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Abstract 

IT and global digitization has quickly reached our society and the development of technology 

has been very fast. When IT came to the school it put new demands on IT-support, and the 

new requirements are difficult to meet. Many teachers feel that there are major deficiencies 

related to IT-support and assistance, therefore, this study has chosen to focus on how schools 

can be adapted to today's IT society and develop sustainable models for IT-support and 

assistance. With the support of my own experiences, other reports, articles and interviews, 

this study contribute to school development by analyzing IT-technicians and supporting/ 

assisting teachers’ situation. There is a lack of understanding of the actual practice in the 

schools need of IT. IT-support and or assistance can be improved by information, education, 

increased self-service, efficient and suitable support. This study has highlighted many areas 

and perhaps giving a glimpse of what kind of IT-support and assistance schools will need. 
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1. Inledning 

IT och den globala digitaliseringen har snabbt spridit sig i vårt samhälle och för skolan innebär 

digitaliseringen nya utmaningar och nya krav på utformningen av skolmiljön. Staten och dess 

skolmyndigheter har ett ansvar att skapa goda förutsättningar för huvudmän, skolor och 

lärare. Därför arbetar Skolverket på olika sätt att stärka förutsättningarna för att ”Alla skolor 

skall bli bra skolor” (Skolverket, 2014). Skolverket ser dock inga snabba och enkla lösningar 

för att forma bra skolor men presenterar i sina olika rapporter framgångsfaktorer och brister 

hur dagens skolor sköts.  

 

”Få ämnen engagerar så mycket och så många som skolan gör” (Fürth och Kraft, s5, 

2010) 

 

IT är viktigt att införa i skolan för att det förbättrar elevernas resultat, ökar tillgängligheten 

av material, gör det lättare att spåra elevernas framsteg och förändrar lärarnas 

undervisningsfilosofi till att vara mer elevcentrerad. (Silvernail, 2011) 

I en ständigt föränderlig värld med explosionsartad digitalisering måste den svenska skolan 

hänga med i utvecklingen och därför har Sveriges digitala agenda, IT i människans tjänst en 

digital agenda för Sverige (2011), tagits fram. Den vill att Sverige skall vara världsledande inom 

digitalisering.  

Även i Lgr 11 (Läroplanen för grundskolan, 2011) beskrivs vikten av IT, att eleverna skall 

lära sig använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande. Lgr 11 beskriver även att IT kan användas oberoende av tid, rum, 

studietakt, studieform, språk, och sätt att lära. För att kunna utveckla ett förhållningssätt som 

främjar företagande, innovation, samverkan, delaktighet, egna ställningstaganden, hållbar 

utveckling, sin egen roll i ett globalt sammanhang krävs att vi har en transparent verksamhet 

där vi hittar meningsfullhet för våra gemensamma mål och för att motiveras och inspireras till 

att ta ansvar för skolutveckling (Lgr 11). Därför krävs att vi arbetar tillsammans, ser 

möjligheter, tar initiativ till att våga genomföra förändringar och uppmuntrar varandra till att 

tänka annorlunda, för att stimulera till engagemang och nyskapande (Lgr 11). För att kunna 

utgå ifrån elevens behov måste skolan få samma tillgång till IT som samhället i övrigt. Eleverna 

och pedagogerna skall kunna använda IT-utrustning för att på ett användarvänligt och 

meningsfullt sätt motivera och inspirera till ett livslångt lärande (se figur 1). 
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Figur 1. Det gäller att kunna använda IT-utrustningen. Lärarnas tidning. Nr 7. S.30. 2013. 

Bild: Kassman, M. 

 

     Pedagogerna är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas framgång och hur IT tas emot 

bland aktörerna är den viktigaste aspekten för IT-utvecklingen (Skolinspektionen, 2013). 

Pedagogernas förmåga att skapa ett lärande med IT där eleven verkligen använder IT, att både 

elever och pedagoger ser nyttan med IT för ett livslångt lärande, är mycket viktigt för 

skolutvecklingen.  

För att IT verkligen skall kunna uppfylla dessa förväntningar krävs en infrastruktur som 

fungerar, det vill säga en väl fungerande IT-support och IT-stöd. Det är viktigt att alla elever 

och lärare känner sig trygga med att tekniken fungerar, för att våga ta steget mot ett nytt 

arbetssätt. IT-support innebär i denna studie ett behov av hjälp med allmänna felanmälningar, 

t.ex. IT-utrustning, hårdvarufel eller installationer av program, det vill säga ärenden som oftast 

hanteras av IT-tekniker. IT-stöd innebär i denna studie ett behov av hjälp med IT-användning, 

IT-kompetens och IT-utveckling, det vill säga ärenden som oftast hanteras av IT-pedagoger. 

I rapporter har det framkommit att Sveriges skolor är i behov av förändring och Skolverket 

har satsat mycket på att utreda hur ”Alla skolor skall bli bra skolor” (Skolverket, 2014). Den 

stora utmaningen är att plötsligt måste Sveriges kommuner ta ansvar för att utveckla och 

anpassa IT-supporten och IT-stödet för skolan. Många kommuner har under de senaste åren 

genomfört flera IT-relaterade projekt och omstruktureringar men det har skett på sitt eget sätt, 

vilket har skapat ett slags skollotteri. Det vill säga att det har betydelse för eleverna vilken 

kommun de bor i, vilken skola de går i och vilka lärare de har. I takt med att antalet datorer 

ökar inom de kommunala verksamheterna ställs det nya krav på lösningar för utformningen 

av de IT-processer och IT-tjänster som utvecklas och kommunernas IT-enheter måste börja 

att tänka annorlunda och storskaligt när det gäller IT-infrastrukturen (Jönson & Hedberg, 

2012).  
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1.1 Frågeställning 

Utifrån att jag i många år har jobbat som IT-samordnare, IT-utvecklare och IT-inspiratör och 

på nära håll sett hur IT-support och IT-stöd utgör en allt viktigare verksamhet i skolan vill jag 

undersöka vad som kan göras för att forma IT-supporten och IT-stödet. 

     Jag har agerat som mellanhanden mellan skolan och IT-teknikerna, och kan konstatera att 

det finns ett stort behov av att utveckla IT-supporten och IT-stödet. Det är mycket som brister 

angående IT-support och IT-stöd inom skolverksamheten. Därför vill jag försöka beskriva 

skolans behov, det vill säga kunna ge en bild av varför skolan är i behov av IT-support och IT-

stöd och hur IT-supporten och IT-stödet kan formas här och nu. Det är av intresse att studien 

ger svar på följande fråga: 

 

 Hur kan IT-support och IT-stöd formas för skolan?  

 

Syftet med studien är att synliggöra skolans behov av fungerande IT-support och IT-stöd, 

och ge förslag på hur IT-supporten och IT-stödet kan formas för skolan och därmed underlätta 

skolans IT-användning och höja IT-kompetensen hos både lärare och elever. Denna studie 

kommer inte att handla om IT och lärande som det ofta associeras till när IT nämns inom 

skolan och denna studie har inte heller undersökt i vilken utsträckning kommuner följt 

skollagen och skolverkets rekommendationer eller råd. Skolans behov av förändring beskrivs 

för att skapa en förståelse för varför skolan befinner sig där den är och för att få en förståelse 

för varför IT-support och IT-stöd är en stor skolutvecklingsfråga. 
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2. Metod 

För att försöka synliggöra skolans behov av IT-support och IT-stöd har jag i en kommun, under 

hösten 2013, intervjuat åtta IT-tekniker och åtta IT-pedagoger. Jag har under hösten 2013 och 

våren 2014 varit i kontakt med 13 kommuner och besökt två skolkonferenser, 

Aktualiseringskonferens i Umeå 2014 och IT i skolan i Stockholm 2014. Jag har med andra ord 

genomfört en intervjustudie som jag kompletterat med annat material för att kunna visa på 

relaterad forskning. Jag presenterar inte den relaterade forskningen i ett eget kapitel utan har 

vävt in den i min analys av mina empiriska data. Detta för att öka uppsatsen läsbarhet. 

För att få fram vilka som skulle intervjuas valde kommunens chef för IT-teknikerna ut åtta 

IT-tekniker och kommunens IT-strateg för utvecklingsenheten valde ut åtta IT-pedagoger. De 

utvalda fick information om intervjuns upplägg och det huvudsakliga syftet med studien via 

intervjuarmanuset (bilaga intervjumanus).  

Ett intervjuarmanus med många frågor utformades (bilaga intervjumanus) där frågorna var 

öppna för att tillåta diskussion och följdfrågor, en s.k. semistrukturerad intervju med 

kvalitativa svar. De kvalitativa svaren återfinns i uppsatsens resultat i form av citat och 

beskrivningar, och skall försöka täcka alla svar från de intervjuade som på ett eller annat sätt 

är relaterade till IT-support och IT-stöd.  

Valet av intervju som datainsamlingsmetod var viktigt för att få fram kvalitativa svar på 

frågorna och enligt Dalen (2007) är intervju en vetenskaplig datainsamlingsmetod som utgår 

från den kvalitativa forskningstraditionen. Genom att intervjuaren kan sätta sig in i den 

intervjuades livssituation kan detta leda till en ökad förståelse för den upplevelse som den 

intervjuade befinner sig i (Dalen, 2007).  

Intervjumanusets frågor har skapats utifrån många års erfarenhet från IT i skolan samt 

utifrån aktuella artiklar och rapporter om IT-support och IT-stöd i skolan. Detta 

intervjuarmanus skall möjliggöra att någon annan skall kunna göra samma undersökning för 

att kunna jämföra resultaten.  

Intervjuerna varade mellan 1 – 1,5 timme och antecknades digitalt och spelades även in. 

Intervjumanuset gjordes för att minska intervjuareffekten och inspelningarna gjordes för att 

kunna komplettera anteckningarna och därmed höja kvaliteten på innehållet. Vid 

kompletteringar av frågorna som ställdes under intervjuerna användes mail eller 

telefonkontakt. IT-pedagogerna intervjuades i en lokal vald av dem på deras egen skola och IT-

teknikerna intervjuades i huvudsak i en av IT-avdelningens möteslokaler. Några IT-tekniker 

som var stationerade i utkanten av staden blev intervjuad på sin arbetsplats. 

De intervjuades identiteter är skyddade och benämns som IT-pedagog och IT-tekniker 1, 2, 

3, osv och datamaterialet är sparat på en server hos ett lokalt företag.  

2.1 Dataanalys 

För att kunna fånga in så mycket data som möjligt om IT-support och IT-stöd hade jag 

förberett många frågor i ett intervjumanus (bilaga intervjumanus). Eftersom rådatamaterialet 

blev mycket stort och därför blev svårt och oöverskådligt att presentera, har jag kategoriserat 

respondenternas svar under olika teman. Vid sammanställningen av intervjuerna kunde jag se 

att många respondenter resonerade likartat kring många frågor och att flera frågor med 
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tillhörande svar kunde sammanflätas i olika teman. Detta för att läsaren lättare skall kunna få 

en bättre överblick och förståelse för vad som framkommit från intervjuerna.  

 

Dessa teman är: 

 IT-pedagoger och arbetsuppgifter 

 IT-tekniker och arbetsuppgifter 

 IT-plan och IT-strategi 

 IT-utrustningen och IT-användningen 

 Information, kommunikation och kompetens 

 Beslut 

 Ärendehanteringssystem 

 Behov av IT-support och IT-stöd 

 Vad är akut support? 

