Digitala kompetenser i skolan
Slutrapport av tre års följeforskning
av Ifous FoU-program Digitalisering i skolan

Emerga hjälper offentlig sektor, företag och organisationer
att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken.
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Kapitel 1
1.1 Inledning
Forskningsinstitutet Ifous arbetar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Detta gör Ifous
genom att erbjuda stöd till praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och
skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på forsknings- och
utvecklingsområden som anses ha extra stor betydelse för lärandet. 1 Emerga Research and Consulting
har haft i uppdrag att följa ett av Ifous forsknings- och utvecklingsprogram ”Digitalisering i skolan”
under de tre år 2014 – 2016 som programmet har pågått. Emerga har med andra ord arbetat som
följeforskare. Detta innebär att Emerga fortlöpande har samlat in och analyserat olika sorters
information för att kunna ge kontinuerlig återkoppling till programledning och deltagarna. Syftet med
följeforskningen har varit att:
1) stödja och styra programmet mot uppställda mål.
2) undersöka vilka effekter programmet har lett till på pedagognivå, skolnivå och kommunen
som helhet.

Mål för programmet ”Digitalisering i skolan”
FoU-programmet ”Digitalisering i skolan” har haft nedanstående långsiktiga mål:
•

att utveckla ämnesundervisningen med hjälp av digitala verktyg;

•

att utveckla arbetsformer för både lärare och elever som stärker elevernas
framtidskompetenser samt fördjupar deras kunskap och förståelse av de olika ämnena och
därmed på sikt höjer måluppfyllelsen;

•

att ge lärare stöd i att utgå från varje elevs förutsättningar och behov med hjälp av digitala
verktyg och därmed bättre anpassa form och innehåll i undervisningen;

•

att hitta nya arbetsformer i hela organisationen, för att sprida lärdomar och skapa en
plattform för fortsatt utveckling

I programbeskrivningen definierades också ett antal konkreta effektmål på olika nivåer för att bättre
kunna mäta effekter/resultat av programmet på olika målgrupper.
Effekter på pedagoger
•

Ökad kunskap om olika digitala verktyg;

•

Ökad kunskap och tillämpning av digitala verktyg i (ämnes)undervisningen;

•

En dokumenterad och beprövad “bank” av olika verktyg/metoder som har tillämpats i
undervisningen;

•

Ökad kunskap om pedagogiska metoder för att lära ut tillämpning av digitala verktyg.

Effekter på elever
•

1

Ökad motivation;

www.ifous.se
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•

Ökad kunskap om olika digitala verktyg;

•

Ökad kunskap om tillämpning av digitala verktyg;

•

Användning av digitala verktyg i olika ämnen

Effekter på verksamheten/skolan
•

Det finns upparbetade samarbetsformer bland pedagoger och arbetslag i syfte att
arbetet med digitala verktyg;

•

Användningen av digitala verktyg är en uttalat prioriterad fråga för hela skolan;

•

Det finns möjlighet till fortsatt kompetensutveckling;

•

På vilket sätt berikar/utmanar programmet befintliga/nya utvecklingsprojekt på
respektive skola?

utveckla

Effekter på förvaltnings-/huvudmannanivå
•

Ökad medvetenhet (leva som man lär);

•

Skapa struktur och incitament;

•

Ökad förståelse för på vilka sätt digitala verktyg gynnar varje enskild elev (individuella
behov/förutsättningar)

Verksamhets-/programlogik
Emerga genomförde under det första året en verksamhetslogik med styrgruppen på Ifous.
Verksamhetslogiken är ett sätt att förtydliga tillgängliga resurser, aktiviteter samt förväntade effekter
på kort och lång sikt. Av vikt är att det finns en balans mellan genomförandefasen och de förväntande
effekterna på kort och lång sikt, dvs. att det är realistiskt att förvänta sig dessa effekter givet uppställda
aktiviteter. Verksamhetslogiken illustrerades enligt nedan och användes vid ett flertal tillfällen av
följeforskarna bland annat för att förtydliga upplägg och syfte med programmet för deltagarna.

1.2 Ifous FoU-program ”Digitalisering i skolan”
FoU-programmets upplägg och genomförande
Ifous FoU-program ”Digitalisering i skolan” kopplar samman forskning och praktik inom området.2
Programmet löpte under tre års tid, 2014 – 2016. De kommuner som deltog i programmet var
Helsingborg, Olofström, Skellefteå, Vellinge, Östersund, Bjuv och Vellinge samt stadsdelen Angered i
Göteborg.3
Programmets utgångspunkt var att en skolutveckling i en föränderlig omvärld kräver en kultur som är
öppen för förändring – detta gäller inte minst på det informationstekniska området. Ett övergripande
och långsiktigt syfte med FoU-programmet ”Digitalisering i skolan” var därför att skapa en kultur där
pedagoger utvecklar en vilja, ett mod och en nyfikenhet att själva, genom att utnyttja tillgängliga

2

FoU-programmen bygger på frivillighet, dvs. det är Ifous medlemskommuner som bestämmer om de vill delta.
Varje kommun betalar en avgift för sin medverkan. Deltagandet i Ifous FoU-program ger inga högskolepoäng
för deltagarna.
3
Tierp var med i programmet från början men valde under hösten 2014 att avbryta sin in medverkan i
programmet.
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digitala verktyg i sitt arbete med eleverna, möta och stötta sina elever i deras lärande inför framtiden.
Programmets aktiviteter handlade således om att utveckla lärares, skolledares och
förvaltningsdeltagares digitala kompetens samt åstadkomma kulturförändringar och skapa
förutsättningar för att driva verksamheten på nya sätt. FoU-programmets praktiska syfte har varit att
1) stödja lärarnas användning av digitala verktyg i arbetet med eleverna; 2) finna nya arbetsformer för
spridning av kunskap och erfarenheter som möjliggör fortsatt utveckling; samt 3) utveckla
arbetsformer som stärker elevernas digitala framtidskompetenser.
Arbetet i programmet har genomförts genom så kallade ”lärloopar”. Dessa loopar bestod av olika
uppdrag till lärarna, rektorerna och förvaltningsledningarna. Lärlooparna formulerades av
programledningen. Ett skriftligt bakgrundsmaterial togs fram till varje lärloop bestående av
vetenskapliga artiklar och möjligheter till fördjupningar. Det vetenskapliga rådet, det så kallade
Klokrådet, som har varit knutet till programmet har också bistått med litteraturtips och erfarenheter. 4
Arbetet med lärlooparna skulle sedan beskrivas och diskuteras genom blogginlägg skrivna av lärare,
rektorer och styrgruppsrepresentanter.
Sammanlagt genomfördes tio lärloopar under programmets gång. Ett urval av dessa var:

4

•

Design av en lärsekvens

•

Tänk nytt – pröva Lin Educations verktyg ”På Riktigt”

•

Hur bedömer man multimodala gestaltningar?

•

Kritiskt tänkande och källkritik

•

Att stärka och utveckla det vetenskapliga förhållnings- och arbetssättet

•

Att bedöma digitala lärresurser

www.ifous.se/programomradenforskning/digitalisering-i-skolan/
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SKAPA STRUKTUR OCH INCITAMENT

ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR PÅ VILKET SÄTT
DIGITALA VERKTYG GYNNAR VARJE ENSKILD
ELEV

1.3 Bakgrund – om barns rätt till en utbildning som kan utveckla
dess fulla potential
Digitala verktyg och tillgången till information från hela världen skapar nya förutsättningar för varje
barns möjlighet till lärande men med dem kommer också nya utmaningar.
Barnkonventionen kommer från och med 2017 att bli direkt tillämplig som svensk lag, vilket innebär
att både skollagen och läroplanen tydligare kommer att ställas i direkt relation till barnkonventionen.
Konventionen, som tydliggör vilka mänskliga rättigheter barn och ungdomar har är förstås redan
juridiskt bindande för Sverige, men från och med 2017 kommer konventionen alltså att kunna
åberopas direkt. Detta innebär att det kommer att bli klarare vilket ansvar det offentliga i allmänhet,
och skolan i synnerhet har för barns och ungdomars mänskliga rättigheter. Centrala delar av
konventionen tydliggör särskilt det ansvar det allmänna har för utvecklingen av alla barns och
ungdomars digitala kompetens.5

Barns rättigheter med särskild påverkan på skolans arbete för digital
kompetens
Grundläggande skäl för att arbeta med digitalisering i skolan är bl.a. att:
•

Varje barn har rätt till utbildning. Det innebär bland annat att göra högre utbildning tillgänglig
för alla (art. 28).

•

Utbildningen ska utveckla varje barns fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk
och psykisk förmåga (art. 29)

•

Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. Detta innebär
en frihet att söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i
konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer (art. 13).

•

Barn har rätt att starta och delta i föreningar och organisationer (art. 15)

•

Varje barn har också rätt att få tillgång till information via till exempel internet (art. 17)

Vikten av att olika individer och/eller grupper inte får exkluderas betonas bl.a. genom att:
•

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter – vilket innebär att samtliga barn
måste få samma möjligheter att lära sig en digital kompetens (art. 2).

•

Det allmänna har särskilt ansvar för att säkerställa att ett barn som söker flyktingstatus eller
anses som flykting får lämpligt skydd och bistånd vid åtnjutandet av sina rättigheter (art. 22)

•

Barn med funktionsnedsättning har samma rätt som alla till ett liv i värdighet vilket innebär att
skolan måst främja självförtroende och möjliggöra dessa barns aktiva deltagande i samhället
stöd för att kunna delta i samhället på lika villkor (art. 23).

5

Konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen), se t.ex. på Barnombudsmannens webb,
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/konventionstexten/ (hämtad
2017-02-20).
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•

Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller en urbefolkning ska kunna
utveckla sitt eget kulturliv, bekänna sig till och utöva sin egen religion och/eller att använda
sitt eget språk, ensam eller med andra medlemmar av sin grupp (art. 30)

•

Det allmänna ska också främja barnets rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet och
ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig
verksamhet samt för fritidsverksamhet (art. 31)

Utmaningar som förstärks genom den digitala utvecklingen:
•

Barns och vuxnas yttrande-, åsikts- och föreningsfrihet får inskränkas genom lag med hänsyn
till bl.a. andra personers fri- och rättigheter (art. 12, 13 och 15).

•

Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privatliv eller sin
korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sitt anseende. Varje barn har rätt till
lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp (art. 16).

•

Det allmänna har ansvar för att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och
sexuella övergrepp. Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo
delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga
och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och
fritidsverksamhet (art. 34).

1.4 Bakgrund – om begreppet digital kompetens inom skolans
styrdokument
Skolan behöver följa informations- och kommunikationsteknologins utveckling genom att utveckla
modeller och tankemönster för att kunna förstå och använda den nya tekniken samt förstå dess
påverkan på samhället i stort. På samma sätt måste skolan möta de utmaningar som digitaliseringen
för med sig. Att vara en välintegrerad samhällsinvånare kräver idag att man kan använda olika digitala
verktyg och ha en bred digital kompetens. Detta innebär i sin tur att varje elev måste få en gedigen
digital kompetens under sin utbildning. Skolan har idag ansvaret för att varje elev efter sin
grundskoleutbildning ”… ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,
kommunikation, skapande och lärande”. (Lgr 11, kap 2.)
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har ansvar för att vidareutveckla dessa kunskaper, vilket
tydliggörs i läroplanerna för gymnasieskolan (2011) och vuxenutbildningen (2012). På samma sätt har
förskolan ett ansvar att skapa en grund för en digital kompentens genom att använda multimedia och
informationsteknik i såväl skapande processer som i tillämpning (Läroplan for förskolan Lpfö 98 rev.
2010).
Begreppet digital kompetens inkluderar flera olika kompetensområden som samtliga är nödvändiga
för att en person ska kunna navigera med skicklighet och säkerhet i en alltmer digital verklighet.
Begreppet kompetens definieras som summan av en specifik elevs kunskap (knowledge), färdighet
(skill) och förhållningssätt (attitude). Digitaliseringskommissionen definierar digital kompetens som att
en person ”är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala
utvecklingen och dess påverkan på ens liv.”
Kommissionen delade upp den digitala kompetensen i:
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•

kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt;

•

färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster;

•

förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess
möjligheter och risker; samt

•

motivation att delta i utvecklingen.6

Elevers digitala kompetens ska ställas i relation till de nationella mål som anges både i skollagen och
läroplanerna. Ett utvecklingsarbete bör också kopplas till de förutsättningar som varje enskild
huvudman har, t.ex. lärargruppens kunskaper, tillgång till datorer och nätverk och tidigare arbeten
med digital kompetens.
Som nämndes ovan har grundskolan idag uppdrag att förbereda eleverna för att leva och verka i
samhället samt ta hänsyn till att vi idag lever i en värld i snabb förändring och med ett stort
informationsflöde. Det utrycks även tydligt i målen för grundskolan:
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas
lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan
ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma
referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex
verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändrings-takt.
Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför
viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. 7
Gymnasieskolan delar grundskolans uppdrag att förbereda sina elever för ett framtida samhälls- och
arbetsliv. Det handlar återigen till stor del om att kunna orientera sig i det allt större flödet av
information.
Skolan har i uppgift att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och
förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana
mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället
och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga
rättigheterna som alla omfattas av. Eleverna ska också kunna orientera sig i en
komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändrings-takt. Deras
förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna
ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse
konsekvenserna av olika att tänka och arbeta. 8

6

https://digitaliseringskommissionen.se/wp-content/uploads/2015/03/SOU-2015_28_Webb.pdf sid 102 - 103
(hämtad 2016-05-24)
7
file:///C:/Users/Anv%C3%A4ndaren/Downloads/Lgr11%20%20L%C3%A4roplan%20f%C3%B6r%20grundskolan,%20f%C3%B6rskoleklassen%20och%20fritidshemmet%202
011.pdf sid 4 nedladdad 2016-06-16
8
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 sid 5–6 nedladdad 2016-06-16

9

De flestas privatliv, yrkesliv och interaktion med samhället i stort är idag digitaliserat. För att förbereda
eleverna för framtiden krävs därför att utbildningsväsendet förbereder eleverna på att leva och verka
i en digital värld. Digital kompetens kan därför inte ses som ett särintresse, något som också fastslås i
Digitaliseringskommissionens delbetänkande:
Redan i dag genomsyrar IT stora delar av vårt samhälle, en utveckling som kommer
att fortsätta. För att kunna verka och fungera i dagens och framtidens samhälle
behövs både en förmåga att hantera digitala verktyg och en mer teoretisk förståelse
för vad det digitala är och vad som krävs där. Med hjälp av IT kan svensk skola och
undervisning öka verksamhetens innovativa förmåga och kvalitet i att förmedla
relevanta kunskaper till dagens och morgondagens ungdomar. 9

9

https://digitaliseringskommissionen.se/wp-content/uploads/2014/03/SOU-2014_13_total.pdf sid 21
nedladdad 2016-06-16
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Kapitel 2
2.1 Upplägg och metoder för följeforskningen
Följeforskningens upplägg har varierat beroende på programmets olika stadier samt uppkomna
behov. Arbetet har rapporterats i en delrapport för varje år som ger en fördjupad analys av
följeforskningens resultat (se bilaga nr 1, 2 och 3). Följeforskarna har under programmets gång
använts sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling och analys beroende på
vilken sorts kunskap som behövdes samlas in vid olika tidpunkter. Till exempel har metoder som
innehållsanalys av styrdokument, webbenkäter, intervjuer, fokusgrupper, workshops och analys av
bloggar. Följeforskarnas målgrupper har varit pedagoger, skolledare och styrgruppsrepresentanter.
Inom ramen för följeforskningen av programmet har följeforskarna använt sig av både kvalitativa och
kvantitativa metoder. Just kombinationen av dessa två metoder är viktiga eftersom den kvantitativa
ansatsen möjliggör generaliseringar medan de kvalitativa ansatserna tillåter en fördjupning och ökad
förståelse för vissa specifika aspekter av programmet.
Följeforskarna har även fungerat som processtöd till kommunerna i och med att de genomförde
workshops med fokus på att förtydliga delar av programmet samt att ge stöd i kommunernas
styrning- och ledningsprocess. Workshoparna genomfördes under samtliga tre år och fokuserade på
olika frågeställningar som ledning och styrning, förändringsarbete, spridning av lärdomar och
erfarenheter.
Enkät
Följeforskarna har årligen genomfört en enkät som skickats till alla anmälda deltagare i
digitaliseringsprogrammet. Enkäten har med några kompletteringar och justeringar varit densamma
från år 1 till år 3. Däremot har det ursprungliga syftet, att följa deltagarnas progression under
programmet försvårats av att nästan en tredjedel av de ursprungliga deltagarna lämnande
programmet. Det beror till största delen på att det är en stor rotation på lärare i de flesta kommuner.
En del lärare ansåg inte att det tidsmässigt var möjligt att fortsätta programmet när skolan inte
kunde vika tid för medverkan i programmet. Sammantaget innebär det att enkäterna har varit årliga
nedslag i programmet snarare än att de har följt en samlad grupp deltagare. Svarsfrekvensen har
varierat från 60 till 69 procent. Givet de svårigheter som finns att genomföra enkäter med lärare och
annan skolpersonal framför allt med anledning av den pressade arbetssituationen måste det anses
som adekvata svarsfrekvenser.
Telefonintervjuer
Telefonintervjuer genomfördes med styrgruppsrepresentanter inom ramen för nulägesbeskrivningen
år 1. Intervjuerna utgick ifrån en i förväg utarbetad intervjuguide. Fokus för intervjuerna var att
identifiera var kommunerna befann sig i digitaliseringsarbetet i början av Ifous FoU-program.
Fokusgrupp
Emerga genomförde fokusgrupper vid tre tillfällen under programmets löptid med de deltagande
kommunerna. Syftet med dessa fokusgrupper har varit att fördjupa delar av enkäten genom
frågeställningar och diskussion för att på så sätt skapa ett bredare underlag i slutrapporten till Ifous.
Inbjudan till fokusgrupperna gick ut till alla deltagande kommunerna, däremot var det inte alla
kommuner som medverkade i fokusgrupperna. Som orsaker till utebliven medverkan har
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kommunerna främst angivit tids- och resursbrist. Det gäller inte minst om det har varit personella
förändringar på nyckelpositioner såsom styrgruppspositionen.
Deltagande observationer
Emerga deltagit på de seminarier som Ifous arrangerat inom ramen för FoU-programmet. Under
dessa seminarier har Emerga deltagit och observerat seminariets innehåll. Syftet har framför allt varit
att få en djupare inblick i programmets olika delar och hur deltagarna uppfattar programmet.

Upplägg av följeforskning per år
Nedan följer en sammanfattning av de olika moment som har legat till grund för följeforskningen under
respektive år.
År 1
Under 2014 låg fokus på att skapa en bild av var deltagarna i programmet befann sig avseende
digitalisering i skolan. Samtliga styrgruppsrepresentanter ombads därför att skicka in skriftligt underlag
i form av IKT-planer och annan relevant dokumentation som kunde ge en nulägesbild av kommunens
arbete med digitalisering och IKT. Dokumentanalysen följdes sedan upp av telefonintervjuer med
programmets samtliga styrgruppsrepresentanter. Därefter genomförde följeforskarna en webbenkät
med pedagoger och skolledare. Syftet med den första enkäten var att fånga upp hur deltagarna
upplevde att skolan arbetade med digitalisering, vilka förväntningar de hade på sin medverkan i
programmet och vilken typ av stöd de behövde för att kunna utveckla det digitala arbetet på skolan.
(För en fördjupad analys och samtliga resultat från 2014, se bilaga 1).
Analysen av intervju- och enkätsvar visade att deltagarna upplevde att det fanns otydligheter kring
programmets syfte och målsättning, liksom vilka förväntningar som fanns på dem som deltagare i
programmet. Detta ledde till att följeforskarna tillsammans med programansvariga och styrgruppen
beslöt att presentera resultat, upplägg och genomförande av programmet i ett antal
heldagsworkshops på plats i de deltagande kommunerna. Där diskuterade följeforskarna och
deltagarna programmets uppbyggnad, de förväntningar som finns på de medverkande kommuner
samt hur varje kommun skulle kunna organisera sin medverkan i programmet. Varje workshop
inleddes med en genomgång av följeforskarnas uppdrag och de resultat som följeforskningen
genererat fram tills dess. För att underlätta diskussionen använde sig följeforskarna av John Kotters
åtta steg för förändringsarbete (se nedanstående bild).10

10

http://www.kotterinternational.com/the-8-step-process-for-leading-change
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De åtta stegen i modellen ovan bygger på varandra, vilket innebär att en förändringsprocess idealt bör
gå från mobilisering via implementering till en slutlig institutionalisering. Utifrån Kotters modell fick
workshop-deltagarna diskutera; 1) var någonstans de ansåg sig befinna sig på stegen; 2) vad de såg
som anledning till att de befann sig där; samt 3) vad de kommer att prioritera inför kommande år.
Diskussionen berörde även hur kommunerna hade organiserat sitt deltagande i programmet samt vilka
framgångsfaktorer och utmaningar de hade kunnat identifiera så långt. Mer fördjupad resonemang
finns i bilaga 1, årsrapport 2014.

År 2
Under 2015 genomförde följeforskarna datainsamling i huvudsak i två delar. En uppföljningsenkät
skickades ut till samtliga pedagoger och skolledare. Workshops med fokus på kommunernas arbete
med implementering av förändringsarbete genomfördes i samtliga kommuner även nu med
utgångspunkt i Kotters trappa. Förutom detta genomfördes också analyser av lärloop tre och fyra.
Analysen byggde på två delar, den ena var att undersöka hur många pedagoger/skolledare som skrev
ett blogginlägg och det andra var att undersöka hur många som besvarade frågeställningarna i
lärloopen. Resultatet av dessa presenterades muntligen för styrgruppen och projektledningen.
Följeforskarna genomförde deltagande observation på det årliga seminariet då alla deltagare fick
möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter och lärdomar.
År 3
Under det tredje året (2016) fokuserade följeforskarna återigen på några olika metoder för
datainsamling. En slutenkät riktad till pedagoger och skolledare genomfördes även år tre. Dessutom
13

genomfördes fokusgruppsintervjuer i de flesta kommuner med de flesta deltagare som medverkade i
programmet vid denna tid. Syftet med fokusgruppintervjuerna var att genomföra en kvalitativ
uppföljning med pedagogerna och undersöka vilka effekter de ser av sin medverkan i programmet.
Följeforskarna tog även fram ett analysstödsverktyg för att stödja skolor i deras utvecklingsarbete inom
digitaliseringsområdet. Detta gjordes på beställning från styrgruppen. Verktyget underlättar skolornas
uppföljningsarbete vad gäller pedagogers och elevers digitala kompetens samt öppnar upp för att
vidareutveckla skolans arbete. Analysstödsverktyget presenterades för deltagare i de flesta
kommunerna samtidigt som de sista fokusgruppssamtalen genomfördes. Det gavs också möjlighet att
under våren 2017 få stöd i att testa analysstödverktyget på samtliga medverkande skolor för att på så
sätt ytterligare kunna förfina det.
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Kapitel 3
3.1 Effekter av FoU-programmet ”Digitalisering i skolan” utifrån
uppsatta mål
I detta kapitel kopplas resultat från följeforskningen till de effekter som initialt formulerades av
programledningen. Att mäta effekterna av ett treårigt program med många olika aktörer och insatser
samt förändringar under programtiden är en utmaning inte minst därför att det är så svårt att visa på
tydliga samband mellan orsak (programmets insatser) och verkan (effekter av insatser på deltagarna).
Det går med andra ord inte att avgöra i vilken utsträckning det är just medverkan i Ifous FoU-program
som har lett till ökad kunskap hos en deltagare eller lett till en bättre struktur för en skolas arbete med
digitalisering. Under de senaste tre åren har det parallellt pågått andra digitaliseringsinsatser som med
största sannolikhet har påverkat pedagoger och skolledare som deltagit i ”Digitalisering i skolan”. Det
är därför svårt att isolera deltagarnas medverkan i FoU-programmet från andra insatser och avgöra
vilken som har haft stört inverkan. Givet detta bör resultat tolkas med försiktighet. Följeforskarna valde
medvetet att inte jämföra kommunerna eller skolor inom samma kommun med varandra. Detta val
gjordes eftersom förutsättningarna för medverkan såg olika ut i varje kommun och på varje skola. På
grund av de olika förutsättningarna kom nollmätningen i början av programmet att fokusera på att
skapa samsyn kring samtliga medverkandes ingångsvärden i stället för att jämföra de deltagande
skolorna och kommunerna.
Följeforskarna gjorde en avgränsning utifrån uppdragets beskrivning och omfattning som innebar att
eleverna inte utgjorde en primär målgrupp för datainsamling. Genom att i enkätundersökningar och
fokusgrupper ställa frågor kring elevers motivation, lärande, och kunskap kring digitalisering kunde
följeforskarna fånga upp om pedagoger anser att medverkan i Ifous FoU-program har haft en inverkan
på elevernas lärande och digitala förmågor.
Följeforskarna har genom de löpande undersökningarna sett att programmets effekter kan vara synliga
både
på
individnivå
(bland
de
medverkande
pedagogerna,
skolledarna
och
förvaltningsrepresentanterna) och på strukturnivå (inom arbetslaget och på skolan). Vi inleder med
effekter på individnivån, för att sedan övergå till effekter som noterats på strukturnivån.

På grund av att effektmålen som de är uppställda i projektplanen tangerar varandra har de i
analysens nedan slagits samman i tre kluster.

Kluster 1: Effektmålen ”ökad kunskap om olika digitala verktyg” och ”en
dokumenterad och beprövad bank av olika digitala verktyg/metoder”
Effekter på individnivå refererar till hur varje deltagare har tillgodogjort sig innehållet i programmet.
För vissa deltagare har medverkan lett till ökad kunskap inom vissa områden, t.ex. ett annat sätt att
arbeta med källkritik, medan det för andra har lett till bättre självförtroende, nämligen att få
bekräftelse på att det jag redan gör är bra. Digitala verktyg refererade inom programmet till såväl
webbaserade resurser som appar och program för att: 1) spela in ljud och film; 2) ta emot återkoppling
(t.ex. enkäter och mentometerknappar); 3) genomföra presentationer (Prezi, PowerPoint, flipped
classroom); 4) dela dokument, ge direkt feedback och återkoppling; 5) underlätta administration
(frånvaro/närvaro, online dokumentation, e-post med elever och föräldrar); samt 6) kommunicera
med andra (sociala medier).
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Deltagarnas olika förutsättningar vid programmets start vad gäller kunskap, erfarenhet, tillgång till
infrastruktur, initialt engagemang samt stöd från ledningen innebar att kunskapen om olika digitala
verktyg också ökade i olika stor utsträckning. Deltagarna som initialt sa sig ha begränsad kunskap om
digitala verktyg är de deltagare som upplever sig ha fått med sig mest kunskap från programmet. De
flesta lyfter vikten av mod, engagemang och att våga göra fel både i enkäter och intervjuer. Mycket
tyder på att deltagarna generellt har fått ett bättre självförtroende att använda tekniken vilket också
gör att de i större utsträckning vågar ”göra fel”. De deltagare som i början av programmet hade mer
kunskap och erfarenhet upplevde att de genom sitt deltagande har fått bekräftelse att de är på rätt
väg. De blev säkrare på sina arbetsmetoder och hämtade stöd i forskningen för att bedriva
undervisning med hjälp av digitala verktyg.
Programmets upplägg med lärloopar har ”tvingat” pedagogerna att prova på olika typer av digitala
verktyg och även använda dem i undervisningen. Vissa digitala verktyg har varit svårare att använda
och applicera i den egna undervisningen medan andra verktyg tagits väl emot.
Slutsatsen är således att dessa effektmål är uppfyllda. Deltagarna har fått ökad kunskap om olika
digitala verktyg. Det finns även en beprövad bank av verktyg och metoder som deltagarna har provat
genom de olika lärlooparna.

Kluster 2: Effektmålen ”ökad kunskap om tillämpningen av digitala
verktyg i (ämnes)-undervisningen” samt ”ökad kunskap om pedagogiska
metoder för att lära ut tillämpning av digitala verktyg”
Det är betydligt svårare att bedöma huruvida dessa effektmål har uppfyllts. Deltagarna har provat på
många olika verktyg. Som nämnts ovan har en del av dessa förkastats och andra har fortsatt att
användas. Tillämpningen av digitala verktyg i ämnesundervisningen har också sett olika ut. Det finns
således olika sätt att analysera i vilken mån deltagarna tillämpar de digitala verktygen i undervisningen.
Pedagogerna använde framförallt digitala verktyg på två sätt. Det första sättet är att förstärka en
formativ bedömning. Detta kan göras både analogt och digitalt men pedagogerna anser att arbetet
hade blivit mer systematiskt och tydligt med hjälp av olika digitala verktyg. Verktygen effektiviserade
arbetet samtidigt som återkopplingen blev mer kontinuerlig och utspridd över tid. En snabbare
återkoppling, en mer individualiserad kontakt med eleverna och ett ökat samarbete mellan elever och
lärare har tillsammans skapat helt nya möjligheter för pedagogerna att stötta varje elev i dennes
kunskapsutveckling.
En bättre översikt över elevens progression bl.a. genom att allt material finns samlat på samma ställe
ansåg deltagarna skapade förutsättningar för mer rättvis elevbedömning. Många pedagoger har
kommit så långt i användningen av digital teknik för att ge eleverna feedback och återkoppling (bland
annat genom olika molntjänster) att de ibland inte ser detta som en användning av digitala verktyg i
ämnesundervisningen.
En tillämpning av digitala verktyg kan också innebära att dessa blir en del i själva undervisningen genom
att eleverna använder digital teknik t.ex. för att göra presentationer, samla in och analysera data, osv.
Den digitala tekniken kan användas som ett medel för att eleverna ska kunna uttrycka sig i olika former
och kan också skapa en mer lustfylld, dynamisk och effektiv undervisning. För att detta ska fungera
krävs att pedagoger redan på förhand vet vad de vill att eleverna ska lära sig och hur de vill lägga upp
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sin undervisning. Utifrån detta kan innehåll och upplägg kompletteras med digital teknik som i sin tur
skapar variation i lärandeformerna, möjligheter att anpassa undervisningen till den enskilda eleven
och därmed tillför ett mervärde som analog undervisning inte kan erbjuda.
Pedagogerna möter dock olika utmaningar. En stor utmaning var, och är fortfarande att skapa det
tidsmässiga utrymme som behövs för att integrera digitala verktyg i undervisningen. Först behövde
pedagogerna tid att lära sig ett eller flera olika digitala verktyg som kan användas i undervisningen,
därefter tid att komplettera sin undervisning med de olika verktygen. Sedan måste det också finnas tid
för pedagogerna att tillsammans med eleverna avgöra om de digitala verktygen lyckas skapa mervärde
i undervisningen, och i så fall hur. Slutligen krävs att pedagogerna kan förlita sig på att nätverk, datorer
och appar alltid fungerar.
Pedagogerna menade också att de var osäkra på hur mycket digitala verktyg egentligen ska användas
och vid vilka tillfällen. Pedagogerna ville inte att användandet av digitala verktyg skulle vara ett
självändamål. Även i relation till detta krävdes att pedagogerna prövade sig fram, utvärderade sitt eget
arbete med de digitala verktygen och vad som fungerade i undervisningen. Alla deltagare är av
uppfattningen att undervisningen förbättras med hjälp av digitala verktyg om de används på ett
genomtänkt och målmedvetet sätt, men att den försämras när pedagoger inte vet hur de kan använda
den nya tekniken i undervisningen. De menade att det var irrelevant att diskutera huruvida digital
teknik i sig kan påverka elevers inlärning, eftersom det är hur tekniken används i
undervisningssituationen som är direkt avgörande för lärande och slutligen elevers prestationer.
För att kunna avgöra om programmet har lett till ökad kunskap om pedagogiska metoder för att lära
ut tillämpningen av digitala verktyg utgick vi från deltagarnas diskussioner kring det kollegiala
samarbetet.
En av de övergripande slutsatser som kan dras är att många deltagare anser att programmet har lett
till ett utvecklat och förbättrat samarbete kollegor emellan. Detta avser främst pedagoger som ingått
i samma arbetslag, som har diskuterat lärlooparna och tillsammans bloggat om sina erfarenheter.
Programmets upplägg har ”tvingat in” pedagogerna att samarbeta för att stötta och hjälpa varandra
att besvara frågeställningar och pröva sig fram. Samtidigt tycks det som om spridningen av kunskapen
om tillämpningen av digitala verktyg inte har skett utanför programmets ramar. Det har av olika skäl
varit svårt att finna fungerande kanaler för att sprida kunskapen och erfarenheterna som skapats inom
FoU-programmet till pedagoger som inte har deltagit i programmet. Det är dock viktigt att påpeka att
varje kommun hade ett parallellt pågående digitaliseringsarbete som inte var kopplat till FoUprogrammet. Troligtvis finns det inom ramen för detta arbete upparbetade kanaler för att sprida
erfarenheter av arbetet med digitalisering.
Slutsatsen är således att det finns tendenser som pekar mot att effektmålen har uppfyllts det är
däremot svårt att avgöra i vilken utsträckning så har skett.
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Kluster 3: Effektmål ”ökad medvetenhet och samarbete på individnivå för
skolledare och skolhuvudmän” samt ”en gemensam plattform att driva
digitalisering på verksamheten/skolan”
Resultat från följeforskningen tyder på att det finns en ökad medvetenhet och kunskap bland många
skolledare kring hur pedagoger tillämpar digitala verktyg i daglig undervisning. De skolledare som aktivt
deltog i programmet följde pedagogers arbete och utveckling under programtiden. De har genomfört
särskilda lärloopar riktade till skolledare och bloggat om sina erfarenheter. Detta ledde i sin tur till att
skolledarna fick bättre förståelse för att deras lärare måste ha tid för att integrera digital teknik i
undervisningen, och att de måste prioritera och öronmärka denna tid. Skolledarna fick större insikt om
sin roll och sitt ansvar för att driva digitaliseringsarbetet på skolan. Detta avser att engagera hela
lärarkåren i arbetet samt att skapa utrymme för pedagoger att träffas och utbyta kunskap och
erfarenheter. Programmets utmaning i relation till skolledarnivån var att få samtliga medverkande
skolledare att verkligen delta i arbetet. Cirka två tredjedelar av skolledarna menade dock att
programmet i första hand var utformat för pedagoger och att deras främsta roll i programmet därför
var att skapa förutsättningar för sina pedagoger att medverka.
Resultat från fokusgrupper och samtal med skolledare visade att programmet, enligt dem, har haft en
positiv inverkan genom att skapa incitament och struktur för att arbeta med digitala verktyg. I två av
kommunerna ledde medverkan i programmet till att inköp av hård- och mjukvara påskyndades för att
det skulle finnas förutsättningar för pedagogerna att delta i programmet. Flera kommuner har använt
övergripande IKT-utvecklare som deltagit i programmet för att sprida sina lärdomar och erfarenheter
till fler pedagoger och skolledare. Samtliga medverkande kommuner har också reviderat och
vidareutvecklat sina IKT-planer under programmets gång. Många anser att det har skett en tydlig
förskjutning från att prata om verktygens ”vara eller icke vara” till att prata om vilka digitala
kompetenser lärare och elever bör ha.
Således pekar följeforskningens resultat på att medverkan i programmet har fått effekter i stort sett
på alla deltagande skolor. Resultaten visar även på att skillnaderna kan vara större mellan två skolor i
samma kommun än mellan två skolor i olika kommuner. Detta visar på att förutsättningar för att arbeta
med digitalisering kan vara stora på en enskild skola, även om inte hela kommunen är engagerad i
förändringsarbetet. Hur stor påverkan deltagandet har fått på den enskilda skolans arbete har
naturligtvis påverkats av antalet pedagoger som har deltagit i relation till hela skolans personalstyrka.
Resultat pekar också på att det kollegiala samarbetet inom skolorna har stärkts vilket innebär att det
nu finns upparbetade samarbetsformer som kan fortsätta att användas även efter programmets slut.
Många pedagoger och skolledare säger att de kommer att fortsätta att använda programmets
upplägg/lärloopar i sitt fortsatta arbete med att digitalisera undervisning i skolan.
Slutsats: Analysen visar att det finns en ökad medvetenhet och ett ökat samarbete medan det är
svårare att uttala sig om huruvida det finns hållbara och långsiktiga plattformar på varje skola att
utveckla arbetet vidare på.
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Kapitel 4
4.1. Övergripande syntes
Syntesen av den treåriga följeforskningen av Ifous FoU-program ”Digitalisering i skolan” kan
sammanfattas i tre huvudteman. Dessa teman har utkristalliserats ur analysen av de data som samlats
in under tre år i form av enkätundersökningar, fokusgruppintervjuer, telefonintervjuer, workshops och
styrgruppsmöten. Med andra ord kan den som vill fördjupa sig i de underlag syntesen bygger på med
fördel läsa de tre bifogade delrapporterna.
Syntesens tre övergripande teman rör:
1) programmets progression;
2) programmets spår i de deltagande kommunerna; samt
3) rekommendationer till Ifous och medverkande kommuner.

