till respektive respondent. I mailet fanns det kort information om 

undersökningen och enkäten och sedan en länk till enkätundersökningen. 

Utskicken föregicks av telefonkontakt med rektorerna och därefter ett antal mail 

direkt till rektorerna med information om undersökningen. 

 

Ytterligare en förberedelse var att ta fram frågor till intervjuerna. Även här var 

tanken att utgå från de teman som finns i analysmodellen under rubriken 

Förutsättningar. Frågor kopplade till de olika teman togs alltså fram och utöver 

detta specifika frågor till de olika skolorna. De förstnämnda togs fram före det att 
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enkätsvaren hade sammanställts medan de sistnämnda växte fram under och efter 

enkätsammanställningarna. Grundstrukturen för intervjuerna var densamma. 

Först följde frågor kopplat till skolan, personalen och rektor och därefter lyftes 

frågor som var riktade till den enskilda skolan utifrån de huvudteman som finns 

presenterade i modellen under rubriken Förutsättningar (se Figur 2). De specifika 

frågorna baserades på lärarnas och rektorns enkätsvar. För att säkerställa att 

intervjufrågorna gav svar på det som var tänkta testades de i förväg på de rektorer i 

mitt nätverk som testat enkäten. På detta sätt ökade graden av validitet. I bilagan 

(se Bilaga 3) presenteras de huvudteman som jag använt mig utav under 

intervjuerna.  

 

5.3.2 Datainsamling 

Enkäten till lärarna skickades ut den 18 november 2013 med påminnelser den 25 

november och den 1 december. Slutdatum sattes till den 8 december. Utskicket 

gjordes till 78 lärare, varav 8 på Augustskolan, 17 på Bellmanskolan, 32 på 

Celsiusskolan och 21 på Dackeskolan. Enkäten till rektorerna skickades ut den 20 

november med påminnelse den 26 november och med sista datum för svar den 30 

november. 

 

Enkätsvaren samlades i enkätverktyget i Google docs, en fil med svar från lärare 

och en fil med svar från rektorer. I detta program gjordes också en första 

automatisk sammanställning efter det att möjligheten att besvara enkäterna 

stängdes ned.  

 

Efter att den första sammanställningen var gjord togs förnyad kontakt med 

rektorerna för att boka tid för intervjuer (under vecka 50). Intervjuerna 

genomfördes under vecka 1-5 2014 (Se tabell A för datum). Intervjuerna 

genomfördes individuellt och kom till sin karaktär att vara semistrukturerade. De 

utgick från ett visst antal givna frågor men följdes av följdfrågor/andra frågor för 

att få ett tydligare svar.  
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Tabell A: Datum över intervjuernas genomförande. 

 Datum för intervju 

Rektor August 15 januari 2014 

Rektor Bellman 4 januari 2014 

Rektor Celsius 30 januari 2014 

Rektor Dacke 2 januari 2014 

 

5.3.3 Databearbetning 

I samband med att enkäterna stängdes ned gjordes en första sammanställning 

utifrån svaren. När det gäller lärarsvaren sammanställdes dessa både skola för 

skola och alla skolor som en helhet. När det gäller rektorssvaren sammanställdes 

dessa som en helhet men också var för sig.  

 

Då svarsalternativen är uppbyggda i en fyrgradig skala, där ytterpolerna är 1. 

Stämmer helt och 4. Stämmer inte alls, kommer svaren i många fall att 

sammanställas som positiva (alternativ 1 och 2) och negativa (alternativ 3 och 4). 

De svar som redovisas i avsnittet Resultatredovisning (både i löpande text och i 

tabeller) bygger på de positiva alternativen (alternativ 1 och 2) om inget annat 

anges. I tabellerna är index framtaget utifrån de positiva svaren angivna i procent. 

Ett exempel, en rektor har svarat på två olika frågor och dessa två frågor ger ett 

index. På ena frågan har rektor svarat alternativ 1 (100 %) och på andra frågan 

alternativ 4 (100%). När de två svaren görs om till ett index blir indexet 50 % d v s 

rektor har svarat positivt på den ena frågan och negativt på den andra. 

 

Telefonintervjuerna genomfördes under januari månad 2014 och alla spelades in i 

SoundNote (en app från AppStore). Till varje intervju gicks enkätsvaren från 

respektive skola igenom och dessa jämfördes med rektors svar. Utifrån 

jämförelsen togs sedan frågor fram som var direkt kopplade till den enskilda 

skolan. I många fall var det samma saker som behövde lyftas och förtydligas (ex 

support, IT-plan och pedagogisk tanke) men frågeställningarna till den enskilde 

rektorn kunde se olika ut beroende på de svar som framkommit i enkäten. Frågor 

rörande personal kopplat till representativitet genomfördes vid alla 

rektorsintervjuerna. 
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Under intervjuerna skrevs anteckningar och i de fall där det fanns frågor kopplat 

till färdiga svarsalternativ ringades alternativet in och kompletterades med ett kort 

svar. Efter intervjuerna gjordes flera genomlyssningar av inspelningarna. 

Intervjumaterialet kodades utifrån kategorierna förutsättningar (som finns i den 

teoretiska modellen) och de delar av intervjuerna som direkt berörde kategorierna 

transkriberades.   

 

Eftersom kön inte har varit av intresse för studien har jag valt att inte presenteras 

vilka av rektorerna som är män respektive kvinnor. 

  

 

5.3.4 Bortfallsanalys 

Då den totala svarsfrekvensen på lärarenkäten är rätt låg, 44 %, har en 

bortfallsanalys gjorts. Genom bortfallsanalysen har resultatens representativitet 

kontrollerats utifrån variablerna kön, ålder och lärarkategori. Andra variabler, 

såsom intresse och engagemang, har endast kontrollerats indirekt genom de 

intervjuer som genomförts med rektorerna. 

 

Lärarenkäten skickades ut till 78 lärare, varav 67 kvinnor och 11 män. Av de som 

svarat är 31 kvinnor och 3 män d v s det är procentuellt sett något fler kvinnor som 

svarat jämfört med män. Vid en analys av respektive skolas svar kan man se att 

Augustskolan, Celsiusskolan och Dackeskolan är representativa ur variabeln kön.   

Bellmanskolan är däremot inte representativ då endast kvinnor svarat. När det 

gäller ålder kan man se att det finns en diskrepans i representativitet mellan 

skolorna. På två av skolorna, Augustskolan och Bellmanskolan, stämmer åldern på 

respondenterna väl överens med åldern på lärarkåren i stort medan det på en 

skola, Celsiusskolan, framförallt är de äldre som svarat. På Dackeskolan är det 

däremot främst de yngre som svarat. Utifrån lärarkategori kan man se en god 

representativitet på alla skolor. 
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Vid en analys av enkätsvaren ser man att den största svarsfrekvensen är från 

Augustskolan. Här har 63 % svarat. Lägst svarsfrekvens har Dackeskolan med 33 

%.  

 

Genom de tre variablerna kön, ålder och lärarkategori och intervjuerna med 

rektorerna kunde även intresse och engagemang mätas. Även här finns en bra 

representativitet från alla skolorna.   

 

6. Resultatredovisning 

Resultaten som presenteras nedan består av rektorernas svar från enkäten och 

intervjun samt av svaren från lärarenkäterna. För att svaren ska bli överskådliga 

presenteras de utifrån kategorierna förutsättningar som finns i analysmodellen (se 

Figur 2). Förutsättningarna är IT-stöd, pedagogisk tanke, stödjande skolledare, 

tekniska förutsättningar, kompetensutveckling, ekonomi, IT-plan samt lärande 

organisation. Under varje förutsättning ges först rektorernas upplevelser och 

därefter kommer lärarnas. I avsnittet Analys och diskussion kopplas sedan 

förutsättningarna samman med omvandlingsprocessen i Hoys och Miskels modell 

och då diskuteras skolornas arbete med IT utifrån de fyra delarna struktur, kultur, 

individ och politisk makt.  

6.1 IT-stöd 

Hur upplevs IT-stödet på de olika skolorna? Svaren från rektorerna skiljer sig 

något åt. Tre av fyra rektorer (A, B och D) säger att den centrala support som 

skapades runt 2006 har drabbat skolan negativt. Alla ärenden ska anmälas till en 

central IT-enhet och det kan ta tid innan tekniken lagas och/eller byts ut. Som 

lärare eller rektor får man inte heller alltid feedback på vad som är gjort eller ska 

göras och det skapar en osäkerhet och en frustration.  

 

Rätt styltigt, det ska anmälas, det ska komma ut nån och det är inte alltid 

man får feedback av den som kommit ut om vad det är som är gjort och ahh, 

det är lite för stor organisation känns det som (rektor August). 
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Den fjärde rektorn har en helt annan syn. Celsius säger att genom god 

kommunikation och förståelse för andras verksamheter har skolan fått en god 

support.  

 

Vi är vänliga tillbaka och det har gjort att vi fått service snabbt och enkelt 

(rektor Celsius).   

 

På de fyra skolorna finns det samtidigt skillnader som gör att svaren kring 

supporten blir olika.  August påpekar i intervjun att tekniken om man tittar på 

datorer och interaktiva tavlor egentligen inte strular så mycket. Större problem har 

man haft med nätet och det har inte alltid varit så lätt att få det att fungera. Rektor 

lyfter också det pedagogiska IT-stödet och är tydlig med att det finns en person på 

skolan som haft ett huvudansvar för detta men på grund av personliga skäl har 

denna person den sista tiden backat i sin roll och någon annan har inte tagit över. 

Det menar rektor kan leda till att det finns en osäkerhet i personalgruppen till vem 

man ska vända sig i frågor som rör IT och pedagogik.  

 

Bellman säger att tekniken (datorer och interaktiva tavlor) på skolan börjar bli 

gammal. Det gör att den ibland inte fungerar som den ska. Endast på vissa datorer 

har lärarna administratörsrättigheter och kan på så sätt sköta sina datorer själva. 

De flesta måste däremot lämnas in till supporten och det görs genom att man som 

lärare själv åker in till angränsande stad med sin dator. Då detta är tungrott väljer 

många att låta datorerna ligga. Lämnar man väl in sin dator blir man helt utan 

dator under lagningstiden och det kan handla om en månads tid. För att underlätta 

försöker rektor ändå hitta lösningar.  

 

Nu råkar jag bo granne med den personen som jobbar på IT-enheten så då 

blir det så att jag får ta med mig [datorer] och lägga över i hans bil (rektor 

Bellman).  

 

När det handlar om den pedagogiska supporten menar rektor att den fungerar 

bättre men är också tydlig med att tekniken börjar bli gammal och att “trötta 

datorer ger trötta lärare”. På skolan finns en IT-pedagog som kan stötta men också 

AV-media kan stötta genom kurser och utbildningar.  
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Celsius är den som tycker att den tekniska supporten har fungerat bra. Samtidigt 

har det funnits en otydlighet i vem som haft ansvar för den pedagogiska supporten 

eller IT-stödet på skolan men rektor är tydlig med att detta nu ska förändras. 