2.2 Metodkritik 

Vad är det som avgör att just de intervjuade vet vad som brister eller är den bästa IT-supporten 

och IT-stödet, eller att jag kan dra de slutsatser jag gör?  

Det går alltid att hitta andra personer att intervjua eller annan litteratur som i andras 

synvinklar belyser eller befäster detta område bättre. Här finns nog en stor bit av godtycklighet 

eftersom alla verkar tycka att just de vet vad skolan behöver eller är i behov av. 

Enligt Statistiska centralbyrån (2014-08) uppstår fel då undersökningen mäter något annat 

än vad som strävas efter att mäta och fel kan uppkomma i varje moment i en undersökning. 

Redan i planeringen ingår därför att tänka igenom möjliga felkällor och försöka minska 

riskerna för fel. Det totala felet kan delas upp efter orsak i följande komponenter:  

 

 Täckningsfel 

 Urvalsfel 

 Bortfallsfel 

 Mätfel 

 Bearbetningsfel 

 

Täckningsfel uppkommer på grund av fel i urvalsramen, det vill säga objekt som saknas men 

som borde ingå i undersökningen. Denna studie använde ett stort intervjumanus med många 

frågor för att kunna täcka av området IT-support och IT-stöd så mycket som möjligt och för 

att kunna jämföra resultat om någon annan skulle göra samma undersökning. Dock utgör tiden 

en felfaktor eftersom skolan hela tiden förändras och därför kan frågorna i intervjumanuset 

med tiden bli inaktuella.  

Urvalsfel uppkommer där undersökningen bara studerar en del av undersöknings-

populationen. I denna studie kan det diskuteras om rätt personer valts ut för intervjuer och om 

rätt rapporter och artiklar använts. En kommun med 16 respondenter användes i studien och 

det utgör inte ett tillräckligt urval för att kunna beskriva skolans behov i hela Sverige. Dock har 

de intervjuade noga utvalts för att täcka in alla skolområden inom en kommun. IT-teknikerna 
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har olika erfarenheter från verksamheten och alla IT-pedagoger har många års erfarenhet 

inom skolan. Artiklar och rapporter har valts ut för att de är relativt nya i en ny 

teknikutveckling inom skolan och för att de skall vara tillräckligt intressanta och relevanta 

inom området IT-support och IT-stöd. Kontakt med kommuner, besök på skolkonferenser och 

egna erfarenheter har använts som referenser för att styrka att studien har kommit fram till 

relevanta slutsatser. Denna studie skall i vart fall ge en bild från en kommun om de 

förändringar skolan är i behov av när det gäller IT-support och IT-stöd. 

Bortfallsfel beror på att mätvärden för vissa objekt saknas. Bortfallet kan utgöras av 

uteblivna svar på någon eller några frågor. Vid intervjuerna lämnades stort ansvar till den 

intervjuade så att denne skulle känna sig trygg i att fritt berätta utifrån sin syn på 

verksamheten. Detta kan leda till att svar på frågor kan ha fallit bort, men det stora 

intervjumanusets struktur med många frågor borde ha minimerat bortfallet och det var därför 

intervjuerna tog så lång tid att genomföra. Det är trots detta troligt att svaren på vissa frågor 

inte är helt uttömmande 

Mätfel kan bero på mätmetoden, t ex fel som beror på att mätsituationen inte kan hållas 

under kontroll, exempelvis då fel person svarar på frågorna eller fel som beror på att 

intervjuaren ställer frågorna på ett ledande sätt eller noterar svaren felaktigt eller att en fråga 

är felkonstruerad och inte mäter det den avser att mäta. Mätfel är mycket svårt att helt 

förebygga eftersom vi alla är färgade av den syn och erfarenhet vi har av skolan. 

Intervjuareffekten kan här medvetet eller omedvetet påverkat frågor och svar, eftersom jag har 

många års erfarenhet från skolan. Dock skall en väl utformad och genomtänkt intervjumanus 

minimera mätfelen.  

Bearbetningsfel uppkommer vid granskning och kodning av lämnade uppgifter, överföring 

av lämnade uppgifter till datormedia. Bearbetningsfel kan inte helt uteslutas då datamaterialet 

varit stort och att frågorna kanske berört områden som delvis inte är intressanta för 

undersökningen samt att det varit svårt att avgränsa den komplexa skolans många olika behov 

av förändring. 
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3. Resultat från intervjuerna 

Utifrån intervjuerna har jag sammanställt respondenternas svar i olika teman. Detta för att 

kunna få en strukturerad, samlad och mer lättläst bild av vad som framkommit.  

3.1 IT-pedagoger och arbetsuppgifter 

De intervjuade IT-pedagogerna kommer från en kommuns alla skolområden och har olika 

tjänster och uppgifter. IT-pedagogernas olika förutsättningar beror i dag på hur ledningen i 

skolområdet prioriterar, både när det gäller arbetsuppgifter och tid. Det saknas också IT-

pedagoger på flera skolor och förskolor. Den huvudsakliga uppgiften för IT-pedagogen är att 

vara ett IT-stöd för skolverksamheten. Det innebär att samla in behovet av stöd för IT-

användning och IT-utveckling. Detta sker genom att IT-pedagoger bedriver pedagogisk 

utveckling i form av att t.ex. hitta och delge anpassade dataprogram och arbetssätt.  

3.2 IT-tekniker och arbetsuppgifter 

IT-avdelningen i respondenternas kommun tillhandahåller i dag ett antal IT-tekniker för sin 

skolverksamhet. Det finns oftast IT-tekniker som är direkt knutna till skolor, vilket ger snabb 

åtkomst, skapar trygghet och kontinuitet. IT-teknikerna arbetar också mot skolor via IT-

support via kundtjänst1, personlig hjälp på plats eller fjärrstöd.  

IT-teknikernas arbetsuppgifter är i huvudsak att ge IT-support åt lärare, rektorer och annan 

personal via kundtjänst och fjärrhjälp. IT-tekniker skall se till att IT-utrustning som t.ex. 

skrivare och nätverk fungerar samt att vara tillgänglig för att ta hand om reparationer och 

andra hårdvarufel. Egentligen har IT-teknikerna bara support på hårdvara, men mer och mer 

support ges även på mjukvara, t.ex. att visa hur man använder olika program, vilket innebär 

att de närmar sig IT-pedagogernas support.  

3.3 IT-plan och IT-strategi 

Den kommun som de intervjuade kommer ifrån har en IT-plan, men när de intervjuade IT-

pedagogerna tittar på sina egna roller framgår det att de har mycket olika förutsättningar. Vissa 

jobbar hundra procent som IT-pedagoger och inget alls som lärare, vissa jobbar deltid som IT-

pedagog och deltid som lärare. Trots att en IT-plan finns är rollerna otydliga och spretiga, 

framförallt gäller det IT-pedagoger och IT-tekniker. I rollen för IT-pedagogerna ingår i dag en 

mängd olika uppgifter i deras arbete, som t.ex. handledning, utbildningar, workshops, bloggar, 

online verktyg, interaktiva tavlor, olika IT-relaterade lösningar, hårdvara och mjukvara, 

kablar, surfplatta, mm. Rollen för IT-teknikerna är idag enligt de intervjuade luddig och 

odefinierad. De blir lätt en ”allt i allo” person för skolan. Det kan dyka upp vad som helst och 

eftersom rollen är odefinierad verkar det inte finns några begränsningar i deras uppdrag. En 

                                                   

1 Kundtjänst: Telefonsupport gällande tekniska frågor 
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del IT-tekniker agerar i dag också som IT-pedagog, IT-samordnare, vaktmästare och 

inköpsansvarig. 

IT-teknikerna tycker att skolan inte tänkt färdigt på många plan, eftersom de får täcka upp 

saker som inte ingår i deras arbetsuppgifter.  

 

”Miljön känns fyrkantig för skolan är lite otydlig mot oss tekniker!”  ”Vi får täcka upp 

saker som inte ingår i vårt jobb och ingen i skolan verkar veta vad som står i 

supportavtalet!” (IT-tekniker 4) 

3.4 IT-utrustningen och IT-användningen 

De intervjuade IT-pedagogerna säger att skolan inte har någon tanke på IT-användningen. 

Ofta köps det in IT-utrustning utan förankring i verksamhetens behov, vilket medför bristande 

användning, att utrustningen används för lite eller är för svår att använda. De interaktiva 

tavlorna används t.ex. ofta bara som en dyr projektor.  

 

”Idag kan det sitta lappar på smartboarden, vilket gör att den inte fungerar som den 

ska!” (IT-pedagog 1).  

 

Det har varit jättemycket strul med de nya interaktiva tavlorna och IT-pedagogerna 

uttrycker stor oro för vad som händer när garantierna på IT-utrustningen går ut.  

 

”Rätt risig kvalitet på datorerna. Alltid datorer som åker in till lagning. En av tre i åk 1 

– 5 går sönder!” (IT-pedagog 1) 

 

Bristande IT-support med strulande teknik gör att många lärare snabbt tappar intresset 

eftersom tekniken äter upp pedagogiken och det går åt vansinnigt mycket tid till felsökning, 

säger IT-pedagoger.  

IT-tekniker säger att det förekommer mycket ”privata” fel på datorerna. Ofta handlar det 

om användning av egna nedladdade program som inte har med skolans verksamhet att göra. 

Dessa fel tar upp onödig tid av IT-teknikernas support. Idag finns redan många dataprogram 

som kräver en viss del IT-support och en viss del IT-stöd. Det tillkommer ständigt nya 

dataprogram till skolans verksamhet, vilket ställer nya krav på IT-support och IT-stöd. Tyvärr 

har inte IT-tekniker idag varken tid eller kunskap om det IT-stöd (vars uppgift egentligen ligger 

på IT-pedagoger) som ofta krävs för användning av olika dataprogram. 

 

”Vi kan lösa problem i program men inte användning!” ”Vad händer om en elev råkar 

radera en fil?” (IT-tekniker 1)  
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Enligt IT-pedagogerna är skolledare ofta dåliga på tekniken och det brukar speglas i form 

av bristande förståelse för betydelsen av IT-support och IT-stöd. 

Det finns också fördomar att jobba med, enligt IT-pedagoger har faktiskt inte alla elever koll 

på tekniken och många lärare tror att elever bara sitter med sociala medier.  

IT-tekniker är i dag oroliga för BYOD2 och filhanteringen i molntjänster. Idag kan IT-

tekniker återskapa filer som raderats av misstag. Detta är ett problem som måste kunna 

hanteras i framtiden. BYOD innebär att allt fler elever kommer med sin egen IT-utrustning. 

Med BYOD kommer användare inte åt kommunens program och licensfrågan är ett problem, 

vilket idag ger mycket extra behov av IT-support, säger IT-tekniker. Dessutom skapar BYOD 

orättvisa eftersom elever tvingas köpa en egen dator, vilket kan bli tufft för många familjer, 

anser IT-tekniker. Det är idag upp till skolans ekonomi hur de hanterar IT-utrustningen, säger 

IT-pedagoger. Vissa skolor köper in komplett IT-utrustning som alla lärare och elever kan ta 

del av. Vissa tillåter att elever använder sina egna datorer som arbetsverktyg i skolan, vilket 

kan, som IT-tekniker påpekar, innebära orättvisa eftersom alla elever inte har råd att ha en 

egen dator i skolan. 