FoU-programmets progression
Bild 1. Att sträva uppåt och utvecklas

Detta tema fokuserar på programmets utveckling
över tid för att kunna möta de förväntningar och krav
som deltagarna hade med sig. Avsnittet inleds med
en genomgång av de utmaningar som präglade
programmets första år för att sedan fortsätta med att
beskriva hur dessa utmaningar har överkommits.
Denna process beskriver också progressionen i
programmet.
Under merparten av programmets första år
framträdde ett antal utmaningar kopplade till några
olika
faktorer.
Dessa
faktorer
var
oklarheter/otydligheter kring programmets innehåll
och upplägg, brister i kommunikation mellan
deltagarna och andra programaktörer (t.ex. Ifous
programledning, följeforskarna, Klokrådet) och även internt inom de deltagande kommunerna
eftersom de valde att agera utifrån egna prioriteringar, tex när det gällde urval av deltagare. Under det
första året upplevde många pedagoger att det var svårt att planera sitt deltagande i programmet
eftersom de inte visste: 1) när de olika lärlooparna skulle genomföras; 2) hur dessa skulle integreras i
den ordinarie planeringen; samt 3) vilka förväntningar det fanns på den skriftliga återkopplingen som
skulle ske i bloggform. Deltagarnas olika förkunskaper och förutsättningar påverkade också deras
arbete med de första lärlooparna. De krav som FoU-programmet ställde på skolorna och deltagarna
tolkades olika av kommunerna. Några av de medverkande skolor hade initialt begränsade tekniska
förutsättningar men valde ändå att delta för att de ville driva skolutveckling genom digitalisering.
Endast en av de medverkande kommunerna hade från början en lokal organisation för sin medverkan
i programmet i form av en lokal styr-/arbetsgrupp. Kommunikationen mellan deltagarna och övriga
programaktörer försvårades eftersom det inte fanns klara kommunikationskanaler och det fanns flera
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mellanled (styrgruppsrepresentant och skolledare) innan informationen nådde de deltagande
pedagogerna. Detta är en av förklaringarna till att programmet uppfattades olika av de medverkande
kommunerna. Ifous rekommenderade kommunerna att organisera sin medverkan lokalt, och förlitade
sig på att kommunerna skulle organisera sin medverkan utifrån sina förutsättningar och möjligheter.
Majoriteten av pedagogerna ansåg att den första lärloopen, som fokuserade på ett multimodalt
lärande utifrån modellen ”Design av en lärsekvens” utvecklad av Staffan Selanders modell, kom något
för tidigt i programmet. Syftet med den första lärloopen var att deltagarna skulle genomföra en
nulägesanalys av hur de använder digitala verktyg i undervisningen och för att genomföra detta skulle
de utgår ifrån modellen Design av en lärsekvens. Möjligen kom lärloopen för tidigt i programmet, eller
så kanske det var brister i kommunikationen som gjorde att lärloopen uppfattades som svår.
Deltagarna uppfattade att modellen var akademisk och därför svår att applicera på det dagliga arbetet.
Detta ledde i sin tur till att det blev svårt att blogga om erfarenheterna och lärdomarna. De flesta hade
i detta inledningsskede snarare förväntat sig att få lära sig nya digitala verktyg/app som kunde
användas direkt i undervisningen. Deltagarna menade också att den första lärloopen krävde mer tid
än planerat vilket skapade stress. Det är viktigt att understryka att det fanns varierande engagemang
bland medverkande kommuner och detta visade sig genom att många pedagoger upplevde att de inte
hade fått tid att genomföra lärlooparna och att kommunerna även valde pedagoger som inte hade
nödvändiga förkunskaper för att kunna medverka i programmet.
Den andra lärloopen fokuserade på verktyget På Riktigt. Detta verktyg uppfattades som trubbigt och
inte anpassningsbart till olika åldrar och årskurser. Det blev tydligt under första året att lärlooparna
måste anpassas till de processer som pågår på skolorna och kunna integreras av pedagogerna i det
dagliga arbetet. Bloggfunktionen som skulle stärka lärlooparna och interaktionen mellan deltagarna
utvecklades under det första året. Det var svårt för deltagarna att finna motivation att blogga om sina
erfarenheter och lärdomar. En av förklaringarna till avsaknaden av motivation var att deltagarna inte
upplevde att det fanns en tydlig mottagare av deras blogginlägg. Det var oklart för majoriteten av
deltagarna hur de skulle beskriva sitt förändringsarbete, vem som skulle läsa deras inlägg samt hur de
skulle få och ge återkoppling på blogginlägg. En annan utmaning var att många pedagoger aldrig
tidigare hade bloggat och upplevde att det var svårt att utelämna sitt sätt att arbeta i en offentlig kanal.
Följeforskarnas roll i programmet påverkade flera kommuners förväntningar om en klassrumsnära
forskning. Flera kommuner hade tolkat att ”följeforskning” skulle innebära en klassrumsnära
pedagogisk forskning, dvs. en pedagogisk forskning som oftast bedrivs på universitet och högskolor.
Det hade varit bättre att introducera Emergas arbete som löpande lärande utvärdering, vilket är ett
annat namn på följeforskning. Användningen av begreppet följeforskning skapade felaktiga
förväntningar hos deltagarna, vilket i sin tur väckte frågor om nyttan med följeforskningen och hur den
skulle användas inom programmet. Följeforskningens roll och dess upplägg förtydligades under de
workshops följeforskarna genomförde i varje kommun under det första året. Trots detta fanns det dock
flera kommuner som fortsatt hade förväntningar på en klassrumsnära pedagogisk forskning, vilket i sin
tur påverkade deras uppfattningar om programmet samt följeforskarnas roll och ansvar.
Med andra ord hade programmet ett antal utmaningar att hantera under det första året. En del av
dessa hade förmodligen kunnat förebyggas, medan andra troligtvis inte gått att undvika i den här
sortens komplexa program.
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Utvecklingen under år två och tre blev desto intressantare. De besök som Emerga genomförde i de
deltagande kommunerna som samlade nyckelpersoner från hela kommunen var en förutsättning för
att inleda en diskussion kring styrning och ledning av programmet lokalt. Besöken blev startskott för
den fortsatta utvecklingen. Deltagare från olika skolor – pedagoger, skolledare och
förvaltningsrepresentanter – fick tillfälle att mötas. De fick tid och möjlighet att diskutera: 1) hur de
hade valt att organisera sin medverkan; 2) hur de skulle vilja organisera sin medverkan framöver; samt
3) varför de från början hade valt att delta i programmet.
Genom den första gemensamma workshoppen lades grunden för att skapa nätverk i de deltagande
kommunerna inom vilka deltagarna kunde byta erfarenheter och kunskap. Genom nätverket skapades
också läsare och mottagare av de olika blogginläggen inom kommunen.
Det initiala utmaningarna kring lärlooparnas innehåll och användbarhet fångades upp av
programledningen. Därmed förtydligades och strukturerades upplägget och innehållet av lärlooparna.
De följande lärlooparna som fokuserade på formativ bedömning, källkritik, utvärdering av digitala
läromedel ansåg deltagarna var bättre utformade (bättre struktur och innehåll, tydligare koppling till
det pågående pedagogiska arbetet) vilket styrks av intervjuer, enkäter, blogginlägg och ViS analyser11
av pedagogernas blogginlägg. Med andra ord skedde en deltagaranpassning av programmet.
Deltagarnas önskan om fler fysiska träffar möttes också under år två och tre. Det visade sig att fysiska
träffar fyllde en viktig funktion även i ett digitaliseringsutvecklingsprogram, som ursprungligen var
tänkt att bedrivas helt genom digitala kanaler, enligt styrgruppens önskemål för att hålla den planerade
budgeten. De fysiska träffarna gav deltagarna den inspiration och motivation de behövde för att
fortsätta sitt utvecklingsarbete. De fysiska träffarna erbjöd också mer ”vanliga” sätt att: 1) utbyta
lärdomar och erfarenheter; 2) visa olika exempel på hur man arbetade med digitalisering i den egna
kommunen; samt 3) skapa kontakter mellan pedagogerna.
Följeforskningen visar att förutsättningarna för att skapa fortlöpande lärande och utveckling hos
deltagarna kräver fleråriga FoU-program där fokus ligger på själva processen i programmet. Samtidigt
krävs mycket arbete, lyhördhet och flexibilitet för att kunna driva ett flerårigt FoU-program i en
föränderlig värld – kanske särskilt inom skolväsendet där personalomsättningen är relativt hög. Den
stora utmaningen för Ifous är alltså att hantera den komplexitet och föränderlighet som ett treårigt
program av detta slag för med sig.

11

Nätverket VIS fick i uppdrag att analysera samtliga blogginlägg skriva av pedagoger som medverkande i programmet.
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FoU-programmets spår i de deltagande kommunerna
Det andra temat rör de spår av FoU-programmet Digitalisering i skolan som med största sannolikhet i
någon form kommer att leva kvar på skolorna när programmet är slut.
Bild 2. Spår av programmet i kommunerna
Kollegialt samarbete
Följeforskningens resultat visar att det kollegiala
samarbetet kring digitalisering har stärkts och
utvecklats tack vore medverkan i programmet. Det
är rimligt att anta att detta samarbete kommer att
leva kvar på de flesta skolor, vilket i sin tur kan leda
till att fler pedagoger involveras i skolans och/eller
kommunens
digitaliseringsarbete.
Många
deltagare ansåg att det kollegiala samarbetet kring
digitalisering påverkade deras dagliga arbete på
flera nivåer. Det fanns det nu ett nätverk av
pedagoger som kunde ”hjälpa till” och ge stöd och
uppmuntran. En av orsakerna till att det kan ta tid
för pedagoger att integrera digitala verktyg i
undervisningen är en rädsla för att göra ”fel”. Många deltagare beskrev initialt att de: 1) inte vågade
prova ny teknik; 2) var rädda för att det skulle bli fel i själva undervisningssituationen (t.ex. genom att
tekniken inte fungerade eller att eleverna inte skulle förstå, vilket skulle göra det omöjligt att
genomföra undervisningen) samt 3) hade svårt att lära av sina misstag för att utveckla arbetet vidare.
Denna oro stillades hos många pedagoger tack vare ett samarbete med andra pedagoger, både de som
kunde mer och de som kunde mindre än de själva. Deltagarnas sätt att bedriva undervisning har helt
klart påverkats av att de oftare vågar fråga, vågar göra fel och att de kan få stöd och återkoppling.
Många pedagoger kom också att se värdet av att använda en ”lärloopsmodell” i sitt lokala arbete och
menade att de skulle vilja fortsätta att använda denna modell De skulle dels återanvända programmets
lärloopar genom att utveckla och förenkla dem, dels skulle de skapa nya förenklade lärloopar. De ville
även använda modellen för att planera, genomföra och utvärdera olika moment i undervisningen.
Spridning av kunskap och lärdomar
Utmaningen på lokal nivå är att dessa framsteg och arbetssätt i stor utsträckning omfattat endast de
pedagoger som har medverkat i programmet. Deltagarna har genomgående haft svårt att involvera
sina övriga kollegor i sin utvecklingsprocess, vilket gör de uppnådda effekterna mer sårbara över tid.
Programmets ursprungliga organisation kan ses som en bidragande orsak till den fortsatta sårbarheten
av effekterna. De skolor som valde att involvera ett helt arbetslag i programmet är också de som har
störst sannolikhet att fortsätta utvecklingsprocessen. Där har det skapats en kritisk massa av
pedagoger som tillsammans har större möjligheter att driva arbetet framåt och på sikt involvera fler
pedagoger. Detta blir svårare för de skolor som endast valde ut ett antal engagerade pedagoger som
bedriver arbetet i ”egna öar”. En tydlig lokal plan och organisation för spridning av kunskap och
erfarenheter bör vara ett krav för deltagande, alternativt ett första moment inom ett liknande
program.
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Ändrade förhållningssätt till digitalisering i undervisningen
En annan effekt av programmet är den skiftning som har skett hos deltagarna i deras arbete med
digitalisering. I början av programmet ansåg många pedagoger att användandet av digital teknik var
omständligt och besvärligt. Det vanligaste var: 1) brist på hårdvara; 2) hårdvara som inte fungerade; 3)
undermåliga nätverk; 4) elever som glömmer eller har trasiga plattor etc.; samt 5) brist på tid att lära
sig nya verktyg. Diskussionen om digitala verktyg fokuserade kort och gott på problemen i
användandet. Under programmets gång skedde en tydlig förskjutning och under det sista året
diskuterade deltagarna uteslutande tillämpningen av digitala verktyg, dvs. hur de på bästa sätt kan
användas i undervisningen. Deltagarna fokuserade mer på: 1) utvecklingen av digitala kompetenser i
form av informationssökning, källkritik och problemlösning; samt 2) frågor om när olika digitala verktyg
bör användas, dvs. när de gynnar undervisningen och när analoga metoder är bättre. Det finns också
en större medvetenhet om att mycket av deras arbete redan var digitaliserat vilket underlättade och
effektiviserade undervisningen. Dessa insikter ledde till att pedagogerna vid programmets slut inte
ifrågasatte om de borde/måste/skulle använda digitala verktyg. I stället pratar pedagogerna på vilket
sätt verktygen ska användas för att gynna elevers inlärning. Det finns idag en medvetenhet om alla
pedagogers ansvar att lära eleverna olika digitala kompetenser, som källkritik, informationssökning,
säkerhet och etikett på nätet.
Med andra ord pratar ingen idag om digitaliseringens vara eller icke-vara utan fokus ligger på
utvecklingen av digital kompetens både hos lärare och elever. Detta förändrade synsätt på
digitaliseringens roll i det pedagogiska arbetet kan på sikt få stora konsekvenser för pedagogernas
arbete med digitala verktyg.
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Rekommendationer till Ifous och kommunerna
Bild 3. Följeforskarnas rekommendationer

Emergas uppdrag var som
inledningsvis beskrivet tudelat.
För det första följdes programmet
under tre år för att undersöka
om/och
hur
de
aktiviteter/upplägg och innehåll
som genomfördes skulle kunna
leda till att de uppställda målen för
programmet nåddes. För det
andra utvärderades kontinuerligt
och
parallellt
programmets
organisation och hur det i sig
påverkade möjligheten att må
målen. Med programmets organisation menas här såväl Ifous val av upplägg och genomförande av
programmet som kommunernas val av upplägg för att styra och leda programmet lokalt. Utifrån detta
tudelade uppdrag presenteras nedan ett antal rekommendationer för Ifous och skolhuvudmän som
planerar delta i liknande program.
Rekommendationer till Ifous och skolhuvudmän
Att ställa krav är att bry sig. Tydliggör noga för alla parter:
•

varför kommunerna har valt att medverka;

•

hur de planerar att bedriva sitt utvecklingsarbete; samt

•

hur de planerar att koppla utvecklingsarbetet till kärnverksamheten

Det är centralt att varje kommun utformar sin egen programlogik, dvs. att de är klara över varför de
vill gå med i programmet och hur de kan koppla FoU-programmet till kärnverksam-heten och andra
pågående insatser. Att medverka i ett FoU-program av denna karaktär måste innebära att ett
förändringsarbete samtidigt drivs i den egna kommunen och/eller skolan. Detta kräver ofta mer tid,
engagemang och förankring än andra mindre kompetens-utvecklingsinsatser, vilket kommunerna
måste vara medvetna om när de väljer att medverka.
Tydliggör noga:
•

hur kommunen har organiserat sin medverkan lokalt.

Det är centralt att Ifous ställer krav på att kommunen skapar en tydlig lokal organisation för sin
medverkan. Här kan Ifous ge förslag och stöttning genom att: 1) arbeta med nyckelpersoner i varje
kommun; 2) medverka vid uppstartsmöten; samt 3) regelbundet kommunicera med nyckelpersonerna.
Om inte kommunerna redan vid starten har en plan för hur erfarenheterna och lärdomarna från deras
deltagande i ett forskningsprogram ska omhändertas av skolan/kommunen blir effekterna sällan
hållbara. Detta är särskilt viktigt att planera för, då många personalbyten, nya nationella prioriteringar
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och olika riktlinjer t.ex. för mottagandet av nyanlända barn och ungdomar ständigt prövar skolans
flexibilitet och sårbarhet.
Utveckla och tydliggör styrgruppens mandat och ansvar
Varje Ifous FoU-program behöver en styrgrupp bestående av en chef med tydligt ansvar för
utvecklingsfrågorna i organisationen som kan diskutera hur olika insatser kan integreras i
kärnverksamheten och andra pågående processer på ett kommunövergripande plan. Det är
förvaltningscheferna som har mandat som krävs liksom det övergripande ansvaret för att
programmets lärdomar och erfarenheter sprids i hela kommunen. Det är därför centralt att det är just
förvaltningscheferna som sitter i styrgruppen.
Om FoU-programmets upplägg och genomförande
•

Tidsplanering och kommunikation

Det är viktigt att vara tydlig med att en medverkan i ett FoU-program av detta slag kräver tid. Inte bara
för att deltagarna ska kunna medverka i de planerade gemensamma aktiviteterna, utan framförallt för
att de ska kunna driva en utvecklingsprocess på skolan i sin helhet. Det är också centralt att skapa olika
men tydliga kommunikationskanaler. Under det inledande året verkar det även vara nödvändigt att
kontinuerligt påminna deltagarna om: 1) programmets syfte och mål; 2) vilka förväntningar
programmet ställer på dem som deltagare; samt 3) hur viktigt det är att deltagarna ser arbetet som en
treårig process snarare än en ”instant fix”.
•

Anpassning till de deltagande skolhuvudmäns specifika behov

Varje kommun har egna specifika förutsättningar för sin medverkan. Dessa olikheter mellan
kommunerna öppnar både för dynamik och erfarenhetsutbyte men innebär samtidigt utmaningar som
måste tacklas. Programmets innehåll bör anpassas till olika årskurser, till olika kunskapsnivåer samt
olika engagemangsgrader. Om dessa olikheter ska vara ett positivt inslag i liknande program bör det
göras en kartläggning av läget i varje kommun vid programmets start. Utifrån kartläggningen kan de
sedan tillsammans med kommunerna diskutera vilka mål som är rimliga för varje kommun att uppnå
under programtiden.
•

Fånga upp skolledar- och förvaltningsnivåerna

Då Ifous FoU-program riktar sig till tre målgrupper: 1) pedagoger; 2) skolledare; och 3)
förvaltningsrepresentanter bör det utvecklas tydligare aktiviteter/insatser som är riktade direkt till
skolledare och förvaltningsrepresentanter, som kopplar ihop styrning och ledning till det aktuella
forskningsområdet som kan vara digitalisering, inkludering eller undervisning i förskolan osv. I
”Digitalisering i skolan” hade såväl skolledare som förvaltningsrepresentanter svårt att hitta sina roller
och sina sammanhang.
Frågor som är viktiga att fundera kring innan skolhuvudmän bestämmer sig för att gå med i ett FoUprogram
Klargör för er själva varför ni ska medverka i FoU-programmet i fråga
Detta görs bäst genom att ni gemensamt svarar på nedanstående frågor:
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•

Varför vill vi delta i detta FoU-program?

•

Vilka krav kommer deltagandet att ställa på oss som deltagare? (Vad förväntas vi göra? Hur
mycket tid kommer detta att kräva?)

•

Är skolledaren beredd att initiera och driva ett förändringsarbete på sin skola – dvs. det som
krävs för att medverka i FoU-program innebär?

•

Vilka mål har vi själva med vår medverkan i programmet (på pedagognivå, skolnivå och
kommunnivå)?

•

Hur förhåller sig våra mål till de mål som beskrivs i programmet?

Klargör hur ni ska arbeta för att maximera nyttan av ert deltagande i FoU-programmet
Detta görs bäst genom att ni gemensamt svarar på nedanstående frågor:
•

Hur ska vi organisera vårt deltagande i programmet?

•

Hur ska vi styra programmet på lokalplanet så att vi kan uppfylla såväl våra som
programmets förväntningar och mål?

•

Hur ska vi försäkra oss om att kunskaperna och erfarenheterna från i FoU-programmet når
fler än de som deltar, dvs. hur skapar vi ett fortsatt lärande i organisationen?

•

Hur ska vi löpande utvärdera och utveckla vårt deltagande i programmet?

•

Hur ska vi skapa en hållbarhet över tid?
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Inledning: Digitalisering i skolan
Digitala verktyg och tillgången till all världens information skapar nya förutsättningar och nya
utmaningar i såväl samhället som i skolan. Skolan behöver möta dessa utmaningar och
utveckla modeller och tankemönster för att förstå och kunna dra nytta av den nya tekniken.
Digitala verktyg öppnar upp för nya metoder och modeller för lärande inom samhällets 1alla
områden. Skolan har uppmärksammat behoven av att ge unga förutsättningar att utveckla de
förmågor som framtida anställningar kan komma att kräva.
Vilka är då dessa kompetenser och förmågor som unga i skolan behöver för att leva och verka
i samhället i framtiden? I flera globala och nationella satsningar har man uppmärksammat och
problematiserat just vad som framtiden kan komma att kräva, exempelvis, Framtidens
kompetenser, 21 century skills och UNESCO.
Den 18 november 2006 offentliggjordes EUs åtta Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande.
En av de åtta rekommendationerna pekar på vikten av digital kompetens.2
I läroplanen LGr 11 och GY 2011 ställs tydliga krav på pedagoger och skolledare att
säkerställa vissa lärandemål med stöd av digitala verktyg.3
På flera håll i Sverige satsar skolor på att köpa in digital teknik för att möta kraven samt höja
kvalitén på undervisningen. Just nu arbetar eller planerar att arbeta 250 av Sveriges
kommuner enligt en-till-en modellen.4 Organisationen Datorn i Utbildningen har
uppmärksammat behov av en nationell strategi kring digital teknik i skolan och hur den bör
användas. DiU har också lagt fram ett förslag på nationellt åtgärdsprogram för att stötta
skolorna i dess digitala utveckling5
Det pågår dessutom, sedan några år tillbaka, olika kommersiella satsningar för att utveckla
lärandet utifrån de nya förutsättningarna.
För att utveckla lärandet utifrån dessa nya förutsättningar krävs att vi använder oss av
vetenskap/forskningen i kombination med den erfarenhet och kunskap som man i den
pedagogiska verksamheten besitter.
Ifous program Digitalisering i skolan har just syftet att koppla samman forskning och praktik.
Programmet spänner över tidsperioden 2014-2016 och de kommuner som ingår i programmet
är Göteborg, Helsingborg, Olofström, Skellefteå, Tierp, Vellinge och Östersund, Bjuv och
Vellinge. Under hösten 2014 avbröt dock Tierp sin medverkan i programmet. I Göteborg är
det stadsdelen Angered som medverkar, fortsättningsvis kommer Göteborg att benämnas som
Angered. Det långtgående självstyre som stadsdelsnämnderna har innebär också att hela
ansvaret för grundskolan är placerat på Angereds stadsdelsnämnd.
Inledningsvis ska framhållas att Ifous är ett program som bygger på frivillighet, dvs. det är
1 http://rektorsakademien.se/wp-content/uploads/Kartl%C3%A4ggning-av-internationella-initiativ-.pdf, http://www.p21.org/,
http://iite.unesco.org/publications/3214688/).
2 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf
3

http://www.youtube.com/watch?v=UmO6fty3SL8#t=85).
(http://www2.diu.se/framlar/egen-dator/ 23 okt 2013).
5
(http://www2.diu.se/framlar/wp-content/uploads/2013/07/Beslutsboken.pdf).
4
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kommunerna själva som bestämmer om de ska gå med. Däremot så ska varje kommun betala
en avgift för sin medverkan. Deltagandet i Ifous ger heller inga högskolepoäng för deltagarna.
I riktlinjerna för programmet framhålls att varje kommun ska representeras av två skolor.

Syfte och målsättning med programmet digitalisering i
skolan
För att kunna utveckla skolan i en föränderlig omvärld, inte minst på det informationstekniska
området, krävs en kultur som är öppen för förändring. Ett övergripande långsiktigt syfte med
FoU-programmet Ifous är därför att skapa en kultur där pedagoger utvecklar en vilja, ett mod
och en nyfikenhet för att själva, genom att utnyttja tillgängliga digitala verktyg i sitt arbete
med eleverna, möta och stötta sina elever i deras lärande inför framtiden. Det handlar om att
utveckla lärares, skolledares och förvaltningsdeltagares digitala kompetens.
För att åstadkomma en sådan kulturförändring krävs att man arbetar på många olika sätt.
Genom FoU-programmet är syftet att stödja lärares användning av digitala verktyg i arbetet
med eleverna, finna nya arbetsformer för spridning som möjliggör fortsatt utveckling, samt
utveckla arbetsformer som stärker elevernas framtidskompetenser.
Mer konkret har FoU-programmet Ifous som mål att:
a)
- utveckla ämnesundervisningen med digitala verktyg
- utveckla arbetsformer för både lärare och elever som stärker elevernas framtidskompetenser
samt fördjupar deras kunskaper och förståelse av de olika ämnena och därmed på sikt höjer
måluppfyllelsen
- ge lärare stöd i att med hjälp av digitala verktyg utgå från varje elevs förutsättningar och
behov och därmed anpassa form och innehåll i undervisningen med hjälp av digitala verktyg
b)
- hitta nya arbetsformer i hela organisationen, för att sprida lärdomar och skapa en plattform
för fortsatt utveckling
En kultur av nyfikenhet, vilja och mod utmärker en lärande och innovativ organisation. Ett
ytterligare syfte med FoU-programmet är därför att studera olika modeller för att stärka det
innovativa arbetet vad gäller användningen av digitala verktyg i undervisningen på alla nivåer
i organisationen – i klassrummet, i lärarlaget, på skolnivå och på förvaltningsnivå.
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Följeforskarnas uppdrag, upplägg och innehåll
KRAV FÖR ATT KUNNA DELTA
I PROGRAMMET
MAX TVÅ SKOLOR PER
HUVUDMAN

TEKNIKTILLGÄNGLIGHET PÅ
VARJE SKOLA
INGA SLUTNA NÄTVERK
ADMIN.BEHÖRIGHET OCH
KOMPETENS PÅ SKOLAN
VALFIRA DIGITALA VERKTYG

REKTORER
UTVECKLINGSBENÄGNA
MED FÖRSTÅELSE FÖR
TEKNIKENS BETYDELSE FÖR
FRAMTIDENS LÄRANDE.
GÄRNA BRUKARE SJÄLVA

UTVECKLINGSPROCESSEN
/GENOMFÖRANDET

EFFEKTER PÅ KORT SIKT

BASERAS PÅ VETENSKAPLIG GRUND
OCH BEPRÖVAD ERFARENHET. DRIVS I
TRE ÅR

EFFEKTER PÅ PEDAGOGER

Genomförandeplanen anpassas till varje
kommuns/skolans specifika förutsättningar
och behov och på det sättet säkras
delaktighet och inflytande

Det är deltagarna själva som driver sin
utveckling och är ansvariga för dess
effekter och resultat

ÖKAD KUNSKAP OM PEDAGOGISKA METODER FÖR
ATT LÄRA UT TILLÄMPNING AV DIGITALA VERKTYG

EFFEKTER PÅ ELEVER
ARBETSSÄTT

Online föreläsningar, digitala källor,
diskussioner mellan deltagare i digitala
forum samarbete med stöd av digital
teknik

IT-PEDAGOGER
ADMIN. BEHÖRIGHET TILL DEN
TEKNIK SOM FINNS
TILLGÄNGLIG

UTVECKLINGSPROCESSEN DRIVS GENOM
LOOPAR

PROGRAMMETS ORGANISERING

LOKALA/KOMMUNALA
UTVECKLINGSTEAM

ÖKAD KUNSKAP OCH TILLÄMPNING AV DIGITALA
VERKTYG I ÄMNESUNDERVISNINGEN

FÖRVÄNTADE EFFEKTER AV
PROGRAMMET PÅ LÅNG SIKT

ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE HOS
ELEVER

EN BANK AV METODER SOM HAR TILLÄMPATS I
UNDERVISNINGEN

PEDAGOGER
INITIERADE OCH
INTRESSERADE PEDAGOGER
SOM VILL GÖRA SKILLNAD
MED STÖD AV DIGITAL
TEKNIK I SITT OCH
ELEVERNAS LÄRANDE

DELTAGARTEAM

ÖKAD KUNSKAP OM OLIKA DIGITALA
VERKTYG

ETT ANTAL FYSISKA TRÄFFAR FÖR ATT SKAPA
RELATION MELLAN DE DELTAGANDE
SKOLORNA OCH KOMMUNERNA

PROCESSUTVECKLINGS
TEAM

EXPERTRÅD

ÖKAD MOTIVATION
ÖKAD KUNSKAP OM OLIKA DIGITALA
VERKTYG

ANPASSA UNDERVISINGEN TILL VARJE ELEVS
UNIKA BEHOV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
DÄRMED UPPFYLLA, SKYDDA OCH
RESPEKTERA RÄTTEN TILL BÄSTA MÖJLIGA
UTBILDNING FÖR VARJE ENSKILD ELEV

MODET ATT PROVA NYTT OCH UTVECKLAS
INFÖR FRAMTIDEN – HOS SÅVÄL LÄRARE
OCH LEDARE SOM ELEVER

ÖKAD KUNSKAP OM TILLÄMPNING AV
DIGITALA VERKTYG
ANVÄNDNING AV DIGITALA VERKTYG I OLIKA
ÄMNEN

EFFEKTER PÅ VERKSAMHETEN/
SKOLAN

EFFEKTER PÅ
FÖRVALTNINGSNIVÅ

UPPARBETADE SAMARBETSFORMER BLAND PEDAGOGER
OCH ARBETSLAG I SYFTE ATT UTVECKLA ARBETET MED
DIGITALA VERKTYG

ÖKAD MEDVETENHET

ANVÄNDNINGEN AV DIGITALA VERKTYG ÄR EN
UTTALAD PRIORITERAD FRÅGA FÖR HELA SKOLAN
DET FINNS MÖJLIGHET TILL FORTSATT
KOM.UTVECKLING

SKAPA STRUKTUR OCH INCITAMENT

ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR PÅ VILKET SÄTT
DIGITALA VERKTYG GYNNAR VARJE ENSKILD
ELEV

Följeforskarnas uppdrag
Följeforskarnas övergripande uppdrag är att följa Ifous-programmet under de tre år som
programmet arbetar och under dessa tre åren samla information, mäta, analysera och ge
kontinuerlig återkoppling för att stödja och styra projektet mot uppställda mål. Vi undersöker
vilka effekter programmet leder till på pedagognivå, för arbetslaget och skolan som helhet.
Det innebär olika former av datainsamlingsinsatser såsom enkäter, intervjustudier, deltagande
observationer och workshops.
Inledningsvis arbetade följeforskningsgruppen fram en så kallad verksamhetslogik över
programmet. Det innebär att projektets resurser, aktiviteter, mål och förväntade effekter
definieras för att på så sätt förtydliga projektets logik. I arbetet med verksamhetslogiken ställs
bland annat frågor huruvida identifierade aktiviteter leder till förväntande mål och effekter
och om de resurser som finns tillgängliga för projektet är tillräckliga för de uppställda
aktiviteterna. En verksamhetslogik kan med andra ord på ett pedagogiskt och tydligt sätt
blottlägga och därmed också åtgärda eventuella otydligheter i projektet.
Under året har följeforskarna valt att lägga upp arbetet via delrapporter som kontinuerligt att
presenteras för projektledare och styrgruppen. Fokus för varje delrapport har beslutats i
samråd med projektledare. Under det första året har följande delrapporter genomförts:
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-Studie av styrdokument
-Webbenkät
-Intervjuer med styrgruppsrepresentanter
-Analys av blogginlägg
-Workshops i kommunerna
I denna årsrapport som spänner över hela 2014 kommer delrapporterna att leda fram till en
avslutande analysdel som genom slutsatser och rekommendationer ger ett avstamp inför
kommande års arbete.

Studien av styrdokument
Bakgrund
En av de fösta insatserna från följeforskningsgruppen var att göra en sammanfattande
kartläggning av kommunerna för att se var dessa befinner sig med avseende på IKT arbetet.
Styrgruppsrepresentanterna från de olika kommunerna blev ombedda att skicka
dokumentation som beskriver hur de inom kommunen arbetar med digitala verktyg. Detta
kunde exempelvis innefatta IKT-strategier, handlingsplaner och mötesanteckningar6. Syftet
med detta var att ge en sammanfattande analys över den tillgängliga dokumentationen i varje
kommun. Inom ramen för dokumentstudien gjordes även en översiktlig kartläggning av varje
kommun med avseende socioekonomiska faktorer.

Deltagare i IFOUS programmet7
Vad gäller deltagare i programmet ska först och främst konstateras att det har skett mycket
stora förändringar under det första året. Det beror på att pedagoger och även rektorer har bytt
arbetsplats, förändringar i vilka som deltar i programmet osv. Följeforskarna har utgått från de
deltagarlistor som har varit aktuella vid tidpunkten för en viss insats. Flest pedagoger och
rektorer deltar från Helsingborgs kommun, följt av Östersund. Skellefteå är tillsammans med
Vellinge de kommuner som har minst antal deltagare. I de deltagande kommunerna finns en
bredd i ämnen som pedagogerna undervisar. För Helsingborgs kommun deltar exempelvis
pedagoger som undervisar i ämnena: SO, engelska, yrk-kök, turism, matte, fysik, IKT, träoch syslöjd, svenska, entreprenörskap, NO, hotell, språk. Årskurserna som deltar är
huvudsakligen 4-6 och 7-9 men F-3, gymnasiet och Komvux finns också representerade. De
flesta kommuner deltar med två skolor men det finns även kommuner som är representerade
av upp till fyra skolor.

Information om kommunerna
Befolkningsmässigt är Helsingborgs kommun den största kommunen som deltar och
Olofström och Bjuv de minsta kommunerna. Det är också dessa två kommuner som har den
lägsta medelinkomsten bland kommunerna.
Samtliga siffror för kommunerna, har hämtats från Skolinspektionens rapporter, enonomifakta.se och kommunens egna hemsidor
Denna sammanställning är baserad på de ursprungliga deltagarlistorna och kan därmed ha förändrats då flera deltagare har bytts ut
under året.
6
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Andelen personer med högskoleutbildning skiljer sig något mer bland kommunerna där
Vellinge kommun har flest högskoleutbildade medan Olofströms kommun har lägst antal
högskoleutbildade invånare. Olofströms kommun och stadsdelen Angered har de högsta
siffror avseende öppen arbetslöshet på cirka 13 procent följt av Helsingborg med cirka 11
procent. Kommunen med lägst öppen arbetslöshet är Vellinge kommun med cirka 5 procent.
Vad gäller hur stor andel av eleverna som har klarat betyget godkänt i samtliga ämnen efter
årskurs nio så ligger Vellinge kommun i topp med 92.2 procent medan Angered har den lägsta
siffran på 43 procent.

IKT-strategier
Alla kommuner utom Olofström och Bjuvs kommuner har en IKT-strategi i någon form. I
Olofström planeras IKT planen att vara färdig någon gång under våren 2015. Gemensamt för
kommunernas IKT planer är att de alla fokuserar på ökad användning och kunskap om
digitala verktyg bland de olika aktörerna inom skolan.
I Göteborgs kommun (det är en övergripande strategi för hela staden) finns en IKT-strategi
som upprättades år 2012. I centrum står lärandeprocesser för barn, elever och studerande. En
avgörande faktor för att alla skolor och förskolor ska närma sig visionen är medveten och
kraftfull användning av IKT i olika former av lärande. I IKT-planen tar man inom Göteborg i
beaktning att styrdokument för förskola och skola tydligt förmedlar att IKT ingår i arbetet och
inte kan väljas bort. Göteborgs kommun tar fasta på att digital kompetens internationellt
uppmärksammas som en nyckelkompetens (EU) och en grundpelare för att stärka demokrati
och alla världsmedborgares mänskliga rättigheter (UNESCO). Alla lärare ska ha likvärdiga
möjligheter att använda IKT i förskola och skola. Både centrala och lokala handlingsplaner
ska utarbetas för genomförande. Angered den stadsdel som deltar i programmet, har 1:1
satsning i hela området.
Helsingborgs kommun har en IKT-strategi som upprättades 2012. IKT-strategin ska se till att
eleverna får tillgång till modern teknik och höja deras digitala kompetens. Av strategin
framgår att Helsingborgs kommun anser att digitala verktyg i sig inte kan förbättra elevernas
lärande. Däremot finns en stor pedagogisk potential om verktygen används på ett genomtänkt
sätt. IKT ska ingå som en naturlig del i den pedagogiska verksamheten. Därför är det av
yttersta vikt att personal som arbetar i skolan är väl insatt i och känner trygghet med
användandet av digitala verktyg. Kompetensutveckling och kontinuerliga diskussioner kring
möjligheter och begränsningar med IKT behövs för att skapa och behålla denna trygghet.
Helsingborgs IKT strategi knyter även an till EU:s 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande
som tar upp att digitala verktyg är något skolan måste arbeta med.
Skellefteå kommun har satt upp en rad mål för arbetet med digitala verktyg i skolan som
sträcker sig från 2013 till 2016. Kommunen fokuserar på teknik, pedagogik och digital
kompetens. Gällande teknik så är målet att alla gymnasieelever och pedagoger ska ha tillgång
till teknisk utrustning, relevanta pedagogiska läromedel och programvaror som passar
verksamheten. För att nå målet i pedagogik ska alla skolledare, pedagoger och elever kunna
vidareutveckla IT-stödet i den dagliga verksamheten. Gällande den digitala kompetensen är
målet att alla gymnasieelever ska kunna använda IT som verktyg för att söka, kritiskt granska,
lagra, producera, publicera, kommunicera, redovisa och utbyta information.
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Kompetensutveckling ses också här som något högst relevant för att implementeringen ska
lyckas.
Vellinge kommun har en IKT-strategi för att arbeta med digitalisering/ digitala verktyg inom
kommunen som sträcker sig från 2012-2015. Samtliga barn/elever i Vellinge skolor ska ha
tillgång till både program och tekniska hjälpmedel som är anpassade efter elevens nivå och
kunskaper. Mot denna bakgrund måste IKT ingå som en naturlig del i den pedagogiska
verksamheten. Därför är det av yttersta vikt att personalen i Vellinges skolor använder IKT
och media på ett genomtänkt sätt. Kompetensutveckling anses som viktigt inom Vellinge
kommun samt kontinuerliga diskussioner kring möjligheter och begränsningar med IKT.
I Östersunds kommun påbörjade Regionförbundet i Jämtlands län 2012 ett arbete med en
lokal tioårsplan 2012 sköt kommunen till medel för it-läromedel. I Östersunds kommun
användes medlen till att bland annat byta ut gammal utrustning. Man har även köpt in
projektorer, Ipads och trådlösa accesspunkter. I Östersund har man också köpt in en ny
lärplattform, vilken gör det möjligt för föräldrar att bland annat se lärarnas elevomdömen över
nätet. Miljonsatsningen har även skapat utrymme för stora insatser vad gäller
kompetensutveckling bland pedagogerna. Kommunens IT-samordnare har medvetet tagit
fokus från teknik och riktat in sig mer på bland annat lärande.
I Bjuv pågår idag omfattande utvecklingsarbete där IKT ingår som en naturlig del. Strategier
och handlingsplaner är under uppbyggnad och förväntas vara klara vid årsskiftet.
Visionen för Huddinge kommun är att vara en av de tre bästa skol-IT-kommunerna i länet.
Huddinge kommun har en e- strategi kring utbildningen som löper mellan 2013- 2016. Estrategin utgår ifrån kommunens gemensamma e-strategi samt förvaltningens IT plan för
samarbete med central IT-sektion. Strategin syftar till att skapa de förutsättningar som krävs
för att barn, elever och medarbetare ska kunna få tillräcklig med kunskap och erfarenhet i att
använda digitala verktyg för att möta nutida och framtida behov. I strategin framgår att det
ska finnas strukturer som möjliggör utvecklingsarbetet kring IT på skolorna. Däri ingår bland
annat digital kompetens, tillgång till digital utrustning och it-system.
Huddinge har även sjösatt ett IT projekt från 2014 till 2016. Projektet utgår från de
prioriterade områdena inom skolan där IT är ett. Målet är att projektet ska bidra till att
pedagoger får tillgång till de arbetssätt och metoder som är beforskade och/eller prövade och
ger goda resultat, kollegialt lärande samt att IT i undervisningen blir ett upparbetat centralt
fokusområde för alla verksamheter.