Under våren ska skolan övergå från stationära PC-datorer till Apples iPad och i och 

med går skolan från att ha haft kommunens centrala tekniska support till att ha en 

egen lokal support. Det ska då också inrättas ett IT-råd på skolan och de som sitter 

i rådet kommer att vara ansvariga för både det pedagogiska och det tekniska IT-

stödet.   

 

Dacke säger att det finns en tydlighet vart man vänder sig gällande den tekniska 

supporten men att den till viss del är tungrodd på skolan. Datorer som är trasiga 

måste skickas in och sedan tar det “hundra år innan de kommer tillbaka”. Några 

lånedatorer fås inte under tiden som de trasiga är på lagning utan skolan måste på 

egen hand skapa ett lager med “lånedatorer”, ett lager som i dagsläget inte är 

tillräckligt. Detta kan skapa en känsla av otillräcklighet.  

 

Vad säger då lärarna när man tittar på enkätsvaren kopplat till IT-stöd? Det 

sammantagna resultatet visar att 61 % av de svarande har tillgång till Skoldatatek 

eller liknande vid behov av pedagogiskt stöd gällande tekniken (fråga 7). 47 % 

anser att det pedagogiska IT-stödet finns att tillgå rätt så snabbt (fråga 8). Vem 

som ansvarar för det tekniska stödet verkar däremot inte vara riktigt klarlagt bland 

lärarna (fråga 9). 9 % menar att det är kommunens IT-enhet, 9 % att det är 

biträdande rektor, 31 % att det är en kollega på skolan och 34 % vet inte vem som 

är ansvarig. När det gäller den tekniska IT-supporten anser 80 % att det är tydligt 

vart man ska vända sig för att få stöd (fråga 22). 62 % anser att detta stöd fås 

snabbt (fråga 23) och 68 % anser att den är den tekniska IT-supporten är tillräcklig 

för att kunna arbeta effektivt och säkert med IT-utrustningen (fråga 24).  

 

Genom ett IT-stöd-index över frågorna 7-8 samt 22-24 kan man se hur lärarna på 

de olika skolorna tänker kring IT-stöd (se Tabell B). 
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Tabell B: IT-stödindex i procent för lärarna (rör frågorna 7-8 samt 22-24). 

 Index 
(%) 

Augustskolan 68 % 

Bellmanskolan 48 % 

Celsiusskolan 72 % 

Dackeskolan 71 % 

 

Bellmanskolan ligger lågt i detta index. Svaren tyder på att man inte i så stor 

utsträckning har tillgång till pedagogiskt IT-stöd och att det pedagogiska IT-stöd 

man har är långsamt. Likaså verkar det tekniska IT-stödet vara långsamt men 

också otillräckligt. Det svar som ligger högt hos Bellmanskolan är vart man ska 

vända sig för att få hjälp kring IT-utrustningen, där 80 % anser att det är tydligt 

vart man ska vända sig. Celsiusskolan är den skola som har det högsta indexet men 

också de jämnaste svaren på frågorna, mellan 58 %-83 %. Det svar som fått lägst 

positiva svar är fråga 8 som rör hur snabbt man får tillgång till pedagogiskt IT-stöd 

(58 % svarat alternativ 1 eller 2) och det med högst positiva svar är fråga 24, som 

handlar om hjälp/support kring IT-stödet är tillräcklig för att kunna arbeta 

effektivt och säkert med skolans IT-utrustning (83%). Det verkar alltså finnas 

skillnader mellan hur det pedagogiska IT-stödet och det tekniska IT-stödet 

fungerar på Celsiusskolan, något som också rektor på skolan verkar vara medveten 

om.  

 

6.2 Pedagogisk tanke 

Hur ser det då ut med nyttjandet av tekniken i undervisningssituationer? Och 

finns det en pedagogisk tanke bakom nyttjandet? Utifrån rektorernas enkätsvar 

kan man se att två av fyra anser att lärarna dagligen använder IT-utrustningen i 

sin undervisning (fråga 5) och tre av fyra anser att lärarna har en pedagogisk tanke 

med hur IT-utrustningen ska användas i den dagliga undervisningen (fråga 6).  

Intressant blir de skillnader som framträder om man tittar på respektive rektors 

svar (se Tabell C).  
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Tabell C: Rektorernas pedagogiska tanke-index i procent (fråga 5-6). 

 Index 
(%) 

Rektor August 100 % 

Rektor Bellman 0 % 

Rektor Celsius 50 % 

Rektor Dacke 100 % 

 

Bellman svarar inte enligt alternativ 1 eller 2 på någon av frågorna medan August 

och Dacke gör det på båda. Det finns alltså stora skillnader i rektorernas 

upplevelser men det som är mer anmärkningsvärt är att det också finns stora 

skillnader på en och samma skola om man jämför rektorns svar med lärarnas svar 

(se Tabell C och Tabell D). 

 

Tabell D: Pedagogisk tanke-index i procent för lärarna (rör frågorna 4-6). 

 Index 
(%) 

Augustskolan 73 % 

Bellmanskolan 83 % 

Celsiuskolan 95 % 

Dackeskolan 48 % 

 

Vid intervjuerna med rektorerna följdes detta upp.  

 

De [lärarna] är kanske mer ärliga /.../vi har ju en IT-plan /.../ kunde ju varit mer 

levande (säger rektor August). 

 

Planen togs fram 2010 och har sedan dess blivit liggande. Den är inte ett levande 

dokument och kanske är det som gör att lärarna upplever att det inte finns en 

pedagogisk tanke bakom arbetet.  

 

Bellman säger i sin tur att skolan har en IT-plan men inte direkt en uttalad 

pedagogisk tanke med hur man ska arbeta med tekniken. Istället lyfter man planen 

regelbundet och drar då upp riktlinjer för den kommande terminen eller läsåret. 
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Rektor säger samtidigt att lärarna säkert tycker att de har en pedagogisk tanke 

bakom sitt arbete, då de själva vet vad de vill åstadkomma och hur det ska gå till.  

 

Celsius säger att det finns en klart uttalad pedagogisk tanke med att använda 

tekniken i undervisningen. Under hösten har dock tekniken varit bristfällig och det 

har gjort att kanske inte alla kunnat använda den dagligen i sin undervisning.  

 

Dacke ger ett liknande svar som Bellman. Det finns inte någon pedagogisk tanke 

om man ser till skolan i stort medan det däremot finns klart uttalat för de olika 

årskurserna. I årskurs 4 ska man t ex ta data-körkort och i åk 5 fokuserar man på 

etik på nätet. 

 

Inte bara att tekniken används av lärarna, lyftes under intervjuerna, utan också 

hur den användes. Kopplingen gjordes till Puenteduras SAMR-modell. De fyra 

rektorerna fick sätta in sina lärares arbete på Puenteduras fyra steg och följande 

bild växte fram. På Augustskolan anser rektor att personalen ligger mellan steg två 

och tre: 

 

Jag tänker att dom har kommit förbi det här med att det bara är 

fylleriövningar och att göra likadant som i boken så att dom är på väg liksom 

mot en nivå högre. 

 

På Bellmanskolan säger rektorn:  

inte så långt komna som vi skulle önska, samtidigt så som jag ändå kan 

känna att vi...är på god väg tycker jag. 

 

På Celsiusskolan ser rektor en spridning bland personalen. Rektor säger att det 

finns några som ligger på steg två i modellen medan det stora flertalet finns på 

nivå tre och att några även är på väg mot nivå fyra. Rektor på Dackeskolan anser 

att de flesta finns i de två första stegen av modellen och förklarar det med: 

 

...där man befinner sig kunskapsmässigt som pedagog /.../ och datorn inte är 

det enda utan man använder även andra läromedel...datorn ett komplement. 
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6.3 Stödjande skolledare 

Tittar man på de tre frågorna i rektorsenkäten som rör rektorernas syn på sin egen 

kompetens för att kunna leda skolans IT-strategiska arbete (fråga 1), för att kunna 

utveckla användandet av IT i undervisningen (fråga 2) samt IT-kompetens för att 

kunna hantera frågor om lag och rätt på Internet (fråga 3) får man en väldigt 

spretig bild (se Tabell E). 

 

Tabell E: Index i procent, rektor som stödjande skolledare (fråga 1-3). 

 Index (%) 

Rektor August 0 % 

Rektor Bellman 0 % 

Rektor Celsius 100 % 

Rektor Dacke 67 % 

 

Celsius toppar genom att anse sig ha tillräcklig kompetens för att kunna styra och 

leda skolans IT-utveckling både strategiskt, pedagogiskt och lagligt. Rektorerna på 

Augustskolan och Bellmanskolan anser sig däremot inte alls ha denna kompetens 

och rektor på Dackeskolan anser sig ha kompetensen när det gäller det strategiska 

och det lagliga arbetet men däremot inte när det gäller det pedagogiska. När detta 

följs upp i intervjuerna menar August att det varit svårt att varit stödjande. 

 

Jag skulle gärna varit mer aktiv och drivit mer...nästan varenda område kan man 

känna att ahhh...här skulle du kunnat göra mer (rektor August).  

 

Och på frågan varför det är så säger rektor. 

 

Jag tror att det är väl verkligheten. Jag skulle vilja säga det, det kanske är ett 

försvar men jag upplever att min situation med tre skolor och lite emellan plus 

rektorsprogrammet så har min tillvaro varit ganska full. Jag har inte haft kraft att 

driva det så som man borde gjort (rektor August). 

 

Minskat elevunderlag och med det minskad personalstyrka har också tagit mycket 

av rektors arbetstid och energi de senaste åren. Rektor är också tydlig med att 

poängtera att den ser vinsterna och nyttan med tekniken men att den inte är en 
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person som brinner för IT. Rektor har istället överlåtit åt andra att driva och stötta 

(framför allt den IT-ansvarige på skolan) och istället försökt stötta denna person.  

 

Bellman säger att det inte funnits möjlighet att leda skolan i den utsträckning som 

varit önskvärt. Satsningar från centralt håll gällande exempelvis IUP och 

åtgärdsplaner har tagit över och IT-frågorna har hamnat lite i skymundan. Rektor 

säger sig dock ha ett stort IT-intresse och också till viss del den formella 

kompetensen. Andra faktorer såsom bristande resurser, gammal teknik och 

förändrad elevgrupp har dock gjort att man inte kunnat leda, utveckla eller hantera 

IT-utvecklingen så som varit önskvärt på skolan. Samtidigt har rektor försöka 

skapa förutsättningar och stötta personalen i den utsträckning som gått. De som 

velat fortbilda sig inom IT har fått möjlighet till detta och rektor har även försökt 

vara behjälplig och stöttande när det gäller att skapa en bättre IT-support. Just 

rektors engagemang och positiva syn kan nog vara förklaringen till att rektorn av 

sin personal ses som stödjande (se tabell F nedan).  