Det är bestämt från kommunen vilka program alla ska ha, även om man inte vill ha dem, 

säger IT-pedagoger. Nedladdningen av programvara från IT-enheten till skolan upplevs idag 

som störande för verksamheten, säger IT-pedagoger. Idag får användarna ingen förvarning i 

form av information när centrala utskjut av dataprogram sker, vilket bara märks när 

användaren skall stänga datorn, och installationerna av utskjutna program har användarna 

liten delaktighet i, säger IT-pedagoger.  

 

”Ganska klumpigt att alla måste ha talsyntes, röstigenkänning, mm”. ”Alla behöver 

inte alla program och varför skall användarna vänta en halvtimme, timme extra på 

program som de inte behöver?” (IT-pedagog 2).  

 

Enligt IT-pedagoger är det dyrt att paketera och installera dataprogram centralt, ca 

6000kr/pkt och dyrbar arbetstid för miljoner kronor försvinner i onödan 

Det är också mycket problem med skrivare och flera IT-pedagoger anser att skrivarna borde 

tas bort, för skolan behöver egentligen inte dem.  

 

”Program borde användare kunna hämta själv och när de vill. IT-avdelningen skulle 

kunna paketera program som användarna kan hämta från en bestämd plats” (IT-

pedagog 2) 

 

En stor utmaning som respondenterna tar upp i studien är den långa väntetiden för 

inlämnade datorer. IT-pedagoger anser att det finns mycket pengar att spara om IT-

utrustningen håller längre och om det finns en bättre dialog med dataleverantören. Många 

                                                   

2 BYOD: Bring youre own divice 
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lånedatorer delas ut i onödan när en dator anses trasig för att t.ex. ljudet inte fungerar 

ordentligt, säger IT-pedagoger. IT-tekniker vill satsa på enkla basic datorer, eftersom det idag 

inte behövs någon större hårddisk, då användarna skall spara allt i ”molnet”.  

3.5 Information, kommunikation och kompetens 

Enligt respondenterna (både IT-tekniker och IT-pedagoger) handlar skolutveckling mycket om 

skolområdets satsningar och skolledarnas engagemang. Detta försvåras då många lärare har 

svårt vid IT-supportärenden att skilja på teknik och pedagogik, säger IT-pedagoger. Mellan IT-

avdelningen, skolan och IT-tekniker finns också bristfällig kommunikation och viktig 

information från IT-avdelningen når inte alltid skolan eller de egna IT-teknikerna ute på 

skolorna, säger IT-pedagoger.  

 

”Det är inte alltid att IT-tekniker meddelar att de kommer eller att ärendet är 

avslutat!” (IT-pedagog 3)  

 

Tyvärr verkar det ofta finnas följdfel på de datorer som kommer tillbaka från leverantören 

och det kan ta upp till fyra veckor att få en dator lagad, säger IT-pedagoger. Vilket är på tok för 

lång tid, anser IT-pedagoger. Den långa väntetiden kan innebära att vid terminsslut och -start 

får IT-teknikerna fullt upp och hinner inte med eller att servicenivån försämras under en tid, 

säger IT-tekniker.  

Det saknas ofta supportavtal mellan skolan och IT-avdelningen om iPads, men för att 

komma i gång med iPads skapades ett nytt datanät. I respondenternas kommun finns fyra nät 

för skolan, säger IT-tekniker. Antalet nät borde inte öka i takt med digitaliseringen, snarare 

borde det minska, anser IT-teknikerna. Varför skolan tycker att iPads är det bästa verktyget 

förbryllar flera IT-tekniker.  

De intervjuade IT-teknikerna vill gärna komma ut till skolor för att informera lärare och 

elever om vanliga fel och om hur självservice kan användas. Detta för att minska på 

handhavandefelen och förlänga hållbarheten på IT-utrustningen. IT-teknikerna vill öka 

medvetenheten hos användarna för självservice via information och utbildning. Idag vill de 

flesta användare vända sig direkt till IT-tekniker, IT-ansvarig eller IT-pedagog, eftersom 

användarna tycker att det är den snabbaste och enklaste lösningen, säger både IT-tekniker och 

IT-pedagoger. 

 

”Supporten till eleverna skulle minska om de får information och utbildning om hur 

de kan hantera sin dator!”.  ”Får man informera kan man undvika vissa skador på 

datorer!”. ”Detta har vi påpekat många gånger”. ”Elever och lärare måste veta hur de 

använder sina verktyg!”. ”Mer kunskap ger mindre fel!” (IT-tekniker 3)  

 

Många av de fel som uppstår är enkla handhavandefel, t.ex. att användare råkar stänga av 

nätverket på sina datorer. Detta med att den blå lampan visar att nätverket är på, borde kunna 
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lösas via självsupport och FAQ3, anser IT-tekniker. IT-pedagoger beskriver att när pedagoger 

eller elever får IT-support sker inte alltid någon återkoppling mellan IT-avdelningen och skola.  

 

”Det vore bra om skolan fick reda på vilka de vanligaste handhavandefelen är?” (IT-

pedagog 4)  

 

Informationen från IT-avdelningen om viktiga uppdateringar eller avbrott är bristfällig och 

det bör finnas ett forum som når alla aktörer, säger IT-pedagoger. I dag måste användare ringa 

till kundtjänst för att få information, säger IT-pedagoger. För att försöka förbättra spridandet 

av information sker viss information mellan IT-tekniker och IT-pedagoger via en 

facebookgrupp. Men det blir ändå svårt att hitta rätt information, anser IT-pedagoger.  

 

”Frågor som läggs ut i facebookgruppen ger tjugo svar, om man ringer till IT får man 

ett svar!” (IT-pedagog 2)  

 

Kommunikationen mellan skolan och hemmen är oklara, anser IT-pedagoger. 

 

”Vore bra att även fundera på hur föräldrar skall kunna kommunicera enkelt med 

skolan!” (T-pedagog 4) 

 

Information, kommunikation och kompetens är viktigt för skolans utveckling och det finns 

mycket pengar att spara på att satsa på detta, anser IT-pedagoger. 

 

”Skolan skulle kunna spara miljoner per år!” Ett möte per termin ät för lite (IT-

pedagog 3) 

 

Enligt de intervjuade har IT-tekniker, IT-pedagoger och skolledning inte regelbundna 

träffar. 

En del IT-pedagoger har daglig kontakt med lärare och elever, och nästan daglig kontakt med 

IT-tekniker och IT-ansvarig (en vaktmästare eller lärare som samlar in trasiga datorer). IT-

pedagoger vill hitta former för spontanmöten med lärare och få mer insyn i arbetslagens 

planeringsarbete. IT-pedagogerna berättar att de har olika strategier för att kunna vara ett IT-

stöd för lärarna. IT-pedagoger och kommunens utvecklingsenhet skall träffas varje månad, 

men vid intervjutillfället hade det gått över tre månader sedan de träffades sist. På dessa möten 

går de igenom hur de jobbar och visar/berättar om program eller idéer från sina skolområden, 

säger IT-pedagoger.  

                                                   

3 FAQ: Frequently Asked Question 
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Ett sätt få till spontanmöten med lärare, enligt IT-pedagog 3, är ”Afternoon IT”, där lärare 

och IT-pedagoger träffas en eftermiddag för att prata om IT samtidigt som de tar en kopp te. 

IT-pedagoger berättar att de hjälps åt sinsemellan vid större behov av IT-stöd, till exempel vid 

kompetensutvecklingsdagar och att gästande IT-pedagoger berättar hur de jobbar. 

IT-tekniker säger att de inte har regelbundna träffar med skolan, skolans utvecklingsenhet 

eller andra skolaktörer. IT-tekniker på gymnasiet berättar att de har kontakt med 

utvecklingsenheten när det gäller problem med deras lärplattform, men annars förekommer 

ingen planerad kontakt. På hösten är IT-tekniker svåra att få tag på, säger IT-pedagoger och 

då spelar skolornas IT-ansvariga en mycket viktig roll för IT-supporten eftersom de kan laga 

vissa datorer och samla in trasiga datorer. 

 

           ”IT-ansvariga är jätteviktiga för IT-tekniker och behöver mer tid!” (IT-tekniker 4) 

3.6 Beslut 

I kommunen råder det en för lång beslutsprocess när det gäller beslut om IT i skolan, och det 

känns som om att det inte finns någon beslutsfattande i kommunen, tycker IT-pedagoger.  

 

”Att inte veta vem som tar beslut är frustrerande!” (IT-pedagog 3)  

 

På skolorna råder det oklarheter kring vilken IT-support som finns och vem som har hand 

om vad. IT-pedagogernas tjänster ute på skolorna ser mycket olika ut, en del jobbar heltid, 

andra deltid och på vissa skolor saknas IT-pedagoger helt. För varje skolområde var det till en 

början tänkt att det skulle finnas en IT-tekniker som kontaktperson, men det fungerar olika på 

skolområdena. Vissa skolor har på egen hand och med egna pengar tillsatt en extraresurs, som 

de kallar ”IT-ansvarig”. På de flesta skolor är den IT-ansvarige en vaktmästare eller en lärare, 

som hjälper IT-tekniker att laga datorer, samla in trasiga datorer och sköta kontakten med 

dataleverantörer.  

 

”Det är inte beslutat vad IT-tekniker eller leverantörerna skall ha för support!” (IT-

tekniker 5) 

 

Respondenterna säger att det inte finns någon som har koll på IT-utrustningen och ingen 

verkar vet vem som skall kontaktas när det upptäcks att en elev inte lämnat igen sin dator.  

 

”Odefinierat vem som bestämmer över inventarieregistret!” (IT-pedagog 6) 

 

Någon måste ha ansvaret att övervaka inventarieregistret. Enligt respondenterna kan det 

vara mellan 100 – 500 datorer som finns antingen hemma hos elever, ligger i skåp på skolor 
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eller ligger i någon annan lokal. Det finns miljoner att spara om kommunen har koll på sin IT-

utrustning, anser både IT-tekniker och IT-pedagoger. 

 

”Det är inte beslutat vem som skall ha ansvar för inventarieregistret!” (IT-tekniker 1) 

 

IT-tekniker berättar att leverantörerna som har hand om reparationer ibland har lager av 

datorer eftersom det saknas reservdelar. Enligt IT-teknikerna och IT-pedagoger råder det 

bristfällig information om att det är bättre att vänta med att lämna in sin dator för reparation. 

Det råder även oklarheter kring vem som är ansvarig för nätverket på skolorna, anser IT-

tekniker.  

3.7 Ärendehanteringssystem 

IT-avdelningens ärendehanteringssystem tar lång tid att använda och konsekvensen blir att 

IT-tekniker inte hinner dokumentera alla ärenden och att IT-supporten mot användare tar 

lång tid. Enligt IT-pedagoger är det därför många användare som drar sig för att ringa till 

kundtjänst.   

 

            ”Vi inte haft tid att sätta oss in i ärendehanteringssystemet!” (IT-tekniker 7) 

 

Både IT-tekniker och IT-pedagoger tycker att ärendehanteringssystemet egentligen är bra, 

men ärendehanteringssystemet behöver struktureras upp för att fungera tillfredsställande. 

Ärenden i ärendehanteringssystemet återkopplas inte till skolan, säger IT-tekniker. Idag är 

ärendehanteringen i kommunen ett problem eftersom många ärenden inte kan hanteras på ett 

smidigt sätt. Det är fortfarande för krångligt och osmidigt att använda 

ärendehanteringssystemet, anser både IT-pedagoger och IT-tekniker. 