Webbenkät
Syfte med enkäten
Den första mätinsatsen som gjordes inom ramen för Ifousprogrammet var en enkät som gick
ut i april 2014 till alla deltagare som då fanns inskrivna i programmet. Syftet med enkäten var
att de anmälda deltagarna i programmet skulle få möjlighet att berätta hur de använder IKT
och digitala verktyg, vilka utmaningar de möter i sitt arbete samt vilka förväntningar de har på
sitt deltagande i programmet. Enkäten var ursprungligen tänkt som en form av baslinje studie
mot vilken förändringarna hos deltagarna kunde identifieras. Givet att sammansättningen av
deltagare har ändrats kommer inte detta att vara möjligt i samma utsträckning.
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Enkäten har varit öppen under hela 2014 och i slutet av 2014 hade 110 besvarat enkäten men
eftersom deltagarna har förändrats i antal och sammansättning under året är det svårt att göra
en kvantitativ analys. Analysen nedan fokuserar i stället på generella tendenser som
identifierats. Nästan samtliga respondenter har en lärarutbildning och de allra flesta arbetar
inom grundskolan.

Analys av enkäten
Analysen av respondenternas svar indikerar samma resultat som övergripande har kommit
fram i många andra undersökningar som genomförts inom området digitalisering i skolan.
Dessa presenteras nedan tillsammans med några andra aspekter som förtjänas att analyseras
ytterligare:

1. Relativt stor spridning bland deltagande skolor
Det finns en bredd bland skolorna som deltar i programmet, medan vissa har kommit längre i
sitt IKT arbete har andra precis satt igång. Detta innebär att förutsättningarna skiljer sig åt
både mellan kommunerna och mellan skolorna i kommunerna. Förutsättningarna gäller både
kompetensen hos rektorer och pedagoger och de tekniska förutsättningarna i fråga om
tillgänglighet/kvalité på utrustning. Det finns alltså anledning att fundera på hur urvalet av
skolor och pedagoger har gått till och i vilken utsträckning det stämmer överens med de
kriterier som sattes upp i projektplanen. Detta kan ha betydelse för genomförandet av
programmet då givna villkor som tillgång till digital utrustning samt kompetens för att
integrera desamma i undervisningen är en förutsättning för att kunna ta till sig programmets
olika delar.
Olikheterna i skolornas förutsättningar i förhållande till hur respektive kommun och skola har
svarat är intressant för att se huruvida det finns en koppling mellan desamma. Det vill säga
finns det indikatorer som visar på att de skolor som har givna förutsättningar som teknisk
utrustning och kunskap tenderar att svara annorlunda i enkäten. På samma sätt är det
intressant att undersöka om det finns kopplingar mellan bortfallet och de skolor som inte har
liknande förutsättningar. En analys av desamma kräver dock att vi på förhand vet vilka
kriterierna är i urvalet av skolor inom respektive kommun.

2. Pedagoger ser positivt på IKT-användning
Precis som många andra studier har visat tror pedagoger och rektorer att den största
behållningen av ökad IKT-användning är ökad motivation hos eleverna. I stort sett samtliga
med några undantag menar att användning av IKT i undervisningen stimulerar eleverna och
leder till ökad motivation som i sin tur leder till bättre presentationer och arbeten. Många ser
också fördelarna med att kunna fånga upp elever med olika inlärningssvårigheter och på det
sättet erbjuda de individanpassat stöd8. Samtidigt menar flera pedagoger att det är svårt att
mäta resultat och visa samband mellan IKT-användning och ökad måluppfyllelse.

1 Jan Hylén, Lägesrapport om it i skolan, Nationellt forum för it i skolan Grönlund, Andersson och Wiklund, Unos uno årsrapport 2013
Martin Tallvid, En-till-En, Falkenbergs väg till framtiden, 2010, Falkenbergs kommun
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3. Hinder är fortfarande tidsbrist samt brist på utrustning och teknik
som inte fungerar
Respondenternas svar stämmer väl överens med den forskning som finns inom området.
Pedagoger menar att det största hindret är bristen på utrustning, dålig kvalité och problem
med nätverk osv. Detta i kombination med tidsbrist och bristande kompetens bland pedagoger
är den största utmaningen även för respondenterna i denna enkätundersökning. Parallellt
betonas vikten av att ha ledningens stöd samt en tydlig koppling till uppdraget för att öka
förståelse för digitalisering i skolan och därmed öka motivationen att få med alla på tåget.
Mot bakgrunden att nästan 80 procent av respondenterna anger att de är nyfikna och orädda
för att prova nya vägar förefaller ledningens stöd och vägledning kunna vara en avgörande
faktor i utvecklingen av digitala verktyg på skolan. Det finns indikatorer som tyder på att
skillnaderna kan vara stora inom den egna kommunen och inte nödvändigtvis mellan
kommunerna.

4. Skillnader mellan kommuner
Det är svårt att dra några generella slutsatser vid en fördelning på kommunerna. På frågan
kring vilka förväntningar deltagarna har på programmet svarar de flesta deltagarna
möjligheten att testa och prova nya arbetssätt och att få stöd för att utveckla det egna arbetet.
Alla kommuner ser i stort sett samma hinder och utmaningar och dessa är kopplande till
teknik/utrustning och tidsbrist. Möjligtvis skiljer sig Göteborg något från de övriga där ingen
nämner tekniska hinder utan beskriver det mer i termer av brist på engagemang, tid och
kompetens hos pedagoger och ledningen.
Bland övriga kommentarer kan konstateras att flera respondenter från Helsingborg uttrycker
oro för att de inte vet vilka förväntningar det finns på deltagarna, att programmet känns
omfattande och stort och att de inte har tillräckligt med tid för att prioritera deltagandet.

Intervjuer med styrgruppen
Den andra insatsen som följeforskarna genomförde var en kvalitativ intervjustudie med alla 9
styrgruppsrepresentanter i digitaliseringsprogrammet. Syftet med intervjuerna var att få en
ökad förståelse för vilken roll och mandat var och en har i styrgruppen, hur varje kommun har
organiserat sitt deltagande i programmet, vad styrgruppsrepresentanterna anser om upplägget
och innehållet samt vilka utmaningar och förväntningar de har. Intervjuerna genomfördes
under våren 2014, vilket innebär att några av styrgruppsrepresentanterna har bytts ut sedan
intervjutillfället. Det innebär också att en del av den information som framkommit i
intervjuerna kan ha ändrats under arbetsåret. Det gäller inte minst svaren på frågan hur
kommunerna har organiserat sitt Ifous-deltagande.
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Styrgruppens roll och mandat
Resultat från intervjuerna tyder på att det finns stor spridning bland respondenternas tolkning
av syftet med programmet.
Några exempel på tolkningar av syftet med programmet:
Att förändra arbetssättet i skolan
Skapa forskningsunderlag
Förbättra betygen
Hålla jämn takt med samhällsutvecklingen
Utbyta erfarenheten med andra kommuner i programmet.
Det intressanta är att fundera över hur olika tolkningar kan befrukta varandra för att
programmet ska uppfattas som framgångsrikt. Det är i huvudsak två syften som lyfts fram; att
utveckla undervisningsmetoder med stöd av IKT samt att undersöka vilken effekt det får på
elevernas lärande och pedagogernas arbetssätt.
Bland respondenterna finns det olika tolkningar i vad styrgruppens roll och mandat ska vara
och svaren speglar den spännvidden med kommentarer som; aktivt styra mot mål, ett forum
för erfarenhetsutbyte, länk i kommunikationen till att välja ut vilka verktyg som ska prövas i
programmet. Resultaten indikerar på att det finns olika ambitionsnivåer bland medlemmarna i
styrgruppen. Ambitionsnivåerna varierar från att vara styrande/proaktiva/ansvarstagande till
att vara mer återhållsamma i väntan på att ett färdigt paket med innehåll och genomförande
ska presenteras. Det finns med andra ord behov av att förtydliga styrgruppens roll och mandat
för alla medlemmar men i synnerhet de som har tillkommit under senvåren 2014.

Urval av skolor och pedagoger i de olika kommunerna?
Ifous har i programbeskrivningen ställt tydliga krav på kommunerna vad gäller urvalet av
pedagoger och skolor. Det ena kravet är engagerade, motiverade och drivna pedagoger och
det andra är tekniska förutsättningar i form av tillgänglig utrustning. Resultat från intervjuerna
visar att det finns flera skolor som har blivit utvalda att delta i programmet där framförallt de
tekniska kraven inte är uppfyllda. Om detta är ett reellt hinder för de deltagande skolorna är
svårt att uttala sig, men givet svårigheterna att integrera i IKT i undervisningen om tekniken
inte är tillgänglig är det viktigt att undersöka detta närmre.
Kommuner har i urvalet av skolor utgått från ett antal olika kriterier med intentionen att nå
större spridning av Ifous programmet
-

att skolorna representerar olika årskurser som grundskola och gymnasiet
att det är skolor som skiljer sig åt vad gäller förutsättningar som t.ex.
måluppfyllelse och integrering av IKT i undervisningen
att det ska finnas en jämn fördelning av kvinnliga och manliga pedagoger
att det ska finnas en spridning bland olika ämnen i de arbetslag som ingår
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Spridningen är ett sätt att nå ut till ett bredare urval av skolor och deltagare för att identifiera
olika behov, olika framgångsfaktorer och skapa kollegialt lärande. Urvalsprocessen kring
vilka skolor som ska delta i programmet från respektive kommun har sett olika ut, dock har
samtliga rektorer i kommunerna blivit direkt tillfrågade och/eller själva visat intresse för att
ingå i programmet. I flera kommuner har skolor som både kommit långt i arbetet med IKT
och som precis ska påbörja arbetet, blivit utvalda, i syfte att också få ett jämförande studie.

Hur har innehållet i programmet kommunicerats till rektorer
och pedagoger?
Det framgår att det finns skillnader i hur involverade rektorerna är i programmet och att detta
skapar olika förutsättningar för pedagogerna som deltar. Flera respondenter anser att
förväntningar från Ifous på deltagarna har varit otydliga. Det framgår att flera respondenter
har haft andra förväntningar på programmet och att det är dessa som i första hand har
kommunicerats mellan rektorer och pedagoger. Det gäller framför allt att det skulle vara olika
digitala verktyg och metoder i fokus och inte pedagogik och didaktik i första hand. Många
respondenter efterfrågar en tydlig färdplan för programmet med tydlig målstyrning. Det
framgår också att det är viktigt att kommunicera förväntningarna på deltagarna från olika
nivåer dvs. både vilka förväntningar Ifous har, den egna förvaltningen och skolledarna.
Många menar att det är viktigt att skapa förutsättningar (i form av tydliga riktlinjer) som ett
stöd för både skolledare och pedagoger att göra prioriteringar.

Hur har programmet organiserats i varje kommun?
Samtliga respondenter anger att regelbundna möten mellan arbetslaget och skolledningen
förekommer eller är under uppstart. Det framkom att styrgrupps respondenter själva deltar på
dessa möten alternativt finns i närheten av de som deltar och har därmed både insyn och
information. Värt att notera är att respondenter högre upp i förvaltningen inte har lika stor
insyn i hur varje skola har organiserat sitt deltagande i programmet.
Endast i en kommun fanns vid tiden för intervjustudien formaliserade möten där
representanter från samtliga nivåer (förvaltning, skolledning, pedagoger) möttes. Kommunen
har bildat en projektgrupp där processledare från varje skola ingår tillsammans med rektorer
och förvaltningschef. Projektgruppen träffas en gång i månaden och det finns ett beslut taget
att samtliga processledare ska driva ett skuggprojekt i syfte att genomföra lärloppar parallellt
med digitaliseringsprogrammet för att kunskapen och erfarenheterna ska sprids till fler
pedagoger och skolor. I de övriga kommunerna genomfördes formaliserade möten oftast
mellan rektorer och pedagoger samt mellan förvaltnings- och skolledning. En förklaring kan
delvis vara att det i flera kommuner finns en stark självbestämmandekultur på skolorna.
Resultaten indikerar på att det finns ett behov av att fler skolor att sätta former för samverkan,
definiera vad som förväntas av de olika aktörerna och regelbundet göra uppföljningar.
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Hur upplever representanterna programmet avseende
innehåll och upplägg?
Utifrån intervjuerna kan slutsatsen dras att det finns skilda uppfattningar om hur programmet
bör genomföras. Detta är troligtvis kopplat till de olika förutsättningar som finns i varje
kommun, nämligen kunskap kring IKT och tekniska förutsättningar.
Alla respondenter anser att plattformen google plus kan bli en bra kommunikations och
samarbetsverktyg som bidrar till informationsspridning och kollegialt lärande. Samtidigt
menar flera respondenter att det finns utmaningar som är viktiga att fundera kring för att på
bästa sätt anpassa innehållet till deltagarna.
Flera uttrycker att de uppfattar plattformen som rörig och att det är svårt att sortera i
informationsflödet. I synnerhet är det ett en utmaning för de som har kommit med senare i
programmet. Pedagogerna upplever att det är för mycket information att ta sig igenom och har
svårt att överblicka innehållet och prioritera vad de ska fokusera på. Flera respondenter
menar att deltagarna hade behövt mer tid för att sätta sig in i plattformen, hur den fungerar
och fundera på hur de vill kunna använda sig av den. Exempelvis kan nämnas att en kommun
bestämde sig för att köpa in externa tjänster för att erbjuda alla pedagoger som deltar
möjlighet att lära sig google plus verktyget.
Flera respondenter har reagerat på att den första lärloopen kom vid fel tidpunkt (vid rättning
av nationella prov och i slutet av terminen) och krävt helt andra resurser för att kunna
genomföras på ett bra sätt än det fanns beredskap för i de olika kommunerna.
Flera av respondenterna tycker att kommunikationen mellan styrgruppen och Ifous fungerar
bra men det finns önskemål om tydligare instruktioner vad gäller kommande lärloopar samt
återkoppling av resultat från lärloopar för att skapa förutsättningar för alla involverade parter
att dra lärdomar av utvecklingsarbetet.

Vilka utmaningar finns och vilka behov finns fortsättningsvis?
Utmaningar som kan inverka på genomförandet av programmet är av varierande slag. Nedan
presenteras de i punktform
-

Att överbrygga den misstänksamhet som delvis finns för IT avdelningen i kommunen.
Att säkerställa de tekniska förutsättningarna som nätverk osv.
Att få med rektorerna på tåget och att de förstår deras roll att delta aktivt.
Att behålla aktiviteten under en lång tid.
Att det finns en öppenhet när deltagarna ska dela med sig av information, något som
de inte är vana vid.
Att genomföra programmet utan tekniska förutsättningar.

Några respondenter betonar vikten av tydlighet vad gäller vad som kommer att ske/ lärloopar
och vilka förväntningar som finns. Det underlättar kommunikationen mellan de olika leden
och skapar bättre förutsättningar för pedagogerna att genomföra programmet eftersom de ser
hur saker hänger ihop och kan planera sin tid. De blir också motiverade. Flera betonar vikten
av återkoppling på looparna och från följeforskningen för att dels motivera deltagare och hålla
intresset vid liv och dels för att se hur arbetet utvecklas under tiden.
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Analys av blogginlägg
Ett av följeforskningsmomenten under året var att analysera blogginläggen som är
redovisningsformen för lärlooparna. Under 2014 kom två olika lärloppar (1, 2 och 2.1). Den
tredje lärloppen (3.0) publicerades i mitten av januari 2015. Givet tidsmässiga begränsningar
ingår endast lärloop 1 och lärloop 2 och 2.1 i analysen nedan. I och med att lärlooparna skulle
redovisas i bloggform var skapandet av bloggar en förutsättning för att kunna presentera
resultaten från lärlooparna. Det är också den enda möjligheten för deltagarna att ta del av
varandras arbete inom ramen för Ifous. Alla bloggarna har en kommentatorsfunktion men
hittills förefaller den huvudsakliga interaktionen kring innehållet av bloggarna skett på google
plattformen.
I april 2014, presenterades lärloop 1 till alla pedagoger i programmet. Syftet med lärloop 1 var
att synliggöra förutsättningar för lärande med stöd av modellen ”Design av en lärsekvens”.
Lärloop 1 var utformad av Staffan Selander på Stockholms Universitet. Pedagogerna skulle
under april månad arbeta med modellen enskilt och i arbetslaget för att sedan under maj
månad skriva reflektioner kring hur de har använt modellen. För rektorer och förvaltning var
syftet med lärloop 1 att synliggöra den egna verksamhetens nuläge vad gäller digitalisering i
skolan samt förmedla och skapa samsyn mellan förvaltning och skolledning. Detta skulle
göras genom att prova LIKA verktyget som är ett självskattningsverktyg som är framtaget
med avsikt att stötta skol- och förvaltningsledare i sin ambition att digitalisera skolan.
Både pedagoger, rektorer och skolledare fick därefter i uppgift att reflektera kring ett antal
frågeställningar i anslutning till arbetet med lärloop 1.
I oktober presenterades lärloop 2 vars syfte för pedagogerna var att pröva nya digitala
arbetsverktyg där upplägget inte är det traditionellt linjära utan att designa en ny lärcirkel. I
arbetet med lärloop 2 skulle verktyget ”på riktigt” från Lean Education användas. I början av
november kompletterades lärloop 2 med reflektionsfrågor där deltagarna skulle reflektera
kring innehåll och design av lärcirkeln. För deltagande rektorer och förvaltning var
reflektionsuppdraget snarast att reflektera kring förutsättningarna för pedagoger respektive
rektorer att genomföra digitaliseringsarbete.
Följeforskarna har efter två lärloopar analyserat blogginläggen på en övergripande nivå. Det
innebär att vi inte värderar dess kunskapsmässiga innehåll däremot har följeforskarna
kategoriserat utifrån följande parametrar:
-Är bloggarna individuella eller gruppbloggar
-Har bloggförfattarna genomfört båda looparna eller bara en av dessa
-Har bloggförfattarna reflekterat kring frågeställningar eller endast reflekterat generellt kring
digitalisering i skolan.
I och med att sammansättningen av deltagarna i Ifous programmet har förändrats under året
kommer inte några exakta sifferangivelser att göras kring varje frågeställning utan
diskussionen avser återigen att peka på generella tendenser.
En majoritet av Ifous deltagarna som är pedagoger har numera en blogg. Ytterligare några har
startat upp en blogg men har inte skrivit något inlägg. Det faktum att en majoritet har en blogg
gäller också för rektorer och styrgruppsrepresentanterna. Utformningen av bloggarna mellan
kommunerna och mellan skolorna skiljer sig åt. Det gäller både layout, form och innehåll. Ett
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stort antal av bloggarna är just individuella bloggar medan ca en tredjedel av de fungerande
bloggarna är gruppbloggar där arbetslag eller skolor har gått samman och skapat en
gemensam blogg. Det finns även de skolor som har en gemensam bloggportal men där varje
deltagare sedan har en individuell flik.
I vissa av dessa gemensamma bloggar presenteras skribenterna tydligt och det framkommer
också vem som har författat inlägget. Problemet är dock att det finns bloggar som inte skriver
ut detta vilket gör det svårt att veta i vilken utsträckning alla deltagare har varit aktiva i arbetet
med att ta fram inlägget.
Några av de gemensamma bloggarna innehåller även bloggar från rektorerna och i några fall
även styrgruppsrepresentantens blogg.
Det finns några individuella bloggar där det är uppenbart att skribenterna har haft bloggen
även före deltagandet i Ifous och Ifous bloggandet går redan in i en färdig struktur. Detta
betyder dock inte att dessa bloggar per automatik är mer uppdaterade eller mer utförliga
reflekterande.
Mot bakgrund av att osäkerheten kring exakta antalet deltagare och vilka som i nuläget deltar
är det svårt att göra någon värdering av antalet som genomfört lärloop 1 respektive lärloop 2.
Det kan naturligtvis finnas också de deltagare som genomfört lärlooparna men som inte har
redovisat det via ett blogginlägg. Med detta sagt kan dock konstateras att det är minoritet av
deltagarna som har genomfört både ett och två. Drygt hälften av deltagarna har mot bakgrund
av blogginläggen genomfört lärloop två. Givet att lärloppen innehåller flera sekvenser kan det
också vara så att vissa blogginlägg varit relaterat till ett en del av lärloopen men inte hela.
Bland rektorerna och styrgruppsrepresentanterna är det något färre som har genomfört
lärlooparna. Ungefär en tredjedel saknar helt bloggar och ytterligare en handfull rektorer
saknar inlägg även om en blogg finns uppe. Bland styrgruppsrepresentanterna råder samma
styrkeförhållande dvs. cirka en tredjedel av representanterna saknar fortfarande bloggar. I
likhet med vad som har beskrivits kring organisationen av looparna bland pedagogerna så är
det flera rektorer som har gemensamma bloggar, vid något tillfälle även med representanten
från styrgruppen. Precis som konstaterats ovan är det i vissa fall svårt att utläsa vem som har
gjort vilka blogginlägg.
Vad gäller den innehållsmässiga komponenten så varierar bloggarna stort. På ena sidan av
spektrumet finns de deltagare som endast väljer att föra ett överskådligt resonemang kring
digitalisering i skolan. I mitten finns de deltagare som kortfattat tangerar frågeställningarna
men inte ger något utförligt svar till varje frågeställning och slutligen de som för ett
uttömmande och analytiskt resonemang kring varje frågeställning. Det finns också de som
inte genomfört lärlooparna men som ändå väljer att försöka besvara eller snarare reflektera
kring frågeställningarna och där också lägga in skälet till varför de inte genomfört lärloopen.
Eftersom Ifous lärloopar bygger på frivillighet finns det inga andra incitament än att få
återkoppling från representanter från klokrådet och kollegialt lärande för att uppmuntra
deltagarna att genomföra uppgifterna.
Mönstret kring reflektioner i blogginläggen återkommer vad gäller för rektorerna och
styrgruppsrepresentanterna. I dessa fall handlar det inte om att utföra något tillsammans med
eleverna utan att mer resonera och reflektera utifrån skolledarposition. Flera har ett mycket
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genomtänkt resonemang och reflektion kring båda lärlooparna medan andra har betydligt mer
kortfattade inlägg där reflektionen får stå tillbaka för mer deskriptiva inlägg.
Följeforskarnas reflektioner kring lärloop 1 är att utformningen av uppgiften har lämnat
utrymme för tolkningar av hur den kan genomföras och redovisas, vilket vi tydligt kan se
utifrån hur pedagogerna har valt att ta sig an uppgiften. Genom intervjuer som har genomförts
med styrgruppsrepresentanter lämnas flera förklaringar till hur pedagogerna har arbetat med
lärloop 1. Alla styrgruppsrepresentanter är överens om att det är viktigt att utgå utifrån
didaktik och pedagogik, men samtidigt menar flera att pedagogerna inte har varit beredda på
en så ”omfattande” uppgift. Styrgruppsrepresentanterna menar också att pedagogerna
förväntar sig återkoppling på sin redovisning för att både veta att någon läser deras
blogginlägg men också för att skapa det kollegiala lärandet som alla efterfrågar. Intressant är
dock att representanten från klokrådet Anna Åkerfelt gjorde en generell återkoppling på
lärloopen i artikelform men det förefaller inte som deltagarna har uppfattat det eller också är
behovet individuell återkoppling.
I fråga om lärloop 2 så hämtades en del feedback från deltagarna i samband med att
följeforskarna genomförde workshops i respektive kommun. Några av kommentarerna från
lärloop 1 återkommer i förhållande till lärloop 2 det gäller inte minst tidpunkten för lärloopen
och bristen på återkoppling. Därtill är det ett antal respondenter som menar att lärloop 2 inte
var applicerbar på alla skolor eftersom den krävde att deltagarna anpassade sig till på riktigt
verktyget vilket var svårt om skolan redan använde sig av en annan lärplattform.
Det är viktigt att fundera på hur en lärloop kan fortsättningsvis utformas och kommuniceras
med pedagogerna för att nå större samstämmighet kring hur pedagoger kan redovisa sina
reflektioner. Detta för att få återkoppling från forskarna och stärka sambandet mellan
forskning och praktik som hela Ifous programmet bygger på men också för ett större utbyte
av andra som deltar i programmet.

Fördjupningsstudie kring interaktion på googleplattformen
Eftersom bloggandet och framför allt kommunikationen och kommenterandet kring desamma
är en grundläggande del i Ifous programmet valde följeforskarna att göra en mindre
fördjupningsstudie för att identifiera hur kommunikation ser ut på google plattformen osv.
Vad gäller just kommenterandet kring blogginläggen gjorde följforskarna en stickprovstudie
för att avläsa aktiviteten och interaktiviteten på google plus. Det var ingen djupgående studie
och siffrorna kan ha en viss felmarginal. Vi tittade på en avgränsad period mellan 1 november
och 31 januari. Under den perioden gjordes det 79 inlägg varav 29 inlägg med länk till blogg,
vi valde sedan att titta närmare på de inläggen som rörde blogginläggen. Detta skedde genom
att klicka på etiketten med blogginlägg på google+ plattformen. Det innebär i sin tur att de
blogginlägg som inte har etiketterats inte ingår i studien. Självfallet är det större aktivitet
under den period när det är dags för lärlooparna att redovisas.
Generellt kan konstateras att inläggen och kommentarerna är koncentrerade till vissa skolor
på vissa orter. Det är också vanligt att en person som kommenterat en gång gör det ytterligare
en gång.
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Flertalet av inläggen med länk till en blogg hade någon form av kommentar. Dessa kan i sin
tur delas i två grupper, kommentarer som enbart är hejarop av typen; bra jobbat, grymt. I den
andra gruppen som kan betecknas som mer reflekterande återfinns kommentarer såsom, detta
har vi också testa, jag håller helt med dig, mycket bra analys. Det fanns under den här
perioden fåtal kommentar i vilken det fördes ett längre resonemang. Det var också mycket lite
återkommande interaktion dvs. att en kommentar följdes upp med ytterligare kommentar. Det
framgår också att viljan att kommentera också beror på om du känner personen. Ett exempel
på detta är ett blogginlägg från den 17 januari som kommenteras av tre personer, en kollega
från en annan skola i samma stad, sin egen rektor och projektledaren för Ifous. Ett annat
exempel är att fyra personer från samma skola länkar till samma blogg i fyra olika enskilda
inlägga på google plus. De kommenterar som genereras är främst från dem själva samt från
deras rektor. Det är ytterst få som kommenterar direkt i bloggen. Vid något enstaka tillfällen
har personer från andra kommuner kommenterat inlägg gjorda av representanter från andra
kommuner.
De lärdomar som Ifous kan dra av detta inför vidare arbete är att:
1) identifiera incitament kring hur bloggandet kan bli enklare, givande och interaktivt
2) se över vilka specifika möjligheter det finns att stimulera interaktivitet framför allt på
google plus. Givet de slutsatser som kan dras från ovan skulle förmodligen interaktiviteten
öka om deltagarna fick möjlighet att träffas9. En annan möjlighet som har förts fram är om
skolorna skulle ha vissa ”peers” som alltid ska kommentera men där man då vet både vilka
som är mottagaren av bloggandet och att man förväntas både ge och ta emot kommentarer.
Att skriva kommentarer i själva bloggen är heller inte något som kan förväntas eftersom
allmänna kommunikationstrender främst framhåller att bloggen länkas till en annan plattform
där den egentliga interaktionen äger rum.

Workshops i varje kommun
Under hösten erbjöd sig följeforskarna att åka ut till varje kommun och genomföra en
workshop kring med utgångspunkt i de resultat som de genomförda delrapporterna hittills
genererat. På följande deltagande orter har workshops genomförts; Olofström, Bjuv,
Skellefteå, Östersund, Angered, Huddinge, Helsingborg och Vellinge.

Syfte
Syftet med workshoparna har varit att stödja kommunerna att komma vidare i sitt Ifous arbete
bland annat genom att fokusera på aspekter som organisering och förankring vad gäller
projektet. I informationen till kommunerna har Emerga understrukit vikten av att deltagarna i
workshopen bör vara både styrgruppsrepresentant, rektor och pedagoger.

Genomförande
Varje workshop har inletts med en genomgång av följeforskarnas uppgift och de resultat som
hittills har genererats. För att fascilitera vidare diskussionen har Emerga använt sig av John

9

Detta skedde också i mars i Stockholm
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Kotters10 åtta steg för förändringsarbete där stegen bygger på varandra för att en förändring
ska gå från mobilisering via implementering till slutligen institutionalisering. I de
efterföljande diskussionerna har sedan deltagande fått samtal kring var någonstans de befinner
sig i stegen, vad de kommer att prioritera inför kommande år samt vad är anledning till att de
befinner sig där de gör. Diskussionen handlade också om hur kommunerna har organiserat sitt
deltagande i Ifous.

6

5

4

3

2

1

MOBILISERING

INTEGRERING/IMPELMENTERING

INSTITUTIONALISERING

Slutsatser från workshoparna
a) Placering i förändringsprocessen
De allra flesta kommunerna befinner i början av trappan dvs. med att skapa allvar och
förståelse. Det kan också vara så att de olika skolorna inom kommunen har kommit olika
lång. En av skolorna har kommit längre medan den andra befinner sig mer i början av stegen.
Det är inte nödvändigt så att de kommuner som har kommit långt i sitt övriga
digitaliseringsarbete inom skolan är de som har kommit lång i sitt Ifous arbete. I vissa
kommuner har det snarast verkat kontraproduktivt i och med att övrigt digitaliseringsarbete
har bedrivits från andra digitala plattformar som inte stämmer överens med de plattformar
som man har fokuserat på hittills i lärlooparna.
10

http://www.kotterinternational.com/the-8-step-process-for-leading-change
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b) Organisering
En del av förändringsprocessen handlar om att etablera strukturer för hur Ifous kan
kommuniceras och spridas i organisationen. I flertalet av kommunerna var det första gången
som deltagarna i workshopen träffades i den konstellationen dvs. rektorer, pedagoger som
arbetar med Ifous samt styrgruppsrepresentant. I samtliga av dessa kommuner så beslutade
man under mötet att det var av vikt att träffas igen. I de kommuner där det redan fanns ett
etablerat forum för Ifous föreföll också vara kommuner där skolorna hade kommit en bra bit
på väg i arbetet. En förklaringsfaktor skulle kunna vara att två av dessa tre kommuner var små
vilket innebär att det fanns en närhet till både styrgruppsrepresentant och deltagarna. Vad
gäller sättet att arbeta på skolorna finns det fler olika upplägg ute i de olika kommunerna men
ofta är det knutet till ett arbetslag och en IT pedagog. Det skiljer sig också väsentligt åt hur
mycket tid pedagogerna har fått vika för att genomföra lärlooparna.

c) Behov och prioritering inför arbetsåret
Det är lite spretigt men I flera kommuner handlar arbetet om att få i gång alla skolorna. Inte
sällan handlar det om skolor som bytt rektor precis innan starten av Ifous eller under tiden och
då tappat fart. I likhet med annan skolutveckling handlar Ifous för att det ska få fäste på
skolorna om att rektorerna är ger arbetet legitimitet och mandat. Legitimitet genom att själva
blogga och gå före för att därmed poängtera arbetets vikt. Mandat handlar om att ge
deltagande pedagoger förutsättningar för att göra sitt bästa av deltagandet. Några av skolorna
har också haft ett mycket kraftigt in och utflöde av Ifous deltagare. Stabilitet i deltagande är i
sin tur något som behöver prioriteras för att skolorna ska kunna tillgodogöra sig deltagandet.

d) Programinnehåll
Även om syftet med workshoparna var att diskutera Ifous i termer av förändringsprocess och
hur en sådan kan och bör organiseras så är det svårt att bortse från kommentarer kring
programinnehåll dvs. lärlooparna och utformning dvs. bloggande i första hand. Det finns flera
skolor som deltar i Ifous som samtidigt arbetar med en annan digital plattform för dessa
skolor var det till exempel svårt att genomföra lärloop 2 som uttryckligen handlade om att
implementera på riktigt verktyget från Lean Educations. Fler av dessa skolor hade då önskat
sig en något annat upplägg som hade gjort det möjligt att få ut något av lärloopen även om
skolan redan använde ett annat verktyg. Den kommun där deltagande skolor är
gymnasieskolor framhåller betydelsen av att lärlooparna är anpassade också till deras
förhållanden. Alla deltagare på workshopen är mycket positiva till att ha framförhållning i
arbetet med lärlooparna i och med att de nu vet när de kommer.
Bloggandet är den mest synliga outputen i Ifous arbetet. Det är genom den som projektledare
får reda på hur många som har genomfört lärlooparna och på vilket sätt de ha har tagit sig an
problemet. I den analys som Emerga gjorde av bloggarna tidigare i höstas delades
blogginläggen in efter huruvida de svarat på de frågor som finns i lärloopen eller om de
endast har reflekterat kring uppgiften. Dessa resultat angav Emerga under workshopen
tillsammans med hur många aktiva bloggare det fanns per skola i kommunen vilket också
ledde fram till diskussion kring varför det är svårt att blogga men också vilka incitament som
finns. I diskussionerna framförde flera att det finns en barriär i att börja blogga eftersom man
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ställer för stora krav på sig själv. Detta samtidigt som andra framförde under workshopen är
att det är svårt att förhålla sig till bloggandet eftersom det är oklart syfte och inte finns en
tydlig mottagare av budskapet. Några liknade detta mer vid att ha en tenta som skulle
redovisas och då redovisningsformen blev bloggandet.
Många diskussioner landade också i att det är symboliskt mycket viktigt att även rektorer och
förvaltningsrepresentanter tar sig tid att arbeta med lärlooparna och blogga.

Slutsatser och reflektioner
I detta avslutande kapitel kommer följeforskarna ge sammanfattande analys kring det första
året av Ifous programmet. Analysen och slutsatserna är främst baserade på de fem
delrapporterna som har presenterats ovan kompletterat med de kontinuerliga samtal som har
förts med projektledningen.
I likhet med vad som beskrivs i ett inledande kapitel kring följeforskningen är ett
grundläggande del i följeforskningsuppdraget att stödja programmet i arbetet med att uppnå
de uppställda målen. I denna första årsrapport kommer mycket av reflektionerna att kretsa
kring de förutsättningar som finns för att på sikt under kommande år uppnå de uppställda
målen. Utifrån detta är också analyssektionen huvudsakligen uppdelade i tre delar, där den
första delen handlar om förväntningar och förutsättningar medan den andra delen handlar om
organisation och struktur och den tredje delen fokuserar på incitament och interaktion.
Förväntningar och förutsättningar är fundamentalt för vilka ingångsvärden en kommun eller
en deltagare tar med sig in i programmet. Organisation och struktur avser framförallt hur
kommunerna har format sitt arbete i Ifous medan den tredje delen, incitament och interaktion
handlar mycket om vilken output som programmet för med sig och vilka effekter det i sin tur
har.

Förutsättningar och förväntningar
På vilka grunder och genom vilken process varje kommun har valt ut deltagande skolor har
skiftat. Det finns de skolor som har anmält intresse och på så sätt kommit med i programmet
medan det finns de kommuner där skolor har blivit uppmuntrade att delta. Incitamenten för att
delta ser olika ut i olika skolor/kommuner. I de fall där skolorna själva har anmält intresse är
det rektorerna som har sett ett behov av ökad digitalisering och därmed fattat beslutet att
delta. Kommuner har också valt att hantera instruktionerna från Ifous kring kraven på
deltagande skolor på skilda sätt. Det har inneburit att de deltagande kommunerna och
deltagande pedagogerna befinner sig på olika nivåer avseende kunskap och möjligheter att
utföra de uppgifter som ingår i lärlooparna. En förmodad konsekvens av att det har funnits
otydligheter i förväntningar är att det har varit förhållandevis stor omsättning på deltagarna
samt bortfall under det första året.
Orsakerna till missförstånden som uppstått kring förväntningar och förutsättningar finns på
olika plan. Det initiala skedet av varje program är ofta krävande och utmanande för alla
parter. Det gäller inte minst program som genomförs första gången och där erfarenheter från
liknande insatser saknas. Det senare gäller både för Ifous som helhet och för formen för
kommunernas deltaganden. De krav som ställdes på skolorna och på deltagarna och som
fanns uppställda i programmet är varierande och kan tolkas olika. Det är till exempel svårt att
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nå en enhetlig definition av begrepp som ”utvecklingsbenägen”, ”initiera” och ”intresserad”.
Detta kan betyda olika på olika skolor. Det kan däremot inte de krav som ställdes kring
tekniska förutsättningar för att kunna delta. Det finns deltagandeskolor som har begränsade
tekniska förutsättningar men som deltar i programmet för att de verkligen vill driva
skolutveckling genom digitalisering, det ställer naturligtvis högre grad på de deltagande
pedagogerna i genomförandet av lärlooperna.
I och med att digitaliseringen i skolan fortfarande betraktas som förhållandevis nytt så bidrar
det till olika förutsättningar och även förväntningar. Där några av de medverkade skolorna
precis har introducerat en till en satsning i någon eller några klasser finns det skolor som
knappt har ett fungerande nätverk eller å andra sidan de skolor där digitala verktyg finns och
används flitigt under de senaste åren i varje klassrum.
Det går inte att undkomma frågan huruvida de olika tolkningarna av förutsättningarna också
kommer att påverka mål och resultat. Poängen med Ifous är att det är deltagaranpassat. Det
innebär att samtidigt som det inte finns någon morot i form av högskolepoäng finns det
möjligheter att anpassa programmet efter var respektive deltagande kommun befinner sig. De
uppställda mål och effekter kan därmed betyda olika för olika deltagare och olika skolor.
Slutsats: Kommunerna har uppfattat kraven på deltagande olika och på basis av detta valt ut
deltagande skolor på olika grunder. Kommunikationen kring programmet har filtrerats, där de
slutliga deltagarna uppfattat innehåll och formatet olika vilket kommer till uttryck i
delrapporterna.
Rekommendation:
1) Att Ifous på nationell nivå och i varje kommun säkerställer att det inte råder några tvivel
om programmets syfte, mål och vad det förväntas av varje deltagande skola/kommun. I och
med att deltagarna förändras är det också viktigt att information och kommunikation sker
kontinuerligt annars riskerar samma problem att återupprepas.
2) Förutsättningarna för deltagandet bör i framtiden vara enklare definiera och mer objektiva
till sin karaktär. Det kan också tänkas att urvalet sker i närmare samarbete mellan kommuner
och projektledning
3) Givet att det nu finns olika förutsättningarna bland deltagarna kan det vara bra att fundera
över om detta ska påverka lärlooparnas utformning.