 

Celsius är den rektor som under intervjun klart uttalar att den brinner för IT och 

skolutveckling kopplat till IT. Rektorn säger själv att det som gör att rektor ses som 

stöttande är nog genom att själv föregå med gott exempel (d v s visa hur tekniken 

kan användas), genom att hela tiden stötta sin personal (hitta individuella 

lösningar), genom att ställa krav på personalen (sätta upp mål så att alla vet vart 

de ska) och genom att kontinuerligt följa upp de krav som är ställda.   

 

Dacke säger i intervjun, precis som Bellman, att det varit andra frågor som varit i 

fokus under de senaste åren i kommunen och det har gjort att IT kommit i 

skymundan. Det pedagogiska ledarskapet kopplat till IT och skolutveckling har 

alltså inte varit tydligt. Samtidigt är rektor på Dackeskolan tydlig med att den nya 

tekniken är viktig men också att det egna intresset inte är så stort.  

 

...delvis hänger det ihop med mitt ledarskap och hur mycket jag satsar på det 

och vad jag liksom driver och visar intresse för (rektor Dacke). 

 

En medvetenhet finns också om att en tydligare styrning i frågor kopplat till IT 

skulle göra att rektor upplevs som mer kunnig och intresserad. Denna styrning 

finns inte riktigt idag enligt Dacke. 
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Går man vidare och tittar på lärarnas svar i förhållande till rektorernas ser man att 

de överensstämmer rätt bra (se Tabell F nedan). 

 

Tabell F: Index stödjande skolledare i procent, enligt lärarna (frågorna 10-13). 

 Index (%) 

Augustskolan 65 % 

Bellmanskolan 83 % 

Celsiusskolan  94 % 

Dackeskolan 39 % 

 

Celsiusskolan har ett högt index och även höga procentsatser på de frågorna 

individuellt.  Dackeskolan däremot har överlag låga svar men också stora 

avvikelser. På frågan om rektor har tillräcklig kompetens för att hantera frågor och 

lag och rätt på Internet svarar 71 % alternativ 1 och 2 medan endast 14 % på frågan 

om rektor har tillräcklig kompetens för att utveckla användandet av IT i 

undervisningen svarar enligt alternativ 1 och 2. Även Augustskolan avviker stort 

mellan sina svar. 0 % instämmer i frågan om rektor har tillräcklig kompetens för 

att utveckla användandet av IT i undervisningen medan 100 % svarar alternativ 1 

eller 2 på frågan om rektors kompetens om lag och rätt.  

 

 

6.4 Tekniska förutsättningar 

När det gäller skolornas tekniska förutsättningar handlar det om allt från den 

utrustning som finns på skolan, vilket investeringsbehov man har till den 

internetuppkoppling som finns och dess kapacitet. På alla skolor verkar det finns 

projektorer, interaktiva tavlor, datorer till lärare och elever, iPad och surfplattor, 

scanner, skrivare, filmkameror och trådlöst nät. De lärare som svarat på enkäten 

listar ungefär samma saker. Rektorerna har kunnat ge något mer specifika svar 

gällande den tekniska utrustningen och det man kan få fram är att det på alla 

skolor finns trådlösa nät, alla lärare har tillgång till egen dator och/eller 

iPad/surfplatta, alla klassrum är utrustade med interaktiva tavlor/projektorer och 
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det finns datorer/surfplattor i någon utsträckning till eleverna. På skola A och D 

har man en-till-en dator i de högre årskurserna och på skola C, 80 stationära 

datorer till eleverna, (på denna skola övergår man från stationära PC-datorer till 

iPads med start januari 2014). Den skola som inte har en uttalad en-till-en-

satsning är skola B och på denna skola finns det ungefär 1 dator/5 elever och 

utöver detta några iPad/surfplattor till eleverna. 

 

Vad säger då rektorerna om de tekniska förutsättningarna? Utifrån enkätsvaren 

kan man se att skillnaderna är stora (se Tabell G). Bellmanskolan är den skola som 

får lägst index.   

 

Tabell G: Index tekniska förutsättningar i procent för rektorerna, (frågorna 22, 26-28 och 30). 

 Index (%) 

Rektor August 80 % 

Rektor Bellman 20 % 

Rektor Celsius 100 % 

Rektor Dacke 80 % 

 

 

Rektor Bellman verkar tycka att det finns ett stort investeringsbehov och även att 

mycket av den utrustning som finns är gammal (äldre än 3 år). Bellman lyfter i 

intervjun de interaktiva tavlorna. 

 

De är ju också en tickande bomb. Det är ju, jag tror det är sex år sedan vi 

installerade den första interaktiva tavlan här på skolan, i matsalen (rektor 

Bellman). 

 

Även internetuppkopplingen och det trådlösa nätet har begräsningar enligt rektor. 

Samtidigt passar rektor på att berätta att skolan ska få 15 nya iPad air och en 

klassuppsättning bärbara datorer och att detta på många sätt blir ett lyft för 

skolan. 

 

Rektor C verkar däremot tycka att de tekniska förutsättningarnas finns. 

Utrustningen är förhållandevis ny, nätet fungerar som det ska och 
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investeringsbehovet är inte så stort. Kanske hänger detta samman med att rektorn 

vet att skolan kommer att kunna gå vidare med sina planer på att köpa in iPad till 

skolan.  I samband med terminsstart i januari 2014 får skolan en tillgång som 

ligger över en iPad/två elever.   

 

Vid intervjun med rektor August framkommer det att det finns en förhållandevis 

bra standard och utbud av teknik på skolan. Efterhand som tekniken blir gammal 

byts den ut och på så sätt finns det en bra grundstandard på skolan. De problem 

som rektor lyfter under intervjun är kopplad till nätet. Det fungerar inte alltid som 

det ska och det påverkar i sin tur på vilket sätt man kan arbeta med den teknik som 

finns på skolan.  

 

Rektor Dacke säger i intervju att det på skolan finns rätt bra tekniska 

förutsättningar. Datorerna byts ut efterhand och i klasserna 4-6 finns det en-till-

en-dator för att elever. I alla klassrum finns smartboards och det finns en del 

datorer att låna för eleverna i de lägre klasserna. Skulle mer teknik köpas in måste 

det finnas ett tydligt mål med hur den ska användas så att det inte bara blir inköpt 

utan någon större eftertanke.  

 

Det har ju köpts in ett antal iPads nu som har delats ut till skolor och det är ju 

bra att få en iPad men det skulle följa med, tänker jag, en tanke om vad man ska 

använda den till också ett ett krav kanske man kan säga (rektor Dacke). 

 

Går man vidare till lärarnas svar kan man se att det inte finns samma stora 

skillnader som i rektorernas svar (se Tabell H) men också att lärarnas upplevelser 

till viss del är annorlunda än rektorernas. 

 

Tabell H: Index över lärarnas svar på skolornas tekniska förutsättningar i procent (fråga 26, 28-29 och 31). 

 Index (%) 

Augustskolan 70 % 

Bellmanskolan 55 % 

Celsiusskolan 65 % 

Dackeskolan 79 % 
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Dackeskolan toppar indexet med 79 % medan Bellmanskolan får lägst index med 

55 %. Samtidigt kan man se att Bellmanskolan är den skola som har jämnast svar 

mellan de olika frågorna. På fråga 28, 29 och 31 har 60 % svarat enligt alternativ 1 

och 2 och på fråga 26 har 40 % svarat alternativ 1 eller 2. Dackeskolan däremot har 

stora skillnader. På fråga 29 0ch 31 har 100 % svarat att skolan 

internetuppkoppling och trådlösa nät har tillräcklig kapacitet medan man på 

frågan om skolan har ett litet investeringsbehov endast svarat enligt alternativ 1 

och 2 till 43 %. Intressant att lyfta fram är också att Augustskolan på frågan om 

skolan har ett litet investeringsbehov till 100 % svarat enligt alternativ 1 eller 2 

samtidigt som endast 60 % anser att skolan har tillräcklig IT-utrustning. På 

Celsiusskolan verkar inte de tekniska förutsättningarna finnas och kanske är det så 

att rektor inte hunnit gå ut med informationen om de nya iPads som skolan ska få i 

samband med att lärarna fyllt i enkätsvaren. 

 

6.5 Kompetensutveckling 

När det gäller rektorernas syn på lärarnas kompetensutveckling är det två av fyra 

som anser att lärarna fått tillräcklig IT-kompetensutveckling. 50 % anser alltså att 

den inte är tillräcklig. De som anser att den är tillräcklig är rektor på Celsiuskolan 

och Dackeskolan. I detta hänseende är Dackeskolan intressant. På denna skola 

anser lärarna att de fått kompetensutbildning för att kunna arbeta effektivt och 

säkert med skolans IT-utrustning. Samtidigt saknar de en kontinuitet och de 

upplever också att den kompetensutbildning de fått är otillräcklig. På 

Augustskolan däremot anser lärarna att de fått tillräcklig kompetensutveckling och 

att den är kontinuerlig medan rektor på skolan anser att lärarna inte fått tillräcklig 

kompetensutveckling (se Tabell I nedan). 
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Tabell I: Kompetensutvecklingsindex i procent för lärare (fråga 1-3 samt 27 ingår). 

 Index (%) 

Augustskolan 75 % 

Bellmanskolan 70 %  

Celsiusskolan 79 % 

Dackekolan 57 % 

 

 

Vid intervjuerna lyftes frågan om kompetensutvecklingen och rektor August säger 

att utifrån dennes syn har inte kompetensutvecklingen varit tillräcklig. Det har 

funnits kompetensutbildning inom IT men den har varit spretig och kopplat till 

direkta punktinsatser. Rektor menar att det borde funnits en mer sammanhållen 

utbildning med ett givet mål och därav dennes låga svar på frågan om lärarna fått 

tillräcklig kompetensutbildning.  

 

Rektor Bellman säger i sin tur att det inte finns samma möjlighet att satsa på 

kompetensutveckling inom IT längre. Centralt styrda utbildningar har varit i fokus 

och en mer åtstramad ekonomi ger inte heller samma förutsättningar längre. En 

föråldrad teknikpark gör att personalen till viss del tröttnat. Samtidigt är rektor 

mycket positiv till den nya tekniken och ser många vinster. Rektor pratar om att 

man måste hitta andra vägar, att personalen är duktig och engagerad och 

 

...kan ju önska att vi hade en tydligare styrning ifrån, en tydligare ambitionsnivå, 

från politiken (rektor Bellman). 

 

Celsius är den rektor som berättar att man kontinuerligt satsat på fortbildning 

inom IT. Sedan paradigmskiftet vid nyår (från PC till Apple) har också en 

fortbildningsplan tagits fram och var tredje onsdag används AE-tiden till kollegialt 

lärande och fortbildning inom den nya tekniken. Externa utbildare kommer till 

AE:n och visar och lär personalen hantera och arbeta med den nya tekniken.  