 

”Ringer lärare till kundtjänst måste de ha en stund på sig!” ”Det är inte rimligt att 

vänta en timme på att bli administratör på sin egen dator, när ärendet kan lösas på 20 

sekunder.” (IT-pedagog 3) 

 

Vid sidan av ärendehanteringssystemet finns en Wiki för att kunna delge eller förmedla 

goda idéer mellan varandra, men den är svår att använda och hitta i, säger IT-tekniker. 

Fjärrsupport och självrapporteringssystemet vill användarna inte använda. De tycker att det 

är enklare att ringa till kundtjänst, säger IT-tekniker. Självrapporteringssystemet är bra men 

svårt och bökigt att använda, anser IT-pedagoger och därför vill få lärare använda det.  

Användare verkar tycka att det är lättare att ringa istället för att maila in fel till kundtjänst, 

säger IT-pedagoger. En av förklaringarna med att det är lättare att ringa är att användare inte 

vet vad felet beror på och kan därför inte förklara felet i ett mail, säger IT-pedagoger.  
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            ”Självrapportering för elever finns inte alls!” (IT-tekniker 1) 

 

3.8 Behovet av IT-support  

Det finns, enligt både IT-pedagoger och IT-tekniker ett stort mörkertal när det gäller hur stort 

IT-supportbehovet egentligen är. När det gäller lärarna kan mörkertalet av oanmälda ärenden 

vara stort, uppemot 70 %, tror IT-teknikerna. När IT-tekniker kommer ut i verksamheten och 

träffar lärare får de ofta höra att saker har varit trasiga i veckor.  

 

”Har ni inte lagat detta ännu? Kan lärare säga! Lärare tror ofta att någon annan har 

anmält felet. ” (IT-tekniker 1)  

 

Ett annat stort mörkertal, enligt IT-teknikerna är att elever inte vågar anmäla fel, eftersom 

de är rädda för att innehållet i datorn kommer att försvinna vid en ominstallation. 

Ominstallationer skrämmer och uppskattningsvis är det, enligt IT-tekniker, 10 - 20 % av alla 

elever som inte vågar ominstallera sina datorer.  

När IT-tekniker åker ut till skolor för anmälda ärenden händer det ofta att det tillkommer 

flera andra ärenden. Många lärare och elever vill ha hjälp när de ser en IT-tekniker i 

skolkorridoren, så kallade korridorärenden. Kanske är det uppemot 25 % av korridorärenden 

som inte dokumenteras i ärendehanteringssystemet, enligt IT-tekniker. 

Troligen rör det sig om 10 – 20 % av lärarna som skulle behöva IT-support, men de ringer 

inte kundtjänst för de förstår inte vad IT-tekniker på kundtjänst säger, anser IT-pedagoger. 

Små, enkla och snabba ärenden glömmer IT-tekniker ibland att föra in i 

ärendehanteringssystemet och troligen, enligt IT-tekniker, rör det sig om 10 % av ärendena 

som därför faller bort.  

3.9 Vad är Akut IT-support? 

Att definiera graden av akut IT-support är enligt flera IT-pedagoger ”all” IT som berör 

skolverksamheten, det vill säga nätverket, bildkanoner, surfplattor, interaktiva tavlor, skrivare, 

lärardatorer, elevdatorer, mm. För vissa lärare är det panik varje dag, för andra lärare är det 

ett mindre problem, anser IT-pedagoger. Enligt respondenterna kontrollerar inte lärare 

utrustningen i förväg, de förväntar sig att allt bara ska fungera, och om inte, måste det helst 

lösas samma dag, säger IT-pedagoger. För IT-teknikerna finns ingen akut IT-support, eftersom 

de tycker att IT-supporten för skolan är odefinierad och det saknas en tydlig SLA 4 . 

 

              ”En tydlig SLA saknas, hur lång tid skall en användare behöva vänta?” (IT-tekniker 4) 

 

                                                   

4 Service-level agreement: ett avtal om olika servicetider 
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4. Analys och diskussion 

För att läsaren lättare skall kunna få en bättre överblick och förståelse för analysen och 

diskussionen kommer den att utgå ifrån samma struktur som för ”resultat från intervjuerna”.  

4.1 Skolans behov av IT-support och IT-stöd 

I en jämförelse med Europa ligger de svenska lärarnas uppfattning mycket nära genomsnittet 

och när det gäller IT-stödet som är viktigt för lärarnas IT-användning anser 73 procent av alla 

lärare att de inte har tillräcklig tillgång till pedagogiskt IT-stöd (Hylén, 2013). Enligt Jan Hylén 

(2013) och PISA 2012 är det hälften av rektorerna i gymnasieskolan och fyra av tio rektorer i 

grundskolan som uppger att skolan levererar pedagogiskt IT-stöd omgående eller samma dag 

och cirka 15 procent av skolorna ger inget pedagogiskt IT-stöd över huvud taget. Detta är 

mycket alarmerande siffror och akuta åtgärder för IT-stödet måste vidtas omgående för att få 

digitaliseringen att fungera på skolorna och för att få dem likvärdiga.  

På skolkonferensen ”IT i skolan 2014” i Stockholm diskuterades det om vikten av att 

upphandla IT. En kommun berättade om hur de upphandlat och betonade betydelsen av 

pedagogiskt kunnande när det gäller att upphandla IT-support och IT-stöd inom 

skolverksamheten. Dock framkom det vid frågestunden efter presentationen att de glömt att 

förhandla om SLA med leverantör. Detta visar på att intresset och engagemanget från 

kommunen var stort och att försöka göra rätt, men att kommun och leverantören inte har den 

rätta kompetensen. I samband med rapporten om kunskapsraset i den svenska skolan i PISA 

2012 startar diskussionen om en bättre skola och där blir det tydligt att IT spelar en stor roll i 

att försöka lyfta skolan. För att IT skall kunna uppfylla allas förväntningar måste IT-supporten 

och IT-stödet lösas för varje kommun och skola.  

I denna studie framkommer det att IT-pedagogerna och IT-teknikerna har mycket olika 

roller. Det tycks vara så att det är upp till varje skolområde att bestämma hur det ska se ut för 

IT-pedagogerna och hur IT-enhetens IT-tekniker skall användas. Eftersom kommunen som 

respondenterna kommer ifrån brister i samarbetet mellan skolan och IT-avdelningen blir det 

otydligt och odefinierat av vem, vad och hur saker skall göras i skolverksamheten. 

Respondenternas kommun är långt ifrån ensamma om dessa problem och det verkar som om 

flera kommuner i Sverige har samma eller liknande problem. Detta framkommer då jag varit i 

kontakt med 13 kommuner i samband med denna studie. Alla kommuner verkar sakna 

förankring i verksamheten för sina IT-satsningar och därmed blir IT-supporten och IT-stödet 

otydligt och bristfälligt. 

De två konferenser jag varit på har tagit upp behoven som finns och har försökt belysa detta 

genom att ge exempel på hur kommuner arbetar med frågorna. Dock verkar det som att 

diskussionerna stannar hos kommunernas högsta ledning och i bästa fall får kommunernas 

olika utvecklingsenheter arbeta med att forma IT-supporten och IT-stödet för skolan. Det 

framkommer i diskussioner från konferenser, från mina besök i kommuner och från de 

intervjuade i undersökningen att arbetet med att forma IT-support och IT-stöd för skolan ofta 

sker utan kompetens och eller erfarenhet och eller med litet samarbete med IT-avdelningen. 

Det verkar finnas en stor ”kan själv” mentalitet hos kommunerna när det gäller att forma IT-

support och IT-stöd för skolan.  
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En analys och diskussion om vad som behöver göras för att forma framtidens IT-support 

och IT-stöd för skolan presenteras nedan. Analysen baseras både på mina intervjuer och det 

andra materialet som jag studerat. 

4.2 Skolans behov av IT-plan och IT-strategi 

Mycket IT-utrustning har under de senaste åren pumpats ut på skolorna och ofta utan någon 

strategisk tanke på användning, support, stöd eller utbildning. Alla skulle få en egen dator, ”ett 

till ett”. Detta skapade möjligheter för lärandet men också beroenden. Flera kommuner insåg 

att de måste hitta framtida lösningar för att möta skolans kommande krav och behov. En 

rapport från Skolinspektionen (2013) visar att kommunerna ofta har en IT-strategi eller IT-

plan, men att den sällan blir ett arbetsdokument, utan bara fina ord på ett papper. 

Skolinspektionen (2013) anser att kommunerna måste utveckla sin IT-support och sitt IT-stöd, 

annars finns en risk att alla de pengar som investerats i utrustning visar sig vara bortkastade. 

Skolverkets rapport om IT-användningen och IT-kompetensen i skolan (2013) visar att många 

kommuner saknar en genomtänkt plan för sina IT-satsningar samtidigt som tillgången till 

datorer har ökat kraftigt för både lärare och elever, men fler datorer har inte inneburit att IT 

används mer i undervisningen. Utifrån den empiriska undersökningen hänger de otydliga 

rollerna för IT-pedagoger och IT-tekniker ihop med bristande IT-användning och att 

kommunernas IT-satsningar inte varit tillräckligt genomtänkta. Dock framkommer det vid 

besök i kommuner att de försöker arbeta fram bra koncept för att forma en IT-plan eller IT-

strategi med tydligare roller och uppgifter.  

4.3 Skolans behov av IT-utrustning och IT-användning  

Enligt Hylén (2013) anser 43 procent av lärarna att krånglande IT-utrustning alltid eller ofta 

begränsar deras användning av IT i undervisningen eller i deras lärarroll. Det ser något bättre 

ut på gymnasiet, där 31 procent av gymnasielärarna upplever att krånglande utrustning 

begränsar dem (Hylén, 2013). Skolverkets (2013) rapport om IT-användningen och IT-

kompetensen i skolan, menar att 48 % av lärarna saknar tillräcklig IT-support för att bedriva 

undervisning och 33 % av lärarna har stort behov av grundläggande datorkunskap. Enligt 

Hydén och Sjögren (2013) krävs det att skolan har en ordentlig infrastruktur och utrustning 

för att få IT satsningarna att fungera. Min empiriska undersökning bekräftar den relaterade 

forskningen med att bristande IT-support och strulande teknik gör att många lärare tappar 

intresset eftersom tekniken begränsar pedagogiken. Hydén och Sjögren (2013) menar att det i 

grunden handlar om att lärarna inte varit delaktiga i kommunernas IT-satsningar eller fått den 

kompetensutveckling som behövs för att satsningarna ska bli lyckade. Utifrån min empiriska 

undersökning och Skolverkets (2013) rapport om IT-användning och IT-kompetens 

framkommer ett behov av att vara flexibel och lyhörd för verksamhetens behov och 

pedagogernas individuella behov av utveckling, det vill säga att få stöd och hjälp där lärarna är 

och kunna ta emot tips på hur IT kan underlätta för lärare och elever och för skolans 

verksamhet. Enligt Söderström (2010) skall inte tekniken styra människan, utan det är 

människan som skall styra tekniken och min erfarenhet är att många tror att bara man kastar 

in IT i skolan skapar man per automatik en modern skola. 
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När det gäller huvudmannens ansvar att utveckla skolan och skapa kompetensutveckling 

som ger högre kvalitet i undervisningen är IT en av de viktigaste aspekterna. Skolverkets 

rapport om IT-användningen och IT-kompetensen i skolan (2013) bekräftar de intervjuades 

bild att det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov bland lärare och rektorer om hur IT skall 

användas i undervisningen. Trettio procent av rektorerna har inte tillräcklig kompetens för att 

leda IT-utvecklingen. Många lärare upplever att det finns stora brister i IT-stödet och IT-

utrustningen och 43 % av lärarna upplever krånglande IT-utrustning (IT-användningen och 

IT-kompetensen i skolan, Skolverket 2013).  