Organisation och struktur
Kommunala verksamheter är ofta komplexa och ett förändringsarbete oavsett sektor eller
innehåll kräver i allmänhet godkännande från ett antal olika instanser varav den politiska
nivån är den högsta. Det innebär att det i flertalet kommuner finns en tröghet i systemet som
kräver långsiktighet i arbetet. Samtidigt är det viktigt att en digitaliseringssatsning, för att få
ordentligt genomslag, inte bara i de skolor som deltar i Ifous programmet utan i hela
kommunen är väl förankrat och där berörda förvaltningar har gett mandat och förutsättningar
för implementering. I den nationella styrgruppens sammansättning finns representanter från
skolförvaltningarna, i de flesta fall utvecklingsledare men även förvaltningschefer och i några
fall IKT pedagoger. Givet resonemanget kring vikten av mandat och en komplex kommunal
21

organisation är det naturligtvis av vikt att den som representerar kommunen i Ifous styrgrupp
har ett brett mandat.
Slutsats: Styrgruppsrepresentanten har en nyckelfunktion i att förankra Ifous inom förvaltning
och i förlängningen även i den politiska ledningen.
Rekommendation: En del av det nationella styrgruppsarbetet bör beröra det mandat som
representanterna har och hur de kan använda detta i sina respektive kommuner samt vilka
hinder och möjligheter de har identifierat.
Under de workshops som följeforskarna genomförde under hösten i kommunerna var
organisering av programmet en viktig del. Det finns få kommuner som har organiserat sitt
lokala Ifous deltagande i styrgrupper eller liknande. Det har i sin tur bidragit till att
informationen från den nationella styrgruppen inte sällan ad hoc har kommunicerats vidare då
det inte har funnits en naturlig struktur som mottagare. Detta har med andra ord troligen
bidragit till att innehållet i programmet uppfattats olika. Ifous har inte lämnat några
instruktioner eller uppmaningar till kommunerna kring organisering av programmet vilket
innebär att detta mellanled har fallit mellan stolorna i de flesta kommuner. Om Ifous enbart
bestått av en skola per kommun och rektorn för den skolan per automatik hade varit med i den
nationella styrgruppen hade kommunikationen varit rakare och enklare att genomföra utan
mellanled. En annan mycket viktig aspekt av ett organiserat Ifous deltagande på kommunal
nivå är att det blir ett forum för spridning av de olika erfarenheter som skolorna tillskansar sig
via sitt deltagande inte minst till förvaltningsnivån. Menar kommunerna allvar med
digitalisering och ser det som en del i en allmän skolutveckling –och förändringsarbete bör
det också formaliseras och då är organisering av styrgrupp viktigt steg. Efter genomförande
av workshops och via diskussioner i styrgruppen har alltfler kommuner under hösten valt att
organisera sitt deltagande via kommunala styrgrupper.
Slutsats: Endast en kommun har från början valt att organisera sitt Ifous deltagande genom en
styrgrupp. Resultat från första året visar att kommunikationen från Ifous uppfattats olika på
olika skolor. Det har även inneburit att det saknats ett forum för erfarenhetsspridning och
strategiska diskussioner kring digitalisering i respektive kommun som deltar.
Rekommendation: Att alla kommuner inför ett formaliserat forum på kommunnivå för
kommunikation och erfarenhetsutbyte kring Ifous.
Digitaliseringsarbetet kan omöjligt betraktas som en isolerad verksamhet inom skolan som
enbart handlar om teknik och tekniskt kunnande. På denna punkt är också Ifous mål mycket
tydliga dvs. det handlar om en förändring av sättet att undervisa som i förlängningen hoppas
ge effekter bland annat i form av ökad motivation och inspiration bland eleverna. Detta i sin
kan, även om det ännu inte finns belagt leda till en ökad måluppfyllelse.
Det har även diskuterats huruvida ökad digitalisering kan leda till en större likvärdighet bland
skolorna och därmed uppfylla varje barns rätt till bästa möjliga utbildning. Korrelationen
skulle i så fall vara att när skolan (eller kommun) själva tar ansvar för 1 till 1 satsningar så
utjämnas förutsättningar för att erbjuda alla elever likvärdig undervisning utifrån deras
individuella behov och förutsättningar. Med andra ord måste digitaliseringsarbetet integreras
som en fundamental del av skolutveckling. I ett sådant arbete blir också faktorer som ett starkt
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stöd från rektor och skolledning, förutsättningar att genomföra arbetet i form av tid och
lektionsutrymme, forum att sprida erfarenheterna från Ifous till övriga skolan essensiella.
Slutsats: Digitalisering ska vara en del i ett skolutvecklingsarbete och pågående
förändringsarbete och inte ses som en isolerad teknisk företeelse. I den processen är det
viktigt att rektorer som deltar i programmet både agerar föregångare genom bloggandet men
också skapar nödvändig struktur och kanaler för deltagarna att både fullfölja och sprida
lärdomar från programmet till övriga på skolan.
Rekommendation: Ytterligare stärka sambandet mellan digitalisering och skolutveckling i
Ifous programmet nationellt och i varje kommun.

Incitament och interaktion
Dessa två begrepp hör egentligen intimt samman med varandra inom ramen för Ifous. I och
med att det saknats formella incitament i form av högskolepoäng osv som också kan verka
tvingande för deltagarna att avsluta lärlooparna återstår egentligen två drivkrafter för
deltagarna. För det första, genomföra lärlooparna utveckla den egna undervisningen via
digitala verktyg och för det andra sprida de egna lösningarna på lärlooparna och ta del av
andras lösningar dvs. interaktionen mellan deltagarna. För att detta ska vara möjligt krävs att
deltagarna aktivt går in och tar del av varandras reflektioner. Ambition med
googleplattformen har varit att den ska vara en möjlighet till kommunikation och digital
interaktion mellan deltagarna och inte minst ett forum för återkoppling kring blogginläggen.
Hittills har detta använts i begränsad utsträckning.
Bloggarnas funktion som ett redovisningsverktyg är bra, på ett instrumentalt plan är det ingen
skillnad mot en inskickad hemuppgift. Däremot finns det fog att stanna inför den förmodade
interaktivitet som var en av anledningarna till att bloggfunktionen identifierades som en bra
redovisningsform. För några år sedan var en självklarhet att debatten eller diskussion kring
bloggens innehåll skedde via kommentatorsfunktionen idag uppstår diskussionen framför allt
via sociala medier genom länken till blogginlägg. Denna möjlighet finns även inom ramen för
Ifous programmet i och med googleplattformen. Det intressanta är hur den hittills har använts.
Den stickprovsstudie som genomfördes mot bakgrund av två månaders interaktivitet visade
att det dittills varit en förhållandevis begränsad diskussion mellan deltagarna kring innehållet i
de olika blogginläggen. Snarast har det handlat om uppmuntrande tillrop från, framför allt
kollegor som redan har någon form av relation till varandra. Det är intressant i så mån att det
ställer frågor kring begränsningar kring digital kommunikation och i det här fallet digital
feedback dvs. är det en förutsättning att personerna känner varandra eller åtminstone träffats
för att ge konstruktiv och djupgående återkoppling? Det faktum att det inte handlar om
anonyma kommentarer utan förmågan att kunna ge initierade kommentarer som ger upphov
till vidare resonemang och diskussion skulle kunna kan skapa en barriär som gör att flera
deltagare stannat vid glada tillrop. En annan anledning kan handla om tidsbrist dvs. själva
deltagandet i Ifous och genomförandet av den egna uppgiften tar så mycket tid i anspråk att
det inte finns någon tid kvar att läsa igenom och kommentera andras arbeten. I och med att det
finns ett okänt antal arbeten kan det vara svårt att veta med vilken inlägg hen ska börja med.
Slutsatser: Drivkraften för att deltag i Ifous programmet och framför allt genomföra
lärlooparna och genom detta prova nya metoder i undervisning som sedan ligger till grund för
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reflektion och sedan reflektera kring utfallet. Hittills har tyngdpunkten legat på att lösa den
egna uppgiften dvs. interaktionen mellan deltagarna kring lösningar av lärlooparna har varit
begränsad.
Rekommendationer: Ifous projektledning bör fundera kring att underlätta och facilitera
interaktionen till exempel genom att ge varje deltagare en eller två peers med vilka interaktion
kring lösningar av lärloopar alltid ska ske11.

11

En form av detta kommer att ske under våren vilket beslutades om under det fysiska konferensen som ägde rum i
Stockholm i mars.
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Inledning
Det övergripande syftet med samtliga Ifous FoU-program är att arbeta för att koppla samman
forskning och praktik inom skolvärlden. FoU- programmet Digitalisering i skolan spänner
över tidsperioden 2014-2016 och de kommuner som ingår i programmet är Göteborg,
Helsingborg, Olofström, Skellefteå, Tierp1, Vellinge samt Östersund, Bjuv. I Göteborg är det
stadsdelen Angered som medverkar och fortsättningsvis kommer Göteborg att benämnas som
Angered2. Varje kommun betalar en avgift för sin medverkan i programmet. Deltagandet i
Ifous ger inga högskolepoäng för deltagarna. I riktlinjerna för programmet framhålls att varje
kommun ska representeras av två skolor.

Syfte och målsättning med programmet digitalisering i
skolan
För att kunna utveckla skolan i en föränderlig omvärld, inte minst på det informationstekniska
området, krävs en kultur som är öppen för förändring. Ett övergripande långsiktigt syfte med
FoU-programmet Ifous är därför att skapa en kultur där pedagoger utvecklar en vilja, ett mod
och en nyfikenhet för att själva, genom att utnyttja tillgängliga digitala verktyg i sitt arbete
med eleverna, möta och stötta sina elever i deras lärande inför framtiden. Det handlar om att
utveckla lärares, skolledares och förvaltningsdeltagares digitala kompetens.
För att åstadkomma en sådan kulturförändring krävs att man arbetar på många olika sätt. FoUprogrammets syfte är att stödja lärares användning av digitala verktyg i arbetet med eleverna,
finna nya arbetsformer för spridning som möjliggör fortsatt utveckling, samt utveckla
arbetsformer som stärker elevernas framtidskompetenser.
FoU-programmet digitalisering i skolan har fyra övergripande målsättningar:
1. Att utveckla ämnesundervisningen med hjälp av digitala verktyg.
2. Att utveckla arbetsformer för både lärare och elever som stärker elevernas
framtidskompetenser samt fördjupar deras kunskaper och förståelse av de olika ämnena och
därmed på sikt höjer måluppfyllelsen.
3. Att ge lärare stöd i att med hjälp av digitala verktyg utgå från varje elevs förutsättningar
och behov och därmed anpassa form och innehåll i undervisningen med hjälp av digitala
verktyg.
4. Att hitta nya arbetsformer i hela organisationen, för att sprida lärdomar och skapa en
plattform för fortsatt utveckling.
Ett av de övergripande syften med programmet är att skapa en kultur av nyfikenhet, vilja och
mod vilket utmärker en lärande och innovativ organisation. Ett ytterligare syfte med FoUprogrammet är därför att studera olika modeller för att stärka det innovativa arbetet vad gäller
1

Avslutade sitt deltagande hösten 2014.
Det långtgående självstyre som stadsdelsnämnderna har innebär också att hela ansvaret för grundskolan är
placerat på Angereds stadsdelsnämnd
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användningen av digitala verktyg i undervisningen på alla nivåer i organisationen – i
klassrummet, i lärarlaget, på skolnivå och på förvaltningsn ivå.

Följeforskarnas uppdrag, upplägg och innehåll
KRAV FÖR ATT KUNNA DELTA
I PROGRAMMET
MAX TVÅ SKOLOR PER
HUVUDMAN

TEKNIKTILLGÄNGLIGHET PÅ
VARJE SKOLA
INGA SLUTNA NÄTVERK
ADMIN.BEHÖRIGHET OCH
KOMPETENS PÅ SKOLAN
VALFIRA DIGITALA VERKTYG

REKTORER
UTVECKLINGSBENÄGNA
MED FÖRSTÅELSE FÖR
TEKNIKENS BETYDELSE FÖR
FRAMTIDENS LÄRANDE.
GÄRNA BRUKARE SJÄLVA

UTVECKLINGSPROCESSEN
/GENOMFÖRANDET
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Följeforskarnas uppdrag
Följeforskarnas övergripande uppdrag är att följa FoU-programmet Digitalisering i skolan
under de tre år som programmet pågår och under dessa år samla information, mäta, analysera
och ge kontinuerlig återkoppling för att stödja och styra projektet mot uppställda mål. Vi
undersöker vilka effekter programmet leder till på pedagognivå, för arbetslaget och skolan
som helhet. Det innebär olika former av datainsamlingsinsatser såsom enkäter, intervjustudier,
deltagande observationer och workshops.
Inledningsvis under år ett av följeforskningsuppdraget arbetade utvärderarna fram en så kallad
verksamhetslogik över programmet. På så vis definierades programmets resurser, aktiviteter,
mål och förväntade effekter samtidigt som logiken över programmets uppbyggnad
förtydligades. I arbetet med verksamhetslogiken ställdes bland annat frågor kring huruvida
identifierade aktiviteter kommer att leda till förväntande mål och effekter och om de resurser
som finns tillgängliga för programmet är tillräckliga för de uppställda aktiviteterna. En
verksamhetslogik kan med andra ord på ett pedagogiskt och tydligt sätt blottlägga och därmed

också åtgärda eventuella otydligheter i programmet.
Under det första året har följeforskarna valt att genomföra följande studier:
-Studie av styrdokument
-Webbenkät
-Intervjuer med styrgruppsrepresentanter
-Analys av blogginlägg
-Workshops i kommunerna
Under år två som denna rapport bygger på genomförde utvärderarna i huvudsak två stora
datainsamlingsmoment nämligen webbenkät till samtliga deltagare och en heldagsworkshop i
nästan samtliga kommuner. Förutom detta har vi läst och reflekterat kring samtliga
blogginlägg som omfattade lärloop 3 och 4. Vi närvarade genom deltagande observation
under 2 dagars seminarium i april 2015 som genomfördes i Kista. Vi har närvarat på samtliga
styrgruppsmöten och tillsammans gett löpande stöd till processledaren i utvecklingen av
lärloopar för skolledare och förvaltning. Denna rapport bygger främst på resultat från
webbenkäten och de workshops som genomfördes i kommunerna.

Webbenkäten – våren 2015
Det är totalt 84 av 122 respondenter som har svarat på webbenkäten, vilket motsvarar 69
procent.

Kommun

Totalt
antal
personer
som
svarat
på
enkäten

Antal
Totalt
rek. +
antal
utv.
pedagoger led
som har
som Antal
svarat på har
deltagare i
enkäten
svarat programmet

Svarsfrekvens.

Angered

11

10

1

17

65 %

Helsingborg 26

22

4

35

74 %

Vellinge

5

3

2

9

56 %

Bjuv

7

6

1

13

54 %

Skellefteå

5

4

1

6

83 %

Östersund

10

8

2

14

71 %

Olofström

11

9

2

14

79 %

Huddinge

9

8

1

14

64 %

122

69 %

84

Jämfört med den första mät insatsen som genomfördes våren 2014 har det totala antalet
deltagare i programmet minskat med nästan en tredjedel. Det var 190 deltagare som fick den
första webbenkäten vid programmets start och totalt 110 som svarade.
Det finns ett antal olika förklaringar till att deltagarantalet för hela programmet har minskat
med en tredjedel på ett år. För det första valde Tierp att avsluta sitt deltagande i programmet
under hösten 2014. Den andra förklaringen är att flera kommuner har sett över organiseringen
av programmet, vilket bland annat inneburit att antalet respondenter på olika skolor har
minskat. Den tredje förklaringen har att göra med att enskilda pedagoger antingen har bytt
arbetsplats, inte har tid att delta, eller inte är engagerade i programmet.
Det är svårt att göra jämförande studie mellan fjolårets och årets enkät även om flera frågor
från första enkäten återkommer i årets enkät. Detta beror framförallt på det minskade antal
deltagare vilket försvårar möjligheten att göra progressionsanalyser över tid. Istället får förra
årets enkät användas som en försiktig referenspunkt. Ambitionen är att fördjupa analysen av
en kommuns svar för att därmed också göra enkätresultaten mer användbara och relevanta på
kommunnivå. Varje kommun fick förutom den övergripande sammanställningen, som
omfattar alla respondenter som har svarat, också en analys baserat på resultat för den egna
kommunen, just för att kunna utveckla arbetet på hemmaplan.
I huvudsak kretsar enkäten kring två olika frågeområden. Under det första området kartlägger
vi med stöd av några olika frågeställningar, omfattningen av respondenternas användning av
digitala verktyg i förhållande till olika arbets- och undervisningsmoment samt uppfattning av
hur digitala verktyg kan påverka elevers motivation och inlärning. Detta frågeområde är inte
direkt relaterat till innehållet i FoU-programmet utan avser snarare att mäta eventuella
effekterna av deltagandet i programmet.
Under det andra frågeområdet fokuserar vi på respondenternas uppfattning av programmet
och där ställs frågor kring förväntningar, helhetsomdöme, relevans för arbete och
måluppfyllelse. Den andra frågesektionen avsåg även att undersöka respondenternas
uppfattning om lärlooparna och bloggarna samt slutligen också identifiera eventuella
förändringsarbeten som Ifousdeltagandet gett upphov till på skolorna.

Frågeområde 1
Hur viktigt är det att utnyttja digitala resurser i
professionen?

På frågan hur viktigt det är att utnyttja digitala resurser i professionen (skala 1-10) svarar
nästan hälften av respondenterna 9 och 10 på skalan. Cirka 36 procent svarar 7 och 8 på
skalan. Resterande cirka 14 procent svarar lägre än 7, alltså lägger sig på framförallt 4-6 på
skalan. Svaren från den första enkäten är snarlika, den enda tendensen vi kan urskilja är att
några fler deltagare låg på mellan 1-5 på skalan i den första enkäten. Detta utfall är väntat
eftersom flertalet respondenter har tagit ett aktivt val att vara med i programmet och redan där
förutsätts att det finns ett intresse för att arbeta med digitalisering.
Bland kommentarerna på frågan kan vi tydligt se att respondenterna reflekterar i väldigt
positiva ordalag kring betydelsen av att använda digitala resurser i professionen. Många
menar att det är en viktig resurs och ett komplement till andra metoder, andra menar att det är
viktigt att erbjuda eleverna fler metoder för redovisning. Några menar att digitala verktyg är
överskattat och kan också vara ett störande moment om det inte finns metoder att hantera den
i undervisningen.

Hur påverkas elevernas inlärning, motivation och prestation
av IKT-användning?
Frågan var konstruerad som en öppen fråga där respondenterna ombads att med egna ord
svara på hur elevers inlärning, motivation och prestation påverkas av IKT-användning samt
att ge olika exempel för att belysa svaren. Givet att det redan i frågan finns begrepp såsom
motivation, inlärning och prestation är det naturligt att de flesta respondenter valt att återknyta
till dessa i sina svar. Nästan samtliga svarar att motivationen ökar utan att kunna definiera vad
det egentligen betyder. I tabellen nedan visar vi några av de effekter som respondenterna
lyfter fram som en följd av ökad användning av digitaliseringen.
Eleverna blir mer kreativa
(presentationer, texter, film,
bild, muntligt)
Eleverna ger uttryck för att
undervisningen är rolig
vilket ökar motivationen.
Några respondenter upplever
att elever med
koncentrationssvårigheter
får en ökad motivation.
Samarbetet mellan både
elever och lärare ökar.

Fler metoder att använda i
undervisningen skapar
luftfyllt lärande
Lättare att både hitta, sprida
och organisera information
Undervisningen blir mer
individanpassad och kan
utvecklas utifrån elevers
behov

Några elever anser att det är
tråkigt
Svårt att mäta prestation

Svårt att veta om
motivationen höjder kvalitén
på arbete som elever
genomför
Digitalisering kräver mer
ansvar från eleverna att
kunna använda källkritik
samt att planera och slutföra
arbete.
Det blir intressant först när
det används på rätt sätt.

Elever kan arbeta i sin egen
takt i större utsträckning

I vilken utsträckning använder respondenterna digitala
verktyg?
Av den generella resultatsammanfattningen3 framgår att endast i kontakten med föräldrarna
används i sociala medier liten utsträckning Alla andra alternativ som digital ordbehandling,
informationssökning, och digital elevdokumentation används i stor eller mycket stor
utsträckning av nästan 70 procent av respondenterna. Om vi jämför frågan med fjolårets
resultat kan vissa skillnader påvisas. Till exempel kan vi se att användningen av digitala
läromedel används i något större utsträckning av årets respondenter än fjolårets. Den största
skillnaden kan utläsas i hur sociala medier kan användas i kontakten med eleverna. I fjolårets
enkät svarade cirka 25 procent av respondenterna att det används i stor utsträckning. I årets
enkät svarar cirka 80 procent av respondenterna att det används i stor eller mycket stor
utsträckning. Liknande mönster kan också identifieras vad gäller användningen av digital
planering och digitalt samarbete kollegor emellan.

Frågeområde 2
Deltagarnas uppfattning av FoU-programmet Digitalisering i
skolan
Vid tidpunkten då årets enkät skickades ut hade merparten4 av respondenterna deltagit cirka
ett år i programmet. För att fånga upp deltagarnas upplevelse av programmet, dess upplägg,
innehåll och genomförande samt användningen av metoder och arbetssätt i det dagliga arbetet
har ett tiotal frågor ställts i enkäten.
De förväntningar som respondenterna i huvudsak hade på programmet var; att få möjlighet att
testa och prova nya arbetssätt och metoder, utbyta erfarenheter med andra i programmet, att få
inspiration och att möta nya utmaningar.
Mer än hälften av deltagarna (56 %) anser att programmet motsvarar deras förväntningar i
stor eller mycket stor utsträckning. Cirka 37 procent anser att programmet uppfyller
förväntningarna i liten utsträckning och cirka sju procent anser inte att programmet uppfyller
deras förväntningar alls. Bland kommentarerna kan ett visst mönster skönjas. Tiden upplevs
vara en utmaning, flera uttrycker att de inte hinner sätta sig i och arbeta med innehållet i
programmet. Flera menar att startsträckan har varit lång och mödosam vilket inneburit att
3 På denna fråga som i sin tur bestod av en rad alternativ där respondenterna skulle uppskatta genom att markera i vilken

utsträckning de använder följande;
Informationssökning via internet, Digitala läromedel, Digital ordbehandling, Ljud, bild, film, Powerpoint, Social media
kommunikation med lärare och elever, E-post kommunikation med lärare och elever, Digital elevdokumentation
(omdömen), Digital planering, Digital frånvarorapportering, Digitala samarbeten mellan kollegor, Social medier i
kommunikation med föräldrar
4 Både Bjuv och Huddinge har startat senare i programmet och flera skolor i de olika kommunerna har bytt merparten av

sina deltagare under det senaste året.

lusten och modet att fortsätta inte har varit på topp. Flera önskar mer konkreta verktyg att
prova och använda i undervisningen. Ytterligare några förväntar sig mer återkoppling från
forskarna. Flera deltagare skriver att seminariedagarna i Kista 2015 kommer att få en stor
betydelse för deltagandet och känslan av att tillhöra ett sammanhang.
På frågan vilket helhetsomdöme respondenterna ger programmet efter ett års deltagande,
svarar 52 procent ganska bra och 37 procent svarar acceptabelt. På ytterlighetsskalan kan vi
urskilja att åtta procent svarar mycket bra och sex procent ganska dåligt. Bland
kommentarerna kan samma svar urskiljas som på föregående fråga. Nämligen att det har varit
brist på tid, brist på struktur i den egna kommunen, samt att det har varit för omfattande
lärloopar i förhållande till avsatt tid.
I de sammanslagna enkätresultaten korresponderar respondenternas svar förhållandevis väl på
frågan om helhetsomdömet med de övriga frågorna som ställdes kring programmets innehåll.
På frågan i vilken utsträckning deltagarna upplever att programmet är relevant för deras
dagliga arbete, svarar nästan 54 procent i stor utsträckning (6 % svarar i mycket stor
utsträckning). Cirka 35 procent svarar att det gör det i liten utsträckning (5 % svarar i mycket
liten utsträckning). Detta betyder att nästan två tredjedelar upplever att innehållet i
programmet är relevant för deras dagliga arbete och en tredjedel upplever att det inte är
relevant.
Programmets syfte är att utveckla ämnesundervisningen med hjälp av digitala verktyg, och att
hitta nya arbetsformer i hela organisationen för att sprida lärdomar och skapa en plattform för
fortsatt utveckling. För att undersöka vilket av programmets olika arbetsformer som upplevs
mest relevant för att uppnå syftet fick respondenterna ta ställning till i vilken utsträckning de
anser att olika moment bidragit5.
Det som deltagarna upplever har störst inverkan på målsättningen är fysiska träffar, lärloopar
och arbetslagsdiskussioner för att genomföra lärlooparna. Bloggande, Google + och
litteraturen upplevs av cirka två tredjedelar kunna leda till måluppfyllelse i stor utsträckning.
Det som däremot kan konstatera utifrån deltagarnas svar är att mer än en tredjedel av
respondenterna inte anser att de har tagit del av klokrådets återkoppling, följeforskarnas arbete
eller att de har samverkat eller diskuterat med deltagare från den egna kommunen eller de
andra kommunerna.
Google + är den plattform som används för att kommunicera i hela programmet. Då vi vet att
användningen bland deltagarna har sett olika ut, formulerades frågan hur deltagarna använder
plattformen. Det framgår tydligt att den används för att ta del av lärloopar, för att länka den
egna bloggen och för att få inspiration.
Frågor kring bloggar och lärloopar
Hela programmet är uppbyggt kring flera olika lärloopar. Dessa är alltså huvudkomponenten
för deltagarna i programmet. På frågan vad respondenterna anser om innehållet och upplägget

5

Lärloopar, Google+ plattformen, Fysiska seminariet, Arbetslagsdiskussioner för att genomföra lärloopar,
Bloggande, Litteratur, filer, artiklar, Samverkan och diskussioner med andra skolor i kommunen, Samverkan och
diskussioner med deltagare från andra kommuner, Återkoppling från klokrådet, Återkoppling från
följeforskarna

av lärlooparna svarar i den sammanslagna resultatredovisningen 68 procent bra (6 % mycket
bra) och 20 procent svarar mindre bra.
Just framförhållningen är något som återkommer i en rad kommentarer i den sammanslagna
resultatredovisningen, dvs. behov av mer tid eller framförhållning för att ha möjlighet att
planera, samt möjlighet att arbeta mer självständigt. Andra återkommande kommentarer
handlar om otydlighet i lärlooparna (syftet, språket, instruktionerna), ökad självständighet
samt behovet av kontinuerlig återkoppling från andra, både pedagoger, rektor, klokrådet och
följeforskarna.
Tidsaspekten tas upp i tolv av 30 svar på frågan. Många upplever att de behöver mer tid för att
lättare kunna planera in lärloopen i sitt ämne. Nu finns det en upplevelse bland
respondenterna att lärloopen är ”en extra grej som ska göras”. Någon menar att det går
alldeles för fort fram och att det behövs längre tid för att ges möjlighet att ”reflektera och
prova på nytt”. Någon lyfter fram att det finns en uppfattning att den dagliga verksamheten
glöms bort. En annan respondent menar att en tidig detaljplanering inte behövs, men att det
skulle underlätta med en ungefärlig innehållsbeskrivning och ett syfte för att få in det i
undervisningen på ett naturligt sätt.
Det finns några respondenter som tycker att lärloopar i större utsträckning behöver anpassas
till varje verksamhet än vad de gör för tillfället. Det efterfrågas en större frihet för att lättare
koppla innehållet i lärloopen till det som redan är inplanerat på skolan. Konkreta förslag och
önskemål på ämne som kommande lärloopar skulle kunna ta upp är; minnesträning (inför
provskrivning), sökteknik, källkritik och bedömning.
På frågan om respondenterna har börjat blogga om sina erfarenheter av att genomföra
lärloopar svarar 70 % ja på frågan och 30 % svarar nej. Detta är också en intressant siffra
eftersom det enda sättet att följa deltagarnas närvaro och progression i programmet är att läsa
deras blogginlägg. Svaret tyder på att det alltså fortfarande finns en tredjedel av de som har
svarat på enkäten som fortfarande inte kommunicerar sin utvecklingsresa i någon form av
blogg. Bland kommentarerna kan tydliga mönster urskiljas för de respondenter som har börjat
blogga. Respondenterna kan se att bloggande tillför bland annat:
Tid för reflektion kring undervisningen
Möjlighet att sätta ord på egna tankar
Metoder att synliggöra den egna lärprocessen
Samarbetet med andra kollegor utvecklas, ökar och får andra former
Att tvingas analysera egna erfarenheter och dra lärdomar
Feedback och återkoppling gör att man omprövar sina metoder
Bland de respondenter som inte har börjat blogga och bland de som inte ser mervärdet av
bloggande nämns tid som en avgörande faktor och brist på förståelse kring vad det skulle
kunna medföra i det dagliga arbetet.
Förändring på individ och organisationsnivå
Två frågor ställdes som rör förändringar på individ och organisationsnivå. Den första frågan
var formulerad till, har du förändrat något i ditt sätt att arbeta som ett resultat av lärloopar

medan den andra frågan ställdes i formen; har ditt, dina kollegors och medarbetares
deltagande i programmet lett till ett förändringsarbete på din förskola/skola?
Cirka 49 procent av respondenterna anser att de har förändrat något i sitt sätt att arbeta som en
följd av lärloopar medan 51 procent ännu inte anser att de inte har förändrat något i sitt sätt att
arbeta. Det ska noteras att många av dessa 51 procent redan anser att de arbetade med
digitalisering innan programmet startade, vilket kan vara en av förklaringarna till att de inte
anser att de ännu har börjat göra något annorlunda.
Några exempel på vad respondenterna har förändrat som ett resultat av lärlooparna:
Fler digitala möten med kollegor
Mer kunskap kring fler appar och program att använda i undervisningen
Tid för reflektion över det egna arbetet – hur och varför – är viktiga frågor att utgå ifrån
Vågar testa – ökad självförtroende – fler verktyg och metoder i undervisningen
Formerna för samarbete i arbetslaget har förändrats
Det har påverkat sättet att dokumentera pågående arbete och utveckling
Det har påverkat sättet att sprida kunskap
Lärlooparna har påverkat strukturerna i kommunen med omgjorda IKT-planer och ökat
samarbete mellan deltagande skolor.
På frågan om medverkan i programmet har lett till ett förändringsarbete på hela skolan, svarar
56 % ja och 44 nej. Det är alltså något fler deltagare som anser att medverkan i programmet
har lett till ett förändringsarbete i den egna verksamheten, än att det har påverkat deras
dagliga arbetssätt.
Några exempel på vad respondenterna anser har förändrats på skolan som ett resultat
av lärlooparna:
Fler datorer och andra verktyg som används mer frekvent av pedagoger och elever i
undervisningen
Vi pratar mer om IT och fler pedagoger som inte var intresserade har börjar få upp intresset
Eleverna involveras i arbetet
Samverkan mellan pedagoger har ökat
Vi pratar om IT, hur det påverkar oss, hur vi ska förhålla oss till det, hur vi kan använda det
varje dag
Ökad användning av digitala verktyg för att arbeta med inkludering av framförallt nyanlända
elever
Datorerna har blivit en naturlig del av undervisningen och det talas med ”hunger” om IT i
undervisningen
För att respondenterna på ett framgångsrikt sätt ska tillgodogöra sig innehållet i lärlooparna är
det viktigt att fundera kring ledningens stöd, om det finns tillräckligt med tid för att planera,

genomföra och reflektera kring lärlooparna samt hur lärloopar ”översätts” och ”anpassas” till
de olika förutsättningar och kontexter som finns på varje skola.

Spridning av kunskap från FoU-programmet
En viktig del av programmet är att sprida kunskap och erfarenheter till fler pedagoger och
skolledare och därför ställdes frågan: har du spridit din kunskap och erfarenhet från
programmet digitalisering i skolan för fler pedagoger/skolledare/förvaltning eller till andra?
De flesta av respondenter angav att de spridit kunskap och erfarenhet genom samtal och
diskussioner med kollegor som inte deltar själva. Något färre än 20 procent av respondenterna
har under formaliserade/strukturerade former berättat om erfarenheter av programmet för det
egna arbetslaget. Cirka 30 procent svarar att de inte har spridit någon information om
programmet alls.
Vilka utmaningar möter du idag som påverkar ditt sätt att arbeta med digitala verktyg?
De vanligaste kommenterarna kring utmaningar som respondenterna möter och vad som
påverkar deras sätt att arbeta med digitala verktyg handlar om teknik och infrastruktur men
även tidsbrist av olika slag, samt svårigheter när det kommer till elevers lärande. Bristande
kunskap om digitala verktyg hos respondenterna själva, samt bedömningssvårigheter är två
andra områden som tas upp av många respondenter.
Den vanligaste utmaningen för många respondenter rör teknik och infrastruktur, vilket tas upp
i hälften av svaren på denna fråga (27 av 53). Många påpekar att nätverket på skolan är svagt
eller inte fungerar. Några utmanas av att det inte finns fungerande utrustning så det räcker till
alla elever, eller att utrustningen glöms hemma. Någon kommenterar att de hindras av att
appar inte fungerar och att datorer är låsta eller urladdade.
Brist på tid är en utmaning för många respondenter, och tas upp i tio av 53 svar. Många menar
att det är tidskrävande att arbeta med digitala verktyg eftersom det tar tid att välja ut och ladda
ner appar och att förklara för elever som inte har kunskap i hur apparna fungerar. Andra finner
det tidskrävande att fungera som support för andra pedagoger som behöver hjälp att använda
verktyget. Det finns även de som upplever att det tar tid att sätta sig in i och förstå hur olika
program och appar fungerar, och att det behövs tid för att sätta sig in i det nya arbetssättet som
digitala verktyg kräver. Bristen på tid är en utmaning som i genomgången av enkätsvaren
tycks gå hand i hand med utmaningen om bristande kunskap om digitala verktyg hos
respondenterna själva, som tas upp i fyra av 53 svar. Exempelvis skriver en respondent att
dennes egna begränsningar är den största utmaningen som påverkar sättet att arbeta med
digitala verktyg. En annan uttrycker att en utmaning är att våga testa det den inte tror sig
kunna klara av.
Det finns flera utmaningar som påverkar elevers lärande i och med arbetet med digitala
verktyg, vilket tas upp i åtta av 53 svar. En respondent menar att digitala verktyg används i
stor omfattning i klassrum, men att det saknas fler användningsområden än
informationssökning på internet, textredigering och presentationsverktyg. En annan utmanas
av att ha möjlighet att skapa omväxlande undervisning. Det finns utmaningar i att alla elever
inte har möjlighet att arbeta med digitala verktyg hemifrån, då de inte har tillgång till internet
hemma och därför inte kan utföra uppgiften på det sättet. Distraktion och

koncentrationssvårigheter är en aspekt av lärande som påverkas i och med arbetet med
digitala verktyg. En del av förklaringen tror flera kan vara sociala medier, där möjligheten att
interagera med kompisar finns hela tiden.
Den femte utmaningen som tas upp handlar om svårigheter i att bedöma arbetet med digitala
verktyg. Respondenter saknar styrdokument i hur elevernas digitala kompetens ska bedömas.
Det saknas tester, krav och stöttning i bedömningen av elevers kunskap vad gäller digitala
verktyg.

Workshop och fokusgrupp i kommunerna
Under hösten 2014 genomförde följeforskarna en workshop på plats i varje kommun med
utgångspunkt i de resultat som de genomförda delrapporterna hade genererat. Workshopen i
varje kommun upplevdes av deltagarna som lärorika och användbara. Därför bestämde
programansvariga för Ifous, styrgruppsrepresentanter tillsammans med följeforskarna att
liknande workshop skulle genomföras på plats i varje kommun även under hösten 2015.

Syfte
Syftet med workshopen som genomfördes under 2014 och 2015 har varit att stödja
kommunerna att vidareutveckla deltagandet i programmet bland annat genom att fokusera på
aspekter som organisering av programmet i varje kommun, förankring av lärdomar och goda
exempel samt spridning av resultat till fler pedagoger och skolor. Inför varje workshop har
följeforskarna bett styrgruppsrepresentanten att sätta samman en grupp av deltagare som
består av både rektorer, pedagoger, IKT-ansvariga och representanter på förvaltningsnivå.
Sammansättningen av workshopsdeltagarna har sett olika ut i de olika kommunerna.

Genomförande
I varje kommun inleddes workshopen med en genomgång av följeforskarnas uppdrag och
resultat av utvärderingen insamlade under 2015. För att effektivisera tiden, spelade
följeforskarna in en film med en presentation av resultaten som delades med deltagarna cirka
en vecka innan den fysiska träffen, vilket innebar att tiden under workshopen kunde användas
för att diskutera kring resultaten och hur deltagarna kan arbeta vidare på den egna skolan
utifrån det underlag som vi presenterade.
Redan under den första workshopen som genomfördes 2014 använde följeforskarna en modell
från John Kotters6 åtta steg för förändringsarbete för att synliggöra en förändringsresa och
visa hur olika trappsteg bygger på varandra för att en förändring ska gå från mobilisering via
implementering till institutionalisering. Modellen användes som en utgångspunkt för att starta
en diskussion med deltagarna kring hur de hade organiserat deltagandet av programmet i varje
kommun, vilka steg på förändringstrappan som de hade befunnits sig på samt prioriteringar
inför kommande år.
Under den andra workshopen som genomfördes hösten 2015 återanvändes samma modell för
att hjälpa deltagarna i workshopen att diskutera kring sin förändringsresa under det senaste
året i programmet. En intressant fråga som lyftes fram var om deltagarna upplevde att de hade
förflyttat sig från ett trappsteg till ett annat i programmet. Vi diskuterade hur och varför
6
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förflyttningen hade skett samt om och hur pedagoger och rektorer hade arbetat under 2015 för
komma närmre de två översta stegen i trappan som handlar om att sprida metoder, arbetssätt
och lärdomar till fler pedagoger och skolor och därigenom förankra/institutionalisera arbetet i
hela organisationen.
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Under workshopen som genomförde både 2014 och 2015 diskuterades också kopplingen
mellan forskning och praktik samt hur denna kan bli ännu synligare för pedagoger, rektorer
och förvaltning och integreras i deras dagliga arbete.