 

Dacke svarar vid intervjutillfället att den största delen av kompetensutvecklingen 

fick lärarna i samband med att IT-projektet drog igång våren 2010. All personal 

genomgick då PIM3. Efter detta har det inte funnits någon gemensam obligatorisk 
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kompetensutveckling kopplat till IT men däremot har de lärare som visat intresse 

själva kunnat gå kurser via exempelvis AV-media. Intresset har dock inte varit så 

stort. Samtidigt menar rektor att personalen har tillräcklig kompetens för att 

använda datorn och att den också används dagligen i undervisningssammanhang i 

årskurserna fyra, fem och sex. 

 

6.6 Ekonomi 

När det rör ekonomi har inte direkta enkätfrågor om skolans ekonomi ställts till 

respondenterna. Istället har frågor om skolans utrustning, investeringsbehov samt 

möjlighet till kompetensutveckling lyfts fram och utifrån dessa kan man få en viss 

bild av en skolas ekonomi. Frågorna om fortbildning, utrustning och 

investeringsbehov lyfts även under intervjuerna med rektorerna och då 

framkommer det att skolorna har olika förutsättningar. Rektor på Augustskolan 

menar att ekonomin de senaste åren har satt begränsningar. Rektor har fått arbeta 

med ett minskat elevunderlag som i sin tur lett till minskad budget och det har 

gjort att man inte kunnat satsa på teknik och fortbildning i den utsträckning som 

kanske varit önskvärt. August säger under intervjun att kostnaderna för support 

och system numera också är höga och att 

 

...jag upplever att vi blivit mer centralstyrda eller toppstyrda när det gäller 

IT...måste använda oss utav deras tjänster [kommunal IT-support] även om vi är 

en liten skola /.../ Där har skolan kommit ikläm tycker jag. Lösningarna är inte 

anpassade för oss...från vilka maskiner vi ska använda, vilka program vi får lägga 

in… (rektor August). 

 

Samtidigt verkar inte personalen se samma ekonomiska begränsningar som rektor 

lyfter fram (se Tabell J nedan).  

 

På Bellmanskolan ger rektor liknande svar som rektor på Augustskolan. Under de 

senaste åren tillåter inte ekonomin samma satsningar som tidigare varit möjligt. 

Stora kostnader finns också kopplat till drift och support. Tekniken på skolan 

börjar bli gammal och behöver bytas ut men ekonomin tillåter inte det i den 

utsträckning som varit önskvärt. Rektor på Celsiusskolan ger en bild som inte 

riktigt överensstämmer med den som personalen lyfte fram i enkätsvaren. Rektor 
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vet att det nu görs en stor satsning på skolan och den var inte beslutad när enkäten 

besvarades. Från att ha haft 80 datorer, varav 76 var dåliga och 4 bra, får man nu 

ca 300 iPads. Ett lyft för hela skolan. Till denna satsning planeras också 

kontinuerlig fortbildning för all personal. Rektor på Dackeskolan är enig med sin 

personal att det inte satsat på kontinuerlig fortbildning inom IT sedan 2012. 

Rektor tycker dock att den fortbildning personalen tidigare fått räcker väl för den 

teknik som finns på skolan. Rektor menar också att om ska det satsas på mer 

teknik måste det finnas ett uttalat syfte och mål med satsningen. Idag köps det in 

teknik utan att man diskuterat hur tekniken ska användas i undervisningen.      

 

Att det finns skillnader i de ekonomiska förutsättningarna mellan de olika 

skolorna blir tydligt när man utläser lärarnas svar (se Tabell J:). 

 

Tabell J: Index över ekonomi, lärarnas svar på frågorna 2, 26 och 28. 

Augustskolan 73 % 

Bellmanskolan 57 % 

Celsiusskolan 56 % 

Dackeskolan 33 % 

 

6.7 IT-plan 

Bland rektorerna är det alla som svarat att skolan har en IT-plan. Skillnaderna 

kring innehåll i planerna verkar dock vara stort. På Bellmanskolan kan man utifrån 

rektorssvaret utläsa att planen tar upp frågan om lärarnas kompetensutveckling 

men inget om den tekniska utrustningen på skolan eller hur tekniken ska användas 

i pedagogiska sammanhang och med eleverna. Detta styrks vid intervjun och 

rektor ger sin förklaring. Planen används på så sätt att man regelbundet lyfter den 

i personalgruppen och funderar över vad man ska satsa på under kommande 

termin eller läsår. Intressant är att endast 40 % av lärarnas har svarat att skolan 

har en IT-plan. 

 

På Augustskolan verkar planen inte följas upp så ofta men den tar däremot upp 

lärarnas kompetensutveckling, hur man ska arbeta med tekniken i pedagogiska 
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sammanhang och hur man ska arbeta med tekniken för att utveckla elevernas 

kritiska tänkande. Detta stämmer väl när frågan följs upp under intervjun. Rektor 

berättar att planen togs fram 2010 och sedan dess inte varit så levande. Planen är 

inte ett levande dokument och följs därför inte heller upp.  

 

På Celsiusskolan finns sedan 2012 en egen IKT-plan och rektorn blir lite bekymrad 

när det visar sig att endast hälften av de som svarat på enkäten är medvetna om att 

den finns. Under vår intervju skickar rektorn på nytt ut IKT-planen till all 

personal. Vad det är som gör att inte alla har kunskap om den menar rektor kan 

bero på att personalen inte alltid tar så aktiv del av den information som ligger ute. 

Likaså säger rektor att “Jag är rätt snabb när det gäller skolutveckling, alla hänger 

inte med”.  

 

På Dackeskolan finns en plan, den följs upp och den tar upp hur man ska arbeta 

med tekniken i pedagogiska sammanhang och hur man ska arbeta med tekniken 

för att utveckla elevernas kritiska tänkande. Den tar däremot inte upp något om 

lärarnas kompetensutveckling. Just planen för Dackeskolan är inte skolspecifik 

utan en övergripande plan och det kan kanske vara det som gör att så få på denna 

skola svarat att skolan har en IT-plan (14 %).  

 

6.8 Lärande organisation 
 

I enkäten finns inte några direkta frågor kopplade till skolan som lärande 

organisation. Genom att se över alla lärarenkätsvar har dock en bild av respektive 

skola växt fram och denna har jämförts med den bild som rektor gett i sina svar. 

Vid intervjuerna med rektor har sedan frågor kopplat till IT och lärande gett en bra 

bild över hur skolan arbetar och om det är så att en skola kan ses som en lärande 

organisation. 

 

På Augustskolan framträder en bild av en skola som saknar en samsyn och 

gemensamma mål med arbetet med IT. Lärarna vet inte vem som är pedagogiskt 

IT-ansvarig på skolan och flera av dem vet inte heller om att det finns en 

gemensam IT-plan för skolan. Lärarna är också tydliga med att visa att de ser 
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rektor som kompetent när det gäller det IT-strategiska arbetet och arbetet med lag 

och rätt kopplat till IT. Däremot ges inte denna bild när det gäller rektors 

kompetens kopplat till att utveckla användandet av IT i undervisningen. Rektor 

säger själv att det av olika anledningar varit svårt att driva och vara så aktiv i 

skolutveckling rörande IT som kanske hade behövts. Rektor säger också att den 

har ett stort IT-intresse och ser nyttan och vinsterna med IT i skolan men också att 

den inte är “en person som brinner” och att “jag tror inte det hjälper att jag 

springer före om inte personalen vet vart jag är på väg”. 

 

På Bellmanskolan framträder också en bild av en skola som till viss del saknar 

samsyn och gemensamma mål med IT. Det finns en IT-plan men alla känner inte 

till den och i den finns inte några mål kopplat till det pedagogiska arbetet uppsatta. 

Rektor säger att planen lyfts efterhand och att man då också tar fram riktlinjer för 

det kommande arbetet. Rektor säger också att de olika lärarna vet vad de vill 

åstadkomma och hur. Bellman själv är mycket intresserad av IT och försöker också 

utveckla IT-användandet på skolan. Försök till att få alla delaktiga och engagerade 

i arbetet görs och rektor försöka också skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och 

kollegialt lärande. Alla lärare får under läsåret möjlighet att gå på någon kurs 

anordnad av exempelvis Avmedia och sedan får läraren delge övrig personal 

kursens innehåll under en konferens. Samtidigt visar rektor på de svårigheter som 

funnits de sista åren. Fokus har hamnat på annat än IT och ekonomin har satt 

begränsningar. Detta har kombinerats med en bristande IT-support och bristande 

teknik. Samma bild framträder bland lärarna. 

 

Celsiusskolan är den skola som tydligast visar tecken på att vara en lärande 

organisation. Här finns en pedagogisk tanke bakom användandet av IT och lärarna 

använder också tekniken dagligen i undervisningssammanhang. Rektor är 

intresserad och drivande och försöker också föregå med gott exempel men också 

visa på konkreta exempel kopplat till undervisning och lärande. Celsius säger i 

intervjun att ett aktivt arbete med IT finns på skolan och att rektor arbetar mycket 

med att ställa höga krav, följa upp och ligga på. Likaså betonar rektor vikten av att 

hela tiden visa hur man kan använda tekniken. Var tredje vecka har det avsatts tid 

för det kollegiala lärandet och under dessa träffar lär pedagoger av varandra men 
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också av externa utbildare som kommer in och visar på konkreta exempel kopplat 

till lärarnas praktik. 

 

På Dackeskolan verkar det inte finnas en lärande organisation. Alla lärare som 

svarat på enkäten lyfter att det saknas en pedagogisk tanke bakom användandet av 

IT och det framkommer också att det är många som inte använder tekniken i sin 

undervisning. Det verkar också finnas ett stort behov av kompetensutveckling och 

många lärare saknar en drivande och engagerad rektor som aktivt arbetar med IT. 

Rektor, som endast arbetat på skolan i 1,5 år, säger själv att IT-intresset inte är så 

stort och att något aktivt arbete med att utveckla skolan kopplat till IT inte funnits. 

Rektor säger också att det inte finns någon lärare som aktivt driver IT-

utvecklingen på skolan utan att det endast finns några som försöker utveckla 

undervisningen i sitt eget klassrum.  

 

7. Analys och diskussion  
I detta avsnitt görs först en resultatanalys. Därefter diskuteras metoden. Slutligen 

presenteras de slutsatser som kan dras. 