PISA (2012) beskriver för varje land också en lärarundersökning som omfattade lärare i 

grundskolans årskurs 1–9 samt gymnasieskolan. Urvalet omfattade 2 900 lärare och totalt 

besvarade 1 754 postenkäten vilket ger en svarsfrekvens på 61 %. Enligt PISA 2012 finns stora 

skillnader när det gäller tillgången till IT-support i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Alla 

har tillgång till IT-support, även om lärarna i stor utsträckning inte upplever att den är 

tillräcklig. Tillgången till IT-support är något bättre i fristående skolor, men lärarnas 

uppfattning skiljer sig inte åt och avsaknaden av tillräckligt IT-support utgör ett hinder för IT-

användningen.  

I förskolan upplever många i personalen att de saknar tillgång till pedagogiskt IT-stöd och 

där IT-stöd finns är det lång väntetid. I grund- och gymnasieskolan upplever över 70 % att de 

inte har tillräckligt pedagogiskt IT-stöd och i 15 % av skolorna finns heller inget IT-stöd 

organiserat. Att det saknas pedagogiskt IT-stöd på 15 % av Sveriges skolor stöds av min 

empiriska undersökning eftersom en del skolor saknade helt IT-pedagoger. Undersökningen i 

Maine av Silvernail et. al (2011) bekräftar att lärare upplever IT-stödet olika och att det finns 

ett samband mellan upplevelsen av IT-stöd med stigande yrkesår.  

Rektorer och lärare på grund- och gymnasiesärskolor uppger tekniska svårigheter då en del 

kommuner satsat på system och programvaror som begränsar IT-användningen (PISA 2012). 

Investeringsbehovet är fortsatt stort och nästan 80 % av de kommunala förskolecheferna 

uppger att de har ett mycket eller ganska stort behov av investeringar i IT-utrustning, även 

grundskolan har ett fortsatt stort behov av IT-investeringar (PISA 2012).  

Allt fler tar med sig sin egen IT-utrustning till skolan, trots att det innebär att de inte 

kommer åt kommunens program. BYOD är en utmaning som måste lösas på samma sätt som 

hanteringen av övrig IT-utrustning, annars genererar det extra jobb för IT-enheten, bland 

annat gör BYOD att nätet blir långsamt och ibland är det svårt att få IP-adresser till datorerna.  

Det är i dag ett bekymmer att en full ominstallation av en dator kan ta 3h – 4h. Detta gör 

att elever inte kan sitta i lektionssalen, utan är i behov av ett särskilt rum under 

ominstallationen. Vissa lärare har begärt en kabel och kör ominstallation själva. Tanken är att 

eleverna skulle kunna sköta en del av supporten själv, t.ex. en ominstallation och hämta 

program, men då behövs ett rum att hålla till i och program måste kunna hämtas ifrån molnet 

eller från en lokal server. Dock skrämmer ominstallation många och lösningen är information 

och utbildning. Om eleverna vet att IT-teknikerna lätt fixar datorerna, skulle fler komma in 

och be om hjälp. 

IT-avdelningen i respondenternas kommun kan inte skilja ut enskilda skolor/grupper vid 

installation av program och om program kunde installeras till riktade grupper skulle det 

förenkla för dem själva och för användarna.  
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Kommuner måste ha kontroll på serviceavtal mellan kommun och IT-företag samt hur 

supportgången för IT-support och IT-stöd skall skötas. Sedan måste detta förankras i 

kommunernas verksamhet. En kommun jag varit i kontakt med berättar att de har köpt in 

datorer för ca: 5000kr/st, med garantiavtal på 3 år och att nätverkssupport ingår samt sköts 

av ett lokalt IT-företag. Garantin gäller endast om datorn går sönder vid normal hantering. 

Hundra procent ägaransvar är det som gäller och ingen IT-support erbjuds för eleverna 

eftersom IT-avdelningen i kommunen bara har hand om nätverket. Lärarna har en IT-support, 

men den är ganska begränsad. Lärardatorerna internleasas och följer användarna i 5 år. 

Skolledningen beställer och betalar. Efter 5 år kan användaren välja att få en ny dator. 

Datorerna servas och uppdateras av kommunens IT-support, men elever är hänvisade till 

självservice och måste själva ominstallera och skräddarsy sin dator. Vid fel kontaktas en IT-

samordnare och beroende på om det är ett garantiärende eller inte lämnas datorn till ett lokalt 

IT-företag för reparation. Eleven får under reparationstiden en lånedator. Om inte garantin 

gäller meddelar IT-administratören IT-samordnaren som i sin tur meddelar eleven om åtgärd.  

En annan kommuns arbetsplatssupport bedriver IT-support på plats hos kommunens 

användare och deras största kund är kommunens gymnasieskolor där de har flera IT-tekniker 

ute på skolorna för att stödja elever och lärare (Jönsson & Hedberg, 2012). Det är ett direkt 

resultat av att kommunen infört datorer till samtliga gymnasieelever. Arbetsuppgiften för IT-

teknikerna som är placerade på skolorna är framför allt att supporta datorer. Ett exempel är 

att elevernas bärbara datorer lämnas in på skolorna för att återställa funktionaliteten om det 

är något som är fel. IT-tekniker åker även ut till andra användare inom kommunen för att 

hjälpa och stödja användarna på plats. När det sker är det oftast för att det är stora problem, 

enklare problem brukar lösas på distans för att IT-teknikerna inte behöver åka ut varje gång. 

För IT-avdelningen är det viktigt att de datorer och applikationer som används är godkända 

och att supportgruppen vet hur de fungerar. Om de inte vet hur det fungerar så kan de inte lösa 

problem som uppstår. IT-avdelningen i kommunen skall även se till att infrastrukturen för IT 

fungerar (Jönsson & Hedberg, 2012). Den förändring som har påverkat detta område mest är 

att det skett en allmän ökning av användningen av de trådlösa nät som finns i kommunens 

verksamheter. Användningen av kommunens nät sker dock inte på samma sätt i alla 

kommunala verksamheter. Detta medför att det krävs specifika lösningar för varje verksamhet 

i kommunen och det är något som IT-avdelningen hjälper till att utveckla (Jönsson & Hedberg, 

2012).  

IT-utrustningen och IT-användningen har sedan 2012 ökat lavinartat för kommunen inom 

skolverksamheten och IT-avdelningen står därför inför en stor utmaning att omformulera sig 

och anpassa IT-supporten efter skolans behov. Detta framkommer även i min empiriska 

studie. Att den undersökta kommunen inte är ensamma om utmaningar att anpassa IT-

support och IT-stöd för sin skolverksamhet bekräftas av de besök jag gjort i 13 kommuner och 

ifrån Skolverkets aktualiseringskonferens i Umeå 2014. 

4.4 Information, kommunikation och kompetens 

Denna studie visar på många problem med bristande information, kommunikation och 

kompetens. I min empiriska studie framkommer det att många av problemen kan lösas med 
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att IT-tekniker kommer ut på skolorna och ger lärare och elever information och utbildning 

om de vanligaste felen. Många av felen består av enkla handhavandefel. Information och 

utbildning kan minska mörkertalen av IT-support och handhavandefel eftersom det höjer 

användarnas kunskap och kompetens. IT-tekniker måste, tillsammans med IT-pedagoger, 

informera och utbilda användarna om hur man använder IT-utrustningen och hur IT-

supporten och IT-stödet är planerat att fungera. Information och marknadsföring är ett måste 

för att få användarna att bli mer rädd om sin IT-utrustning. Skolinspektionen (2013) slår fast 

att skolan brister i att kartlägga sina egna styrkor och svagheter, att analysera sitt nuläge samt 

kommande utmaningar och behov. 

Utifrån min empiriska studie verkar det finnas kommunikationsproblem mellan IT-

tekniker och IT-pedagoger, vilket hämmar arbetet med att forma en fungerande IT-support 

och IT-stöd för skolan. IT-pedagoger berättar i intervjuerna att skolor inte alltid får veta viktig 

driftinformation i tid, vilket gör att verksamheten kan bli stående längre tid än nödvändigt.  

Bristande information till skolan om viktiga uppdateringar försvårar arbetet för lärare, elever 

och IT-pedagoger. IT-pedagogerna säger även i intervjuerna att de också har svårt att sköta 

kommunikationen med varandra. Detta eftersom de har flera kommunikationskanaler och 

därför är det svårt att komma ihåg i vilken kanal informationen finns.  

Att delge eller förmedla goda idéer mellan varandra är idag inget som IT-tekniker i den 

empiriska studien har någon smidig lösning på och en FAQ för IT-tekniker skulle kunna vara 

en lösning.  

När det gäller kommunikation mellan pedagoger, föräldrar och elever finns det inga tydliga 

instruktioner från kommunen och även här behövs information, och kanske utbildning, om 

hur hemmet kan använda de olika kommunikationskanalerna. Dock är skolans 

kommunikationskanaler för många, och varför skall lärarna använda flera olika mailsystem 

när ett mailsystem kan ersätta de andra?  

För att kunna ge lärare och elever bättre IT-support och IT-stöd måste IT-tekniker, IT-

pedagoger och skolledning träffas regelbundet för att utveckla och ständigt förbättra IT-

supporten och IT-stödet. Men i den undersökta kommunen ingår inte dessa roller naturligt på 

skolledningsträffar. Att inte Skolledningen, IT-pedagoger och IT-tekniker har regelbundna 

träffar gör att skolutvecklingen för bättre IT-support och IT-stöd går långsammare, anser 

respondenterna. I den undersökta kommunen finns inte något IT-stöd för eleverna och det 

verkar som att ingen tänkt på att elever också är i behov av stöd. I den undersökta kommunen 

får eleverna IT-support via skolornas IT-ansvariga, men det gäller nästan uteslutande hård- 

och mjukvarufel, aldrig om användningen. De vuxna verkar ta för givet att ungdomar kan 

hantera IT-användningen själva, vilket är ett stort misstag anser respondenterna. Även bland 

elever varierar IT-kunskaperna stort och elever behöver också ha väl fungerande IT-support 

och IT-stöd. 

Personlig relationer är en mycket viktig aspekt som IT-pedagogerna måste kunna bemästra 

och som underlättar för att ”våga fråga” och våga blotta sina svagheter. En personlig relation 

fås genom att regelbundet mötas. IT-pedagogerna träffar ofta lärare och oftast sker möten vid 

inbokade besök, spontana träffar och på olika konferenser och annan fortbildningstid. Men det 

gäller att hitta andra sätt till att spontant mötas för att det skall kunna uppstå lärande och 

utvecklande diskussioner. För osäkra pedagoger är en personlig relation mycket viktigt 
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eftersom de ofta har svårt att sätta ord på problemet och att de tycker att det ibland är svårt att 

förstå vad IT kunniga personer säger, anser IT-pedagoger i den undersökta kommunen.  