Slutsatser från workshoparna
a) Placering i förändringsprocessen
Under den första workshopen som genomfördes hösten 2014 befann sig de flesta kommuner i
början på trappan dvs. med att skapa allvar och förståelse för programmet. Det var tydligt att
det fanns stora skillnader mellan kommunerna, mellan skolorna i samma kommun och även
mellan deltagarna i samma skola, där vissa deltagare upplevde att de var nybörjare medan
andra sedan flera år tillbaka hade arbetat aktivt med digitalisering i undervisningen.
Under workshopen som genomfördes hösten 2015 kunde vi identifiera att det hade skett en
utveckling hos i stort sett samtliga skolor och kommuner det senaste året. Det har skett en

tydlig förflyttning på trappstegen och nästan alla deltagare upplevde att de befann sig
någonstans på mitten av trappan. De flesta arbetade med att ge befogenhet och stöd till de som
är med i programmet och arbetade på olika sätt med att lyfta fram goda exempel på hur
digitalisering kan integreras i ordinarie undervisning.

b) Organisering
En av våra slutsatser från 2014 års workshop var att många kommuner inte hade organiserat
sig kring programmet och det var tydligt att deltagarna, framförallt pedagogerna, saknade
både tydliga mål och förväntningar. Flera kommuner lyfte fram hur viktigt det var att
organisera arbetet i hela kommunen och på den enskilda skolan, t.ex. att strukturera upp
former för att mötas och diskutera innehållet i lärlooparna, bloggarna och utifrån detta
diskutera hur det påverkar undervisningen.
Under workshopen 2015 kunde deltagarna på ett helt annat sätt diskutera kring hur de hade
organiserat och strukturerat upp arbetet i varje kommun. Nästan alla deltagare lyfte fram hur
de hade utvecklat former för samarbete och den största framgångsfaktorn var formella och
regelbundet inbokade möten för att tillsammans med andra kollegor i programmet ta sig an
arbetet med lärloop 3 och 4. Nästan alla deltagare lyfte fram att programmet hade fått form
och struktur i kommunen under det andra året. En rektor uttryckte det så här:
”... det var flera pedagoger som inte fortsatte efter det första året, men det innebar också att
de pedagoger som var kvar var de mest engagerade och arbetet intensifierades på helt annat
sätt än tidigare.”
Det ökade samarbetet och den nya strukturen påverkade det operativa arbetet och flera
deltagare berättar att en positiv anda kring programmet började spridas och fler pedagoger
som tidigare inte hade varit intresserade av programmet började ställa frågor och visa intresse.
En av följeforskarnas slutsatser från första årets workshop var att deltagarna upplevde att
organiseringen av programmet på skolan med avseende på tid och avsatta resurser påverkade
deras deltagande. Resultat från workshopen 2015 indikerar att många deltagare som har fått
avsatt/öronmärkt tid för att delta i programmet upplever att de har fått större möjlighet att
lägga ner den tid som krävs för inläsning, planering, och genomförande av lärloop, vilket har
påverkat deras engagemang och möjlighet att aktivt delta i programmet. Många upplever att
den tydliga organiseringen också har påverkat hur det pratas om digitalisering på skolan, att
frågan har fått en annan prioritet och dignitet och att det har skapats förutsättningar för att i
arbetslaget föra kvalitativa diskussioner om digitalisering i skolan och hur detta påverkar
barns lärande.
Flera deltagare lyfter fram att det under andra året har blivit tydligare att det är ett gemensamt
projekt mellan förvaltningen och skolan och flera lyfter fram att de ser en tydligare röd tråd
och vilka förväntningar det finns på deras deltagande.
c) Behov och prioritering inför arbetsåret
Under workshopen som genomfördes 2014 var det tydligt att fokus för det kommande året var
att få i gång alla skolor och att skapa stabilitet i programmet. Att bygga in rutiner som inte
påverkades av att en person bytte tjänst eller slutade.
Resultat från 2015 års workshop tyder på att upparbetade strukturer även haft en påverkan på
stabiliteten av programmet i kommunerna. Under det andra året har flera rektorer byts ut, flera

styrgruppsrepresentanter (som också var förvaltningsrepresentanter i kommunerna) har bytts
ut, men det verkar inte ha fått en negativ inverkan på deltagarna i kommunerna. Det tyder på
att deltagarna – framförallt pedagogerna – har skapat egna rutiner för sitt deltagande, tagit
mandat och ledning och drivit programmet framåt, trots byte av ledning som kunde ha
påverkat strukturen på ett negativt sätt.
Det som deltagarna lyfter fram som viktiga lärdomar är att hitta former för att snabbt
introducera nya deltagare i programmet och att sprida lärdomar, både positiva och negativa.
Deltagarna berättar också att de under det andra året upptäckte hur viktigt det var att fler
pedagoger deltog tillsammans från ett arbetslag/skola och menar att det kollegiala lärande blir
bättre ju fler det är som deltar. Betydelsen av en stabil grupp, där åtminstone hälften av
deltagarna alltid är samma upplevs som en framgångsfaktor för att sprida lärdomar och skapa
hållbarhet.
Många lyfter fram att det är viktigt att under sista året fortsätta att fokusera på att koppla
innehåll/aktiviteter i programmet till det som pedagogerna arbetar med dagligen, för att det
inte ska bli en pålaga utan fortsätta att integreras på ett naturligt sätt i dagligt arbete.
Deltagarna lyfter fram betydelsen av fysiska träffar och många upplever detta som ett viktigt
moment för att skapa sammanhang, nätverk och en plattform för deltagarna att träffas på. En
pedagog uttryckte det på följande sätt:
”att ge återkoppling på en blogg till en person jag har träffat, känns mycket mer värdefullt
och viktigt. Det finns en mottagare, någon som är intresserad av vad jag tycker”.

d) Programinnehåll – lärlooparna, bloggande och forskningen
Under den första workshopen 2014 kretsade flera diskussioner kring lärlooparna och
bloggande. Överlag kan vi konstatera att majoriteten av deltagarna inte upplevde att
lärlooparna under det första året motsvarade deras förväntningar. Endast några få ansåg att de
första lärlooparna var intressanta och givande medan de allra flesta sa att de var för svårt att
förstå vad som förväntades av pedagogerna. Det negativa som då lyftes fram var att
lärlooparna var för teoretiska, det fanns tekniska begränsningar, det var otydliga instruktioner,
det fanns ingen framförhållning och många upplevde inte att de hade tid att förbereda och
genomföra lärloopen med den kvalité som de hade önskat. Detta resulterade i att bloggarna
under det första året var ostrukturerade, många pedagoger svarade inte på uppgiften och
endast några få upplevde att de fick återkoppling på sina blogginlägg.
Under workshopen 2015 kunde vi se en markant skillnad i hur deltagarna hade upplevt
lärlooparna under det andra året av programmet, som handlade om multimodala
gestaltningsformer, formativ bedömning och källkritik. Nästan alla deltagare menade att
kvalitén på lärlooparna hade förbättrats avsevärt, de var tydligare, mer strukturerade samt mer
stringenta. Framförallt lyfte alla pedagoger att den viktigaste framgångsfaktor var att
lärlooparna nu kändes relevanta och gick helt i linje med pedagogernas dagliga arbete.
En pedagog uttryckte det så här:
”… vi kanske behövde känna att vi misslyckades under det första året för att sedan känna att
vi faktiskt lyckades under det andra året.”

Eftersom lärlooparna har upplevts användbara och meningsfulla menar deltagarna att det har
väckt en större lust hos dem att diskutera innehållet och hur de praktiskt skulle kunna
genomföra lärloopen. Den struktur som vi ser har byggts upp i flera kommuner kring
deltagande i programmet har troligtvis en nära koppling till att deltagarna under det andra året
började identifiera programmet som lärorikt, användbart och intressant. Flera deltagare
berättar också att deras entusiasm har smittat av sig på andra pedagoger som inte deltar i
programmet och väckt deras nyfikenhet kring innehållet och metoderna de arbetar efter. Det
är just kombinationen av att kunna använda innehållet i lärloopen i det dagliga arbetet oavsett
ämne eller årskurs som har varit en framgångsfaktor. Att arbetslaget träffas och diskuterar
innehållet i lärlooparna samt hur de ska testa det i sin egen praktik menar många har haft en
mycket positiv inverkan på det kollegiala lärandet och flera menar också att det har stärkt
samarbetet i arbetslaget. Vi upplevde att många pedagoger kände sig ensamma under det
första året då de själva arbetade med lärloopen utan vidare återkoppling. Vi kan se att
pedagogerna resonerar på ett annat sätt under år två och att det finns tydliga mönster som
visar på ökar samarbete pedagogerna mellan.
Vid genomläsning av blogginlägg från lärloop 3 och 4 kunde vi se flera skillnader i jämförelse
med första årets blogginlägg. För det första besvarades reflektionsfrågorna mer utförligt, för
det andra var analysen mer djupgående och reflekterande och för det tredje hade många fler
pedagoger skrivit blogginlägg efter genomförd lärloop. På Google+ plattformen kunde vi se
en tendens till ökad aktivitet och genomläsning då pedagogerna publicerade sina blogginlägg
vilket också bekräftar den bild som pedagogerna ger, nämligen att de själva har börjat läsa fler
publicerade blogginlägg.
Många pedagoger lyfter fortfarande fram att de hade önskat mer återkoppling på sina
blogginlägg, framförallt från skolledarna/förvaltningen som också deltar i programmet.
Många upplever fortfarande att det är få som läser deras blogginlägg och frågan vem och
varför de ska skriva blogginlägg ställs flera gånger under workshopen. Flera pedagoger menar
också att de hade önskat att Ifous i större utsträckning läste bloggarna och gav återkoppling,
som en pedagog uttryckte; ”jag vill att någon ska tycka till något om det som jag skriver, inte
bara skriva bra jobbat”. Under lärloop 4 gjorde Ifous ett försök till att skapa mer struktur
kring läsning och återkoppling av bloggarna och införde något som kallas dedikerade läsare7.
Detta är dock inget som vi kunde verifiera hade haft en positiv inverkan på deltagarna. Flera
deltagare visste inte att detta fanns, andra upplevde att de gav återkoppling men att de inte
fick någon återkoppling själva och några ansåg att matchningen helt enkelt hade varit felaktig
och inte tillfört något mervärde.
En återkommande diskussion under den andra workshopen har varit forskningens roll i
programmet. Om vi under det första året inte riktigt kunde identifiera forskningen som en
utmaning blev det synligt under det andra året att forskningen var något många deltagare har
haft funderingar kring. Många deltagare anser fortfarande att klokrådets roll är otydlig, att de
inte vet hur klokrådets kunskap och erfarenhet används samt att det inte finns en naturlig
koppling mellan klokrådet och forskningen i programmet.
Deltagarnas syn på forskningen kan delas in i tre kategorier.
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Pedagoger från olika skolor parades ihop och fick i uppgift att ge varandra återkoppling på blogginlägg.

I den första kategorin finns de deltagare som inte riktigt fäster någon större vikt vid
forskningen mer än att de anser att det ger legitimitet för frågan att vara med i ett
forskningsprogram. Huruvida forskningen behövde bli tydligare, mer praktikernära eller
användbart, hade dessa deltagare egentligen ingen synpunkt på. En av deltagarna uttryckte det
så här:
”jag tycker att det är bra som det är, jag vill inte ha mer forskning, det skulle bara kännas
mer krävande.”
Den andra kategorin av deltagare menar att forskningen har blivit betydligt mer synlig under
det andra året i och med att lärlooparna har anpassats till pedagogernas dagliga arbete. En av
deltagarna beskriver det väl när hen säger att forskningen betyder att pedagogerna använder
och testar teorier och olika verktyg i sin egen verksamhet, reflekterar kring detta och sedan
diskuterar tillsammans med kollegor, testar på nytt och jobbar cykliskt och löpande under en
bestämd period. Pedagogerna i denna kategori försöker skapa en forskningspraktik genom att
använda input utifrån i sitt dagliga arbete. Pedagogerna menar att forskningen skulle kunna bli
ännu tydligare om reflektionsfrågorna som kopplades till varje lärloop på ett tydligare sätt var
kopplade till den teoretiska referensramen som varje lärloop bygger på.
”Vi använder forskningen genom att vi läser/tittar på forskningsmaterialet som tillhör
lärloopen och diskuterar sedan gemensamt med de andra pedagogerna. Vi genomför sedan
lärloopen och träffas i gruppen igen för att diskutera och knyta ihop erfarenheterna med den
forskning vi tidigare har tagit del av.”
Den tredje kategorin av pedagoger anser att forskningens roll fortfarande är otydlig och att de
hade andra förväntningar på forskningen. Flera menar att de hade förväntat sig att bli
”beforskade”. De förväntade sig att forskarna skulle undersöka hur arbetet med digitalisering
bedrivs på skolorna och hur programmet och andra insatser påverkat skolans arbete med
digitalisering. Flera deltagare menar att de inte trodde att fokus i programmet skulle vara att
vägleda deltagarna i att arbeta med digitalisering utan snarare att beforska det som händer och
utifrån det skapa forskningspraktik. Pedagoger som inte anser att de har blivit beforskade i sin
praktik menar att de hade önskat att Ifous och följeforskarna på ett ännu tydligare sätt hade
kommunicerat forskningsingången och vilka begränsningar det får på programmet.

Slutsatser och rekommendationer
I detta avslutande kapitel ger följeforskarna en sammanfattande analys kring det andra året av
Ifous programmet. Slutsatsen och rekommendationerna bygger på webbenkäten, workshopen,
deltagande observation, möten och samtal med styrgruppsrepresentanter samt
programansvariga för Ifous.
I likhet med vad som beskrivs i inledande kapitel är en grundläggande del i
följeforskningsuppdraget att stödja programmet i arbetet med att uppnå de uppställda målen. I
den första årsrapport som skrevs 2015 och den föreliggande kretsar mycket av reflektionerna
kring de förutsättningar som finns för att uppnå de uppställda målen. Analyssektionen har
samma uppställning i båda årsrapporterna och är i huvudsak uppdelad i tre delar, där den
första delen handlar om förväntningar och förutsättningar medan den andra delen handlar om
organisation och struktur och den tredje delen fokuserar på incitament och interaktion. För att
visa progression över tid och följa upp slutsatser och rekommendationer som första årets
följeforskning mynnade ut i inleds varje avsnitt med slutsatser och rekommendationer från
föregående års slutrapport och därefter skrivs slutsatser och rekommendationer för det andra
året.

Förutsättningar och förväntningar
En av de slutsatser vi lyfter fram i 2015 års rapport är att kommunerna har uppfattat kraven på
deltagande olika och på basis av detta valt ut deltagande skolor på olika grunder.
Kommunikationen kring programmet har filtrerats, där de slutliga deltagarna uppfattat
innehåll och formatet olika vilket kommer till uttryck i delrapporterna.
Utvärderingen från första året visar att just förväntningarna på programmet och kommuners
olika förutsättningar har haft en stor påverkan på hur deltagarna har upplevt programmet.
Resultat från enkäten och workshoparna visar att Ifous under det andra året i mycket större
utsträckning upplevs motsvara de förväntningar som deltagarna har på programmet, nämligen
att det ska handla om att integrera digitalisering i undervisningen. Antal deltagare i
programmet har minskat från år 1 till år 2 och en av de tänkbara förklaringar till detta
(förutom byte av tjänst) är att deltagare som inte anser att programmet motsvarade deras
förväntningar har valt att sluta i programmet. De tekniska förutsättningar som deltagarna
upplevde var ett hinder under det första året upplever deltagarna inte som samma utmaning
det andra året. Då andra årets lärloopar har haft en direkt koppling till deltagarnas dagliga
arbete har de inte upplevt att trasiga Ipads och icke fungerande nätverk är ett problem i lika
stor utsträckning som första året.
Vår slutsats är att deltagarna anser att programmet motsvarar deras förväntningar i mycket
högre utsträckning under år två och de hinder som identifieras till stor del handlar om
hållbarheten av programmet i hela organisationen och spridningen av programmet till fler
aktörer. Samtidigt finns det fortfarande behov av förtydligande kring t ex klokrådets roll och
uppdrag.

Rekommendation: det är fortfarande tydligt att deltagarna inte vet klokrådets roll och syftet
med deras uppdrag. Det Ifous kan göra är att under det sista året tydligt koppla eventuella
fördjupningsstudier till klokrådet och inte underskatta vikten av att vid olika tillfällen
kommunicera detta med pedagogerna.

Organisation och struktur
Kommunala verksamheter är ofta komplexa och ett förändringsarbete oavsett sektor kräver i
allmänhet godkännande från ett antal olika instanser varav den politiska nivån är den högsta.
Det innebär att det i flertalet kommuner finns en tröghet i systemet som kräver långsiktighet i
arbetet. Samtidigt är det viktigt att en digitaliseringssatsning, för att få ordentligt genomslag,
är väl förankrad inte bara i de skolor som deltar i Ifous programmet utan i hela kommunen .
Det är också viktigt att berörda förvaltningar har gett mandat och förutsättningar för
implementering. I den nationella styrgruppens sammansättning finns representanter från
skolförvaltningarna, i de flesta fall utvecklingsledare men även förvaltningschefer och i några
fall IKT pedagoger. Givet resonemanget kring vikten av mandat och en komplex kommunal
organisation är det naturligtvis av vikt att den som representerar kommunen i Ifous styrgrupp
har ett brett mandat.
Även resultat från det andra året visar på trögheten i kommunen och hur svårt det är att sprida
lärdomar till fler skolor och pedagoger i en kommun, än bara de som deltar i programmet.
Medvetenheten om behovet av spridning har dock fått ett större fäste under det andra året och
resultat i både enkäten och workshopen indikerar att allt fler styrgruppsrepresentanter,
skolledare och pedagoger har börjat fundera på hur de kan sprida lärdomar (kunskap och
erfarenhet) från programmet till fler aktörer. Det har också blivit tydligt hur viktigt det är att
inte programmets framgång blir beroende av en person i förvaltningen, eftersom programmet
blir sårbart om individen slutar. Att istället knyta programmet till en befattning och bygga in
det som en del av tjänsten är en mer framkomlig väg för att skapa hållbarhet och struktur över
tid. Flera styrgruppsrepresentanter har också bytts ut under det andra året av programmet, men
det tycks inte ha fått någon större negativ inverkan på programmet utan arbetet har fortsatt
som vanligt.
Rekommendation: det är viktigt att ännu tydligare diskutera de olika roller som
styrgruppsrepresentanterna, skolledarna och pedagogerna har för att skapa stabilitet och
tydliggöra ansvar och mandat som kommer med de olika rollerna. Ett förslag skulle kunna
vara att redan nu börja fundera på hur styrgruppsrepresentanter, rektorer och pedagoger kan
användas av den egna kommunen som en resurs för att utveckla vidare arbetet med
digitalisering. I detta blir just spridningen av lärdomar och erfarenheter från programmet en
nyckelaktivitet.
Utvärderingsresultat från det första året indikerade att organisering av programmet i varje
kommun hade betydelse för hur programmet uppfattades av deltagarna. Det fanns få
kommuner som hade organiserat sitt lokala Ifousdeltagande i styrgrupper eller liknande. Det
har i sin tur bidragit till att informationen från den nationella styrgruppen inte sällan har
kommunicerats vidare ad hoc då det inte har funnits en naturlig struktur som mottagare. Detta
har med andra ord troligen bidragit till att innehållet i programmet uppfattats olika. Ifous hade
från början inte lämnat några instruktioner eller uppmaningar till kommunerna kring

organisering av programmet vilket medförde att detta mellanled föll mellan stolarna i de flesta
kommuner. Om Ifous enbart bestått av en skola per kommun och rektorn hade
kommunikationen varit rakare och enklare att genomföra utan mellanled. En annan mycket
viktig aspekt av ett organiserat Ifousdeltagande på kommunal nivå är att det blir ett forum för
spridning av de olika erfarenheter som skolorna tillskansar sig via sitt deltagande inte minst
för att sprida lärdomar från praktiskt arbete även till förvaltningsnivån. Menar kommunerna
allvar med digitalisering och ser det som en del i en allmän skolutveckling och ett
förändringsarbete bör det också formaliseras och då är organisering av styrgrupp ett viktigt
steg. Efter genomförande av workshops och via diskussioner i styrgruppen har alltfler
kommuner under hösten valt att organisera sitt deltagande via kommunala styrgrupper.
Resultat från det andra året visar tydligt att det har skett en förändring i kommunerna
avseende strukturen och organiseringen av programmet. Det är tydligt att det inte har skapats
ett formaliserat forum på kommunnivå för att kommunicera lärdomar och erfarenheter av
Ifous. Strukturen och organiseringen har skett på skolnivå, där arbetslaget har hittat former
och sätt att samarbeta och driva programmet framåt. Pedagogerna har träffats i arbetslaget,
tillsammans med rektorn, tillsammans med andra pedagoger som arbetar på skolan och
tillsammans har de diskuterat kring lärloopar, erfarenheter och lärdomar av att arbeta med
formativ bedömning och källkritik samt hur de upplever att detta påverkar elever. I flera
kommuner finns det indikationer på att programmet har lett till ökat kollegialt lärande och
samverkan mellan pedagoger.
Rekommendation: trots att vi tydligt kan se en förskjutning i strukturen och samarbetet på den
enskilda skolan, är det fortfarande svårt att identifiera vad och hur styrgruppsrepresentanten
arbetar för att ta tillvara den samlade erfarenheten och kunskapen som programmet genererar i
hela kommunen. Det finns i vissa kommuner än så länge bara ett embryo till plattform som
skulle kunna användas för att bygga vidare på de erfarenheter som skolorna har.
Digitaliseringsarbetet kan omöjligt betraktas som en isolerad verksamhet inom skolan som
enbart handlar om teknik och tekniskt kunnande. På denna punkt är också Ifous mål mycket
tydliga dvs. det handlar om en förändring av sättet att undervisa som i förlängningen hoppas
ge effekter bland annat i form av ökad motivation och inspiration bland eleverna. Detta i sin
tur kan, även om det ännu inte finns belagt, leda till en ökad måluppfyllelse.
Resultat från det andra året visar tydliga indikationer på att just sambandet mellan
digitalisering och skolutveckling har förstärkts och diskussionerna om teknikens betydelse
och nätverksproblem är nästintill obefintliga. Diskussionerna handlar istället om olika former
av lärande, hur olika elever lär mest effektivt, svårigheter med att bedöma digital kompetens,
utmaningen med att integrera digitalisering i olika ämnen, utvärderingen av hur digitala medel
används, begränsningar av för lite digitala lärmiljöer osv. Det är tydligt att diskussionerna har
förskjutits till att handla om digitalisering och skolutveckling vilket har en stor betydelse för
hållbarheten av programmet. Dock kan vi se att det fortfarande finns behov av att diskutera
skolledarens roll i detta arbete i syfte att fånga upp och sprida lärdomar till fler pedagoger på
skolan. Det är viktigt att diskussionerna inte stannar endast inom ett arbetslag utan att fler
pedagoger succesivt introduceras i de olika delarna och kan på olika sätt få möjlighet att prova
och testa det som Ifouspedagoger gör.
Resultaten visar att det finns fortfarande oklarheter kring rektorns roll och på vilket sätt hen
ska integreras i programmet. Vi har identifierat tre olika sätt som rektorerna har valt att

engagera sig i programmet. För det första rektorer som aktivt deltar i programmet, genomför
lärloopar riktade till rektorer, reflekterar kring lärloopar, skriver blogginlägg och är
sammankallande för hela arbetslaget. Dessa rektorer följer pedagogers arbete och deltar aktivt
i diskussionerna kring pedagogers lärloopar. Det andra sättet som rektorerna involveras i
programmet är genom att fokusera på egna lärloopar och reflektionsfrågor, samt utifrån detta
skriva egna blogginlägg. Dessa rektorer samarbetar inte med pedagogerna kring deras
lärloopar men läser gärna sina pedagogers blogginlägg.
Det tredje sättet för rektorerna att vara involverade i programmet är att ge stöd åt sina
pedagoger men inte själv vara aktivt involverad. Dessa rektorer återkopplar inte huruvida de
genomför lärloopar, de skriver inte blogg och de kommunicerar inte sitt deltagande i ett
socialt forum.
Rekommendation: det är viktigt att den återstående tiden, skapa förutsättningar i programmet
för att fler rektorer i större utsträckning ska känna att de är aktiva deltagare i programmet
samt att de får inspiration, verktyg och metoder för att kunna fortsätta vara pedagogiska ledare
i arbetet med digitalisering på skolan även när FoU-programmet avslutas.

Incitament och interaktion
Resultat från första årets utvärdering visade tydligt att deltagarna behövde fler incitament för
att hålla engagemanget i programmet levande i form av t.ex. utsedda läsare som vi
rekommenderade, men som inte riktigt togs emot av pedagogerna på ett bra sätt vid ett försök
under andra året.
Resultat från det andra året visar att deltagarna upplever i mycket större utsträckning att de i
den egna kommunen har hittat former för att skapa samverkan och tillsammans i arbetslaget
eller mer andra pedagoger som deltar i programmet genomföra lärloopar och diskutera kring
formen för blogginlägg. Analysen visar också att det är större engagemang och aktivitet
mellan deltagarna på Google+ plattformen, om än fortfarande begränsad till de mest
engagerade pedagoger som också frekvent bloggar om lärloopar.
Årets resultat visar att det har hänt en hel del i programmet under det andra året. Under ett
treårigt FoU-program är det viktigt att kunna se en progression av programmet över tid för att
kunna identifiera framgångsfaktorer och utvecklingspotential.

Framgångsfaktorer under det andra året:
1. Kommunerna har organiserat sitt arbete i mycket större utsträckning vilket har fått till
följd att:
- fler pedagoger känner större sammanhang och engagemang
- fler pedagoger som inte är med i programmet visar intresse och nyfikenhet – ryktet
om ett bra program sprids till fler
- fler pedagoger har börjat blogga om sina erfarenheter av genomförda lärloopar
- blogginläggen börjat ta form och vara mer djupgående, analyserande och besvara
reflektionsfrågorna.
2. Lärlooparna är utformade för att möta lärarnas behov

-

Det är tydligt att en av de stora framgångsfaktorerna är att innehållet i lärlooparna
har anpassats till pedagogernas dagliga arbete och upplevs som både användbart
och aktuellt

Utmaningar
1.
2.
3.
4.

Att få rektorerna att vara mer delaktiga i programmet
Att hitta former för att sprida lärdomar av programmet till fler
Att förtydliga klokrådets och forskningens roll i programmet
Att hålla jämn nivå i programmets sista år för att inte deltagarna ska tappa motivation
och engagemang.
5. Att ge både pedagoger och rektorer återkoppling på blogginlägg
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Inledning
Det övergripande syftet med samtliga Ifous FoU-program är att arbeta för att koppla samman
forskning och praktik inom skolvärlden. FoU-programmet Digitalisering i skolan spänner över
tidsperioden 2014 - 2016 och de kommuner som ingår i programmet är Göteborg, Helsingborg,
Olofström, Skellefteå, Tierp 1, Vellinge, Östersund samt Bjuv. I Göteborg är det stadsdelen Angered
som medverkar och fortsättningsvis kommer Göteborg att benämnas som Angered 2. Varje kommun
betalar en avgift för sin medverkan i programmet. Deltagandet i Ifous ger inga högskolepoäng för
deltagarna. I riktlinjerna för programmet framhålls att varje kommun ska representeras av två skolor.

Syfte och målsättning med programmet digitalisering i skolan
För att kunna utveckla skolan i en föränderlig omvärld, inte minst på det informationstekniska
området, krävs en kultur som är öppen för förändring. Ett övergripande långsiktigt syfte med FoUprogrammet Ifous är därför att skapa en kultur där pedagoger utvecklar en vilja, ett mod och en
nyfikenhet för att själva, genom att utnyttja tillgängliga digitala verktyg i sitt arbete med eleverna,
möta och stötta sina elever i deras lärande inför framtiden. Det handlar om att utveckla lärares,
skolledares och förvaltningsdeltagares digitala kompetens.
För att åstadkomma en sådan kulturförändring krävs att man arbetar på många olika sätt. FoUprogrammet är utformat för att stödja lärares användning av digitala verktyg i arbetet med eleverna,
finna nya arbetsformer för spridning som möjliggör fortsatt utveckling, samt utveckla arbetsformer
som stärker elevernas framtidskompetenser.
FoU-programmet Digitalisering i skolan har fyra övergripande målsättningar:
1. Att utveckla ämnesundervisningen med hjälp av digitala verktyg.
2. Att utveckla arbetsformer för både lärare och elever som stärker elevernas
framtidskompetenser samt fördjupar deras kunskaper och förståelse av de olika ämnena och
därmed på sikt höjer måluppfyllelsen.
3. Att ge lärare stöd i att med hjälp av digitala verktyg utgå från varje elevs förutsättningar och
behov och därmed anpassa form och innehåll i undervisningen.
4. Att hitta nya arbetsformer i hela organisationen, för att sprida lärdomar och skapa en plattform
för fortsatt utveckling.
Ett övergripande syfte med programmet är att skapa en kultur av nyfikenhet, vilja och mod vilket
utmärker en lärande och innovativ organisation. Ett ytterligare syfte med FoU-programmet är därför
att studera olika modeller för att stärka det innovativa arbetet vad gäller användningen av digitala
verktyg i undervisningen på alla nivåer i organisationen – i klassrummet, i lärarlaget, på skolnivå och
på förvaltningsnivå.
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Avslutade sitt deltagande hösten 2014.
Det långtgående självstyre som stadsdelsnämnderna har innebär också att hela ansvaret för grundskolan är
placerat på Angereds stadsdelsnämnd
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Bild över programmets upplägg utifrån programbeskrivningen.
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Följeforskarnas uppdrag
Följeforskarnas övergripande uppdrag har varit att följa FoU-programmet Digitalisering i skolan under
de tre år som programmet har pågått och under dessa år samla information, mäta, analysera och ge
kontinuerlig återkoppling för att stödja och styra projektet mot uppställda mål. Vi undersökte vilka
effekter programmet leder till på pedagognivå, för arbetslaget och skolan som helhet. Det innebär
olika former av datainsamlingsinsatser såsom enkäter, intervjustudier, deltagande observationer och
workshops.
Inledningsvis under år ett av följeforskningsuppdraget arbetade utvärderarna fram en så kallad
verksamhetslogik över programmet. På så vis definierades programmets resurser, aktiviteter, mål
och förväntade effekter samtidigt som logiken över programmets uppbyggnad förtydligades. I
arbetet med verksamhetslogiken ställdes bland annat frågor kring huruvida identifierade aktiviteter
kommer att leda till förväntande mål och effekter och om de resurser som finns tillgängliga för
programmet är tillräckliga för de uppställda aktiviteterna. En verksamhetslogik kan med andra ord på
ett pedagogiskt och tydligt sätt blottlägga och därmed också åtgärda eventuella otydligheter i
programmet.
Under det första året har följeforskarna genomfört följande studier:
-Studie av styrdokument
-Webbenkät
-Intervjuer med styrgruppsrepresentanter
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-Analys av blogginlägg
-Workshops i kommunerna
Under år två genomförde utvärderarna i huvudsak två stora datainsamlingsmoment, nämligen
webbenkät till samtliga deltagare och en heldagsworkshop i nästan alla kommuner. Förutom detta
har vi läst och reflekterat kring samtliga blogginlägg som omfattade lärloop 3 och 4. Vi närvarade
genom deltagande observation under tvådagars seminarium i april 2015 som genomfördes i Kista. Vi
har närvarat på samtliga styrgruppsmöten och tillsammans gett löpande stöd till processledaren i
utvecklingen av lärloopar för skolledare och förvaltning.
Under det tredje året vilket denna rapport fokuserar på, har vi genomfört att antal olika moment
inom ramen för följeforskningen som vi närmre kommer att beskriva i de olika delarna i denna
rapport. Dessa är enkätundersökningen med deltagarna, fokusgruppintervjuer med deltagarna,
analys av rektorsbloggar och utveckling av ett analysstödsmaterial för att utvärdera/följa upp
lärares/elevers digitala kompetens. Rapporten disposition är upplagt enligt följande:
Kapitel 2. Analysstödsmaterial
Kapitel 3. Analys av rektorsbloggen
Kapitel 4. Analys av enkätundersökningen
Kapitel 5. Analys av fokusgruppsintervjuerna
Kapitel 6. Sammanfattning och slutsatser
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Kapitel 2. Analysstödsmaterial för att följa upp
pedagogers och elevers digitala kompetens
Detta analysstöd har utvecklat av följeforskarna inom ramen för Ifous FoU-program Digitalisering i
Skolan. Tanken är att analysstödet ska fungera som ett praktiskt verktyg för de skolor som närmare
vill följa upp utvecklingen av elevernas digitala kompetens. Analysstödet bygger på den referensram
för utveckling och utvärdering av digital kompetens som har tagits fram av Institute for Prospective
Technological Studies inom Europakommissionens gemensamma forskningscentrum (Joint Research
Centre). Referensramen har vidareutvecklats och anpassats till svenska förhållanden samt gjorts mer
användarvänlig. Analysstödet har presenterats för deltagarna i programmet under en
halvdagsworkshop hösten 2016. Deltagarna fick möjlighet att ge feedback på analysstödet och i
mindre grupper diskutera hur analysstödet skulle kunna användas i respektive kommun/skola. Som
ett led i arbetet utvecklades analysstödet ytterligare efter feedback från deltagare och som bilaga i
denna rapport finns ett förslag på frågebatteri som kan användas för att göra en första uppföljning av
digitala kompetens på pedagog och elevnivå.
Analysstödet bör ses som ett fördjupande komplement till den självskattning som kan göras utifrån
SKL:s LIKA-verktyg och som en del av Skolverkets utvärdering av IT-användning i skolan. Detta
analysstöd riktar sig direkt till eleverna och ligger på en mer detaljerad och mer praktisk nivå.
Förutom dess funktion som ett uppföljnings- och utvecklingsverktyg kan analysstödet också användas
som utgångspunkt för lärande diskussioner med elever där de olika digitala kompetensområdena kan
fördjupas. De olika områdena kan också lyftas av lärare, arbetslag och skolor i relation till olika
ämnesområden, läroplaner och kunskapskrav.
Stödet är tänkt att användas under grundskolans senare år och på gymnasiet. Frågeställningar som
lyfts är dock mycket aktuella för lärande diskussioner med elever i lägre åldrar liksom i samtal med
elevernas vårdnadshavare.
Analysstödet är indelat i följande delar:
Varför är digital kompentens en viktig del av uppfyllandet av barnkonventionen?
Vad är digital kompetens, vilka kompetensområden innehåller begreppet?
Varför kartlägga elevers digitala kompetens?
Metoder för att kartlägga elevers digitala kompetens
Frågor till eleverna för att kartlägga digital kompetens
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Digital kompetens en rättighet
Det är svårt att klara sig i samhället idag utan att kunna använda sig av olika digitala enheter. Media
används i arbete, studier och privat. Detta innebär i sin tur att digital kompetens har blivit en central
del av den kompetens som varje elev måste lära sig under sin utbildning. Skolan har idag ansvar för
att varje elev efter sin grundskoleutbildning kan använda aktuell teknik som verktyg för
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Elever ska kunna använda modern teknik
som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (Lgr 11, kap2.)
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har ansvar för att vidareutveckla dessa kunskaper, i enlighet
med läroplanerna för gymnasieskolan (2011) och vuxenutbildningen (2012). På samma sätt har
förskolan ett ansvar att skapa en grund för en digital kompetens genom att använda multimedia och
informationsteknik i såväl skapande processer som i tillämpning (Läroplan for förskolan Lpfö 98 rev.
2010).
Barnkonventionen kommer från och med 2017 att bli direkt tillämplig som svensk lag, vilket innebär
att både skollagen och läroplanen kan komma att ställas i relation till barnkonventionen.
Konventionen, som tydliggör vilka mänskliga rättigheter barn och ungdomar har, är i och med
ratificeringen 1990 redan juridiskt bindande för Sverige, men från och med 2017 kommer
konventionen alltså att kunna åberopas direkt. Detta innebär att det blir än tydligare vad
barnkonventionen för med sig för ansvar för det offentliga i allmänhet, och skolan i synnerhet.
Centrala delar som har särskild relevans för utvecklingen av barns och ungdomars digitala kompetens
är artiklarna 2, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 34 och 36.
Enligt artikel 2 ska alla barn och ungdomar ha samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Skolan har i
sammanhanget ansvar för att barn och ungdomar får likvärdig utbildning utan åtskillnad av något
slag. Artikel 3 klargör att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör dem. 3
Varje barn och ungdom har också rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör
dem.4 Barn har, liksom vuxna, rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, söka,
motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller
genom annat uttrycksmedel som barnet väljer5. Varje barn har också rätt till tankefrihet,
samvetsfrihet och religionsfrihet. Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel
internet, radio och tv.6 Varje barn har rätt till utbildning och skolan ska hjälpa barn och ungdomar att
utveckla sina fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga.
Utbildningen som skolan ger ska också utveckla barns och ungdomars respekt för de mänskliga
rättigheterna samt förbereda dem för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle.7 Enligt artikel 31 har barn
och ungdomar också rätt att fritt delta i kulturell och konstnärlig verksamhet samt rekreations- och
fritidsverksamhet.
Barn och ungdomar har rätt att slippa ingripanden i sitt privat- och familjeliv samt sin korrespondens.
De har också rätt att slippa ryktesspridning och kränkningar av deras person. Barnet har rätt till skydd

3 Barnkonventionen, artikel 3
4 Barnkonventionen, artikel 12
5 Barnkonventionen, artikel 13
6 Barnkonventionen, artikel 17
7 Barnkonventionen, artiklarna 28 och 29.
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mot sådana ingripanden eller angrepp.8 Barn och ungdomar har också rätt att skyddas mot sexuella
övergrepp och mot alla övriga former av utnyttjande.9
Idag har samtliga rättigheter en digital dimension. På vilket sätt garanteras barn och ungdomar
likvärdig utveckling av sin digitala kompetens? Hur utvecklar skolorna sin egen och barnens
kompetens så att barnets bästa alltid kommer i första rummet? Hur kan digitala medier och verktyg
användas för att barn och ungdomar ska kunna utöva rättigheter som yttrandefrihet, tankefrihet och
rätt till information? På vilka sätt garanterar vi att barn och ungdomar inte kränks och/eller utnyttjas
på nätet och i olika digitala forum? Hur kan barn och ungdomar utveckla sina skapande förmågor
genom användandet av digitala medier? Hur kan skolan använda sig av digitala medier och redskap
för att stödja barns och ungdomars utveckling av sina fulla potential? Hur kan digitala medier
användas för att utveckla barns och ungdomars respekt för de mänskliga rättigheterna och utveckla
deras förmåga att ta ansvar?