7.1 Resultatanalys 

I denna del av arbetet diskuteras och analyseras undersökningens resultat som 

presenterades i avsnitt 5. Resultaten diskuteras i relation till den analysmodell som 

ligger till grund för studien (se avsnitt 4) och till de teorier och den forskning som 

presenteras i bakgrunden (se avsnitt 3. Avsnittet delas in i rubrikerna struktur, 

kultur, individ och politiskt system och fokuserar alltså på analysmodellens 

förändringsprocess. Vad är det som händer på de olika skolorna utifrån de olika 

förutsättningar som finns? Avsnittet avslutas med två rubriker som handlar om 

framgångsfaktorer samt hinder och svårigheter och knyter därmed an till studiens 

syfte. 
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7.1.1 Struktur 

Som tidigare nämnts handlar struktur om hur en skola är organiserad och 

uppbyggd (Jacobsen och Thorsvik, 2010, s 67ff). Hur påverkas strukturen av de 

olika förutsättningar som finns på skolorna? Och hur påverkar strukturen 

förutsättningarna? Augustskolan är klart påverkad av den yttre strukturen med en 

rektor som också har två andra skolor under sitt ledarskap. Rektor har svårt att 

hitta tid och energi till alla skolorna och det är svårt för rektor August att driva 

skolutveckling. Att ha ett delat ledarskap (och med delat menas alltså här att man 

ansvarar för fler än en skolenhet) påverkar med andra ord Augustskolans struktur, 

något rektor August också är medveten om. Han säger att det är en “splittrad 

tillvaro, att man är på olika ställen” och att det finns “olika behov på olika skolor”. 

På Dackeskolan har man en rektor men här har det skett ett rektorsbyte mitt under 

satsningen och det verkar inte vara helt lyckat för skolans pågående IT-satsning, 

något också Grönlund lyfter (2014, s 42).  Den nye rektorn Dacke har endast valt 

att fortsätta med det som tidigare varit beslutat och inte själv valt att så aktivt ta 

del av den satsning som var påbörjad. Att som rektor inte aktivt driva 

skolutveckling påverkar också skolans struktur för det finns inte en tydlig ledning 

som visar vart man är på väg. Edward Jensinger som varit delaktig i Unos Unos 

slutrapport skriver att det är av oerhörd vikt att en rektor är “aktiv, engagerad, 

konstruktiv” (Jensinger, 2014, s 101). Han skriver vidare att en rektor som vill att 

skolans ska lyckas inom ett område måste  

 

anamma området. Rektor måste förstå möjligheter, svårigheter och alla 

andra “-heter”. Rektor måste använda sig av verktygen och kräva av andra att 

göra detsamma (s 101).  

 

På Celsiusskolan kan man se att det finns en annan struktur. Rektor Celsius säger 

själv att han föregår med gott exempel och att han ställer krav men också följer 

upp sina krav. Detta är också något som framkommer av lärarnas enkätsvar. 

Celsius är en rektor som är aktiv, engagerad och konstruktiv.  Han är involverad i 

skolans arbete med den nya tekniken och han tar stort ansvar. I Unos Unos 

årsrapport från 2013 betonas rektorns betydelse för skolutveckling. Grönlund m fl 

(2013) skriver:  
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Rektor måste ta ansvar - delta konkret och aktivt för att förändra processer - 

för att önskade förändringar genomförs. Utan tydligt och långsiktigt lokalt 

ledarskap blir det ingenting av. (s 40) 

 

Även Conny Björkman (2011) lyfter just involverande ledare som en viktig faktor 

för att få till ett bra ledarskap på en skola.  

 

Inte bara ledarskapet och i detta fall den enskilde rektorn påverkar skolornas 

struktur. Rektor Dacke lyfter under intervjun fram en aspekt som är värd att 

fundera över. Dacke säger att en tydligare satsning och ambitionsnivå från 

politiken skulle ha kunnat gynna skolans utveckling. Önskan från Dacke verkar 

alltså vara en tydligare styrning från politiken, vidare till förvaltningen och sedan 

ner till de enskilda skolorna. Genom en sådan styrning skulle man nå framgång. 

Även Bellman verkar vilja ha en tydligare styrning. Detta är intressant då också 

forskningen från Unos Uno betonar detta. Grönlund (2014) skriver att “den 

viktigaste framgångsfaktorn för spridning av innovation så den kommer alla elever 

i alla skolor tillgodo är ledning på kommunnivå” (s 15). En liknande slutsats gör 

Martin Tallvid (2010) efter att följt Falkenbergs satsning under några år. Han 

pratar om vikten av förankring och förvaltning d v s att arbetet med IT är förankrat 

i alla instanser i kommunen och sedan också något som förvaltas av alla, att alla 

drar åt samma håll (Tallvid, 2010, s 60-62). Skulle man ha fått till detta i den 

kommun där skolorna finns skulle kanske ett annat resultat på skolorna kunnat bli 

möjligt. Då inte den yttre strukturen och ramarna är gemensamma kan det vara 

svårt att få till en skolutveckling. 

 

Även andra förutsättningar såsom ekonomi, IT-stöd och tekniska förutsättningar 

påverkar skolans struktur (Skolinspektionen, 2011; Skolinspektionen 2012; 

Skolverket, 2013). På Augustskolan har man under de senaste åren brottats med 

ett minskat elevunderlag och det har påverkat skolans organisation i allra högsta 

grad men också möjligheten till att kunna satsa på teknik och 

kompetensutveckling. Den ekonomiska förutsättningen har helt enkelt inte 

funnits. August säger själv under intervjun att det har varit “fokus på annat” och då 

framförallt “minskat elevtal, hur löser vi organisationen, hur få ihop våra klasser”. 

Att inte ha möjlighet att satsa fullt ut har skapat hinder för skolans utveckling. 

Martin Tallvid (2010) lyfter i sin forskning från Falkenberg fram fyra delar för att 
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lyckas med IT och en av dem fyra är fortbildning. Det måste till en kontinuerlig 

fortbildning för att lyckas enligt Tallvid (s 64f). 

 

När det rör organiseringen av IT-stödet på de fyra skolorna kan man se att det har 

varit lite olika. På alla skolor har det varit tvådelat, ett pedagogiskt IT-stöd och ett 

mer tekniskt IT-stöd som skötts centralt (support). Det pedagogiska stödet har 

skötts av någon på skolan men man kan se att det inte varit tydligt uttalat på 

skolorna vem som varit ansvarig. Att det inte finns en tydlighet i skolans 

organisation påverkar givetvis strukturen och leder till en osäkerhet. Vem är det 

man ska vända sig till när man behöver stöd och hjälp? Risken är också att man 

som pedagog hämmas i sin utveckling. Vet man inte vem man ska vända sig till 

väljer man kanske andra vägar för sin undervisning och tekniken får inte det 

genomslag som den skulle kunna få.  

 

Det tekniska IT-stödet däremot verkar alla känna till och för alla skolor sköts det 

centralt. Förutsättningarna är dock olika. På Bellmanskolan fungerar inte 

supporten optimalt. Datorer som går sönder och behöver bytas ut måste man som 

personal själv åka in med till kommunens IT-enhet som ligger 1,5 mil från skolan.  

 

...ingen bra internpost...måste fysiskt köra den [datorn] in. Det fungerar inte att 

skicka en dator så. Det är en brist (rektor Bellman). 

 

Skolorna, som ligger närmare centrum, verkar ha bättre support och till dessa 

skolor kommer IT-tekniker ut om det finns behov av hjälp och stöd. Att veta om att 

detta stöd finns skapar en bättre grogrund för utveckling även om det sedan 

givetvis också beror på om stödet är tillräckligt och tillräckligt snabbt. Att det finns 

stora skillnader mellan skolor i en och samma kommun gällande det centrala 

stödet är givetvis en fara. Likvärdigheten borde minska och även förutsättningen 

för den enskilda skolan att lyckas med sin satsning, åtminstone om skolan ligger 

långt från kommunens tätort.  

 

Även de tekniska förutsättningarna är olika på skolorna och detta verkar bero på 

att skolorna fått utrustning i samband med olika mindre satsningar (ex 

Bellmanskolan som fått några iPad, Dackeskolan som fått en till en-lösning på 

mellanstadiet och Celsiusskolan som fått ett stort antal iPad i kommunens sista 
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satsning). Det finns därmed inte någon likvärdighet mellan skolorna i teknisk 

standard även om viss teknik finns på alla enheter. Jag tänker då främst på de 

interaktiva tavlorna i klassrummen och på lärardatorer. Det verkar också vara 

svårt för rektorerna i studien att hitta pengar till att köpa in ny teknik. En 

svängande ekonomi och besparingskrav leder till mindre rörelseutrymme. Bellman 

ser detta som ett problem.  

 

...tidigare IT-plan har ju talat om att man ska ha en dator per fem elever eller och 

det, det kommer vi inte att kunna leva upp till om det här fortsätter. 

 

7.1.2 Kultur 

Kulturen har stor betydelse för en skola. Det handlar om det förhållningssätt och 

de värderingar som råder och lyckas man få till en god kultur på skolan kan det 

gynna skolutveckling och leda till framgång (Jacobsen och Thorsvik, 2010, s 133ff).  

Givetvis kan också det motsatta hända, man får grupper som går ihop och skapar 

subkulturer och dessa kan sedan motarbeta den rådande kulturen (Jacobsen och 

Thorsvik, 2010, s 136f). Utifrån enkätsvaren och de intervjuer som genomförts kan 

man se att det finns skillnader mellan skolorna och det som framträder allra 

tydligast är hur stort förtroende lärarna har för sin rektor och vice versa. På 

Celsiusskolan har lärarna förtroende för sin rektor. De skattar Celsius högt. 

Detsamma kan sägas om Celsius syn på sin personal. Han skattar personalen högt 

och menar att gruppen tillsammans har utvecklat skolans användande av IT 

enormt…”gått från noll till jättemycket på väldigt kort tid”. Förtroende kan därför 

ses som en viktig faktor för att nå framgång. Samtidigt verkar inte bara förtroendet 

ha betydelse för på Bellmanskolan finns också ett förtroende mellan personal och 

rektor men det skapar inte samma positiva klimat. Här stör andra saker såsom en 

begränsande ekonomi, en negativ syn på kommunens centrala IT-support och 

bristande teknik. Dessa störningsmoment påverkar kulturen och rektor Bellman 

sätter ord på det. “Datorerna har blivit lite trötta och då blir man som pedagog inte 

heller så sugen på att jobba med dem”.  Det finns alltså en viss känsla av 

nedslagenhet och uppgivenhet och givetvis tar det sig uttryck i skolans kultur och 

förhållningssätt. För att lyckas komma förbi dessa hinder verkar det som om man 

behöver en tydlig styrning från centralt håll i kommunen. Det kan inte vara den 

enskilde rektorns ansvar att lösa alla de övergripande frågorna såsom support, 
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ekonomi och utbildning. Detta betonar också Grönlund m fl (2014) i sin rapport (s 

6-7) och Tallvid (2010) i En till en. Falkenbergs väg till Framtiden? Arbetet med 

IT måste vara förankrat på högsta politiska nivå och i förvaltningsledningen.  