Det är viktigt för skolan att IT-support och IT-stöd fungerar. Att IT-support och IT-stöd 

ständigt förbättras via återkoppling från IT-enheten/IT-tekniker för pedagogernas och 

elevernas behov. Detta för att kunna se mönster och på så sätt forma IT-supporten och IT-

stödet och följa upp och utvärdera IT-supporten och IT-stödet på skolorna.  

IT-pedagogerna önskar att kunna delta mer i arbetslagens planeringsfas. Det finns inte tid 

till att sitta med vid alla uppstartsmöten, men med molntjänster kan IT-pedagogen dela 

dokument med arbetslagen och på så sätt få insyn och kan hjälpa och stötta arbetslagen i deras 

utvecklingsarbete (se figur 2). Med delade dokument kan IT-pedagogen förenkla, effektivisera, 

sparar både tid, resurser och pengar och därmed vara det IT-stöd verksamheten behöver. 

 

 

IT-pedagog
Arbetslag

Nytta Nytta
Molntjänster

 

 

Figur 2. Hur IT-pedagoger kan vara delaktiga i arbetslagens utvecklingsarbete. 

4.5 Beslut  

Hur IT-satsningar skall genomföras och hur IT-stöd och IT-support för verksamheten skall se 

ut har blivit en fråga för varje enskilt skolområde, vilket fått till följd att IT-verksamheten ser 

mycket olika ut även inom samma kommun. IT-pedagogikforskaren Eva Mårell-Olsson menar 

att det finns många rektorer som vet att IT är väldigt viktigt i skolan, med inser inte att det 

kräver ett eget agerande (Brundin & Lindström, 2014). 

     Vilken skola eleven väljer får allt större betydelse (Skolverkets lägesrapport, 2013) och 

begreppet ”skollotteriet” blir allt mer ett konkret uttryck för hur det ser ut för eleverna på 

skolorna. Det spelar stor roll för kunskapsinhämtandet vilken kommun, vilken skola och vilken 

lärare eleverna har.  

Respondenterna från den empiriska studien upplever att det saknas beslutsfattare i 

kommunen inom skolans IT-område. Detta gör att IT-verksamhetens många funktioner blir 

odefinierade och vem som skall göra vad blir därför lätt luddigt och otydligt. Många skolor i 

den undersökta kommunen har tillsatt en ”IT-ansvarig” som skall hjälpa IT-tekniker att samla 

in trasiga datorer och hjälpa till med enklare support. Ofta är denna ”IT-ansvarig” i den 

undersökta kommunen en vaktmästare. En av de intervjuade är både IT-ansvarig och IT-

pedagog och det innebär både möjligheter och problem. Möjligheten är att det kan vara smidigt 

för skolans del eftersom samma person kan göra vad som behovet kräver och problemet är hur 

arbetsuppgifterna skall prioriteras och hur mycket tid som skall avsättas till de olika 

uppgifterna.  
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Många skolor har tillsatt en resurs som skall hjälpa IT-tekniker och detta har skett utom 

den undersökta kommunens IT-chefs kännedom. Att det inte verkar vara tydligt vem som 

fattar beslut om skolornas IT-verksamhet låter mycket allvarligt eftersom flera respondenter 

uppger att det handlar om mycket pengar. Enligt respondenterna kan det finnas flera hundra 

datorer som ingen verkar ha koll på. Det verkar finnas miljoner att spara om kommunen har 

koll på sin IT-utrustning och IT-verksamhet ute på skolorna. Kommuner får inte fastna i 

sparbeting, resursbrist, bristande intresse och därför har Öberg (2011)  kommit fram till att det 

krävs nio sätt att digitalisera skolan. Många kommuner samarbetar om hur de skall forma sin 

organisation för en bättre skola och ofta leder samarbetet till att de kopierar varandras 

”modeller”, vilket kan leda till att även problem kopieras. 

4.6 Ärendehanteringssystem 

För att hantera och dokumentera verksamhetens behov, måste ärendehanteringssystemet 

kunna sammanställa hela verksamheten och satsa på att förkorta ärendehanteringstiden för 

att förenkla och effektivisera IT-supporten mot lärarna. Idag är ärendehanteringssystemet ett 

problem i den kommun jag studerat. Alla IT-tekniker kan inte alla funktioner och IT-

teknikerna skall i dag dokumentera alla ärenden och händelser manuellt. Detta tar tid och 

medför att många ärenden inte dokumenteras.  

Ett sätt att förenkla och effektivisera IT-supporten är fjärrsupport, men det används sällan. 

Eventuellt beror det på att användarna inte har tid att vara med när IT-tekniker fjärrstyr deras 

dator och eventuellt känns det också bökigt för användaren.  

En del IT-tekniker saknar en applikation eller någon smidig lösning för att snabbt och 

smidigt i verksamheten hantera alla ärenden, särskilt de små ärendena. För att minska de 

”små” och enkla ärendena måste IT-teknikerna göra reklam för självservice. En tjänst i 

självservicen som är enkel och nyttig är en FAQ, där svar på de vanligaste frågorna och felen 

skulle kunna finnas. 

Självrapporteringssystemet används sällan av lärarna och eventuellt beror det på bristande 

information och tillgänglighet från IT-teknikerna, men det kan också röra sig om att 

lärarkulturen gör det svårt att förändra strukturen för arbetssättet. Enligt Dahlbom & 

Mathiasen (1993) gör som vi alltid har gjort så länge den interna strukturen är den samma. 

4.7 Behovet av IT-support och IT-stöd 

Enligt Hylén (2013) anser nästan hälften av grundskollärarna att de inte har tillräcklig tillgång 

till teknisk IT-support. Det ser något bättre ut på gymnasiet där 62 % av gymnasielärarna anser 

att de har tillräcklig tillgång till IT-support (Hylén, 2013).  

  I takt med den stora digitaliseringen i skolorna har andelen handhavandefel ökat lavinartat 

och mycket av skolans behov skulle kunna lösas med hjälp av information och utbildning. Att 

mörkertalen är så pass stora beror till stor del på bristande IT-plan/IT-strategi, det vill säga 

otydlig definierad IT-support och IT-stöd. Men mörkertalen har också att göra med hur IT-

användningen och IT-kompetensen ser ut på skolorna.  

Enligt undersökningen i Maine 2011 angående ”ett till ett” satsningar, menar Silvernail et. 

al. (2011) att hur hög IT-användningen är ute på skolorna har att göra med hur många års 



 

 sid 25 (42) 

 

erfarenhet lärarna har. Silvernails undersökning visar att lärare som var relativt nya i yrket, 1-

5 års erfarenhet använder datorn i större utsträckning (80 %) än de lärare som har en 

yrkeserfarenhet högre än 10 år (74 %). Undersökningen i Maine synliggjorde också att det 

skiljer hur lärarna upplever IT-supporten. De lärare som upplever att de fått tillfredsställande 

IT-support är också de lärare som är stora IT-användare (Silvernail, 2011). 

Silvernail et. al. (2011) styrker de stora mörkertalen som framkommit i denna studie, dock 

är mörkertalen som respondenterna uppger mycket godtyckliga och osäkra. I en jämförelse 

med Europa ligger de svenska lärarnas uppfattning mycket nära genomsnittet när det gäller 

IT-stödet (Hylén, 2013). Enligt Hylén (2013) anser 73 % av lärarna att de inte har tillräcklig 

tillgång till IT-stöd och enligt PISA (2012) uppger 50 % av gymnasierektorerna och 40 % av 

grundskolerektorerna att skolan levererar pedagogiskt IT-stöd omgående eller samma dag. 

Men denna studie och Silvernail et. al. (2011) visar hur viktigt det är att på varje skola utreda 

och analysera behoven av IT-support och IT-stöd. 

4.8 Vad är Akut support? 

Det finns ramar för hur IT-support skall se ut för företag, men inte för skolan. Hur IT-support 

och IT-stöd bör utformas är svårt då alla har olika synpunkter och åsikter om hur skolan skall 

fungera. Det gäller, enligt respondenterna, att definiera vad som är akut support och vad som 

menas med fungerande IT-support och IT-stöd. IT-pedagogerna i min empiriska studie menar 

att det finns lärare som känner sig otrygga med IT-utrustningen och IT-användningen och 

tycker därför att allt inom IT är akut och är i stort behov av dagligt IT-stöd och IT-support. 

Men samtidigt finns det enligt IT-pedagoger i min empiriska studie lärare som inte alls är i 

behov av så mycket IT-stöd eller IT-support eftersom många av dessa lärare känner trygga med 

IT-utrustning och IT-användningen. IT-teknikerna i min empiriska studie tycker att det inte 

finns något som heter akut support i skolan eftersom de tycker att IT-supporten för skolan är 

odefinierad. 

Att IT-supporten och IT-stödet i många skolor brister är ett väl känt fenomen och bekräftas 

bland annat av Skolverkets rapport om IT-användningen och IT-kompetensen (2013). Jan 

Hylén (2013) skriver i sitt arbetsmaterial till Digitaliseringskommissionen hur läget ser ut på 

skolorna. Enligt Hylén (2013)  har nästan alla lärare i både grundskola och gymnasium tillgång 

till tekniskt IT-support och enligt rektorerna i Hyléns rapport får 52 procent av lärarna i 

grundskolan och 77 procent av gymnasielärarna hjälp omgående eller samma dag och hälften 

av grundskollärarna anser att de har tillräcklig tillgång till teknisk IT-support för att kunna ge 

en god undervisning.  
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5. Slutsatser 

5.1 Inledning 

Det finns ingen universalmetod som fungerar på alla skolor, men det är, enligt Silvernail. et. 

al. (2011) bevisat att IT skapar enorma möjligheter för ett bättre lärande, förbättrar elevernas 

resultat, ökar tillgängligheten av material, gör det lättare att spåra elevernas framsteg och 

förändrar lärarnas undervisningsfilosofi till att vara mer elevcentrerad. 

     Slutsatserna utifrån min empiriska studie har delats upp i olika rubriker och områden som 

ska tydliggöra vad som framkommit och sammanfattas av punkterna nedan. Med en 

genomtänkt IT-strategi och med rätt IT-satsningar för det egna verksamhetsbehovet kan 

skolverksamheten skapa en väl fungerande IT-support och IT-stöd. Det handlar bl.a. om att 

tänka igenom och skapa tydliga rutiner för följande områden: 

 

 Grundläggande analys av verksamheten! Hur skall man annars kunna veta hur 

pedagoger och elever faktiskt jobbar? Eller vad som fungerar och inte fungerar i 

verksamheten? 

 Samverka! Alla aktörer inom skolan måste dela samma vision och ha kontinuerliga 

möten för att lättare kunna förstå varandras funktioner. Detta gäller bland annat 

IT-pedagoger, IT-tekniker, skolledare, pedagoger, övriga IT-

samordnare/kontakter och övriga utvecklingsenheter. 

 Information och kompetens! Tydlig information och rätt kompetens kan leda till 

mindre handhavandefel på utrustningen, att utrustningens livslängd ökar och att 

kompetensen hos användarna ökar. Både IT-tekniker, IT-pedagoger, lärare och 

elever behöver förståelse och kunskap om utrustningen och program för att 

verksamheten skall fungera bättre och smidigare.  