8 Barnkonventionen, artikel 16.
9

Barnkonventionen, artiklarna 34 och 36.
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Vad menas med begreppet digital kompetens?
Begreppet digital kompetens är sammansatt av flera olika kompetensområden som samtliga är
nödvändiga för att kunna navigera med skicklighet och säkerhet i en alltmer digital verklighet. Detta
analysstöd grundar sig främst på EU:s ramverk för digital kompetens10, men förhåller sig också till
Skolverkets förslag till nationella IT-strategier för skolväsendet11 samt Digitaliseringskommissionens
definitioner av digital kompetens.12 Begreppet kompetens definieras som summan av en specifik
elevs kunskap (knowledge), färdighet (skill) och förhållningssätt (attitude).
Digitaliseringskommissionen definierar digital kompetens som att en person ”är förtrogen med
digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess
påverkan på ens liv.” Kommissionens delade upp kompetensen i:
kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt;
färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster;
förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och
risker;
motivation att delta i utvecklingen.13
EU-parlamentet och Europeiska rådet14 antog 2006 en rekommendation om nyckelkompetenser för
ett livslångt lärande.15 Genom denna rekommendation erkändes digital kompetens som en av totalt
åtta förmågor ansågs avgörande för ett livslångt lärande 16. Digital kompetens kan definieras här som
förmågan att självständigt, kritiskt och kreativt använda sig av informations- och
kommunikationsteknologi (IKT) för att nå uppställda mål kopplade till arbete, anställbarhet, inlärning,
fritid, integration och/eller samhällsdeltagande. Digital kompetens lyfts också som en generisk
förmåga som ger individen möjlighet att förvärva andra nyckelkompetenser (t ex inom språk,
matematik, lärande, kultur).
För att vidareutveckla området digital kompetens gav EU:s avdelning (generaldirektorat) för
utbildning och kultur IPTS (Institute for Prospective Technological Studies) 17 i uppdrag att ta fram en
gemensam referensram för att just utveckla och mäta digital kompetens. Denna referensram
presenterades 2013 i rapporten ”DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital
Competence in Europe”.18 Referensramen innehåller definitioner av sammanlagt 21 olika förmågor
uppdelade på fem områden och tre kompetensnivåer. De fem digitala kompetensområdena är:
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http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet, Dnr U2015/04666/S
12 Gör Sverige i framtiden- digital kompetens, SOU 2015:28
13 https://digitaliseringskommissionen.se/wp-content/uploads/2015/03/SOU-2015_28_Webb.pdf sid 102 - 103 (hämtad
2016-05-24)
14 EU:s råd bestående av statscheferna för samtliga medlemsländer (European Council), ej att förväxla med den fristående
internationella organisationen Europarådet (Council of Europe).
15 Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande, 18 december 2006,
(2006/962/EG), tillgänglig på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090
16 Grundkompetenserna är: 1) förmåga att kommunicera på modersmålet; 2) förmåga att kommunicera på främmande
språk; 3) matematikkunskap samt och grundläggande naturvetenskapligt och tekniskt kunnande; 4) digital kompetens; 5)
kunskap om hur lärande sker (att lära om lära); 6) förmågor att delta i samhällslivet, sociala och medborgerliga
sammanhang; 7) förmåga att ta initiativ och driva skeenden (entreprenöriella förmågor); samt 8) kulturell medvetenhet och
kulturella uttrycksformer
17 Officiell hemsida: https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts. IPTS är ett av de sju forskningsinstitut som tillsammans
bildar den Europakommissionens gemensamma forskningscentrum.
18 Ferrari, Anusca (2013) DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, Report
EUR 26035 EN, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies
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Information: att ha förmåga att identifiera, hitta, hämta, lagra, organisera och analysera digital
information, bedöma dess tillförlitlighet, relevans och dess bakomliggande syfte.
Kommunikation: att ha förmåga att kommunicera i digitala miljöer, dela resurser genom onlineverktyg, koppla upp sig till andra användare och samarbeta via digitala verktyg, interagera med och
delta i grupper och nätverk över gränser.
Skapa innehåll: att ha förmåga att skapa och redigera nytt innehåll (såväl ordbehandling som bilder
och video); att integrera och vidareutveckla redan existerande kunskap och innehåll; att utveckla
olika skapande uttryck, mediaproduktion och programmering; samt att hantera och tillämpa
immateriella rättigheter och licenser.
Säkerhet: att ha förmåga att skydda personlig information och data, att skapa digitala
identitetsskydd, att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder, samt att garantera säker och hållbar IKTanvändning.
Problemlösning: att ha förmåga att identifiera digitala behov och tillgängliga resurser, att fatta
välgrundade beslut om de digitala verktyg som bäst uppnår ett givet syfte, att lösa problem med
hjälp av digitala verktyg kreativt använda tillgänglig IKT, lösa tekniska problem, samt att uppdatera
sin egen och andras kompetens.
Den EU-gemensamma referensramen kan ses som ett förtydligande och en breddning av den
definition av digital kompetens som Skolverket och Digitaliseringskommissionen använder.
Ramverket innehåller också en självbedömningsmatris som kan användas för att tydliggöra olika slags
digital kompetens och olika kompetensnivåer. Denna matris kan ge en bra utgångspunkt för ett
fortsatt arbete med digital kompetens. Detta analysstöd har ambitionen att förenkla och
tillgängliggöra den omfattande självbedömningsmatrisen, så att den ska kunna användas i direkt
samspel med eleverna.

Analysera och bearbeta information
Det är nödvändigt att kunna använda sig av den information som finns tillgänglig genom olika digitala
medier. Idag är tillgängligheten till information av olika slag sällan utmaningen utan det viktiga är att
kunna hämta, lagra, organisera och analysera digital information, bedöma dess tillförlitlighet,
relevans och dess bakomliggande syfte.
Det handlar om elevens förmåga att söka information, hitta fakta och korrekta källor. Förmågan att
kunna utvärdera/bedöma/analysera den information vi hittar är lika central som förmågan att hitta
informationen. I dagens samhälle där olika former av IT-lösningar är en naturlig del av vår vardag har
kompetensen att kunna sortera, hantera och lagra information för framtida bruk blivit allt viktigare.

Kommunikation
En stor del av en människas digitala kompetens är just förmågan att kunna interagera med andra
människor med hjälp av digitala hjälpmedel. Det kan vara något så enkelt som att kunna dela med sig
av information via digitala medier samt att kunna förmedla och erhålla kunskap från andra. Idag sker
samarbete/samverkan allt oftare genom digitala kanaler. Detta ställer krav på kunskap och förståelse
9

för ”nätetiketten” i olika kommunikationsforum. Det är rimligt att anta att detta betyder att elever
bör ha kunskap om ”normer” och ”regler” i olika digitala sammanhang och hur dem kan agera i
virtuella och ”online” interaktioner. Elever bör även vara medvetna om faror de själva och andra kan
utsättas för samt veta hur de ska hantera mobbning som sker över internet. Detta innebär att elever
bör vara medvetna om deras digitala identiteter. Idag ställs krav på att använda flera digitala
identiteter i olika forum såsom Facebook, Instagram och en eventuell lärplattform elevens skola valt
att använda. Elever bör ha kunskap för att kunna skydda sin digitala identitet och kunna hantera den
ofta stora mängd av information och data som de producerar på ett säkert och genomtänkt sätt.

Skapa innehåll
Det blir allt viktigare att vara kreativ och kunna uttrycka sig i olika former av digitala medier och med
digitala verktyg för att nå ut med information. Det kan vara från något så enkelt som att kunna skriva
en text eller att skapa en tabell till att kunna utrycka sig via film, bild och ljud och att kunna
interagera med andra under till exempel en presentation. Att kunna vidareutveckla och förädla ett
multimedialt innehåll som antingen är skapat av någon annan eller en själv är lika viktigt som att
skapa något nytt. Detta innebär att elever bör ha grundläggande kunskaper om till exempel
copyright-lagar och hur de kan erhålla till exempel licenser för en programvara/applikation men även
ha en förståelse för intellektuellt ägande och dess betydelse för dagens samhälle.
Det blir allt viktigare att kunna använda olika former av program/applikationer men också att genom
kunskap om programmering kunna anpassa program och applikationer för egna behov.

Säkerhet
I en värld där en allt större del av våra liv är tätt sammankopplade genom olika digitala kanaler blir
säkerhetsfrågan allt mer central. Kunskap om hur man skyddar sig från till exempel bedrägerier men
också att kunna skydda fysiska enheter från intrång såsom mobiltelefon och dator blir allt viktigare.
Man kan skydda sig genom exempelvis antivirusprogram och lösenord för både enheter och olika
former av digitala konton.
Många unga människor spenderar allt mer tid i olika digitala forum och använder allt fler fysiska
enheter. Detta påverkar både den fysiska och psykiska hälsan. Kunskap om att digitala medier och
enheter kan påverka vår hälsa både negativt och positivt är idag en viktig del av vår digitala
kompetens. Kunskap om hur användning av digital teknik påverkar miljön är en viktig del av en digital
kompetens.

Problemlösning
Problemlösning, dvs. att kunna använda digital teknik för att lösa olika samhällsproblem, har varit
och tros bli en ännu viktigare kompetens för framtiden. Det handlar både om att lösa olika former av
tekniska problem och att ha förmågan att kunna matcha tekniska lösningar med olika problem.
Digital kompetens handlar idag också om att kunna vara kreativ i sitt användande av digital teknik för
10

att skapa ny kunskap och lösa olika former av problem, till exempel genom att använda media för att
visualisera ett problem.

11

Varför kartlägga elevers digitala kompetens?
Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser,
ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 19
Ett systematiskt kvalitetsarbete bygger på att det ständigt genomförs utvärderingar för att kunna
fatta beslut som grundar sig på vetenskaplig grund. Att involvera eleverna i bedömningen av
lärandet, bidrar till att eleverna bättre förstår målen för lärandet och sitt eget ansvar för hur det går
för dem i skolan. Det rustar också eleverna till att bli kompetenta medbedömare av undervisningen i
stort. Elevernas medverkan i skolans självvärdering är ett redskap, kanske rent av en förutsättning,
för att eleverna ska kunna ta ansvar och få inflytande i frågor som dagligen berör dem själva.
För att arbeta systematiskt med digitalisering i skolan är en av förutsättningarna att kartlägga elevers
digitala kompetens. Förståelse, kunskap och samsyn mellan elever, pedagoger och skolledning kring
nuläget är en förutsättning för att möta elevers och verksamhetens behov för att fortsätta att rusta
elever med digital kompetens.
I Skolverkets utvärdering av IT-användning i skolan uppger ungefär en fjärdedel av rektorerna i
grund- och gymnasieskola att de använder ett självvärderingssystem. Skillnaden är stora mellan
kommunala och fristående verksamheter. Ungefär tre av tio kommunala skolor och en av tio
fristående uppger att de använder ett självvärderingssystem. 20 Inför utvecklingen av föreliggande
analysstöd bad vi representanter från de deltagande kommunerna i FoU-programmet att skicka oss
underlag om hur de utvärderar digitala kompetenser. Det blev tydligt att det finns ett stort behov av
att utveckla ett enkelt och lättillgängligt analysstöd för att följa upp elevers digitala kompetens och
att i mycket större utsträckning involvera eleverna i uppföljningen av IT-användning och digitalisering
i skolan.
Elevers digitala kompetens bör ställas i relation till nationella mål som anges både i skollagen och
läroplanen. Utvecklingsarbete bör också kopplas till de förutsättningar som varje enskild huvudman
har, till exempel lärargruppen, fysiska förutsättningar och tidigare arbeten med digital kompetens.
Grundskolan har idag uppdrag att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället och ta hänsyn
till att vi lever i en värld i snabb förändring och med ett stort informationsflöde. Det utrycks även
tydligt i målen för grundskolan att grundskolan har i uppdrag att tillgodose att eleverna kan använda
modern teknik:
”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga
kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna
orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.
Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är
också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och
att inse konsekvenserna av olika alternativ”21

19

Lgr 11: Rättigheter och skyldigheter; Nästan identisk text i Lpo 94 och Lpf 94
IT-användning och IT-kompetens i skolan, Skolverkets IT-uppföljning 2015, Diarienummer: 2015:00067
21Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2016) file:///C:/Users/Anv%C3%A4ndaren/Downloads/Lgr11%20%20L%C3%A4roplan%20f%C3%B6r%20grundskolan,%20f%C3%B6rskoleklassen%20och%20fritidshemmet%202011.pdf sid 4
nedladdad 2016-06-16
20
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Gymnasieskolan delar Grundskolans uppdrag att förbereda sina elever för ett framtida samhälls- och
arbetsliv. Det handlar återigen till stor del om att kunna orientera sig i det allt större flödet av
information:
”Skolan har i uppgift att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att
arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den
gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska
värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av. Eleverna ska också kunna orientera
sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att
finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt,
att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar
sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta”22.
Idag är mycket av vårt privatliv, yrkesliv och samhällsliv digitaliserat. För att förbereda eleverna för
framtiden krävs idag att utbildningsväsendet utbildar eleverna i att leva och verka i en digital värld.
Det innebär att digital kompetens inte kan ses som ett separat område. Det fastslås i ett
delbetänkande från digitaliseringskommissionen att:
“Redan i dag genomsyrar IT stora delar av vårt samhälle, en utveckling som kommer att fortsätta. För
att kunna verka och fungera i dagens och framtidens samhälle behövs både en förmåga att hantera
digitala verktyg och en mer teoretisk förståelse för vad det digitala är och vad som krävs där. Med
hjälp av IT kan svensk skola och undervisning öka verksamhetens innovativa förmåga och kvalitet i att
förmedla relevanta kunskaper till dagens och morgondagens ungdomar.” 23
Det innebär att de förmågor som definieras i läroplanen även bör bedömas i en digital kontext.
Digitala förmågor bör inte ses som något som bedöms i enskilda ämnen eller specifika projekt utan
det bör finnas en tydlig koppling mellan utbildningens ordinarie verksamhet och arbete i en digital
kontext. Genom att utgå från de centrala områden vi lyfter fram i analysstödet kan du redan idag
koppla förmågor såsom kommunikation, problemlösning och bearbetning av data, analys av
information till kursplanerna i olika ämnen. Till exempel lyfter kursplanen i samhällskunskap fram i
kunskapskraven för årskurs nio att:
”Eleverna kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett huvudsak
fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans”
Samma skrivningar återkommer i kursplanen för samhällskunskap 1b från gymnasiet:
”I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från
olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet”
Kommunikation i både skriftlig och muntlig form återkommer i flera kursplaner i grundskolan
exempelvis i kunskapskraven för ämnen svenska och samhällskunskap i årskurs nio:
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak
fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
22

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011http://www.skolverket.se/omskolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2
Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 sid 5-6 nedladdad 2016-06-16
23 https://digitaliseringskommissionen.se/wp-content/uploads/2014/03/SOU-2014_13_total.pdf sid 21 nedladdad 2016-0616
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Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap
i olika presentationsformer.
Problemlösning som lyfts fram i analysstödet återfinns i både grundskolans och gymnasieskolans
kursplaner. Detta gäller även att skapa innehåll med hjälp av digitala redskap och applikationer. Att
producera olika former av text, bild och film ingår idag i de flesta ämnen vilken skapar en möjlighet
att arbeta med att utveckla elevernas digitala kompetens samtidigt som det finns möjligheter att
arbeta med centralt innehåll och kunskapskrav i olika ämnen.
Det finns även uttryckt direkt i målen för grundskolan att eleverna skall kunna använda sig av modern
teknik i sitt kunskapssökande, lärande, kommunikation och skapande 24. Samma kunskapsuppdrag
återfinns för gymnasieskolan25. Både grundskola och gymnasium har idag ett direkt uppdrag att ge
eleverna tillräcklig digital kompetens vilket sammanfattas i läroplanens mål och riktlinjer. Det är dock
av större vikt att utbildningsväsendet anammar det indirekta uppdrag som lyfts fram i både
grundskolans och gymnasiets värdegrund. Utbildningsväsendets uppdrag är att förbereda unga
människor för ett liv som samhällsmedborgare, privatpersoner och yrkesarbetande. Det är tydligt att
detta kräver att du idag besitter en digital kompetens. Ett arbete med att utveckla elevernas digitala
kompetens bör idag utgå delvis från de förmågor och det centrala innehåll som definierats i de olika
ämnenas kursplaner, delvis från att detta sker i en digital kontext. Idag sker en stor del av det liv som
utbildningsväsendet enligt läroplanen har i uppdrag att förbereda eleverna för i olika digitala
sammanhang. Eftersom det inte är troligt att digitala hjälpmedel och applikationer kommer att bli
mindre viktiga i framtiden är det ett av utbildningsväsendets mest centrala uppdrag att ge eleverna
en digital kompetens och därmed arbeta med hela läroplanen.

24 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad
2016)file:///C:/Users/Anv%C3%A4ndaren/Downloads/Lgr11%20-

%20L%C3%A4roplan%20f%C3%B6r%20grundskolan,%20f%C3%B6rskoleklassen%20och%20fritidshemmet%202011%20(1).p
df sid 9 nedladdad 2016-06-16
25Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 http://www.skolverket.se/omskolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2
Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 sid 10 nedladdad 2016-06-16
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Metoder för att kartlägga elevers digitala kompetens
Idag bedöms kunskap och kompetens på flera olika sätt och bedömningen är en kärnverksamhet för
utbildningsväsendet. Att skapa en nulägesbeskrivning inför ett utvecklingsarbete med digital
kompetens eller utvärdera redan gjorda insatser kräver ett systematiskt arbete. Arbetet med att
utvärdera digital kompetens är komplext och metodval och genomförande påverkas av möjligheter,
historik och kunskaper hos huvudmannen. Detta kapitel lyfter fram olika möjligheter att gå vidare
med arbetet.
En enkätundersökning är ett effektivt sätt att snabbt samla in data. En enkät administreras snabbt
och når ut till fler respondenter på kortare tid. Det ger även utrymme för respondenterna att avsätta
tid efter eget schema. Enkätundersökningar har generellt sett problem vad gäller bortfall. Ett större
bortfall ifrågasätter resultatets representativitet. Trots risker med bortfallet tror vi att det finns ett
värde i att genomföra en enkätundersökning med förhoppning om att utbildningsanordnarna skall
kunna se mönster, problemområden och skapa ett underlag för framtida utvecklingsarbete. Enkäter
riktade till elever kan ibland vara missvisande då abstrakta och komplexa begrepp kan ha en annan
betydelse för elever än vuxna. Exempel på sådana begrepp kan i detta fall vara kreativitet,
informationshantering och säkerhet. Ungdomar kan ibland tolka dessa begrepp annorlunda än de
vuxna som analyserar svaren, vilket kan leda till missvisande resultat. Därför är det viktigt att
komplettera den kvantitativa studien med en kvalitativ studie och diskutera resultaten av en
undersökning tillsammans med eleverna för att skapa samsyn och gemensam förståelse.
Det finns idag flera verktyg som med framgång kan användas vid en enkätstudie för att sammanställa
och tolka resultatet. Idag genomför de flesta utbildningsanordnare flertalet enkäter under ett år. En
undersökning av elevernas digitala kompetens bör integreras i redan befintliga undersökningar i syfte
att få ett helhetsgrepp om det systematiska kvalitetsarbetet.
För att få en fördjupad förståelse för ett område är det nödvändigt att genomföra kvalitativa studier.
En metod som med fördel kan användas i klassrummet är fokusgrupper. Syftet med en fokusgrupp är
att få en samlad bild av hur elever resonerar kring digitala kompetenser, att knyta detta till de
målsättningar som finns i läroplanen och att börja rusta eleverna med diskussioner om
digitaliseringens betydelse för framtidens arbetsmarknad. Metoden innebär att flera elever
intervjuas samtidigt utifrån förutbestämda frågor och teman. Det är viktigt att eleverna är med och
formulerar teman och frågeområden för att skapa delaktighet och möjlighet till inflytande på frågor
som berör dem. Eleverna kan också turas om att vara intervjuare/samtalsledare och på det sättet kan
läraren få möjlighet att under tystnad observera vad eleverna lyfter fram.
Ytterligare ett sätt att genomföra kvalitativa studier är genom deltagande observationer. Förslagsvis
kan ett lärarlag/elevgrupp genomföra deltagande observationer under lektionstid. Data över intryck,
händelser och beteenden insamlas i form av dagboksanteckningar.
Efter genomförda fokusgrupper och observationer ska materialet analyseras och tolkas. Det är viktigt
att bland annat söka efter begrepp som ofta återkommer och bedöms vara viktiga i sammanhanget. I
det fortsatta analysarbetet framträder ofta mönster utifrån de kategorier som använts och utifrån
dessa mönster kan enkla generaliseringar göras. Utifrån dessa enkla generaliseringar kan arbetet
med nulägesbeskrivningen fortlöpa och problemområden och möjligheter framträder.
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Kartläggning av elevers digitala kompetens
Frågeställningarna vi utgår ifrån har formulerats på uppdrag av EU-kommissionen och berör digitala
kompetenser inom de centrala områdena; att analysera och bearbeta information, kommunikation,
skapa innehåll, säkerhet och problemlösning 26.
Vi har omformulerat och anpassat frågor samt kunskapsområden och färdigheter som lyfts fram i
EU:s ramverk för digital kompetens till svenska förhållanden och svenska ungdomar. Frågorna är
formulerade för att ge konkreta exempel och förtydliga vilka kunskaper och färdigheter som kan
utgöra en elevs digitala kompetens.
Frågorna kan användas både i en enkät men även som uppslagsteman för fokusgrupper och
deltagande observation. Frågorna är indelade i två kategorier där den första kategorin berör
grundläggande digitala kompetenser och kunskap som elever idag bör ha. Den andra kategorin med
frågor kan ställas för att bedöma om eleverna har en mer utvecklad digital kompetens inom samma
ämnesområde.
Det är viktigt att poängtera att frågorna i första hand bör användas som ett diskussionsunderlag för
att inte uppfattas som en pålaga och börda till den redan pressade situationen på många skolor.
Områdena och frågorna är tänkta att komplettera redan nu pågående arbeten med digital
kompetens och är inte i förstahand tänkta att användas i sin helhet.
De fem områdena (att analysera och bearbeta information, kommunikation, skapa innehåll, säkerhet
och problemlösning) kan till exempel jämföras med kommunens/skolans IT strategi, för att identifiera
prioriterade områden. Detta kommer i sin tur att väcka nya frågeställningar och diskussioner kring
bortprioriterade områden och vilka orsaker det kan tänkas härledas till. Det är viktigt att göra en plan
för vad skolan vill undersöka i första hand. Det kan till exempel vara informationshantering och att
identifiera hur elever söker, bedömer och hanterar information. Redan här kan svaren skilja sig från
klass till klass och medan vissa har grundläggande digitala kompetenser kommer andra elever att ha
väl utvecklade digitala kompetenser. Det intressanta är att analysera orsaker till detta och att
använda resultatet i de fortsatta diskussionerna.
En majoritet av frågorna är konstruerade för att eleverna ska svara utifrån en förutbestämd skala.
Det finns även ett fåtal frågor som besvaras med ett enkelt ja och nej. Det är fördelaktigt om
frågorna används som grund i en enkätundersökning anpassad till ett format som eleverna är vana
vid. Till exempel används i normala fall en skala på ett till fem bör även det användas i en
undersökning rörande elevernas digitala kompetens. Frågorna är tänkta som en inspiration att
använda i det redan pågående systematiska kvalitetsarbetet runt digital kompetens, digitalisering
och skolutveckling.

26

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
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Kapitel 3. Analys av rektorsbloggarna
Ett av syftena med programmet är att skap a en kultur av nyfikenhet, vilja och mod vilket utmärker
en lärande och innovativ organisation. Ett ytterligare syfte med FoU-programmet är därför att prova
olika verktyg för att stärka det innovativa arbetet vad gäller användningen av digitala verktyg i
undervisningen på alla nivåer i organisationen – i klassrummet, i lärarlaget, på skolnivå och på
förvaltningsnivå. Hela programmet är uppbyggt kring sex olika lärloopar som både pedagoger och
skolledare har arbetet med under tre år. Lärlooparna för pedagogerna har berört allt från formativ
bedömning och källkritik till digitala verktyg. Lärlooparna för skolledarna har fokuserat på den
organisatoriska samordningen, strukturen på skolan, spridning av lärdomar och erfarenheter. För att
uppnå syftet med programmet och i synnerhet det mål som handlar om att hitta nya arbetsformer i
hela organisationen för att sprida lärdomar och skapa en plattform för fortsatt utveckling har
skolledarna en avgörande roll och funktion. Efter varje genomförd lärloop skulle rektorer skriva ett
blogginlägg om sina erfarenheter och lärdomar.
En av de slutsatser som vi kan lyfta fram är att engagemanget för att skriva blogginlägg generellt sett
varit lågt bland rektorerna som har deltagit i programmet. Orsakerna till detta varierar från person till
person och från kommun till kommun, men några av de förklaringar vi har fått är att de anser att
deras roll i första hand är att stödja pedagogerna i deras medverkan i programmet. Inför analysen av
rektorsbloggarna har vi gått igenom samtliga blogginlägg som rektorerna har skrivit, gjort en
övergripande analys och konstaterat att underlaget är förhållandevis tunt och något svårbearbetat
då rektorerna inte alltid utgår ifrån uppgiften i lärloopen utan skriver mer generella reflektioner. Vi
har valt att utgå ifrån två lärloopar som fokuserat på hur skolledarna har byggt upp sin organisation
respektive vilka lärdomar de iakttagit genom sin medverkan i programmet. De valdes på grund av att
flest rektorer har bloggat kring dessa. Analysen bygger på 16 blogginlägg från rektorer.
Syftet med analysen är att lyfta fram de utmaningar och framgångsfaktorer med programmet som
rektorerna har identifierat och lyfta det till en mer generell diskussion.

Vilka effekter av programmet kan rektorerna identifiera?
➢ Ökad kunskap bland pedagogerna som medverkar i programmet
Samtliga rektorer som har utvärderat programmet och skrivit om det menar att de kan se en tydlig
ökning av pedagogernas kunskap både kring användningen av olika digitala hjälpmedel men också i
förståelse av hur digitala hjälpmedel kan integreras i pedagogiken och didaktiken istället för att vara
en isolerad del av undervisningen. Flera menar att den stora vinsten som de kan identifiera under det
första året är, att deltagarna har fått ta del av vetenskapliga rapporter, vilket flera menar varit en
utmaning samtidigt tror de att det har lett till en djupare förändring både vad gäller undervisningsoch fortbildningskultur.
”Nu handlar digital utveckling för oss om ett nytt sätt att använda modern teknik, men framförallt ett
nytt sätt att förhålla sig till lärande, bedömning och se alla dess möjligheter för våra elever”.
tillsammans har vi gjort ’pedagogiska kullerbyttor’.”
➢ Användningen av digitala verktyg har ökat
Rektorerna kan se att med hjälp av digitala verktyg har den formativa processen blivit enklare och
mer utvecklad. Dokument kan enkelt delas mellan elever och lärare, elev till elev och lärare till lärare.
Elever får enkelt och strukturerat återkoppling på sin prestation och kan föra diskussionen vidare
17

med läraren antingen digitalt eller analogt om deras nästa kunskapssteg. Det viktigaste är hur
datorerna används i undervisningen och inte tillgången till dem.
”Jag arbetar hellre på en skola som arbetar med färre digitala verktyg, men som används på ett
naturligt sätt och som ger en bredd av inlärning, än på en skola där man har 100% tillgång till
datorer, utan att nå djupare pedagogisk insikt om dess möjligheter i klassrummet”
➢ Det kollegiala samarbetet pedagogerna emellan har förstärkts
Många rektorer kan se att det kollegiala lärandet har utvecklats tack vore programmet. Majoriteten
av pedagogerna har ”tvingats in” i att diskutera lärlooparna tillsammans i arbetslaget för att kunna
genomföra lärlooparna och skriva om sina erfarenheter. Detta har lett till att digitalisering har blivit
ett naturligt inslag på många APT-möten och arbetslagsträffar för att planera den gemensamma
undervisningen. Detta kan vi tydligast se i de deltagande grundskolan där det finns mer kollegialt
samarbete än på gymnasieskolorna där lärarna i större utsträckning arbetat ensamma med
undervisningsplanering.
Det finns tendenser bland vissa rektorer som pekar på att medverkan i programmet har skapat en
kultur som uppmuntrar till att testa nya metoder, och som bygger på att dela metoder och verktyg
med varandra. Till detta måste dock även fogas lärarnas förhållningssätt och egna digitala
kompetens. Många rektorer ser den enskilda läraren som nyckeln för en lyckad digitalisering. Detta
kan vara problematiskt då för stort ansvar vilar på den enskilda läraren att driva på och ansvara för
frågor kring digitalisering, något som de omöjligen kan göra om det inte finns en struktur och tydligt
ledarskap kring frågan.
Digitalisering upplevs skapa förbättrade möjligheter att bedriva undervisning, och en rektor beskriver
det som ett möjligt ”paradigmskifte” i skolans arbetssätt:
”Plötsligt kan eleverna äga sitt eget lärande, sätta sina mål och förhoppningsvis förstå hur de ska nå
dem. Varje dag och varje lektion.”
➢ Svårt att nå ut till fler än de som är med i programmet
Samtliga rektorer resonerar kring utmaningar med att skapa en gemensam plattform för hela skolan
att arbeta med digitalisering och att nå ut med kunskap, metoder och verktyg till de som inte deltar i
programmet. Det förs ett resonemang kring hur rektorerna och förvaltningen borde ha organiserat
sitt deltagagande på skolan och i kommunen för att få till en så stor spridning som möjligt. Det förs
också diskussioner kring vilken typ av spridning som är optimal och värdet av att sprida just
erfarenheterna från detta program till fler pedagoger. Det ges inga konkreta förslag eller lösningar,
men det som återkommer är en självreflekterande analys av vad man har gjort och vad man
möjligtvis skulle kunna göra bättre i termer av kommunikation, samverkan, förväntningar osv. Det
märks tydligt i blogginläggen att rektorerna har intagit olika roller i programmet. Vissa har intagit
rollen att stötta sina pedagoger men inte varit speciellt aktiva själva, medan andra har valt att blogga
om sina erfarenheter av att delta i programmet och genomföra alla lärloopar som har varit riktade till
skolledningen.
Reflektion
Arbetet med digitalisering har pågått under lång tid i det svenska utbildningsväsendet och det är
svårt att koppla direkta framgångar i ett arbete som pågått under lång tid till en enskild insats som
Ifous FoU-program Digitalisering i skolan.
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Nedan kommer vi att resonera kring några aspekter som rektorerna lyfter fram som
framgångsfaktorer med programmet.
En aspekt som lyfts fram i rektorsbloggarna är att programmet har medverkat till att skapa tydlighet
och klarhet i vad som kan anses vara mål och syfte med digitaliseringen. Därutöver framhåller
rektorerna i bloggarna att FoU-programmet gett argument till skolledarna att tala om varför
investeringar inom digitalisering är viktiga. Att satsa samtidigt på både hård- och mjukvara i
kombination med att kompetensutveckla pedagogerna anses av majoriteten av de rektorer som
bloggat vara en framgångsrik väg. Men flera rektorer menar även att programmet har lyft betydelsen
av skolans digitalisering till en högre nivå som har lett till att fler och fler pedagoger börjar arbeta
digitalt och allt färre pedagoger motsätter sig att arbeta med digitalisering. Detta menar rektorerna
gynnar eleverna och det skapar en större likvärdighet på skolan.
Flera rektorer skriver i bloggarna att medverkan i FoU-programmet har gett dem möjlighet att få
större insyn i klassrummet och att de idag bättre kan beskriva hur digital undervisning bedrivs i
klassrummet och hur lärarna använder digitala läromedel. I flera av looparna uppmuntras rektorerna
att ta del av lärarnas blogginlägg och ge dem respons. För de rektorer som har gjort detta har det
gett en ovanlig inblick i lärarnas ”svarta låda” alltså en förförståelse och kunskap om hur de planerar,
genomför och följer upp sin undervisning med hjälp av digitalisering. Detta har gett rektorerna
möjlighet att ge lärarna återkoppling och på det sättet utveckla det pedagogiska ledarskapet.
Många rektorer menar också att en framgångsfaktor är att programmet vilar på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet vilket ger ytterligare tyngd i det interna arbetet och trygghet för inblandade
lärare. En av rektorerna lyfter fram att de genom programmet har fått möjlighet att kvalitetssäkra
den ”digitala fostran” som utbildningsväsendet i dag ska erbjuda eleverna. Innehållsmässigt har
lärlooparna byggt på aktuell forskning, relevanta styrdokument, filmer, artiklar osv. och allt detta har
lett till att både pedagoger och skolledare under tre år har tagit del av och på olika sätt arbetat med
forskning och därigenom skapat en beprövad erfarenhet.
Programmets tidsmässiga längd lyfts fram som en framgångsfaktor av vissa rektorer då det givit
skolor och rektorer möjlighet att anpassa sin medverkan och hitta interna arbetsformer för att
implementera kunskap och metoder i hela organisationen. Samtidigt kan vi se att många rektorer har
upplevt just organiseringen som en stor utmaning. Rektorerna för olika resonemang kring hur de har
organiserat sig i programmet och de lyfter fram betydelsen av att organisera sig på rätt sätt. Det finns
en medvetenhet kring att organisation och struktur påverkar pedagogerna möjligheter att integrera
digitalisering i undervisningen, men samtidigt lyfts det fram svårigheter kring det ”bästa” sättet att
organisera verksamheten på.
En genomgående tendens i blogginläggen är rektorernas behov av att resonera kring om, och i så fall
på vilket sätt, digitalisering kan leda till ökad måluppfyllelse. En rektor som ställt frågan om IKT höjer
resultaten på undervisningen till sina elever fick svaret:
”Nej det är det inte säkert att det gör, men … vi tycker att är roligare och att det ibland inte känns lika
långtråkigt i klassrummet”
En annan rektor ställde sig själv frågan:
”Är det bättre måluppfyllelse i de klassrummen? Svaret är NEJ”
En rektor problematiserar användningen av IKT i skolan och beskriver det på följande sätt:
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”Idag är det enklare än någonsin att hitta texter, filmer och animationer där sakkunniga visar,
förklarar och berättar. Detta har länge varit det vanligaste sättet att använda internet på i skolan,
och i princip är det samma sak som den traditionella katederundervisningen. Det handlar om att
förmedla kunskap. Men är det en teknikanvändning som leder till ett bättre arbetssätt som utvecklar
elevernas lärande? Eller krävs det interaktiv dialog för att den lärande verkligen skall förstå?”
Emergas reflektioner kring måluppfyllelse i förhållande till digitalisering tar sin utgångspunkt i
internationell forskning som är tämligen samstämmig i att stora investeringar i IKT sällan har lett till
mätbara positiva resultat inom i första hand läsning, matematik och naturvetenskap 27. Andreas
Schleicher, ansvarig för utbildningsfrågor på OECD, sade i en intervju att utbildningsteknik har skapat
falska förhoppningar hos många lärare. 28
Det är viktigt att inte bortse från elevernas förmåga, ibland bristande sådan, att tillgodogöra sig det
som den digitala världen i dag erbjuder. En rektor beskriver det på följande sätt i sin blogg:
”I takt med att eleverna blir flitigare på att använda datorerna i sitt lärande, har vi upptäckt att de
måste få en inskolning i de vanligaste programvarorna, använda molntjänster, lära sig vara
källkritiska etc. Därför kommer vi satsa på ett inskolningspaket för årskurs ett i början av
höstterminen.”
Vid en analys av rektorernas blogginlägg framträder en komplex bild av digitaliseringsprocessen som
innehåller flera olika delar. Rektorerna menar att endast en satsning på fler datorer och internet inte
kommer ge önskat resultat på undervisningen i klassrummet. Rektorernas blogginlägg visar att det
finns en stor variation i hur nya och innovativa digitala metoder kan användas som stöd i
undervisningen. Slutsatsen är att rektorerna menar att eleverna måste ha digital kompetens oavsett
om detta visar sig ha samband med måluppfyllelse eller ej.
Sammanfattningsvis är frågan om digitalisering komplex, och ett mönster som kan anas är att det
finns flera dimensioner som påverkar elevernas lärande och därmed resultat; lärarnas digitala
kompetens kopplat till pedagogik och didaktik, elevernas digitala kompetens, tillgången/användning
till digitala hjälpmedel på skolan samt hur skolan har organiserat arbetet med digitalisering. Lärarna
är nyckeln för att ta till vara eventuella fördelar med digitaliseringen, medan elevernas digitala
kompetens är en viktig faktor för att skapa förbättrade studieresultat. Rektorerna anser att FoUprogrammet har bidragit till att förstärka samtliga dessa delar, om än i olika stor utsträckning.

27

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-andlearning_9789264239555-en#.V8R6EJiLTIU#page148 sid 2016-08-29
28 http://www.bbc.com/news/business-34174796

20

Kapitel 4. Analys av enkätundersökningen
Bakgrund och inledning
Under hösten 2016 skickades en enkät ut till 71 respondenter som deltagit i programmet, både lärare
och skolledning. Frågorna har berört deltagarnas upplevelse av deltagandet i programmet både på
aggregerad och mer detaljrik nivå. 45 personer besvarade enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 63
procent.29
I denna analys sammanvävs presentation och analys av data under tre tematiska rubriker. Först
presenteras respondenternas användning och syn på IKT i skolan. Därefter följer ett längre tema som
berör hela Ifous FoU-program, hur respondenterna upplevt deltagandet och dess eventuella effekter,
samt hur de ser på utvecklingen framöver. Det tredje och sista temat handlar om utmaningar och
eventuella problem respondenterna stött på. Sammanfattande reflektion görs i slutet av varje tema
i fetstil.

Användning av IKT
I den första frågan under detta tema fick respondenterna besvara frågan
”Hur viktigt anser du att det är att utnyttja digitala möjligheter i din profession?” Svarsalternativen
bestod av en skala från 1- 10 där 1 stod för inte alls viktigt och 10 motsvarade helt avgörande.
Medelvärdet för respondenternas svar på skalan är 8,1 och medianen 8,0. Respondenterna lyfter
fram att användningen av digitala möjligheter inte är avgörande för att klara av sin profession, men
ser samtidigt både praktiska och pedagogiska poänger med användningen, så som att
administrationen underlättas, att aktuell information är lätt och snabbt tillgänglig och att det ingår i
deras uppdrag i enlighet med styrdokumenten att förbereda eleverna på det digitala samhället.