 

På Dackeskolan är förtroendet mellan lärare och rektor inte lika stort och exakt 

vad det beror på har varit svårt att få fram. En förklaring kan ligga i att rektor är 

förhållandevis ny på arbetsplatsen och har inte riktigt satsat på tekniken i den 

omfattning som lärarna kanske önskar. Att rektor har stor betydelse för kulturen 

på en skola blir alltså tydligt. Att vara engagerad och drivande och också skapa en 

kultur som tillåter utveckling kan ses om framgångsfaktor i skolutveckling. Viktigt 

verkar också vara att skapa tid och möjlighet för det kollaborativa lärandet och 

erfarenhetsutbyte, något Larsson och Löwstedt (2010) samt Hansson (2013) lyfter 

fram i sin forskning.  Celsius har anammat detta och valt att låta konferenstiden 

var tredje vecka bestå av “en och en halv timmes kollegialt lärande”. Likaså 

försöker Bellman skapa förutsättningar för det kollegiala genom att använda sig av 

erfarenhetsutbyte under konferenstid. De två rektorerna använder liknande sätt 

för att få till ett samarbete mellan lärarna på skolan men där Celsius har fått ny 

teknik och en rejält uppdaterad teknikpark brottas Bellman med trötta datorer och 

ett nät som inte alltid fungerar.  

 

Precis som en närvarande och engagerad rektor är viktigt för skolans kultur kan en 

frånvarande och oengagerad rektor skapa problem inom skolans kultur. På 

Dackeskolan verkar lärarna arbeta var för sig och Dacke säger själv att de “drivit i 

sitt eget klassrum” och med det menas att lärarna utvecklat sin egen undervisning 

men utan att dela med sig till varandra. Just ensamarbetet ser Hansson (2013) 

som en av två saker som skapar problem när IT ska verksamhetsintegreras. Att det 

lätt blir ensamarbete om inte rektor är med och styr blir tydligt. Samtidigt är det 

inte alltid rektor som avgör om han/hon kan styra eller inte. En organisation där 

rektor har tre skolor, såsom August, skapar knappast rätt förutsättningar för att 

styra. Det finns inte tid och möjlighet för en rektor med flera enheter att vara 

synlig på arbetsplatsen och därmed blir det svårt att arbeta med att skapa en 

gemensam kultur och en vi-känsla. 
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7.1.3 Individ 

På en skola finns det många individer och av tradition har skolarbetet bland lärare 

oftast setts som ett ensamarbete (Hansson, 2013). Att samla alla lärare till en 

grupp, där samarbete och det kollaborativa lärandet är i fokus är inte alltid så lätt. 

Larsson och Löwstedt (2010) betonar vikten av en lärande organisation för att 

lyckas med skolutveckling. På Dackeskolan verkar det inte varit lätt att samla 

lärarna så att de tillsammans börjar utveckla och diskutera undervisning kopplat 

till ny teknik. Rektor säger att lärarna utvecklar undervisningen i sitt eget klassrum 

och Dacke säger också att “det är otroligt tydligt att det hänger på att man har 

någon eller några som driver” och det verkar alltså inte finnas. Finns det inte en 

rektor som är eldsjäl måste det finnas någon i personalen som är det och finns inte 

det heller får man inte den utveckling som är önskvärd. Edward Jensinger (2014) 

betonar att det är viktigt som rektor att stödja de pedagoger som har drivkraften 

och viljan att utveckla. Han skriver att det är “de driftiga lärarna som genom sitt 

sätt att vara får till de stora revolutionerna på skolorna” (s 103).  Samtidigt kan 

man se att det inte räcker med att vara eldsjäl. Det måste också finnas vissa andra 

förutsättningar såsom fungerande teknik, bra support om man stöter på problem 

och ekonomisk möjlighet att realisera de förändringar som krävs, något Bellman 

lyfter under intervjun. Han säger att om bara förutsättningarna finns “så vill ju 

pedagogerna”.  På Augustskolan kan man också se att det funnits en eldsjäl men då 

den av olika anledningar fått träda tillbaka något har det inte funnits någon annan 

som gått in och tagit över dennes roll. Det har gjort att utvecklingen delvis 

avstannat. Det gäller alltså att eldsjälen får med sig alla andra så att de 

tillsammans kan arbeta för att utveckla skolan.  

 

Vad händer då om man har individer som inte är intresserade av IT och att 

utveckla sin undervisning kopplat till ny teknik? Det man kan se i denna studie och 

som också betonas i forskning (ex Jensinger, 2014, s 108), är att man som rektor 

måste vara tydlig mot sin personal. Celsius lyfter själv fram detta som en 

framgångsfaktor. Han säger att det är viktigt att sätta upp mål och sedan följa upp 

dem. Samtidigt måste det finnas utrymme för individuella lösningar, då alla är 

olika och behöver olika lång tid på sig. Det är också viktigt att ha höga 

förväntningar på alla men också att själv föregå med gott exempel. Det måste 

också ges utrymme för pedagogerna att lära sig den nya tekniken bl a genom 
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fortbildning. På Dackeskolan kan man se att det inte funnits någon kontinuerlig 

fortbildning och det har gjort att inte alla i personalen känner sig förtrogen med 

den teknik som finns och det leder i sin tur att inte tekniken används i den 

omfattning som skulle kunna vara möjlig. Fleischer (2013) visar i sin avhandling 

att det är viktigt att inte bara investera i teknik i sig utan också ha en plan med hur 

man ska använda den. Först när man har det kan elevernas lärande utvecklas till 

det bättre. Rektor på Dackeskolan lyfter själv fram under intervjun att det har 

funnits politiska beslut i kommunen att man ska köpa in t ex datorer och 

smartboards men inte någon plan bakom inköpen. Det har inte diskuterats hur 

tekniken ska användas i lärandet och i klassrummen och det verkar inte heller vara 

en diskussion som Dacke själv valt att ta med sin personal. Att inte satsa på 

fortbildning kan därför sägas utgöra ett hinder för skolans utveckling, något 

tidigare forskning också poängterat (exempelvis Tallvid, 2010).  

 

7.1.4 Politisk makt 

Politisk makt handlar i skolans värld om positioner, ansvar, samarbete och om 

intressemotsättningar (Jacobsen och Thorsvik, 2010, s 176ff). Forskning har lyft 

fram att skolutveckling kräver en stödjande rektor men också att man på en skola 

får till en lärande organisation, en organisation där det kollaborativa och det 

gemensamma prioriteras (se t ex Larsson och Löwstedt 2010; Kommunförbundet 

Skåne 2013; Björkman, 2011; Hansson, 2013). Om man ska använda Jacobsens 

och Thorsviks begrepp kan man säga att det måste skapas harmoni och samarbete 

(s 176). I denna undersökning kan man utläsa att de rektorer som aktivt arbetat 

med att försöka vara stödjande men också hitta möjligheter till det kollaborativa 

lärandet (rektor Bellman och Ceasar) kommit längre med sin skolas 

utvecklingsarbete än övriga. Samtidigt måste man komma ihåg att en skola som 

saknar vissa grundläggande förutsättningar får svårt att få till en bra 

skolutveckling. Jag tänker på här framför allt på Bellmanskolan som saknar de 

ekonomiska och tekniska förutsättningarna men också på Augustskolan som har 

en rektor som även ansvarar för två andra skolor. Hur ska rektor kunna få till ett 

pedagogiskt ledarskap och vara stödjande om tjänsten inte ger det utrymmet? 
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Finns det inte en tydlig och stödjande skolledare, är risken stor att det skapas 

fraktioner inom personalgruppen och det kan leda till maktkamp och till 

framväxten av informella ledare som antingen stödjer eller motarbetar rektor. På 

Dackeskolan kan man se att förtroendet för rektor gällande ny teknik är lågt. Det 

har dock inte gått att utläsa om det finns fraktioner som direkt motarbetar rektor. 

Till viss del syns samma låga förtroende på Augustskolan. Lärarna anser inte att 

rektor har tillräcklig IT-kompetens för att utveckla undervisningen. 

 

7.1.5 Framgångsfaktorer 

Vilka framgångsfaktorer är det då man kan se på de fyra skolorna? Det finns flera 

framgångsfaktorer som kan lyftas fram utifrån denna studie. Tydligt är dock att de 

i många fall hänger nära samman med hinder/svårigheter och att de två då 

framstår som varandras motsatser.  

 

Den tydligaste framgångsfaktorn är den stödjande, drivande och engagerade 

skolledaren. En skolledare som vill och som sätter riktning skapar en klar 

grogrund för skolutveckling. I detta ingår också att som rektor ställa krav och följa 

upp de krav man ställt. Det verkar som om en stödjande skolledare i vissa fall 

också kan kompensera andra faktorer som saknas. Ett exempel är rektor Bellman 

som kompenserar bristande IT-stöd genom att själv ta på sig att lämna in trasiga 

datorer för att på så sätt underlätta för sin personal. Samma rektor försöker också 

kompensera bristande ekonomi och möjlighet till fortbildning genom att skapa en 

form av erfarenhetsutbyte under konferenstid. Alla lärare som vill får under läsåret 

gå på någon utbildning och sedan får dessa lärare delge övriga sin nya kunskap.  

 

En viktig framgångsfaktor, som också knyter an till den ovan, är att det finns ett 

förtroende mellan personalen och rektor. Genom att lita på varandra skapas en 

grogrund för ett positivt klimat som i sin tur gynnar skolan och dess utveckling. 

Det blir tydligt att ett par av rektorerna har detta förtroende och det gör att 

personalen litar på sina skolledare. 
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En framgångsfaktor som kanske inte är lika viktig som de ovan men ändock kan 

ses som en framgångsfaktor är välfungerad IT-support och stöd. Finns detta vet 

alla vart man ska vända sig och det blir enklare att arbeta med tekniken. 

 

 

7.1.6 Hinder och svårigheter 

Flera av de framgångsfaktorer som lyfts ovan har visat sig bli hinder/svårigheter 

om de inte finns. Ett tydligt exempel är stödjande skolledare. En rektor som inte 

aktivt driver skolutveckling blir ett hinder. Driver man inte som rektor vet inte 

personalen vart man är på väg och det kan i sin tur skapa ett misstroende. Även 

bristande förtroende mellan skolledning och personal kan alltså ses som ett 

hinder. Litar inte personalen på sin rektor är risken stor att man inte följer det 

rektor säger och det skapar ett negativt klimat på skolan och gynnar definitivt inte 

skolutveckling.  

 

Ett stort hinder är också att som rektor har flera enheter under sitt ledarskap. När 

man har det finns det inte tid att vara på plats och man kan inte heller driva skolan 

lika aktivt som man hade kunnat om man bara hade haft en skola att koncentrera 

sig på. Hindret skulle delvis kunna undanröjas om man på skolan hade haft en 

eldsjäl som med sitt brinnande intresse och engagemang hade kunnat föra skolan 

framåt. På Augustskolan verkar det ha funnits en eldsjäl men av olika anledningar 

har denna trätt tillbaka och det har skapat en osäkerhet i personalgruppen. Man 

vet inte längre vart man ska vända sig med sina frågor. Ett stort hinder är också att 

som rektor mitt under en satsning få byta skola. Gör man det kommer man in i ett 

arbete som redan är påbörjat och det kan vara svårt att själv ta över och driva det 

vidare.   