 Förtydligande av roller och tjänster! Alla roller inom skolverksamheten måste vara 

förankrade, tydliga och likformiga. Det måste vara tydligt om vem som gör vad och 

när. IT-pedagogernas roll och tjänst bör vara lika på alla skolor och IT-tekniker bör 

kunna göra varandras jobb. 

 Tydlig supportgång! Alla inom skolverksamheten skall kunna känna sig trygga i att 

använda IT-utrustningen (att den fungerar). Skolan behöver en egen specifik 

supportgång, där det tydligt framgår vart de vänder sig vid behov av IT-stöd och IT-

support. Det behövs tydliga SLA, fjärrstöd, självservice, FAQ och tydliga 

serviceavtal. 

 Beslut! Någon måste ha det övergripande beslutsmandatet för inköp av utrustning 

och övrig hantering av IT-frågor.  
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5.2 Att forma IT-support och IT-stöd 

Den stora utmaningen för skolan idag är inte tillgången på IT-utrustning utan hur IT skall 

användas som ett pedagogiskt verktyg. Idag bedrivs skolutveckling i många kommuner av 

enskilda lärare, rektorer och några kommunpolitiker (Brundin & Lindström, 2014), men det 

är inte tillräckligt för att åstadkomma en livskraftig utveckling. 

Skolans IT-support och IT-stöd kan fungera om kommunerna blir mer handlingskraftiga 

när det gäller skolutvecklingen och verkligen förstår hur viktigt sambandet mellan fungerande 

IT-support och IT-stöd och IT-användning och kompetens är. Min empiriska studie i en 

kommun visar att det idag behövs IT-pedagoger som IT-stöd på skolor för att kunna öka IT-

användningen och höja IT-kompetensen hos lärare och elever. För att kunna forma framtidens 

IT-support är, enligt den empiriska studien, rollen som IT-tekniker lika viktig. Detta för att se 

till att tekniken fungerar så att verksamheten kan känna sig trygg med att använda IT-

utrustningen. 

För att få IT-användningen att öka krävs också att lärarna är involverade och får den 

kompetensutveckling som krävs, samt att IT-stödet och IT-supporten blir enklare och 

effektivare. Rollerna inom skolan måste bli definierade och tydliga, bland annat måste IT-

teknikernas roller bli tydliga och likvärdiga. Vissa arbetsuppgifter skall inte vara 

personberoende, utan alla IT-tekniker skall kunna göra allas jobb. Om de skall kunna byta 

arbetsuppgifter krävs utbildning eftersom alla IT-tekniker måste få samma kompetens, 

kunskap om pedagogik och information om användarnas behov. Alla IT-tekniker skall kunna 

rotera efter resurser och behov, detta för att inte vissa arbetsuppgifter skall vara beroende av 

en person. Den stora nyttan med att ”alla kan göra allas jobb” är att kunna erhålla en snabbare 

och effektivare IT-support (se figur 3). 
 

”Drömmen är att 

supporten kan 

fungera lika så alla 

tekniker kan jobba 

var som helst!”

Teknikerrollen ser 

mycket olika ut

 

Figur 3. Resurser efter behov. Alla skall kunna göra allas jobb! 

 

IT-pedagogerna i den empiriska studien har många tankar och idéer om hur skolan kan 

forma framtidens IT-stöd. För att öka IT-kompetensen och IT-användningen bland lärare 

måste det tillsättas IT-pedagoger utifrån skolans behov. Men i den undersökta kommunen 

finns idag få utbildade IT-pedagoger och kommunen har ingen plan på att utbilda fler.  
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Enligt de intervjuade IT-pedagogerna bör deras rollbeskrivning kompletteras med 

projektledare, vilket självklart kräver utbildning. Denna förmåga hos IT-pedagogerna skulle 

skolverksamheten ha mycket nytta av, eftersom de skall ha kontakt och samverka med många 

olika grupper och aktörer inom skolan.  

Möten är ett viktigt IT-stöd och ”personlig relation” är viktig för skolutvecklingen, då 

verksamheten idag ofta kräver regelbundna möten för att få förståelse för varandras roller och 

för att kunna samverka.  

Att ha koll på hur verksamheten fungerar är A och O, det vill säga att göra en grundläggande 

nulägesanalys och processkartläggning är viktigt för att ta reda på hur personalen faktiskt 

jobbar och hur verksamheten faktiskt fungerar. Skolutveckling kräver ett systematiskt 

kvalitetsarbete av hög kvalitet med ett starkt ledarskap samt med ett forskningsbaserat 

arbetssätt (SOU, 2014). Det vill säga att göra en grundläggande analys av verksamheten, att ta 

fram nuläget, vad verksamheten är mogen att införa och i vilken takt. För att kunna göra en 

grundläggande nulägesanalys och processkartläggning är hjälp av externa experter en 

nyckelfaktor (Skolverket, 2012). 

I den empiriska studien framkom att den undersökta kommunen har bristande koll på sin 

IT-utrustning och enligt respondenterna är en god förvaltning av IT-utrustningen ett krav för 

att inte slösa på resurser. Respondenterna anser att det krävs att det finns en eller flera 

personer som kan överblicka och samordna alla resurser. Det måste tydligt framgå vem som 

fattar beslut inom alla skolans områden, anser respondenterna. 

I den undersökta kommunen finns det en hög andel handhavandefel och för att hitta en 

lösning på detta behöver det göras riktad information till användarna om de vanligaste felen. 

Ett sätt är att skapa en användarvänlig FAQ, göra reklam för självrapportering och självservice 

och förtydliga vilken nytta den skapar för användarna, anser respondenterna. 

Enligt respondenterna är självservice en outnyttjad resurs, som, om den används på rätt 

sätt, kan förenkla, effektivisera och spara både resurser och pengar för verksamheten. I den 

undersökta kommunen måste IT-tekniker och IT-pedagoger informera mera och göra reklam 

för självservice för att minska handhavandefelen och därmed höja IT-kompetensen och öka 

IT-användningen.   

En studie från Finland av Strandvall (2000) undrade om datorer skulle ersätta läraren? 

Läraren kommer att finns kvar i klassrummet, sades det och läraren har till och med blivit allt 

viktigare i och med den nya teknologin. Strandvall ansåg att lärarna kommer att spela en viktig 

roll i IT-åldern, för vem skall annars planera utbildningen? Strandvall skriver att det kommer 

att krävas nya färdigheter och en ny lärarroll i IT-samhället ”nätpedagoger”, och det kommer 

att förändra lärarrollen. Men lärarna och skolorna är ganska motsträviga då det gäller 

förändringar och till exempel är den pedagogik som vi idag i många fall stöder oss på redan ett 

halvt sekel gammalt (Strandvall, 2000).  
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5.2.1 Tydlig supportgång för alla  

En FAQ borde fungera som en första IT-support eller IT-stöd, för att på ett enkelt sätt kunna 

hjälpa sig själv och eller höja sin IT-kompetens. Dock måste det alltid finnas möjlighet till att 

ringa kundtjänst (IT-support) eftersom det inte alltid är möjligt att söka och förstå felet själv.  

Strand & Walve (2008) har ett förslag i sju steg på hur självservicen kan formas för att 

fungera och anpassas efter verksamheter. 

 

 Prioritera och välja ett mål som bäst stödjer det övergripande supportmålet.  

 Tydliggöra målet och nyttan med självbetjäning så att det förankras i organisationen. 

Hitta ambassadörer i organisationen som har ett brinnande intresse för området, ge en 

snabb återkoppling, visa fördelen med självbetjäning och skapa delaktighet.  

 Självbetjäning bör integreras med övriga supportrutiner, gör självbetjäningstjänsten 

till en del i hela supportprocessen.  

 Välja en eller fler personer som är ansvariga för att uppdatera och underhålla tjänsten 

för att möta verksamhetens behov. Som start bör man lägga upp de vanligaste frågorna 

vilket ofta resulterar i att en stor del av alla inkommande telefonsamtal upphör, samt 

uppdatera löpande vid exempelvis uppgraderingar av befintliga system eller vid 

utrullning av nya för att skapa långsiktig effekt av investeringen.  

 Göra självbetjäningstjänsten lättåtkomlig för användaren, för att minska hindren för 

att använda den.  

 Marknadsför självbetjäningstjänsten för användarna, och låt den bli en naturlig del i 

informationsstrategin, informera om och om igen i flera kanaler. Den största 

utmaningen kan vara att hitta rätt beskrivning av tjänsten, då begreppet självbetjäning 

fortfarande är ett relativt nytt begrepp.  

 

Skolan behöver en tydlig supportgång för alla med ett tydligt SLA (service level agreement). 

Det krävs att IT-supporten och IT-stödet verkligen fungerar utifrån verksamhetsbehovet, där 

varje verksamhet har sin SLA utifrån sitt behov för att kunna bedriva verksamhet på ett 

tillfredsställande sätt. Nedan ges förslag på hur IT-support och IT-stöd kan se ut för lärare och 

elever. 

5.2.2 IT-support för elever 

Elever som behöver IT-support vänder sig i första hand till självservice/FAQ (elevsupport 1). 

Om eleven inte kan lösa problemet själv kontaktas IT-ansvarig (elevsupport 2). IT-ansvarig gör 

en bedömning om datorn kan lagas, annars meddelas IT-tekniker (elevsupport 3). Om datorn 

kan lagas och skickas i väg, erhåller eleven en ”ny” dator.  IT-tekniker beslutar om garantin för 

datorn gäller eller inte och om datorn skall skickas in till IT-avdelningen för lagning eller om 

den skall skickas till leverantör (elevsupport 4). Från leverantör eller IT-avdelningen skickas 

sedan datorn tillbaka till IT-ansvarig på skolan. 
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5.2.3 IT-support för lärare 

Lärare som behöver IT-support vänder sig i första hand till självservice/FAQ (lärarsupport 1). 

Om lärare inte kan lösa problemet själv kontaktas IT-supporten (lärarsupport 2). IT-supporten 

tar hand om lärarens problem och eventuellt kan problemet lösas via fjärrhjälp. 

Dokumentation av ärendet görs hela tiden utifrån åtgärderna. Kan inte IT-supporten lösa 

problemet via fjärrhjälp måste datorn skickas in till IT-avdelningen eller lämnas till IT-

ansvarig för vidare leverans till leverantör (lärarsupport 3). Om datorn skickas i väg erhåller 

läraren en lånedator, alternativt en ny dator, beroende på felet. När datorn levereras tillbaka 

från leverantören eller IT-avdelningen skickas den direkt till IT-ansvarig på skolan. Om läraren 

inte fått en ”ny” dator vidarebefordras datorn till läraren och lånedatorn återlämnas. 

5.2.4 IT-stöd för elever 

När elev behöver IT-stöd skall de försöka använda självservice (elevstöd 1). Om eleven inte kan 

få det IT-stöd den behöver via självservice kontaktas IT-tekniker/IT-ansvarig (elevstöd 2), som 

bedömer om det gäller IT-support eller IT-stöd. Gäller ärendet IT-support (elevsupport 2) 

lämnas datorn in till IT-ansvarig och eleven får en ny dator. Gäller ärendet IT-stöd, stöttar IT-

ansvarig eleven med att förklara felet och är det ett enkelt fel, för IT-ansvarig, fixas problemet. 

Gäller det ett större IT-stöd hänvisas eleven till IT-pedagogen (elevstöd 3). 