”Det är utvecklande med olika alternativ och möjligheter för elever med
exempelvis läs- och skrivsvårigheter.”

I den andra frågan under denna rubrik bad vi respondenterna bedöma huruvida elevernas inlärning,
motivation och prestation påverkas av IKT-användning. Svarsalternativen var: I mycket stor
utsträckning, i stor utsträckning, i liten utsträckning, inte alls eller vet ej. De hade även möjlighet att
beskriva hur eleverna påverkats i ett öppet svar.

29 Svarsfrekvensen varierar mellan kommunerna, med högst deltagande i Helsingborg och Östersund. 62,2 % av

respondenterna uppger att de är grundskollärare och 20 % uppger att de är rektorer eller skolledare. Majoriteten, ca 80 %
av de svarande, arbetar inom grundskolan.
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60 procent av respondenterna anser att eleverna påverkats i stor utsträckning och 20 procent anser
att de påverkats i mycket stor utsträckning. I de öppna svaren berättar respondenterna i hög grad om
ökad motivation hos eleverna som de menar påverkas positivt av individualiserad och varierande
undervisning, vilket anses underlättas av digitala verktyg. De lyfter även fram möjligheten att öka
tillgängligheten till information genom att kunna använda sig av olika hjälpmedel för vissa elever,
samt att användningen av digitala möjligheter underlättar för lärarna att återkoppla och ge eleverna
feedback.
Vi kan konstatera att respondenterna i hög grad anser att användningen av digitala verktyg och de
möjligheter som dessa ger är viktig samt att de i stor utsträckning ser en direkt påverkan på
elevernas inlärning, motivation och prestation.
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Deltagande i Ifous FoU-program
Deltagande i programmet
Vi frågade respondenterna vilka förväntningar de hade på deltagandet i Ifous FoU-program
Digitalisering i skolan och erbjöd ett antal alternativ varav de kunde välja högst tre.30 Om alla
respondenter hade klickat i tre förväntningar hade summan av svaren varit 135. Den faktiska
summan av svar är 125, vilket innebär att nästan alla valt att ange tre förväntningar. Procenttalet
representerar alltså andelen av de 125 svaren. Antalet eller andelen ska därför ses som en indikation
på vad respondenterna som grupp främst har förväntat sig av programmet, trots att de enskilt bara
angett förväntningar utan inbördes rangordning. De vanligaste förväntningarna redovisas i
diagrammet nedan. Den absolut vanligaste förväntningen på deltagandet har varit att få testa och
prova nya arbetssätt, vilket 28 stycken respondenter angav. Därefter har man förväntat sig att få
inspiration och att få möta nya utmaningar, utbyta erfarenheter och få ett ökat samarbete med sina
kollegor.

30

Svarsalternativen var: Att få möta nya utmaningar, få möjlighet att testa och prova nya arbetssätt, ökat samarbete med
kollegor, ingå i nätverk, omsätta teori till praktik, att på återkoppling på mitt sätt att arbeta, få stöd för att utveckla mitt
eget arbete, utbyta erfarenheter, möjlighet att lära av misstag, att få inspiration, få prova digitala verktyg i mina ämnen, få
incitament för att inleda utvecklingsarbete samt ett öppet svarsalternativ.
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47 procent av respondenterna anser att programmet har motsvarat deras förväntningar i liten
utsträckning, medan 44 procent anser att det motsvarat förväntningarna i stor utsträckning.31 Många
respondenter uppger att de tycker att programmet var mer begripligt efter att ett par lärloopar hade
genomförts. De ansåg även att lärlooparna gick från att ha varit splittrade med för bred ansats till att
bli mer konkreta och sammanhållna och därmed mer intressanta. En respondent framhåller att de
senare lärlooparna haft en mer direkt koppling till Skolverkets rekommendationer.
Vi tillfrågade respondenterna om de anser att skolan de arbetar på har organiserat pedagogernas
medverkan i programmet för att de ska få ut så mycket som möjligt av innehållet. Svarsalternativen
var i mycket stor utsträckning, i stor utsträckning, i liten utsträckning, inte alls eller vet ej. Majoriteten
av respondenterna, 56 procent, anser att så skett i liten utsträckning. 27 procent anser att så skett i
stor utsträckning. Samtliga öppna svar vittnar om att pedagogerna haft stort eget ansvar för
organisering av programmet. Vissa kritiserar sin skolledning för att inte ha varit intresserade alls,

31

Svarsalternativen var: I mycket stor utsträckning, i stor utsträckning, i liten utsträckning, i mycket liten utsträckning samt
inte alls.
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medan andra framhåller att skolledningen gett utrymme på konferenstid och studiedagar att sprida
lärdomar från arbetet.
Vi ville att respondenterna skulle sammanväga sina uppfattningar om alla olika aspekter av
deltagandet i FoU-programmet och försöka sammanfatta detta i en åsikt om programmet som
helhet. På frågan om vilket helhetsomdöme respondenterna ger FoU-programmet fördelar sig svaren
som följer i tabellen nedan:
Vilket helhetsomdöme ger du Ifous FoU-program Digitalisering i skolan?
Mycket bra
Ganska bra
Acceptabelt
Ganska dåligt
Mycket dåligt

Svar
6,7 %
40 %
46,7 %
6,7 %
0%

Helhetsbilden av deltagandet är något splittrad mellan de respondenter som upplever stöd i
skolledningen och de som har känt sig ensamt ansvariga för deltagandet. De allra flesta
respondenter ger FoU-programmet helhetsbedömningen ”acceptabelt” och cirka 40 procent anser
att programmet har varit ”ganska bra”.
De vanligaste förväntningarna på deltagandet var att få prova nya arbetssätt, bli inspirerad och
utbyta erfarenheter kollegor emellan. Det finns en diskrepans i hur respondenterna upplever att
deras förväntningar har uppfyllts av programmet. Hälften tycker att förväntningarna har uppfyllts i
stor utsträckning och hälften tycker att det har uppfyllt endast i liten utsträckning.
Att gymnasieskolan deltagit i låg grad lyfts återkommande av de berörda respondenterna som ett
problem. De som då inte kunnat utbyta erfarenheter med andra gymnasieskolor på grund av att så
få deltar har alltså inte kunnat få sina förväntningar på programmet (att få utbyta erfarenheter
med kollegor) mötta. Samtidigt lyfter de respondenter som arbetar inom gymnasieskolan att de
först fann programmet irrelevant för deras verksamhet, men att det efter en tid anpassades för att
bättre möta deras verksamhet inom ramen för lärlooparna.

Innehållet i programmet
Vi tillfrågade respondenterna i vilken utsträckning de anser att programmets innehåll har varit
relevant för deras dagliga arbete. 32 47 procent av respondenterna uppger att det varit relevant för
deras dagliga arbete i stor utsträckning, medan 44 procent menar att det varit relevant för det
dagliga arbetet i liten utsträckning.

Arbetsformer och programmets målsättning
För att mer konkret ta reda på vad som varit relevant för det dagliga arbetet ställde vi frågan om vilka
olika arbetsformer inom FoU-programmet som bidragit till programmets målsättning. Målsättningen
med programmet är att utveckla ämnesundervisningen med hjälp av digitala verktyg och att hitta nya
arbetsformer i hela organisationen för att sprida lärdomar och skapa en plattform för fortsatt

32

Svarsalternativen var: I mycket stor utsträckning, i stor utsträckning, i liten utsträckning, i mycket liten utsträckning samt
inte alls.
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utveckling.33 För varje arbetsform tillfrågade vi respondenterna om de kunde svara på i vilken
utsträckning de anser att just denna arbetsform bidragit till målsättningen på en fyr-gradig skala. Vi
slog sedan ihop de två kategorierna i mycket stor utsträckning och i stor utsträckning till en kategori
för att få en tydligare bild av vilka aktiviteter som varit mest målinriktade och givande. Den
sammanslagna variabeln representerar i vilken utsträckning respondenterna menar att aktiviteten
bidrar till måluppfyllelsen för programmet.
De fyra arbetsformer som främst bidragit till programmets målsättning är lärlooparna,
arbetslagsdiskussioner för att genomföra lärloopar, litteratur/filmer/artiklar/etc. samt de fysiska
seminarierna. I tabellen nedan redovisas andelen respondenter som menar att dessa aktiviteter
bidragit till målsättningen i mycket stor och i stor utsträckning. Den arbetsform som bidragit minst till
programmets målsättning enligt respondenterna är återkoppling från klokrådet, där endast 7 procent
av respondenterna uppgav att detta bidragit till målsättningen i mycket stor eller i stor utsträckning.
”Målet med programmet är att utveckla ämnesundervisningen med hjälp av digitala verktyg och att hitta nya
arbetsformer i hela organisationen för att sprida lärdomar och skapa en plattform för fortsatt utveckling.”

I vilken utsträckning har FoU-programmets olika arbetsformer bidragit till denna
målsättning?
Arbetsform
Lärloopar
Fysiska seminarier

Andel i mkt stor + i stor utsträckning
60 %
46,7 %

Utveckling av lärloopar
Vi ställde en öppen fråga om hur respondenterna skulle vilja utveckla innehåll och upplägg av
lärloopar för att de ska kunna användas i undervisningen. Här återkommer frågan om
gymnasieskolan, där respondenterna anser att lärlooparna bättre kan anpassas till gymnasieskolans
verklighet. En ofta uttryckt vilja var att jobba mer med hur lärlooparna kan vara direkt kopplade till
olika ämnen och vara mer fokuserade med mindre omfång och tydligare frågeställningar. Flera
respondenter nämner även förutsättningar för att överhuvudtaget kunna utveckla arbetsformen med
lärloopar – i form av t.ex. tid för utvecklingsarbete och tid för att sedan sprida dem i arbetslagen på
skolorna. Även tid för kompetensutveckling hos pedagogerna nämns. Respondenterna vill även ha en
tydlig koppling mellan lärlooparnas upplägg och innehåll och beprövad erfarenhet och forskning för
att kunna motivera användningen.
”Det hade varit bra att redan från början få matrisen med hur man bedömer digital kompetens. Men
det hade varit bra med en sådan på våra lärare så att man enklare kunde utvärdera vilka insatser vi
behöver göra för att höja den grundläggande kompetensen hos alla. Då blir det lättare att genomföra
looparna i undervisningen om lärarna känner sig säkrare och mer på banan.”

33

Svarsalternativen var: I mycket stor utsträckning, i stor utsträckning, i liten utsträckning, i mycket liten utsträckning samt
Har ej deltagit/genomfört/fått ta del av. Arbetsformerna som vi tillfrågade respondenterna om var: Lärloopar, Google+
plattformen, fysiska seminarier, arbetslagsdiskussoner för att genomföra lärloopar, bloggandet, litteratur, filmer, artiklar
etc., samverkan och diskussioner med andra skolor i kommunen, samverkan och diskussioner med deltagare från andra
kommuner, återkoppling från klokrådet, återkoppling från följeforskarna och personlig återkoppling på blogginlägg från
forskarna.
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Merparten av respondenterna anser att programmets innehåll varit relevant för deras dagliga
arbete, varav 47 procent anser detta i stor utsträckning. Den arbetsform som i högst grad bidragit
till programmets målsättning är lärlooparna och diskussionerna i arbetslaget inför att genomföra
dessa. Därefter har litteratur, artiklar och filmer etc. tillsammans med fysiska seminarier varit de
arbetsformer som deltagarna uppskattat bidragit till målsättningen mest.
I stora drag anser deltagarna att lärlooparnas kvalitet mötte deras förväntningar bäst vid tredje
lärloopen och framåt, då de blev mer konkreta och fokuserade. Utvecklingen av lärlooparna önskas
ske mer ämnesinriktat och med tid avsatt för spridning och utveckling av arbetsformen inom
arbetslagen på skolorna. Formen är bra men innehållet måste anpassas för att direkt kunna
förmedla kunskap till eleverna.

Utmaningar för framtiden
Programmets påverkan
56 procent av respondenterna anger att de har utvecklat sitt sätt att arbeta med IKT tack vare
medverkan i programmet. 44 procent av respondenterna anser att deras elever har påverkats av
medverkan, medan 24 procent inte anser det och 31 procent inte vet. Respondenterna nämner att
IKT blivit en mer naturlig del av undervisningen, att skolan har blivit digitaliserad och användningen
av digitala verktyg inte ses som en s.k. ”happening” längre utan är en naturlig del av lärarnas arbete.
Vissa respondenter är självkritiska till att spridningen av lärdomarna från programmet har
nedprioriterats på grund av tidsbrist.

”En del av de ändringar vi har gjort har betytt att vi provat nya områden
med eleverna som vi tror leder till ökad kunskap och förståelse för delar av
vårt ämne.”
29 procent av respondenterna anser att deras kollegor på skolan som inte medverkat i FoUprogrammet har påverkats, medan 33 procent inte anser det och 38 procent inte vet.
Frågan ”Anser du att det kollegiala samarbetet i arbetslaget har utvecklats/förändrats som en följd
av medverkan i programmet?” följer samma mönster, där 36 procent svarar ja, 44 procent inte anser
detta och 20 procent inte vet.
På frågan ”Anser du att skolan som en följd av medverkan i programmet har skapat en gemensam
plattform i hela organisationen för att utveckla undervisningen med hjälp av digitalisering?” svarar 62
procent nej. 24 procent svarar ja på frågan och flera respondenter nämner att det på skolan redan
fanns förutsättningar i organisationen för kunskapsspridning alternativt tekniska förutsättningar som
ett tillräckligt robust nätverk, före deltagandet i Ifous.
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Bilden som tecknas är att effekterna av deltagandet i programmet är låsta till de enskilda deltagarna
och har svårt att få bäring i hela organisationen. Vissa skolor har ”digitaliserat” hela skolan samtidigt
vilket vissa respondenter uppger har tagit mycket tid men samtidigt varit effektivt. Andra påpekar att
ett arbetslag av fem på skolan har deltagit och att det kommer att ta tid att se resultat i de andra
arbetslagen. Flera respondenter lyfter att deltagandet i Ifous-programmet är en del av en redan satt
plattform i organisationen för att arbeta med digitalisering, och/eller att de anser det svårt att säga
att den gemensamma plattform som finns i organisationen skulle vara en följd av själva programmet,
snarare än tvärtom. Det som tas upp som positiva exempel är arbete med handledning kollegor
emellan, att vissa skolor infört GAFE (Google apps for education) som den plattform som ska
användas kollegor emellan och även för alla de uppgifter som eleverna har (oavsett i vilken form de
sedan ska redovisas).
Över hälften av respondenterna upplever att de själva utvecklat sitt sätt att arbeta med IKT via
medverkan i FoU-programmet och 44 procent menar att deltagandet haft direkt påverkan på deras
elever. Påverkan av programmet på både kollegor och elever på skolorna förefaller bundet till
individernas tidsmässiga situation för spridning av lärdomar. Men även till huruvida skolan också
gett pedagogerna de förutsättningar, så som tid och stöd, som krävs för att utveckla och sprida
lärdomar från programmet. Respondenternas svar indikerar att kollegorna inte har påverkats i lika
hög grad som eleverna. Skolorna har i olika utsträckning skapat en gemensam plattform för att
utveckla undervisningen med hjälp av digitalisering. En hög andel (62 procent) svarar nej på just
frågan kring en gemensam plattform på skolan. Ett antal respondenter nämner att plattformen
eller den typen av arbetssätt redan var på plats inför deltagandet i Ifous FoU-program.

Medverkan och spridning
På frågan ”Bedöm i vilken utsträckning nedanstående faktorer har varit viktiga för din medverkan i
programmet” fördelade sig svaren enligt tabellen nedan. I den högra kolumnen har svarsalternativen
i mycket stor utsträckning och i stor utsträckning slagits samman till en tredje som representerar hur
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stor andel av respondenterna som anser denna faktor som viktig för medverkan. Markerat finns även
de faktorer där störst andel respondenter uppgett att dessa varit viktiga för medverkan i programmet
i mycket stor utsträckning.

Från tabellen går att utläsa att det är oerhört viktigt att arbetslag som deltagit samt lokal skolledning
kan samarbeta kring frågan, för att medverkan i Ifous FoU-program ska fungera väl. Vidare är det
viktigt med samarbete med de andra kollegorna och att förvaltningen också stödjer arbetet. Längre
ned i tabellen ser vi att en hög andel angett ”att jag hade ordentligt med tid till planering och
genomförande” som en faktor som varit viktig i mycket stor utsträckning.
Vi tillfrågade respondenterna om hur de sprider eller kommer att sprida lärdomar från programmet.
Majoriteten (64 procent) uppger att detta kommer att ske genom samtal och diskussioner med
kollegor som inte deltar i programmet. 27 procent uppger att de lyfter det när tillfälle ges på APT och
lika många menar att de integrerar detta i den gemensamma planeringen. Vissa respondenter har
även lyft frågan på föräldramöten (16 procent) och mässor och studiedagar (13 procent). En
respondent lyfter att hen hållit i en workshop på temat för sina kollegor på skolan.
29

Avslutningsvis tillfrågade vi respondenterna vilka utmaningar de möter idag när de arbetar med
digitala verktyg som de fick svara öppet på. Tidsbrist nämns återkommande, tid för att sätta sig in i
nya verktyg, både själva hårdvaran så väl som nya appar, och för att kompetensutveckla alla inom ett
arbetslag så att man kan arbeta tillsammans bättre. Respondenterna lyfter att de ser att de kan spara
tid på sikt men att den inledande uppstartstiden är omfattande och att de helt enkelt inte har den.
Tekniska problem tas också upp – nätverk som inte fungerar, lösenord som glöms bort, enheter som
hänger sig är exempel på utmaningar. Utmaningar kopplade direkt till eleverna ser respondenterna
som arbete med källkritik och disciplin när det gäller lockelsen av sociala medier och spel som också
blir tillgängliga i och med digitaliseringen. Respondenterna nämner en rädsla att planera lektioner
helt beroende av digitala verktyg eftersom de ser en risk att lektionen kan gå förlorad om alla då inte
kan delta på grund av tekniska problem. Det interna motståndet bland kollegor på skolan nämns
också, det ses som en förutsättning att alla är ”med på tåget” för att en helt digitaliserad skola ska bli
verklighet.
”Nu handlar mycket om att vrida på perspektiven så att digitalisering inte blir något extra utan en
naturlig del av skolan. Digital kompetens behöver läras ut och det är i skolan vi ska göra det. För
många lärare är fortfarande kvar i ett tankesätt att digitalisering är något man kan välja som metod
istället för att tänka att det är en förutsättning.”

En positiv medverkan i Ifous FoU-program kräver förutsättningar både i attityd och resurser från
ledningen, både på den lokala skolan och i förvaltningen. Medverkan ger i högre grad positiva
effekter om den enskilda skolan redan före deltagandet har ett holistiskt synsätt kring
digitaliseringsfrågor i organisationen, där plattformar för samarbete och spridning av lärdomar är
uttänkta och används, vare sig det är på APT-möten eller vid andra tillfällen. Om detta inte finns är
det viktigt att lägga fokus på att skapa en sådan plattform på skolan, eftersom medverkandet i sig
inte per automatik gör detta. Tekniska förutsättningar måste också finnas på plats för att
pedagogerna ska känna sig trygga i att använda digitala verktyg fullt ut i undervisningen.
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Kapitel 5. Analys av fokusgruppintervjuerna
Inledning och bakgrund till fokusgruppintervjuerna
Under 2016 genomförde Emerga workshop och fokusgruppintervju i fem av åtta medverkande
kommuner.34 Syftet med workshopen var att presentera analysstödsmaterial kring uppföljning av
elevers/pedagogers digitala kompetens som Emerga utvecklade inom ramen för programmet under
våren 2016.
Syftet med fokusgruppintervjun var att avsluta följeforskningsuppdraget med en kvalitativ studie
genom att samtala med pedagoger och i enstaka fall även medverkande skolledare kring FoUprogrammets effekter. Fokusgruppen fokuserade på att fånga upp respondenternas uppfattning av
årets medverkan i programmet likväl som att se på hela programmets upplägg, innehåll och
genomförande.
Frågorna kretade kring följande ämnen:
1. Organisering av programmet – utmaningar och framgångsfaktorer
2. Påverkan på det egna arbetssättet och elevers lärande – utmaningar och framgångsfaktorer
3. Spridning av lärdomar och skapande av en gemensam riktning för medverkande skolors
digitaliseringsarbete – utmaningar och framgångsfaktorer.
I sammanfattningen och analysen utgår vi från generella mönster. Det finns ofta större skillnader
mellan skolorna i samma kommun än mellan kommunerna vilket medför att vi inte tar en jämförande
ansats.

Organisering av programmet
Organisering av programmet kan delas in i två olika spår. Det ena spåret omfattar respondenternas
syn på hur Ifous har organiserat programmet och det andra spåret handlar om hur varje enskild
kommun och skola har valt att organisera sin medverkan i programmet under FoU-programmets tre
år.

Respondenternas syn på hur Ifous har organiserat programmet
Om vi börjar med respondenternas syn på hur Ifous har organiserat FoU-programmet Digitalisering i
skolan är det två aspekter som återkommer och utmärker sig i de flesta kommuner. Det är
anpassning av programmets innehåll till lärarnas reguljära undervisning och kommunikationen:

Anpassning av programmets innehåll till olika årskurser och till verksamheten
Många respondenter anser att kvaliteten på lärlooparna har varierat och att det har varit svårt att
anpassa innehållet till framförallt gymnasieskolan. Flera respondenter menar att de inte har varit
beredda att använda sin tid i programmet för att anpassa innehållet till specifika ämnen och

34

Fokusgruppintervjun genomfördes i Östersund, Huddinge, Helsingborg och Olofström. Bjuv, Vellinge och Angered valde
av olika skäl (tidsbrist, för få deltagare) att inte genomföra fokusgruppintervjun. I Skellefteå genomfördes en fördjupad
telefonintervju med styrgruppsrepresentanten eftersom workshopen kring metodstödet tog längre tid än planerat.
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årskurser. Detta har framför allt varit uppenbart bland deltagare från gymnasiet. Missnöjet kan i
första hand härledas till programmets två första lärloopar35 som de flesta respondenter menar har
varit mindre användbara. Dessa lärloopar har upplevts som otydliga och svåra att förstå, långt ifrån
den egna verksamheten, samt svåra att applicera på den egna verksamheten. 36 Många respondenter
menar att lärlooparna kom i fel ordning och flera resonerar kring om Staffan Selanders modell kring
multimodalt lärande hade upplevts annorlunda om den hade kommit sist i programmet. Ifous
utvecklade och anpassade lärlooparna till pedagogers önskemål och det märks väldigt tydligt att
nästan alla respondenter upplever att lärloop37 3, 4 och 5 har varit mycket bra och användbara.
Respondenterna upplever att de senaste lärlooparna ”låg nära” deras dagliga arbete.
Respondenterna behövde inte avsätta tid för att fundera på hur innehållet i lärlooparna skulle kunna
integreras i undervisningen utan det skedde automatiskt eftersom pedagogerna arbetar med dessa
frågor varje dag. Således kunde lärlooparna få en direkt förankring i verksamheten och lärarna kunde
se nyttan med att utveckla sitt eget arbete i relation till exempelvis formativ bedömning och
källkritik.

Kommunikation
Många respondenter har genom åren vittnat om kommunikationsproblem. Allt från otydlighet kring
målet och syftet med programmet, till förväntningar på pedagogerna och skolledarna har lyfts fram
som utmaningar. Kanske är dock det mest slående att respondenterna fortfarande lyfter fram
problem kring kommunikationen trots att de menar att det har blivit mycket bättre under det
senaste året. Nedanstående citat illustrerar mycket väl, vad många respondenter har lyft fram och
resonerat kring:
” det kändes som vi från början var helt utlämnade till oss själva, vi förstod inte riktigt vad vi skulle
göra, vad som förväntades av oss. Vi förstod framförallt inte varför vi skulle göra allt detta och hur
det skulle hjälpa oss i det dagliga arbetet. Kanske var det bristen på återkoppling som förvärrade
allting och att vi kände oss ensamma i ett stort forskningsprogram med många andra kommuner
medverkande. Märkligt var det i början. Men det sista året har det varit så mycket bättre. Med
återkoppling, med att bli lyssnad på, men input och kommentarer. Så visst har allt blivit bättre, men
ändå minns jag hur dåligt det var början och det har präglat min medverkan.”
Det är dock svårt att urskilja vilken typ av kommunikation respondenterna hade önskat. Det som lyfts
fram är tydlighet, -Vad ska vi göra? Hur ska vi göra det? Varför ska vi göra detta satt i relation till
läroplanen? Detta är tre frågor som respondenterna menar hade kunnat vara mycket tydligare och
återkommande genom hela programmet. Respondenterna saknade en röd tråd i kommunikationen
och återkommande input. Citatet ovan illustrerar dock något mycket viktigt att lyfta fram.
Återkommande under fokusgruppen berättade respondenterna om hur programmet hade drivits
från början och att det hela tiden har blivit mycket bättre. År två och i synnerhet år tre har deltagarna
inga negativa synpunkter på, men deras uppfattning av hela programmet präglas av första årets
kraftiga missnöje.
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Staffan Selanders modell och Lin Education
Skillnaden mellan lärlooparna har varit att Selanders modell har upplevts som svår och ogenomtränglig och alltför
teoretisk, medan Lin Education verktyget har pedagogerna tolkat som om de ska utveckla ett företags tjänster.
37 Lärloop 3 handlar om att bedöma digitala lärresurser, Lärloop 4 handlar om formativ bedömning, Lärloop 5 handlar om
källkritik
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Respondenternas syn på hur skolan/kommunen har organiserat medverkan i programmet
Vi har genom följeforskningen under de senaste tre åren lyft fram att varje kommun har haft sina
egna specifika förutsättningar som har präglat medverkan i programmet. Medan några kommuner
medvetet har valt att skicka pedagoger som har kommit långt i sitt digitaliseringsarbete har andra
valt skolor/pedagoger som precis har inlett arbetet med digitalisering. Några skolor hade en frivillig
medverkan (pedagoger fick anmäla intresse) medan på andra skolor valde skolledaren ut ett
arbetslag och anmälde hela arbetslaget. Medan vissa skolor hade ”öar” av pedagoger som ensamma
medverkade i programmet arbetade andra skolor medvetet tillsammans i arbetslaget. Under
fokusgruppintervjuerna utkristalliserades två områden som i stor utsträckning har haft en inverkan
på hur respondenterna har uppfattat programmet, nämligen skolans förmåga att styra och leda
programmet och respondenternas förmåga att ingå ett FoU-program som inte är en traditionell
kompetensutvecklingsinsats.

Skolans förmåga att styra och leda programmet
Många respondenter menar att förvaltningen och skolledningen borde ha varit tydligare med vilka
förväntningar de hade på Ifous, på medverkande pedagoger och på skolan som helhet. Skolan verkar
i en föränderlig värld där skolledare och pedagoger byter arbetsplats. I många kommuner har
programmet varit alltför knutet till en person och inte till en funktion vilket har skapat sårbar
medverkan och svåra överlämningar. I början av programmet var 192 respondenter anmälda som
deltagare och av dessa har 71 respondent genomfört hela programmet. Det är en minskning med 63
procent. Detta kan förklaras med att en kommun valde att avsluta sin medverkan redan under det
första året och sedan har många pedagoger och skolledare byt tjänst och nya har inte tillkommit till
programmet.
En avsaknad av en tydlig struktur och hur programmet kan/bör integreras i redan pågående
processer i respektive kommun och skola har medfört att varje skolledare har kunnat utforma eller
låta bli att utforma en hållbar organisation för att medverka i treårigt FoU-program. Skolor som har
haft en engagerad, driven, insatt och uthållig ledare upplever att de har fått mycket ut av
programmets innehåll och sin medverkan. Respondenter som inte upplever att de har haft
engagerade skolledare har på ett professionellt och personligt plan fått en del ut av programmet men
kunskapen, erfarenheter och lärdomarna kommer att vara specifikt knutna till den enskilda
respondenten.

Förmåga att medverka i ett FoU-program
Den andra omständigheten är att pedagoger är vana vid att bli skickade på
kompetensutvecklingskurs. FoU-programmet Digitalisering i skolan är inte uppbyggd som en kurs
utan ett treårigt program där stort ansvar för att utvecklas inom programmet ligger hos den enskilde
pedagogen, skolan och kommunen. Att arbeta utifrån lärloopar, med att planera, genomföra och
utvärdera undervisning samt dokumentera detta i en offentlig blogg är ett helt nytt sätt att arbeta för
många pedagoger. Programmet har byggts upp utifrån idén om att vara ett digitalt program, där
deltagare skulle kommunicera digitalt, dela med sig av erfarenheterna digitalt och antal fysiska
träffar minimerades till ett per år. Detta menar många respondenter är en av förklaringarna till att de
upplevde programmet som svårt och otydligt under det första året. Det gick utanför de traditionella
ramarna och det sättet som pedagogerna är vana vid att arbeta. Det krävde för mycket tid att sätta
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sig in i lärlooparna och att sedan skriva om sitt sätt arbete i en blogg. Många respondenter upplevde
också att det krävdes för mycket tid att ta del av allt underlag för att kunna genomföra en lärloop, tid
som många pedagoger inte hade fått av sina skolledare.
Nedanstående citat illustrerar väl många respondenters syn på programmet:
”det var så jobbigt i början, jag förstod verkligen inte alls vad vi skulle göra och inte heller någon i
arbetslaget. Vi tyckte det var så mycket information och det var svårt att avgöra vad som är relevant
för att kunna genomföra lärloopen. Det var så många gånger vi i arbetslaget tänkte, att nu ger vi upp
och slutar, vi kan inte mer. Men allteftersom vi tog oss igenom lärlooparna och kunde se värdet av
det har det gett oss mer energi och motivation. Nu har vi bestämt oss att vi ska fortsätta att använda
oss av lärloopsmetoden även i andra sammanhang. Så nu är vi så glada att vi stannade kvar under
hela programmet.”

Område 2: Påverkan på det egna arbetssättet och elevers lärande
Analysen av fokusgruppintervjuerna visar att det finns tendenser som tydligt pekar på att det under
programmets gång har skett en ökning av respondenternas kunskap kring digitalisering och hur det
kan integreras i det dagliga arbetet. För många pedagoger har medverkan i programmet handlat om
att hitta sätt att använda redan befintlig kunskap och omvandla den i praktiskt arbete. Majoriteten av
respondenterna resonerar kring vad medverkan i programmet har tillfört, hur de kan omsätta det i
undervisningssituationen och att de kan se att detta påverkar elevernas inlärningsförmåga.
Resultaten pekar också mot att det i större utsträckning är respondenter som inte hade kommit så
långt i arbetet med digitalisering innan programmet som har fått mest av det. Respondenter som
hade kommit långt i arbetet med digitalisering, menar att de har fått bekräftat att de är på rätt väg,
att de har fått ännu fler verktyg att prova och ett bredare nätverk, samt fler intresserade pedagoger
att diskutera med.
Många respondenter anser att de har fått en större förståelse för komplexiteten kring digitalisering i
skolan och att det inte handlar om ”hårdvaran”, något som många vittnar om att de fokuserade på i
början av programmet. Pedagogerna har gjort en resa under tre år och gått från att prata om trasiga
plattor och datorer, avsaknad av fungerande nätverk, administration kring tekniken osv. till att prata
mer om källkritik, bedömning, problemlösning. Programmet har anpassats för att pedagogerna ska
kunna integrera digitalisering i den redan pågående dagliga undervisningen.
Respondenterna anser också att flödet av information har varit väldigt bra trots att Google+plattformen upplevdes som rörig, eftersom den ändå har fungerat som en källa för att hämta
information, inspiration och att hålla sig ajour kring viktiga frågor som rör digitalisering i skolan.
Under de senaste tre åren har det skett en del förändringar på nationell nivå kring frågan som bland
annat har resulterat i en IT-strategi för skolan och ett förtydligande i Lgr 11 kring hur digitalisering
kan integreras olika ämnen. Detta har som respondenternas uttrycker det gett en skjuts åt frågan
lokalt också eftersom det finns tydliga påbud uppifrån att detta är ett prioriterat område, som måste
ta tid och kräver resurser.
Samtidigt vittnar några respondenter också om att programmet har skapat en polarisering mellan de
pedagoger som medverkat och de som inte medverkat i programmet. Respondenter menar att de
stundtals har upplevt sig som en ”priviligierad” grupp av pedagoger som är med i ett program och att
andra pedagoger på skolan har sett att ”digitalisering” är deras grej. På vissa skolor har skolledningen
arbetet med detta genom att skolledaren har varit engagerad, driven och aktivt deltagande i
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programmet och lyft innehållet i programmet till hela kollegiet. Där detta har saknats har enskilda
pedagoger försökt att sprida innehållet mer eller mindre framgångsrikt inom sina arbetslag.
Nedanstående citat visar en bild av hur respondenterna ser på sin medverkan i programmet:
”jag säger att aldrig att jag ingår i ett Ifous-program, det finns inget mervärde i det, men jag delar
gärna med mig om någon frågar hur jag arbetar. Vi arbetar inte med arbetslag så det finns inget
naturligt sätt för mig att berätta hur jag arbetar.”
Nästan samtliga respondenter anser att deras medverkan i programmet har påverkat deras elever
och i synnerhet under det senaste året. Respondenterna ser att elevers motivation, intresse och
engagemang ökar när digitalisering blir ett naturligt inslag i undervisningen. Det intressanta är att
respondenterna också för ett resonemang kring deras ”ansvar” som pedagoger att introducera
användningen av digitala hjälpmedel i undervisningen och skapa ett relevant innehåll för eleverna.
Respondenterna menar att elevernas motivation ökar temporärt vid införande av ett nytt verktyg, för
att motivationen ska vara hållbar över tid, kräver det en genomtänkt och strukturerad användning av
digitala verktyg i undervisningen. Respondenterna menar också att digitalisering ökar möjligheterna
att individualisera undervisningen och att anpassa innehållet till elevers förmågor och färdigheter.
Undervisningen kan anpassas till elever som har svårigheter och behöver extra tid och stöd, likaväl
som till elever som behöver mer utmaning. Respondenter menar att de genom medverkan i
programmet har blivit allt mer stärkta att våga ”prova” att använda digitalisering i undervisningen för
att just möta individuella behov hos eleverna. Samtidigt vittnar många respondenter om att det är
planering, genomförande och uppföljning som är det viktigaste och att medvetet använda ett digitalt
hjälpmedel när det är lämpligt tillför en extra dimension till undervisningen och elevers inlärning.