 

Ett stort hinder är också en svag ekonomi. Finns inte den ekonomiska 

förutsättningen är det svårt som rektor att kunna köpa in teknik och skapa 

förutsättningar för en kontinuerlig fortbildning, något som krävs för att tekniken 

ska kunna användas. En stödjande skolledare kan uppväga exempelvis bristande 

möjlighet till fortbildning med att skapa möjlighet för alla att gå på någon 

fortbildning men det blir ändå inte samma sak som att alla får möjlighet att gå. 
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Andra hinder som blivit synliga i denna studie är bristande IT-support och IT-stöd. 

Brister i dessa leder till en otydlighet och en negativ syn på möjligheten att få hjälp. 

Samtidigt ska man vara medveten om att bristerna kan uppvägas av en rektor som 

verkligen går in och stöttar sin personal och hittar alternativa vägar för att 

underlätta. Rektor Bellman är ett exempel på en rektor som försöker hitta andra 

vägar. 

 

Tydligt blir också att det, i den kommun där de fyra skolorna finns, inte finns 

någon central styrning eller satsning på det här med IT. Det gör att det ser väldigt 

olika ut på skolorna och det leder i sin tur att det blir svårt för den enskilda skolan 

att på egen hand skapa alla de förutsättningar som krävs för att få till en bra 

organisation som gynnar IT och skolutveckling.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Det finns fördelar och nackdelar med alla metoder. Enkäter och intervjuer har 

använts i denna studie. Fördelarna med semistrukturerade enkäter är att de ger ett 

större underlag och att resultatet sedan lätt går att sammanställa. En av 

nackdelarna med enkäter, som blivit tydligt i en del av denna studie, är att 

svarsfrekvensen kan bli låg. Lärarna har inte svarat i den utsträckning som varit 

önskvärt. För att ändå kunna använda materialet har en bortfallsanalys gjorts. I 

samband med detta kan man se att det på exempelvis Dackeskolan är väldigt få 

som svarat (33 %) och att de som svarat framför allt är de yngre lärarna. Detta kan 

ha påverkat Dackeskolans resultat. Vad hade hänt om fler svarat och då även de 

äldre lärarnas svar hade funnits med? Det går inte att svara på men skulle 

definitivt vara något som hade varit intressant att följa upp.  

 

I bortfallsanalysen kontrollerades resultaten utifrån kön, ålder och lärarkategori 

medan andra variabler såsom intresse och engagemang endast kontrollerades 

indirekt. Givetvis kan även dessa variabler påverka svaren. Är det så att det endast 

är de intresserade som svarat blir ju svaren på ett sätt medan svaren blir på ett helt 

annat sätt om det endast är de ointresserade som svarat. För att säkerställa att 

svaren ändock var representativa fördes en diskussion med rektorerna under 
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intervjuerna och då skolorna är rätt små kunde rektorerna utifrån de tre 

variablerna ge en bra bild av vilka som svarat och det visade sig vara en bra 

spridning utifrån intresse och engagemang.  

 

Samtidigt som svarsfrekvensen bland lärarna överlag var låg får man ha i åtanke 

att svarsfrekvensen bland rektorerna hamnade på 100 %. Här finns alltså ett 

fullständigt resultat att bearbeta och koppla ihop med lärarnas svar.  

 

En annan nackdel med enkäter, förutom risken för låg svarsfrekvens, är att frågor 

kan misstolkas och att man inte får med all den information som man kan behöva 

för sitt vidare arbete (Bryman, 2012). Detta har dock inte varit upplevelsen i denna 

studie. Genom att komplettera enkäterna med intervjuer har vissa frågor kunnat 

tillföras mer information och även tilläggsinformation har kunnat tas fram och 

detta kan ses som en av intervjuernas fördelar (Bryman, 2012). Då svarsfrekvensen 

blev så låg bland lärarna har intervjuerna med rektorerna kunnat ge information 

om respondenterna och därmed har en bortfallsanalys varit möjlig att göra. 

Ytterligare en nackdel med enkäter är att de ger en ögonblicksbild d v s de mäter 

ett resultat här och nu. Detta blev tydligt då de tekniska förutsättningarna på en 

skola förändrades vid årsskiftet. Lärarna svarade utifrån förutsättningarna som 

fanns före årsskiftet medan rektor svarade utifrån de som fanns efter nyår. Genom 

att komplettera med intervjuer kunde dock en nyanserad bild av enkätsvaren fås.  

 

Nackdelarna med intervjuer är att man som intervjuare kan påverka respondenten 

genom sitt sätt att ställa frågorna på men också genom det sätt som frågorna är 

uppbyggda (Bryman, 2012). Då intervjuerna genomfördes per telefon har inte 

respondenten kunnat avläsa intervjuarens kroppsspråk men samtidigt har inte 

heller intervjuaren kunnat avläsa respondentens kroppspråk. Ibland kan 

kroppspråk avslöja mer än det som sägs med ord. Andra nackdelar med intervjuer 

är att de tar lång tid att genomföra och transkribera men också att svaren kan vara 

svåra att jämföra vid en analys (Bell, 2009). För att underlätta en analys har 

intervjuerna varit uppbyggda på samma sätt och de inledande frågorna har varit 

desamma. När det sedan handlar om transkriberingen har endast de delar av 

intervjuerna, som handlat om analysmodellens olika tema, transkriberats.  
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8. Slutsatser 
När jag påbörjade arbetet med min studie var syftet att belysa förutsättningar för 

samt de framgångsfaktorer och hinder som rektorer och lärare upplever vid IT-

satsningar. Rektorernas upplevelser skulle kompletteras och speglas mot lärarnas.  

Efter att ha genomfört enkäter och intervjuer och sedan sammanställt resultatet 

kan jag se att syftet är uppnått. Jag har fått fram förutsättningar men jag har också 

kunnat lyfta fram framgångsfaktorer och hinder. Jag har även sett att det saknas 

forskning inom det aktuella området, något som blev tydligt i samband med att 

forskning och litteratur presenterades i bakgrunden. Denna uppsats kastar därför 

nytt ljus över det aktuella området.  

 

Vilka slutsatser är det då som kan dras? Börjar man med att titta på 

förutsättningarna för IT-satsningar är slutsatsen att det krävs att vissa 

förutsättningar finns för att en IT-satsning ska lyckas. Den viktigaste 

förutsättningen är stödjande skolledare. Rektor måste sätta IT-frågor i fokus och 

skapar en organisation som stödjer detta för att få till stånd en IT-utveckling på 

skolan. För att lyckas som stödjande skolledare verkar det dock också som att det 

måste finnas ekonomi, teknik och ett fungerande IT-stöd. Utan dessa är det svårt 

att lyckas. En annan slutsats är att det inte bara är rektorns ansvar att få till alla 

förutsättningar. Det krävs också ett starkt stöd och en samsyn i kommunen, på 

förvaltningen och på de olika skolorna. Först när alla hjälps åt och tillsammans ser 

till att alla förutsättningar finns kan man få till stånd en riktigt bra utveckling av IT 

i skolan. Resultatet av en IT-satsning hänger alltså inte bara på den enskilde 

rektorn.  

 

Går man vidare till framgångsfaktorer blir slutsatsen att en stödjande, drivande 

och engagerad skolledare kan göra skillnad. Sätter man som rektor riktning, ställer 

krav och följer upp kan man lyckas få till en utveckling på skolan.  

 

Slutligen, hinder. Vilka slutsatser kan dras då?  Jo, att det krävs att man i en 

kommun centralt bestämmer sig för hur man vill organisera sina skolor, vad man 

vill med IT och sedan skapar förutsättningar för detta arbete. Att som rektor ha 

flera skolor under sitt ansvar är inte så bra om man vill lyckas med skolutveckling. 
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Inte heller är det bra att låta IT-satsningar skötas av de enskilda skolorna utan en 

central organisation som skapar förutsättningar och sätter riktning. Det leder bara 

till stora skillnader mellan skolorna och på sikt till allt mer bristande likvärdighet. 

 

Just det här med bristande likvärdighet är något som slagit mig under arbetet med 

denna uppsats. Om det finns stora skillnader mellan skolor inom en och samma 

kommun hur ser då skillnaderna ut mellan skolor från olika kommuner? Hur 

påverkar detta i sin tur eleverna och deras måluppfyllelse och vad krävs för att få 

en likvärdighet gällande teknik på Sveriges skolor? Frågan är mycket aktuell och 

just nu diskuteras den svenska skolans digitalisering i riksdag och regering. 

Kommer det att krävas ett nationellt IT-lyft för att få till en likvärdighet? Och 

kommer i så fall ett IT-lyft att räcka för att få en mer likvärdig skola? Frågorna är 

många och svaren är få. Det man dock kan säga är att det krävs att något görs. Vad 

får väl framtiden utvisa. 

 

Utifrån detta skulle det vara oerhört spännande att få följa skolor i en eller flera 

kommuner där man centralt beslutat sig för att utveckla skolornas IT-användning 

och där man också skapat de grundläggande förutsättningar som verkar behövas. 

Leder en uttalad satsning till att skolorna också lyckas? I en förlängning skulle det 

innebära att mer fokusera på rubriken Resultat i analysmodellen (se Figur 2). 

Leder satsningarna till att IT-utrustningen används i undervisningen, till högre 

måluppfyllelse, till en inkluderande skola och till kollaborativt lärande? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Enkätfrågor till lärare 

 
  
 1. Jag har fått tillräcklig utbildning av skolan för att kunna arbeta effektivt och säkert 
med IT-utrustning 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
2. Jag har tillräcklig kompetens för att arbeta effektivt och säkert med skolans IT-
utrustning både i undervisningssituationer och i mitt arbete som lärare 

 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
3. Jag får kontinuerlig kompetensutbildning inom IT 

 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
4. Lärarna på skolan använder dagligen IT-utrusningen i sin undervisning 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
5. Jag använder dagligen IT-utrustningen i min undervisning 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
6. Skolan har en pedagogisk tanke med hur IT-utrustningen ska användas i den 
dagliga undervisningen 

 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
7. Alla lärare på skolan har tillgång till skoldatatek eller liknande som stöd vid val 
och/eller användning av alternativa IT-verktyg 

 1 2 3 4  
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Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
8. Hur snabbt får du som lärare tillgång till pedagogiskt IT-stöd? 