5.2.5 IT-stöd för lärare 

När lärare behöver IT-stöd skall de försöka använda självservice (lärarstöd 1). Om läraren inte 

kan få det IT-stöd den behöver via självservice kontaktas IT-pedagogen (lärarstöd 2), som 

bedömer om det gäller IT-support eller IT-stöd. Gäller ärendet IT-support (lärarstöd 3a), 

stöttar IT-pedagogen läraren med att förklara felet och är det ett enkelt fel, för IT-pedagogen, 

fixas problemet. Är det ett större fel hänvisas läraren till kundtjänst eller till IT-ansvarig 

(lärarsupport 2). Gäller ärendet IT-stöd erhåller läraren personligt IT-stöd med IT-pedagogen 

(lärarstöd 3b). 

5.3 Slutord 

Digitaliseringen av samhället pågår i hög fart och ställer nya utmaningar och krav på skolan 

att själva forma IT-support och IT-stöd. Skolan måste få samma tillgång till IT-support som 

andra IT-företag och samhället i övrigt. Okej är inte bra nog. Elever och lärare måste kunna 

använda sin IT-utrustning på ett användbart, användarvänligt och tillfredsställande sätt för att 

IT skall kunna vara ett motiverande och inspirerande arbetsverktyg. Att satsa mycket resurser 

på att bygga en väl fungerande IT-support med tillhörande IT-stöd är enligt min empiriska 

studie väl investerande pengar. Att ha kontroll på IT-utrustningen, satsa på information och 

utbildning, skapa likformiga och tydliga arbetsroller samt tydliga beslut om IT-frågor, sparar 

mycket pengar åt verksamheten. IT-support och IT-stöd bör ha en egen standard som gäller i 
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hela kommunen eftersom IT-supporten och IT-stödet bör vara lika bra på alla skolor.  

Strandvalls (2000) funderingar är fortfarande relevanta och det återstår att se om skolorna 

vågar ta steget in i IT-åldern eller om de följer det gamla kinesiska ordspråket. 

 

”Igår kväll smidde jag tusen planer, i morse gjorde jag som vanligt.” 

(Strandvall, 2000). 
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6. Förslag på vidare undersökningar 

 

Några andra intressanta undersökningar som känns viktiga för framtidens skola är: 

 

 Det behövs mer forskning inom området IT-support och IT-stöd. Denna studie ger 

endast en ögonblicksbild om vad som bör göras för att forma framtidens IT-support 

och IT-stöd. Det skulle vara intressant om det gjordes en större nationell 

(internationell) undersökning inom detta område.  

 

 Det skulle också vara intressant att följa upp hur kommunernas IT-satsningar påverkar 

skolans verksamhet. 

 

 Att göra en undersökning likt den i Maine för att se om det råder samma samband 

mellan antalet yrkesår och graden av IT-användning i den svenska skolan. 
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8. Bilaga Intervjumanus 

 

HEJ & VÄLKOMMEN  2 MIN 

Jag är 41 år, med specifika kunskaper inom verksamhetsområdet skola och IT. Jag har 14 års 

erfarenhet som Ma/NO - lärare och har vid sidan av lärarjobbet arbetat som IT-

pedagog/utvecklare/samordnare och IT-inspiratör på flera skolor. Jag ser stora möjligheter 

att utveckla IT som en resurs i alla delar av skolan. 

 

BAKGRUND & PROBLEMBESKRIVNING 5 MIN 

Jag har fått i uppdrag av IT-chef och IT-strateg hos KDL5 att göra en supportutredning. Med 

bakgrund av att kommunens IT-avdelning sedan 2005/2006 i stort sett jobbat på samma sätt 

och att skolor håller på att digitaliseras i stor skala, har det framkommit att kommunens IT-

avdelning måste hitta lösningar för att möta kommande krav och behov av IT-utrustning, IT-

användning och IT-support. I skolan genomfördes under våren 2013 flera IT-relaterade 

projekt, bland annat ett projekt om Google apps, där har det framkommit att skolor är i 

behov av fungerade IT, struktur, rutiner och arbetssätt. Därför anser IT-chef och IT-strateg 

hos KDL att det behövs en nulägesbeskrivning av hur IT-supporten/IT-utrustningen/IT-

användningen ser ut ute på skolorna och att försöka hitta lösningar. Det vill säga genomföra 

en förstudie om IT-teknikernas och IT-pedagogernas nuläge, roll idag och i morgon samt att 

försöka hitta IT-lösningar som främjar lärande. Detta för att forma en IT-support och IT-stöd 

som är anpassad för skolan.  

 

Frågor & Svar  40 min 

Demografi 

Syfte: Bakgrundsinformation från intervjupersonerna.  

 

Id Fråga Svar Kommentar 

D1 Skolområde/Befattning/tjänstegrad   

D2 Hur länge har Du haft denna tjänst? 

Beskriv nuvarande roll/tjänst? 

  

D3 Anser du att du har relevant 

utbildning? Skatta din kompetens 

  

                                                   

5 KDL: Kompetenscentrum för digitalt lärande 
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D4 Hur ser målet, visionen och 

strategin ut?  

  

D5 Katalysator, Likvärdighet,    

D6 Hur mycket kontakt med IT-

pedagoger har ni resp. IT-ansvarig/ 

tekniker/KDL? 

  

D7 Transparens, vet alla vad du gör?    

D8 Hur ser din support ut?    

 Använder du IT-supporten? Hur 

ofta? Styrka svagheter? 

  

D9 Hur anser du fjärrstöd och 

automatisk IT-support fungerar?  

  

D10 Finns ett självrapporteringssystem 

och FAQ för interaktiva tavlor och 

Google apps? Hur används 

det/fungerar? 

  

 

Teknik 

Teknik/Nyttjande 

Syfte: Det här området omfattar dels hårda tekniska fakta.  Generella teknik- och 

nyttjandefrågor 

 

Id Fråga Svar Kommentar 

T1 Stödjer du ledning, KDL?   

T2 Återkopplas IT-frågor? Behov?   

T3 Vet du vilken LMS som 

kommer att upphandlas? 

  

T4 Vad har du för åsikt om att en 

ny LMS upphandlas? 

  

T5 Har Du erbjudits någon 

utbildning för en ny LMS6? 

  

                                                   

6 LMS: learning management system. Lärplattform 
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T6 Om JA. När? Vilken typ? Se 

nej! 

  

T7 Om Nej. Hur skulle 

utbildningen, enligt dig se ut? 

  

 

T20 Regelbunden kontakt med IT   

T21 Hur god kompetens tycker du att 

det finns hos IT-tekniker/IT-

pedagoger för att möta skolans 

behov? 

  

T22 Hur tycker du att det funkar med 

dataleverantörerna: PL data info 

care? 

  

T23 Är IT-supporten alltid tillgänglig 

under arbetstid?  

  

T24 Finns det behov för övrig tid? 

Varför? 

  

T25 Hur ofta uppgraderas produkter och 

innebär det ett problem? 

  

T26 Hur upplever du smartboards 

support med High five? 

  

T27 Hur sker kontakten och hur väl 

fungerar den kontakten? 

  

T28 Hur skulle ni vilja att kontakten 

sköttes? Träffar, möten, 

regelbundet/kontaktperson, mm 

  

T29 Vad räknas enligt dig som 

akutsupport resp. långsiktig 

support? 

  

T30 Idag är lärare och elever admin. För 

sin egen dator, vad anser du om 

det? 

  

T31 Vilka arbetssätt, struktur och 

rutiner kring IT anser du behövs i 

skolan? 
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T32 Kollegialt lärande, hur delger ni 

varandra kunskap och färdigheter 

  

T33 Vad är bra/dåligt med Kollegialt 

lärande? 

  

T34 KMS7, hur samlar ni in goda ideer?   

T35 Hur följs de upp? Utvärdering?   

T36 Är det viktigt att inköpen görs inom 

ramavtalen? Varför? Varför inte? 

  

 

T39 Är du i kontakt med KDL? På 

vilket sätt/sammanhang? 

  

T40 Hur god IT kompetens anser du 

att pedagoger har? Behov? 

  

T41 Hur god IT kompetens tycker du 

att IT-tekniker/ IT-pedagoger har? 

  

T42 Hur ser elevernas i supportsystem 

ut? 

  

T43 Omfördela resurser på hösten?   

T44 Tycker du att IT-infrastrukturen 

idag är tillräcklig? Varför? Varför 

inte? 

  

T45 Vad är enligt dig skillnaden mellan 

IT och IKT8? 

 

  

T46 Hur tror du införandet av Google 

apps och en ny LMS kommer att 

påverka IT-behovet/IT-

supporten? 

  

T47 Bör IT-supporten tjänstefördelas, 

dvs bestämma servicenivåerna och 

kostnadsfördela? 

  

                                                   

7 KMS: Knowledge management system 

8 IKT: Information, kommunikations teknik 
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T48 Uppskatta hur många av 

pedagogerna som i huvudsak 

jobbar med IKT? 

  

T49 Uppskatta hur mycket av 

pedagogers IT-behov som når IT-

supporten.  

  

T50 Jobbas det med flera olika LMS?    

T51 Hur jobbar IT-tekniker/IT-

pedagoger med 

kompetensutveckling för 

pedagoger 

  

T52 Vad anser du är styrkan med 

Google apps jämfört med ert 

behov? 

  

T53 Vad anser du är svagheten med 

Google apps jämfört med ert 

behov? 

  

T54 Vad tror du om Google apps 

framtid? 

  

T55 Hur används Mediacenter?   

T56 Finns det några pedagoger som 

använder OH-projektor?  Varför? 

  

T57 Finns det IKT-utrusning i alla 

rum? Vad för utrustning? 

  

T58 Finns det IKT-utrustning som 

inte, eller mycket lite, används? 

Vad?  

  

T59 Om ja! Varför tror du det är så? 

Om nej! Varför tror du det är så? 

  

Målbild & Diskussion 15 min 

Framtid/Vision 

Syfte: Här försöker vi bilda oss en uppfattning om hur intervjupersonerna vill att 

användningen av IT/IKT skall användas i framtiden. 
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Id Fråga Svar Kommentar 

F1 Vad tror du om BYOD?    

F2 Vad anser du om Elev supportar 

elev och elev supportar lärare? 

  

F3 Vad anser du om att lärare 

supportar lärare? 

  

F4 Om Du fick bestämma. Hur 

skulle då IT organiseras, 

tekniskt och 

utvecklingsmässigt? 

  

F5 Om Du fick bestämma. Hur 

skulle då IT-supporten 

organiseras process- och 

ansvarsmässigt. 

  

F6 Hur ser Du på hanteringen av 

information och tjänster? 

Ramavtal? KDL 

  

F7 Finns det ett behov av IT-

support mer än idag? 

  

F8  Om Ja! Hur stort tror du det 

behovet är och vad grundar du 

det på? 

  

F9 Om Nej! Varför tror du inte det 

och vad grundar du det på? 

  

F10 På vilket sätt ser Du att IT-

supporten kan hjälpa till att 

stärka utvecklingen av skolan? 

  

F11 Vad är viktigt för framtiden med 

IT-supporten anser Du? 

  

F12 Hur skulle IT-supporten kunna 

göra skolan mer likvärdig? 

  

F13 Skall pedagogers skicklighet för 

IT avgöra om de ska ha en 

öppen eller hanterad dator? 

Handhavandefel. 
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F14 Vill du ha återkoppling av detta 

projekt? 

  

F15 Övrigt, vad anser du saknas i 

intervjun? 

  

 

 