 1 2 3 4  

Omgående     Har ej tillgång 
  
  
  
9. Vem är ansvarig för det pedagogiska IT-stödet? 

  
  
  
  
10. Rektor är intresserad av och drivande i skolutveckling som rör IT. Utgå från den 
rektor som du nu har på din skola. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
11. Rektor har tillräcklig IT-kompetens för att leda skolans IT-strategiska arbete. Utgå 
från den rektor som du nu har på din skola. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
12. Rektor har tillräcklig IT-kompetens för att utveckla användandet av IT i 
undervisningen  Utgå från den rektor som du nu har på din skola. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
13. Rektor har tillräcklig IT-kompetens för att hantera frågor om lag och rätt på 
Internet  Utgå från den rektor som du nu har på din skola. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
14. Skolan har en IT-plan/IT-strategi 

● Ja 
● Nej. Hoppa vidare till fråga 22. 
● Vet ej. Hoppa vidare till fråga 22. 

  
  
  
15. Hur ofta följs IT-planen/IT-strategin upp? 

 1 2 3 4  

Årligen     Aldrig 
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16. IT-planen/IT-strategin beskriver tekniska frågor ex utrustning, installation, drift 
och underhåll 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
17. IT-planen/IT-strategin beskriver hur lärarna på skolan ska ges den 
kompetensutveckling inom IT som de behöver i sin roll som lärare 

 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
18. IT-planen/IT-strategin beskriver hur IT ska integreras i undervisningen och 
utgöra ett pedagogiskt verktyg 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
19. IT-planen/IT-strategin beskriver hur skolan ska utveckla elevernas 
grundläggande IT-kompetens 

 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
20. IT-planen/IT-strategin beskriver hur skolan ska utveckla elevernas förmåga att 
söka och kritiskt använda information från Internet 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
21. IT-planen/IT-strategin beskriver hur skolan ska arbeta för att främja etik på 
Internet och förebygga olika former av kränkningar 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
22. Det är tydligt vart jag ska vända mig med frågor när jag behöver hjälp/support 
kring IT-utrustningen 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
23. Hur snabbt får du tillgång till teknisk IT-support på skolan? 
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 1 2 3 4  

Omgående     Har ej tillgång 

  
  
  
24. Den hjälp/support jag får kring IT-stödet är tillräcklig för att kunna arbeta 
effektivt och säkert med skolans IT-utrustning 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
25. Kryssa i den utrustning som finns på skolan 

● Elevdatorer 
● Lärardatorer 
● Elev-iPad/surfplattor 
● Lärar-iPad/surfplattor 
● Projektorer 
● Kamera/filmkamera 
● Dokumentkamera 
● Interaktiva tavlor 
● Scanner 
● Skrivare 
● Fast nät 
● Trådlöst nät 
● Chromebook 
● Övrigt: 

  
  
  
26. Skolan har tillräcklig IT-utrustning 

 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
27. Jag fått tillräcklig fortbildning i den IT-utrustning som skolan har 

 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
28. Skolan har ett litet investeringsbehov av IT-utrustning och IT-verktyg 

 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
29. Skolans internetuppkoppling har tillräcklig kapacitet 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
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30. Trådlöst nätverk finns installerat på skolan 

● Ja 
● Nej. Hoppa vidare till fråga 32. 
● Vet ej. Hoppa vidare till fråga 32. 

  
  
  
31. Skolans trådlösa nätverk har tillräcklig kapacitet 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
32. Jag är 

● Kvinna 
● Man 

  
  
  
33. Kryssa för det intervall som stämmer med din ålder 

● 21-25 
● 26-30 
● 31-35 
● 36-40 
● 41-45 
● 46-50 
● 51-55 
● 56-60 
● 61- 

  
  
  
34. Antal år som lärare.Kryssa för det intervall som stämmer med hur länge du 
arbetat som lärare. 

● 1-5 
● 6-10 
● 11-15 
● 16-20 
● 21-25 
● 26-30 
● 31- 

  
  
  
35. Antal år som du arbetat på denna skola 

mindre än 1 år 

● 1-2 år 
● 3-4 år 
● 5-6 år 
● 7 år eller mer 



 
 

70 

  
  
  
36. Jag undervisar i huvudsakligen som  
Lärare i förskoleklass 

● Lärare i klass 1-3 
● Lärare i klass 4-6  
● Speciallärare/specialpedagog 
● Övrigt: 

  
  
  
37. Jag undervisar huvudsakligen i  

SO-ämnen 

● NO-ämnen (teknik räknas in här) 
● Praktisk/estetiska ämnen (slöjd, hemkunskap, bild, musik) 
● Idrott 
● Svenska/svenska som andraspråk 
● Engelska/moderna språk 
● Matematik 
● Övrigt: 

  
  
  
38. Skolan som jag arbetar på heter 

● Augustskolan 
● Bellmanskolan 
● Celsiusskolan 
● Dackeskolan 

  
  
  
39. Övriga kommentarer 
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Bilaga 2 
 
            

Enkät till rektor 
 
  
  
1. Jag har tillräcklig IT-kompetens för att kunna leda skolans IT-strategiska arbete. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
2. Jag har tillräcklig IT-kompetens för att kunna utveckla användandet av IT i 
undervisningen. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
3. Jag har tillräcklig IT-kompetens för att kunna hantera frågor om lag och rätt på 
Internet. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
4. Lärarna på skolan har fått den IT-kompetensutveckling som de behöver i sin roll 
som lärare. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
5. Alla lärare på skolan använder dagligen IT-utrusningen i sin undervisning. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
6. Lärarna på skolan har en pedagogisk tanke med hur IT-utrustningen ska användas 
i den dagliga undervisningen. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
7. Alla lärare på skolan har tillgång till skoldatatek eller liknande som stöd vid val 
och/eller användning av alternativa IT-verktyg.  
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
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8. Hur snabbt får lärarna tillgång till pedagogiskt IT-stöd? 
 1 2 3 4  

Omgående     Har ej tillgång 

  
  
  
9. Vem är det som är ansvarig för det pedagogiska IT-stödet? 
  
  
  
  
10. Har skolan en IT-plan/IT-strategi? 

● Ja. 
● Nej. Hoppa vidare till fråga 18. 
● Vet ej. Hoppa vidare till fråga 18. 

  
  
  
11. Hur ofta följs IT-planen/IT-strategin upp? 
 1 2 3 4  

Årligen     Aldrig 

  
  
  
12. IT-planen/IT-strategin beskriver tekniska frågor ex utrustning, installation, drift 
och underhåll. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
13. IT-planen/IT-strategin beskriver hur lärarna ska ges den kompetensutveckling 
inom IT som de behöver i sin roll som lärare. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
14. IT-planen/IT-strategin beskriver hur IT ska integreras i undervisningen och 
utgöra ett pedagogiskt verktyg. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
15. IT-planen/IT-strategin beskriver hur skolan ska utveckla  elevernas 
grundläggande IT-kompetens.  
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
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16. IT-planen/IT-strategin beskriver hur skolan ska utveckla elevernas förmåga att 
söka och kritiskt använda information från Internet. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
17. IT-planen/IT-strategin beskriver hur skolan ska arbeta för att främja etik på 
Internet och förebygga olika former av kränkningar.  
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
18. Lärarna vet vart de ska vända sig med frågor när de behöver hjälp/support kring 
IT-utrustningen. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 
  
  
  
19. Hur snabbt får lärarna tillgång till teknisk IT-support på skolan?  
 1 2 3 4  

Omgående     Har ej tillgång 
  
  
  
20. Den hjälp/support lärarna får kring IT-stödet är tillräckligt för att kunna arbeta 
effektivt och säkert med skolans IT-utrustning. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
21. Kryssa i den utrustning som finns på skolan. 

● Elevdatorer 
● Lärardatorer 
● Elev-iPad/surfplattor 
● Lärar-iPad/surfplattor 
● Chromebook 
● Projektorer 
● Kameror/Filmkameror 
● Dokumentkamera 
● Interaktiva tavlor 
● Trådlöst nätverk 
● Fast nät 
● Scanner 
● Skrivare 
● Övrigt: 
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22. Alla klassrum på skolan är utrustad med digital skrivtavla/interaktiv 
whiteboard/dataprojektor. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
23. Hur många elevdatorer finns det på skolan? 

  
  
  
  
24. Hur många lärardatorer finns det på skolan? 

  
  
  
  
25. Hur många iPad/surfplattor (både för lärare och elever) finns på skolan? 

  
  
  
  
26. Hur mycket av skolans IT-utrustning är nyare än 3 år? 
 1 2 3 4  

All     Ingen 

  
  
  
27. Skolan har ett litet investeringsbehov av IT-utrustning och IT-verktyg. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
28. Skolans internetuppkoppling har tillräcklig kapacitet. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  
  
  
29. Trådlöst nätverk finns installerat på skolan. 

● Ja. 
● Nej. Gå vidare till fråga 31. 
● Vet ej. Gå vidare till fråga 31. 

  
  
  
30. Skolans trådlösa nätverk har tillräcklig kapacitet. 
 1 2 3 4  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

  



 
 

75 

  
  
31. Hur många elever går på skolan?*Obligatorisk 

  
  
  
  
32. Hur många lärare arbetar på skolan?*ObligatoriskFritidspedagoger och 
assistenter ska inte räknas in. 
  
  
  
  
33. Jag är*Obligatorisk 

● Kvinna 
● Man 

  
  
  
34. Kryssa för det intervall som stämmer med din ålder.*Obligatorisk 

● under 25 år 
● 26-30 
● 31-35 
● 36-40 
● 41-45 
● 46-50 
● 51-55 
● 56-60 
● 61 eller äldre 

  
  
  
35. Antal år som skolledare.*ObligatoriskKryssa i det alternativ som stämmer med 
hur länge du arbetat som skolledare. 

● mindre än 1 år 
● 1-5 
● 6-10 
● 11-15 
● 16-20 
● 21 år eller mer 

  
  
  
36. Antal år som rektor på denna skola.*Obligatorisk 

● mindre än 1 år 
● 1-2 
● 3-4 
● 5-6 
● 7 år eller mer 

  
  
  



 
 

76 

37. Skolan som jag arbetar på heter.*Obligatorisk 

● Augustskolan 
● Bellmanskolan 
● Celsiusskolan 
● Dackeskolan 

  
  
  
38. Beskriv din utbildningsbakgrund.*Obligatorisk 
  
  
  
  
39. Övriga kommentarer 
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Bilaga 3 
            
 

Intervjuguide  
 

Frågorna till rektorerna har utgått från följande mall, som bygger på de huvudtema 

som finns presenterade i modellen (se Figur 2 under rubriken Förutsättningar). 

Utifrån enkätsvaren har sedan specifika frågor till den enskilda rektorn tagits fram. 

 

1. Om skolan 

 

2. Om lärarna 

 

3. Om rektor och rektors IT-intresse 

 

4. Om skolutveckling och IT 

 

5. Om förutsättningarna (IT-stöd, pedagogisk tanke, stödjande skolledare, tekniska 

förutsättningar, kompetensutveckling, ekonomi, IT-plan och lärande organisation) 
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