Område 3. Spridning av lärdomar och skapande av en gemensam riktning för hela skolans arbete
Ett av målen med Ifous-programmet är att skapa en plattform på varje skola och i varje kommun för
att arbeta med digitalisering. Det finns ingen tydlig definition av vad som menas med plattform vilket
betyder att varje skola/kommun har gjort en egen tolkning. Det som framkommer under
fokusgruppintervjuerna är att några skolor redan innan programmet hade en uppbyggd ”delakultur”
där pedagogerna hade ett utbrett samarbete och utarbetade metoder för att dela med sig av
kunskap och erfarenhet från olika typer av insatser. Dessa skolor upplever att de har haft en naturlig
ingång till att prata om digitalisering med andra pedagoger och att på det sättet sprida kunskap och
lärdomar från programmet. Det är även på dessa skolor som det finns en mer stringent och tydligare
vision med digitalisering och en sammanhållen bild av hela skolans ansvar att arbeta med
digitalisering och inte enbart ”eldsjälarnas”. På skolor som inte har samma struktur från början har
det varit svårare att nå ut och involvera andra i det utvecklingsarbete som digitalisering medför. Det
är framför allt på dessa skolor som pedagogerna upplever att de har arbetat i öar och att det inte
finns en gemensam riktning för alla pedagoger att arbeta efter. Det är också på dessa skolor som
pedagogerna i större utsträckning upplever att kollegiet inte har visat lika stort intresse för deras
kompetens och erfarenhet. Många respondenter menar att programmet har tydliggjort och
konkretiserat hur skolorna kan arbeta med digitalisering, vilket ansvar som vilar på skolledarna och
att det långsiktiga och visionära arbetet med att digitalisera skolan måste ligga nära
kärnverksamheten. Detta menar många är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och
engagerade skolledare som själva ser och förstår vinsten med digitalisering. De allra flesta
respondenter anser att de på olika sätt har spridit lärdomarna från programmet, men huruvida det
kommer att leva vidare efter programmets slut och i vilken omfattning är svårt att uttala sig om.
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Kapitel 6. Slutsatser
Nedan kommer vi att lyfta fram några av de övergripande tendenser som framkommit under året.
Det ska poängteras att både enkäten och fokusgrupperna ger en förhållandevis entydig och
överlappande bild av programmet vilket i sin tur gör att de slutsatser som vi drar kan betecknas som
väl avvägda. Däremot, givet att årsrapporten omfattar det sista året av Ifous digitaliseringsprogram,
ges inga rekommendationer.
Kontinuerlig progression
Ifous FoU-program Digitalisering i skolan har spänt över tre år. Initialt har flertalet respondenter i
enkäter, fokusgrupper osv vittnat om ett program som präglades av otydlighet kring organisation och
innehåll och förväntningar. Programmet som helhet har också antagit en fastare form under de två
senaste åren. Under de två senare åren av programmet har deltagarna framhållit att innehållet
framför allt i form av lärloopar blivit mer klassrumsnära och därmed mer användbart i det dagliga
arbetet för deltagande pedagoger.
Fortfarande finns det spår av den initiala otydligheten kring programmet som återkommer i form av
fortsatt osäkerhet kring följeforskarnas roll, klokrådets arbete, möjligheten till feedback på
blogginlägg. Det visar sig till exempel i resultaten av enkätfrågan, i vilken utsträckning olika moment
bidragit till måluppfyllelse. Tyvärr är det en situation som är svår att rätta till, inte minst eftersom
programmet utgör en liten del av deltagarnas vardag och kontaktytorna och tillgången till
kontaktytor för att bringa klarhet i otydlighet är begränsade. Detta visar inte minst hur viktigt det är
att det finns enkel och genomtänkt information och instruktioner från Ifous men att det också finns
beredskap att ta tillvara på lärdomarna och erfarenheterna som kan spridas i varje kommun.
Olika påverkan på olika grupper av deltagare
Deltagarna i programmet har varit en heterogen grupp vad gäller tidigare erfarenhet av
digitaliserings och IKT i undervisningen. Vissa har anmält intresse att delta medan andra har blivit
ombedda att delta. Tillsammans innebär det att olika grupper beskriver påverkan av programmet på
olika sätt. De deltagare som beskriver att de har arbetat med IKT i undervisningen sedan tidigare
anser inte att programmet har gett dem nya kunskaper men däremot visat på ett nytt sätt att
använda redan befintlig kunskap i undervisningen. Ifous har för dessa respondenter skapat ett
incitament och ett utrymme att praktisera kunskap i olika undervisningssituationer. Den andra
gruppen av deltagare anser att de har fått nya kunskaper som de inte tidigare har haft och som de
sedan har blivit motiverade att använda i undervisningssituationer. Det förefaller dock som om
denna grupp av deltagare har haft en större utmaning att komma in i programmet, inte minst på
grund av de första lärlooparna som uppfattades som komplexa och långt ifrån deras dagliga arbete.
Programmet har gett utrymme för samarbete över gymnasieprogram- och ämnesgränser.
Spridning med vissa förhinder
Spridning av resultat och erfarenheter är en av de grundläggande delarna i den här typen av program
men innebär ofta en utmaning. I samtal kring spridning är frågorna vad, varför och hur centrala. Vad
som ska spridas är utgångspunkten, ju mer konkreta case och verktyg som utvecklas desto enklare är
det att sprida vidare. Det visar inte minst det faktum att flera av deltagarna framhåller lärloopen
kring källkritik som något konkret som har spridits till kollegor både i formella och informella forum.
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Däremot är det svårare att sprida den kultur som byggs upp - nämligen att våga vara modig, att våga
göra fel.
Hur spridningen går till skiljer sig mellan de olika skolorna och de olika kommunerna men framför allt
handlar det om att deltagare har samtalat med kollegor, ofta informellt. Flera kommuner önskar att
de hade en bättre beredskap och struktur i kommunen för att på ett organiserat sätt sprida
kunskaper från olika former av kompetensutvecklingsinsatser medan andra framhåller att
kommunen eller skolan har en god ”delakultur” som möjliggör spridning. Det innebär att
kommuner/skolor behöver fokusera på innehållet i spridningen men framför allt på vilken
organisation kommuner/skolor har för att kunna facilitera en spridning. Saknas en sådan organisation
kanske det antingen behöver vara ett krav för deltagande eller ett moment under FoU-programmet.
Skolledare och förvaltningens roll och medverkan
Digitaliseringsprogrammet har innehållit tre olika spår, ett spår för förvaltningsdeltagare, ett spår för
skolledare och ett spår för pedagoger. Under programmets gång har det framförallt varit inom
pedagogspåret som effekterna av deltagandet har varit tydligast. Det kan dels bottna i att målen har
varit enklast att bryta ned och omvandla i faktiskt och konkret innehåll vad gäller denna målgrupp.
Det kan också handla om en omedveten förskjutning i prioriteringar givet att pedagogerna är den
grupp som varit talrikast och vars kommentarer kanske framförts mest frekvent och tagits mest
hänsyn till. En ytterligare faktor är att det varit stor omsättning av skolledare, vilket inneburit att
skolledare har övertagit medverkan i programmet men själva inte aktivt valt eller prioriterat en sådan
medverkan. Det finns också anledning att fundera på om programmet hade kunnat utveckla
skolledarspåret på ett tydligare sätt för att erbjuda skolledare att medverka med utgångpunkt i
styrning och ledning av skolans digitalisering. Som nämnt har programmets primära målgrupp varit
pedagoger vilket troligtvis har påverkat skolledarnas medverkan.
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Inledning
Kunskap och förmåga att använda digitala verktyg och medier på ett kreativt, kritiskt och
ansvarsfullt sätt blir allt viktigare för att kunna delta aktivt i samhällslivet, få utöva och åtnjuta
våra mänskliga rättigheter och ta del av det stöd och den service som det offentliga ansvarar
för. Lika viktigt är det för oss som konsumenter, företagare och myndighetsutövare – i vårt
arbete och på fritiden. Digital kompetens är således en nyckelkompetens som samtliga barn och
ungdomar måste lära sig under sin skolgång.
Detta analysstöd ska fungera som ett praktiskt verktyg för de skolor som närmare vill följa upp
utvecklingen av elevernas digitala kompetens. Det bygger på den referensram för utveckling
och utvärdering av digital kompetens som har tagits fram av Institute for Prospective
Technological Studies inom Europakommissionens gemensamma forskningscentrum (Joint
Research Centre). Referensramen har vidareutvecklats och anpassats till svenska förhållanden
samt gjorts mer användarvänlig av utvärderarna av FoU-programmet Ifous FoU-program
Digitalisering i Skolan som en del av programmet.
Analysstödet bör ses som ett fördjupande komplement till den självskattning som kan göras
utifrån SKL:s LIKA verktyg och som en del av Skolverkets utvärdering av IT-användning i
skolan. Detta analysstöd riktar sig direkt till eleverna och ligger på en mer detaljerad och mer
praktisk nivå. Förutom dess funktion som ett uppföljnings- och utvecklingsverktyg kan
analysstödet också användas som utgångspunkt för lärande diskussioner med elever där de olika
digitala kompetensområdena kan fördjupas. De olika områdena kan också lyftas av lärare,
arbetslag och skolor i relation till olika ämnesområden, läroplaner och kunskapskrav.
Stödet är tänkt att användas under grundskolans senare år och på gymnasiet. Frågeställningar
som lyfts är dock mycket aktuella för lärande diskussioner med elever i lägre åldrar liksom i
samtal med elevernas vårdnadshavare.
Analysstödet är indelat i följande delar:
1. Varför är digital kompentens en viktig del av uppfyllandet av barnkonventionen?
2. Vad är digital kompetens, vilka kompetensområden innehåller begreppet?
3. Varför kartlägga elevers digitala kompetens?
4. Metoder för att kartlägga elevers digitala kompetens
5. Frågor till eleverna för att kartlägga digital kompetens

1. Digital kompetens, styrdokument
Det är svårt att klara sig i samhället idag utan att kunna använda sig av olika digitala enheter.
Media används i arbete, studier och privat. Detta innebär i sin tur att digital kompetens har blivit
en central del av den kompetens som varje elev måste lära sig under sin utbildning. Skolan har
idag ansvaret för att varje elev efter sin grundskoleutbildning kan använda aktuell teknik som
verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Elever ska kunna
använda modern teknik som ett såväl digitala som andra verktyg och medier för
kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation,
skapande och lärande.(Lgr 11, kap2.)
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har ansvar för att vidareutveckla dessa kunskaper, i
enlighet med läroplanerna för gymnasieskolan (2011) och vuxenutbildningen (2012). På samma
sätt har förskolan ett ansvar att skapa en grund för en digital kompentens genom att använda
multimedia och informationsteknik i såväl skapande processer som i tillämpning (Läroplan for
förskolan Lpfö 98 rev. 2010).
Barnkonventionen kommer från och med 2017 att bli direkt tillämplig som svensk lag, vilket
innebär att både skollagen och läroplanen kan komma att ställas i relation till barnkonventionen.
Konventionen, som tydliggör vilka mänskliga rättigheter barn och ungdomar är förstås redan
juridiskt bindande för Sverige, men från och med 2017 kommer konventionen alltså att kunna
åberopas direkt. Detta innebär att det blir än tydligare vad barnkonventionen för med sig för
ansvar för det offentliga i allmänhet, och skolan i synnerhet. Centrala delar som har särskild
relevans för utvecklingen av barns och ungdomars digitala kompetens är artiklarna 2, 3, 12, 13,
14, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 34 och 36.
Enligt artikel 2 ska alla barn och ungdomar ha samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Skolan har i sammanhanget ansvar för att barn och ungdomar får likvärdig utbildning utan
åtskillnad av något slag. Artikel 3 klargör att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid
alla beslut som rör dem.1 Varje barn och ungdom har också rätt att uttrycka sin mening och
höras i alla frågor som rör dem.2 Barn har, liksom vuxna, rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka
och uttrycka sina åsikter, söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift
eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer 3. Varje barn
har också rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Varje barn har rätt att få tillgång
till information via till exempel internet, radio och tv.4 Varje barn har rätt till utbildning och
skolan ska hjälpa barn och ungdomar att utveckla sina fulla möjligheter i fråga om personlighet,
anlag och fysisk och psykisk förmåga. Utbildningen som skolan ger ska också utveckla barns
1 Barnkonventionen, artikel 3
2 Barnkonventionen, artikel 12
3
Barnkonventionen, artikel 13
4
Barnkonventionen, artikel 17

och ungdomars respekt för de mänskliga rättigheterna samt förbereda dem för ett ansvarsfullt
liv i ett fritt samhälle.5 Enligt artikel 31 har barn och ungdomar också rätt att fritt delta i kulturell
och konstnärlig verksamhet samt rekreations- och fritidsverksamhet.
Barn och ungdomar har rätt att slippa ingripanden i sitt privat- och familjeliv samt sin
korrespondens. De har också rätt att slippa ryktesspridning och kränkningar av deras person.
Barnet har rätt till skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.6 Barn och ungdomar har också
rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot alla övriga former av utnyttjande.7
Idag har samtliga rättigheter en digital dimension. På vilket sätt garanteras barn och ungdomar
likvärdig utveckling av sin digitala kompetens? Hur utvecklar skolorna sin egen och barnens
kompetens så att barnets bästa alltid kommer i första rummet? Hur kan digitala medier och
verktyg användas för att barn och ungdomar ska kunna utöva rättigheter som yttrandefrihet,
tankefrihet och rätt till information? På vilka sätt garanterar vi att barn och ungdomar inte
kränks och/eller utnyttjas på nätet och olika digitala forum? Hur kan barn och ungdomar
utveckla sina skapande förmågor genom användandet av digitala medier? Hur kan skolan
använda sig av digitala medier och redskap för att stödja barns och ungdomars utveckling av
sina fulla potential? Hur kan digitala medier användas för att utveckla barns och ungdomars
respekt för de mänskliga rättigheterna och utveckla deras förmåga att ta ansvar?

5

Barnkonventionen, artiklarna 28 och 29.
Barnkonventionen, artikel 16.
7
Barnkonventionen, artiklarna 34 och 36.
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2. Vad menas med begreppet digital kompetens?
Begreppet digital kompetens är sammansatt av flera olika kompetensområden som samtliga är
nödvändiga för att kunna navigera med skicklighet och säkerhet i en alltmer digital verklighet.
Detta analysstöd grundar sig främst på EU:s ramverk för digital kompetens8, men förhåller sig
också till Skolverkets förslag till nationella IT-strategier för skolväsendet9 samt
Digitaliseringskommissionens definitioner av digital kompetens.10 Begreppet kompetens
definieras som summan av en specifik elevs kunskap (knowledge), färdighet (skill) och
förhållningssätt (attitude). Digitaliseringskommissionen definierar digital kompetens som att en
person ”är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den
digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv.” Kommissionens delade upp kompetensen
i:
•
•

kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera
digitalt;
färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster;

•

förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället
med dess möjligheter och risker;

•

motivation att delta i utvecklingen.11

EU-parlamentet och Europeiska rådet12 antog 2006 en rekommendation om nyckelkompetenser
för ett livslångt lärande.13 Genom denna rekommendation erkändes digital kompetens som en
av totalt åtta förmågor ansågs avgörande för ett livslångt lärande14. Digital kompetens kan
definieras här som förmågan att självständigt, kritiskt och kreativt använda sig av informationsoch kommunikationsteknologi (IKT) för att nå uppställda mål kopplade till arbete,
anställbarhet, inlärning, fritid, integration och/eller samhällsdeltagande. Digital kompetens lyfts
också som en tvärande förmåga som ger individen möjlighet att förvärva andra
nyckelkompetenser (t ex inom språk, matematik, lärande, kultur).

8

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet, Dnr U2015/04666/S
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Gör Sverige i framtiden- digital kompetens, SOU 2015:28
11
https://digitaliseringskommissionen.se/wp-content/uploads/2015/03/SOU-2015_28_Webb.pdf sid 102 - 103
(hämtad 2016-05-24)
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EU:s råd bestående av statscheferna för samtliga medlemsländer (European Council), ej att förväxla med den
fristående internationella organisationen Europarådet (Council of Europe).
13
Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande, 18 december
2006, (2006/962/EG), tillgänglig på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090
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Grundkompetenserna är: 1) förmåga att kommunicera på modersmålet; 2) förmåga att kommunicera på
främmande språk; 3) matematikkunskap samt och grundläggande naturvetenskapligt och tekniskt kunnande; 4)
digital kompetens; 5) kunskap om hur lärande sker (att lära om lära); 6) förmågor att delta i samhällslivet,
sociala och medborgerliga sammanhang; 7) förmåga att ta initiativ och driva skeenden (entreprenöriella
förmågor); samt 8) kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
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För att vidareutveckla området digital kompetens gav EU:s avdelning (generaldirektorat) för
utbildning och kultur IPTS (Institute for Prospective Technological Studies) 15 i uppdrag att ta
fram en gemensam referensram för att just utveckla och mäta digital kompetens. Denna
referensram presenterades 2013 i rapporten ”DIGCOMP: A Framework for Developing and
Understanding Digital Competence in Europé”.16 Referensramen innehåller definitioner av
sammanlagt 21 olika förmågor uppdelade på fem områden och tre kompetensnivåer. De fem
digitala kompetensområdena är:
1. Information: att ha förmåga att identifiera, hitta, hämta, lagra, organisera och
analysera digital information, bedöma dess tillförlitlighet, relevans och dess
bakomliggande syfte.
2. Kommunikation: att ha förmåga att kommunicera i digitala miljöer, dela resurser
genom online-verktyg, koppla upp sig till andra användare och samarbeta via digitala
verktyg, interagera med och delta i grupper och nätverk över gränser.
3. Skapa innehåll: att ha förmåga att skapa och redigera nytt innehåll (såväl
ordbehandling som bilder och video); att integrera och vidareutveckla redan
existerande kunskap och innehåll; att utveckla olika skapande uttryck,
mediaproduktion och programmering; samt att hantera och tillämpa immateriella
rättigheter och licenser.
4. Säkerhet: att ha förmåga att skydda personlig information och data, att skapa digitala
identitetsskydd, att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder, samt att garantera säker och
hållbar IKT-användning.
5. Problemlösning: att ha förmåga att identifiera digitala behov och tillgängliga resurser,
att fatta välgrundade beslut om de digitala verktyg som bäst uppnår ett givet syfte, att
lösa problem genom digitala medel, kreativt använda tillgänglig IKT, lösa tekniska
problem, samt att uppdatera sin egen och andras kompetens.
Den EU-gemensamma referensramen kan ses som ett förtydligande och en breddning av den
definition av digital kompetens som Skolverket och Digitaliseringskommissionen använder.
Ramverket innehåller också en självbedömningsmatris som kan användas för att tydliggöra
olika slags digital kompetens och olika kompetensnivåer. Denna matris kan ge en bra
utgångspunkt för ett fortsatt arbete med digital kompetens. Detta analysstöd har ambitionen att
förenkla och tillgängliggöra den omfattande självbedömningsmatrisen, så att den ska kunna
användas i direkt samspel med eleverna.
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Analysera och bearbeta information
Det är nödvändigt att kunna använda sig av den information som finns tillgänglig genom olika
digitala medier. Idag är tillgängligheten av information av olika slag sällan utmaningen utan det
viktiga är att kunna hämta, lagra, organisera och analysera digital information, bedöma dess
tillförlitlighet, relevans och dess bakomliggande syfte.
Det handlar om elevens förmåga att söka information, hitta fakta och korrekta källor. Förmågan
att kunna utvärdera/bedöma/analysera den information vi hittar är lika central som förmågan
att hitta informationen. I dagens samhälle där olika former av IT-lösningar är en naturlig del av
vår vardag har kompetensen att kunna sortera, hantera och lagra information för framtida bruk
blivit allt viktigare.

Kommunikation
En stor del av en människas digitala kompetens är just förmågan att kunna interagera med andra
människor med hjälp av digitala hjälpmedel. Det kan vara något så enkelt som att kunna dela
med sig av information via digitala medier samt att kunna förmedla och erhålla kunskap från
andra. Idag sker samarbete/samverkan allt oftare genom digitala kanaler. Detta ställer krav på
kunskap och förståelse för ”nätetiketten” i olika kommunikationsforum. Det är rimligt att anta
att detta betyder att elever bör ha kunskap om ”normer” och ”regler” i olika digitala
sammanhang och hur hen kan agera i virtuella och ”online” interaktioner. Elever bör även vara
medvetna om faror, de själva och andra kan utsättas för samt veta hur de ska hantera mobbning
som sker över internet. Detta innebär att elever bör vara medvetna om deras digitala identiteter.
Idag ställs krav på att använda flera digitala identiteter i olika forum såsom Facebook, Instagram
och en eventuell lärplattform elevens skola valt att använda. Elever bör ha kunskap för att kunna
skydda sin digitala identitet och kunna hantera den ofta stora mängd av information och data
som de producerar på ett säkert och genomtänkt sätt.

Skapa innehåll
Det blir allt viktigare att vara kreativ och kunna uttrycka sig via olika former av digitala medier
och med digitala enheter för att nå ut med information. Det kan vara något så enkelt som att
kunna skriva en text eller att skapa en tabell till att kunna utrycka sig via film, bild och ljud och
att kunna integrera med andra under till exempel en presentation. Förmågan att kunna
vidareutveckla och förädla ett multimedialt innehåll som antingen är skapat av någon annan
eller en själv är lika viktigt som att skapa något nytt. Detta innebär att elever bör ha
grundläggande kunskaper om till exempel copyright lagar, hur de kan erhålla till exempel
licenser för en programvara/applikation men även ha en förståelse för intellektuellt ägande och
dess betydelse för dagens samhälle.
Det blir allt viktigare att kunna använda olika former av program/applikationer men också att
genom kunskap om programmering kunna anpassa program och applikationer för egna behov.

Säkerhet
I en värld där en allt större del av våra liv är tätt sammankopplat med olika digitala kanaler blir
säkerhetsfrågan allt mer central. Kunskap om hur man skyddar personliga data från till exempel
bedrägerier men också att kunna skydda fysiska enheter såsom mobiltelefon och dator blir allt
viktigare. Exempelvis genom antivirusprogram och lösenord för både enheter och olika former
av digitala konton.
Många unga människor spenderar allt mer tid i olika digitala forum och använder allt fler
fysiska enheter. Detta påverkar både den fysiska och psykiska hälsan. Kunskap om att digitala
medier och enheter kan påverka vår hälsa både negativt och positivt är idag en viktig del av vår
digitala kompetens. Kunskap om hur användning av digital teknik påverkar miljön är en viktig
del av en digital kompetens.

Problemlösning
Problemlösning har varit och tros bli ännu viktigare kompetens för framtiden dvs. att kunna
använda digital teknik för att lösa olika samhällsproblem. Det handlar både om att lösa olika
former av tekniska problem och att ha förmågan att kunna matcha tekniska lösningar till olika
problem. Digital kompetens handlar idag också om att kunna vara kreativ i sitt användande av
digital teknik för att skapa ny kunskap och lösa olika former av problem till exempel genom att
använda media för att visualisera ett problem.

3. Varför kartlägga elevers digitala kompetens?
Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja vilka
kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande
och ta ansvar.17
Ett systematiskt kvalitetsarbete bygger på att det ständigt genomförs utvärderingar för att kunna
fatta beslut som grundar sig på vetenskaplig grund. Att involvera eleverna i bedömningen av
lärandet, bidrar till att eleverna bättre förstår målen för lärandet och sitt eget ansvar för hur det
går för dem i skolan. Det rustar också eleverna till att bli kompetenta medbedömare av
undervisningen i stort. Elevernas medverkan i skolans självvärdering är ett redskap, kanske rent
av en förutsättning, för att eleverna ska kunna ta ansvar och få inflytande i frågor som dagligen
berör dem själva.
För att arbeta systematiskt med digitalisering i skolan är en av förutsättningarna att kartlägga
elevers digitala kompetens. Förståelse, kunskap och samsyn mellan elever, pedagoger och
skolledning kring nuläget är en förutsättning för att möta elevers och verksamhetens behov för
att fortsätta att rusta elever med digital kompetens.
I Skolverkets utvärdering av IT-användning i skolan uppger ungefär en fjärdedel av rektorerna
i grund- och gymnasieskola att de använder ett självvärderingssystem. Skillnaden är stora
mellan kommunala och fristående verksamheter. Ungefär tre av tio kommunala skolor och en
av tio fristående uppger att de använder ett självvärderingssystem. 18 Inför utvecklingen av
föreliggande analysstöd bad vi representanter från de deltagande kommunerna i FoUprogrammet att skicka oss underlag på hur de utvärderar digitala kompetenser. Det blev tydligt
att det finns ett stort behov av att utveckla ett enkelt och lättillgängligt analysstöd för att följa
upp elevers digitala kompetens och att i mycket större utsträckning involvera eleverna i
uppföljningen av IT-användning och digitalisering i skolan.
Elevers digitala kompetens bör ställas i relation till nationella mål som anges både i skollagen
och läroplanen. Utvecklingsarbete bör också kopplas till de förutsättningarna som varje enskild
huvudman har till exempel, lärargruppen, fysiska förutsättningar och tidigare arbeten med
digital kompetens.
Grundskolan har idag uppdrag att förbereda för att leva och verka samhället och tar hänsyn till
att vi idag lever i en värld i snabb förändring och med ett stort informationsflöde. Det utrycks
även tydligt i målen för grundskolan att grundskolan har i uppdrag att tillgodose att eleverna
kan använda modern teknik.
”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och
en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny
kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att
kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ”19
17
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Gymnasieskolan delar Grundskolans uppdrag att förbereda sina elever för ett framtida samhälls
och arbetsliv. Det handlar återigen till stor del om att kunna orientera sig i det allt större flödet
av information.
Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem
för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper
som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av. Eleverna ska
också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb
förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför
viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse
konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka
och arbeta20.
Idag är mycket av vårt privatliv, yrkesliv och samhällsliv digitaliserad. För att förbereda
eleverna för en framtid krävs idag att utbildningsväsendet utbildar eleverna i att leva och verka
i en digital värld. Det innebär att digital kompetens inte kan ses som ett särintresse. Det fastslås
i ett delbetänkande från digitaliseringskommissionen att:
“Redan i dag genomsyrar it stora delar av vårt samhälle, en utveckling som kommer att
fortsätta. För att kunna verka och fungera i dagens och framtidens samhälle behövs både en
förmåga att hantera digitala verktyg och en mer teoretisk förståelse för vad det digitala är och
vad som krävs där. Med hjälp av it kan svensk skola och undervisning öka verksamhetens
innovativa förmåga och kvalitet i att förmedla relevanta kunskaper till dagens och
morgondagens ungdomar.”21
Det innebär att de förmågor som definieras i läroplanen bör även bedömas i en digital kontext
digitala förmågor bör inte ses som något som bedöms i enskilda ämnen eller specifika projekt
utan det bör finnas en tydlig koppling mellan utbildningens ordinarie verksamhet och arbete i
en digital kontext. Genom att utgå från de centrala områden vi lyfter fram i analysstödet kan du
redan idag koppla förmågor såsom kommunikation, problemlösning och bearbeta och analysera
information till kursplanerna i olika ämnen. Till exempel lyfter kursplanen i samhällskunskap
fram i kunskapskraven för årskurs nio att eleverna skall:
”Eleverna kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett huvudsak
fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans”
Samma skrivningar återkommer i kursplanen för samhällskunskap 1b från gymnasiet:
”I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka
information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras
relevans och trovärdighet”
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Kommunikation i både skriftlig och muntlig form återkommer i flera kursplaner i grundskolan
exempelvis i kunskapskraven för ämnet svenska årskurs nio samt samhällskunskap:
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak
fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i
samhällskunskap i olika presentationsformer.
Problemlösning som lyfts fram i analysstödet återfinns i både grundskolans och
gymnasieskolans kursplaner. Detta gäller även att skapa innehåll med hjälp av digitala redskap
och applikationer. Att producera olika former av text, bild och film ingår idag i de flesta ämnen
vilken skapar en möjlighet att arbeta med att utveckla elevernas digitala kompetens samtidigt
som det finns möjligheter att arbeta med centralt innehåll och kunskapskrav i olika ämnen.
Det finns även utryckt direkt i målen för grundskolan att eleverna skall kunna använda sig av
modern teknik i sitt kunskapssökande, lärande, kommunikation och skapande 22. Samma
kunskapsuppdrag återfinns för gymnasieskolan23. Både Grundskola och gymnasium har idag
ett direkt uppdrag att ge eleverna tillräcklig digital kompetens vilket sammanfattas i läroplanens
mål och riktlinjer. Det är dock av större vikt att utbildningsväsendet anammar det indirekta
uppdrag som lyfts fram i både grundskolans och gymnasiets värdegrund. Utbildningsväsendets
uppdrag är att förbereda unga människor för ett liv som samhällsmedborgare, privatpersoner
och yrkesarbetande. Det är tydligt att detta kräver att du idag besitter en digital kompetens. Ett
arbete med att utveckla elevernas digitala kompetens bör idag utgå delvis från de förmågor och
centrala innehåll som definierats i de olika ämnenas kursplaner delvis sker i en digital kontext.
Idag sker en stor del av det liv som utbildningsväsendet enligt läroplanen har i uppdrag att
förbereda i olika digitala sammanhang. Eftersom det inte är troligt att digitala hjälpmedel och
applikationer kommer bli mindre viktiga i framtiden är det ett av utbildningsväsendets mest
centrala uppdrag att ge eleverna en digital kompetens och därmed arbeta med hela läroplanen.
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4. Metoder för att kartlägga elevers digitala kompetens
Idag bedöms kunskap och kompetens på flera olika sätt i utbildningsväsendet och bedömning
är en kärnverksamhet för utbildningsväsendet. Att skapa en nulägesbeskrivning inför ett
utvecklingsarbete med digitalkompetens eller utvärdera redan gjorda insatser kräver ett
systematiskt arbete. Arbetet med att utvärdera digital kompetens är komplext och metodval och
genomförande påverkas av möjligheter, historik och kunskaper hos huvudmannen. Detta
kapitel lyfter fram olika möjligheter att gå vidare med arbetet.
En enkätundersökning är ett effektivt sätt att snabbt samla in data. En enkät administreras snabbt
och når ut till fler respondenter på kortare tid. Det ger även utrymme för respondenterna att
avsätta tid efter eget schema. Enkätundersökningar har generellt sett problem vad gäller bortfall.
Ett större bortfall ifrågasätter resultatets representativitet. Trots risker med bortfallet tror vi att
det finns ett värde i att genomföra en enkätundersökning med förhoppning om att
utbildningsanordnarna skall kunna se mönster, problemområden och skapa ett underlag för
framtida utvecklingsarbete. Enkäter riktade till elever kan ibland vara missvisande då abstrakta
och komplexa begrepp kan ha en annan betydelse för elever än vuxna. Exempel på sådana
begrepp kan i detta fall vara kreativitet, informationshantering och säkerhet. Ungdomar kan
ibland tolka dessa begrepp annorlunda än vuxna som analyserar svaren och detta kan leda till
att resultatet kan bli missvisande. Därför är det viktigt att komplettera den kvantitativa studien
med en kvalitativ studier och diskutera resultat av en undersökning tillsammans med eleverna
för att skapa samsyn och gemensam förståelse.
Det finns idag flera verktyg som med framgång kan användas vid en enkätstudie för att
sammanställa och tolka resultatet. Idag genomför de flesta utbildningsanordnare flertalet
enkäter under ett år. En undersökning av elevernas digitala kompetens bör integreras i redan
befintliga undersökningar i syfte att få ett helhetsgrepp om det systematiska kvalitetsarbetet.
För att få en fördjupad förståelse för ett område är det nödvändigt att genomföra kvalitativa
studier. En metod som med fördel kan användas i klassrummet är fokusgrupper. Syftet med en
fokusgrupp är att få en samlad bild av hur elever resonerar kring digitala kompetenser, att knyta
detta till de målsättningar som finns i läroplanen och att börja rusta eleverna med diskussioner
om digitaliseringens betydelse för framtidens arbetsmarknad. Metoden innebär att flera elever
intervjuas samtidigt utifrån förutbestämda frågor och teman. Det är viktigt att eleverna är med
och formulerar teman och frågeområden för att skapa delaktighet och möjlighet till inflytande
på frågor som berör eleverna. Eleverna kan också turas om att vara intervjuare/samtalsledare
och på det sättet kan läraren få möjlighet att under tystnad observera vad eleverna lyfter fram.
Ytterligare ett sätt att genomföra kvalitativa studier är genom deltagande observationer.
Förslagsvis kan ett lärarlag/elevgrupp genomföra deltagande observationer under lektionstid.
Data insamlas i form av dagboksanteckningar över intryck, händelser och beteenden.
Efter genomförda fokusgrupper och observationer bör materialet analyseras och tolkas. Det är
viktigt att bland annat söka efter begrepp som ofta återkommer och bedöms vara viktiga i
sammanhanget. I det fortsatta analysarbetet framträder ofta mönster utifrån de kategorier som
använts och utifrån dessa mönster kan enkla generaliseringar ofta göras. Utifrån dessa enkla
generaliseringar kan arbetet med nulägesbeskrivningen fortlöpa och problem områden och
möjligheter framträder.

4. Förslag på frågor för kartläggning av elevers digitala kompetens
Frågeställningarna vi utgår ifrån har formulerats på uppdrag av EU-kommissionen och berör
digitala kompetenser inom de centrala områdena; att analysera och bearbeta information,
kommunikation, skapa innehåll, säkerhet och problemlösning24.
Vi har omformulerat och anpassat frågor samt kunskapsområden och färdigheter som lyfts fram
i EU:s ramverk för digital kompetens till svenska förhållanden och svenska ungdomar. Frågorna
är formulerade för att ge konkreta exempel och förtydliga vilka kunskaper och färdigheter som
kan utgöra en elevs digitala kompetens.
Frågorna kan användas både i en enkät men även som uppslagsteman för fokusgrupper och
deltagande observation. Frågorna är indelade i två kategorier där den första kategorin berör
grundläggande digitala kompetenser och kunskap som elever idag bör ha. Den andra kategorin
med frågor kan ställas för att bedöma om eleverna har en mer utvecklad digital kompetens inom
samma ämnesområde.
Det är viktigt att poängtera att frågorna i första hand bör användas som ett diskussionsunderlag
för att inte uppfattas som en pålaga och börda till den redan pressade situationen på många
skolor. Områdena och frågorna är tänkte att komplettera redan nu pågående arbeten med digital
kompetens och är inte i förstahand tänkta att använda i sin helhet.
De fem områden (att analysera och bearbeta information, kommunikation, skapa innehåll, säkerhet
och problemlösning) kan till exempel jämföras med kommunens/skolans IT strategi, för att
identifiera prioriterade områden. Detta kommer i sin tur att väcka nya frågeställningar och
diskussioner kring bortprioriterade områden och vilka orsaker det kan tänkas leda till. Det är
viktigt att göra en plan på vad skolan vill undersöka i första hand. Det kan till exempel vara
informationshantering och att identifiera hur elever söker, bedömer och hanterar information.
Redan här kan svaren skilja sig från klass till klass och medan vissa har grundläggande digitala
kompetenser kommer andra elever att ha väl utvecklade digitala kompetenser. Det intressanta
är att analysera orsaker till detta och att använda resultatet i de fortsatta diskussionerna kring
elevers digitala kompetenser.
En majoritet av frågorna är konstruerade för att eleverna ska svara utifrån en förutbestämd skala.
Det finns även ett fåtal frågor som besvaras med ett enkelt ja och nej. Det är fördelaktigt om
frågorna används som grund i en enkätundersökning anpassas till ett format som eleverna är
vana vid till exempel används i normala fall en skala på ett till fem bör även det användas i en
undersökning rörande elevernas digitala kompetens. Frågorna är tänkta som en inspiration att
använda i det redan pågående systematiskt kvalitetsarbete runt digital kompetens, digitalisering
och skolutveckling.
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INFORMATIONSHANTERING
InformationsSökning

Bedöma
information

GRUNDLÄGGANDE FÖRMÅGA

Jag vet att det finns olika sökmotorer såsom Google och
Yahoo.

MEDELHÖG FÖRMÅGA
Vid en informationssökning använder jag olika nyckelord för att
förfina sökningen.

Jag vet att olika sökmotorer kan ge olika sökresultat.

Jag använder den utökade sökfunktionen i en sökmotor vid
skolarbeten.

Jag kan hitta information på internet med hjälp av olika
sökmotorer.

Vid användning av Wikipedia använder jag ofta listan av referenser
för att gå vidare med min sökning.

Jag vet att det inte går att tro på all information på internet.

Jag använder flera källor och jämför dem med varandra för att
bedöma dess trovärdighet.

Jag vet inte alltid om jag kan lita på den information jag
hittar på internet. (

Jag utgår från mina kunskaper inom ett område och bedömer en
källas trovärdighet utifrån dessa.
Jag väljer bort källor när jag är osäker på källans ursprung.

Behandla
information

Jag vet hur jag ska spara texter och saker jag skriver på dator,
läsplatta eller mobil.

Jag använder så kallade molntjänster som Dropbox eller Google
docs, GAFE) för att spara mina filer.

Jag vet hur jag ska spara foton, bilder och video på dator,
läsplatta eller mobil.

När jag förlorat exempelvis filer och information vet jag hur jag ska
hitta eller återskapa dem.
Jag sorterar mina sparade filer i olika foldrar.

Jag kan enkelt hitta filer när jag har sparat dem.

KOMMUNIKATION

Interaktion genom
teknologi

GRUNDLÄGGANDE FÖRMÅGA

MEDELHÖG FÖRMÅGA

Jag kan ringar dem jag vill prata med på mobilen.

Jag anpassar valet av digital kommunikation till syftet

Jag skickar sms till dem jag vill få tag i.

Jag anpassar mitt medieval för digital kommunikation
efter behov

Jag skickar e-mail till dem jag vill få tag i.
Jag pratar med andra med olika chattar och appar.
Jag använder olika forum för att få svar på frågor som rör
skolarbete

Dela information och
innehåll via digitala
medier

Jag vet hur jag bifogar bilder, text eller andra filer till ett mail eller
ett sms.
Jag kan lägga upp bilder, text eller film på olika webbforum.

Deltagande i det digitala
samhällslivet

Jag använder olika webbsidor för att t.ex. få information om skolan,
gymnasieval, olika högskoleutbildningar och för jobbsökande.

Samarbete med andra
genom digitala medier

Jag arbetar med andra med hjälp av e-mail.

Vid behov kan jag använda till exempel ”Screen share”
med andra för att förenkla mina studier och
presentationer
Vid behov kan jag spela in kommunikation som sker i
digitala medier
Jag använder till olika webbplattformer för att dela
information.
Jag vet hur viktigt det är att kolla att jag laddar upp eller
bifogar rätt dokument vid inlämningar, ansökningar osv.
Jag använder olika former av plattformar för att
samarbeta och dela information med andra
Jag använder aktivt digitala och sociala medier för att få
svar på frågor till exempel inför gymnasievalet.
Jag använder mina olika digitala identiteter för att hitta
andra med samma intressen och frågor
Jag använder tjänster såsom Dropbox, iTunes U och
GAFE för skapa dokument inom ramen för skolarbeten
där jag bjuder in andra att redigera dokumenten och jag
får en notis vid eventuella ändringar

Nätetikett

Jag vet hur jag ska uppföra mig när jag använder olika digitala och
sociala medier.

Jag är medveten om att olika former av forum kräver
olika former av ”nätetikett”

Jag vet att jag kan prata på ett sätt med vänner på olika chattar,
appar och forum som inte passar när jag ska prata med personer jag
inte känner så bra.

Jag kan anpassa till olika former nätetikett vid behov.
Jag har strategier för att upptäcka opassande beteenden i
digitala sammanhang.
Jag är medveten om min skolas regler och värdegrund
för användandet av digitala medier och hjälpmedel under
min skolgång.

Digitala identiteter

Jag vet vad det innebär att jag har en digital identitet och vilka
risker och fördelar det kan medföra.

Jag är medveten om att jag kan ha flera digitala
identiteter
Jag anpassar vilken digital identitet jag använder till
behov och sammanhang
Jag är medveten om vilka digitala spår mina digitala
identiteter skapar online
Jag är medveten och hanterar mitt digitala rykte

SKAPA
INNEHÅLL

GRUNDLÄGGANDE FÖRMÅGA

MEDELHÖG FÖRMÅGA

Skapa digitalt
innehåll

Jag kan skriva olika texter med hjälp av ett ordbehandlingsprogram
såsom word och pages.

Jag kan använda olika former av plattformar för att skapa digitalt material

Jag kan göra diagram och tabeller med hjälp av ett kalkylprogram såsom
excel eller google sheets och använda det i undervisningen

Vid en presentation i skolan använder jag olika former av digitala
hjälpmedel i min presentation

Jag kan spela in ljudfiler som kan användas i undervisningen

Jag kan hantera olika former av filformat gällande film, ljud och bild

Jag kan spela in video och film som kan användas i undervisningen
Jag kan använda olika presentationsprogram såsom keynote eller
powerpoint i undervisningen
Utveckla digitalt
innehåll

Lagar och regler

Jag kan ändra och utveckla texter, bilder och filmer som andra har gjort.
Jag kan efter digitala kommentarer i en text från min lärare göra
förbättringar av texten.

Jag kan använda tidigare skapat material som till exempel text, bild och
film för att vidareutveckla ett material.
Jag kan slutföra skoluppgifter där jag länkar i texter till datakällor för att
skapa till exempel diagram som uppdateras.

Jag vet att de texter, bilder och andra filer jag använder tillhör dem som
har gjort dem, dvs. de har upphovsrätten till materialet.

Jag är medveten om till exempel ”creative commons” och andra öppna
licenser

Jag vet att det är olagligt att ladda ner upphovsrättsskyddat material utan
tillstånd.

Jag är medveten om att det finns olika licenser för till exempel utbildning
och arbetsplatser
Jag är medveten om vilka rättigheter jag har vid ett egen producerat
material

Programmering

Jag vet hur jag ändrar ett programs olika inställningar.

Jag kan använda olika typer av ”open source” program
Jag kan skriva kod

Jag vet hur jag hittar och använder mallar i ordbehandlingsprogram

Jag kan använda olika programmerings-språk
Jag förstår de bakomliggande funktionerna bakom ett program

PROBLEMLÖSNING

Att lösa tekniska problem

Att hitta rätt program och
applikationer för att lösa problem

GRUNDLÄGGANDE FÖRMÅGA

MEDELHÖG FÖRMÅGA

Jag kan ställa riktade frågor om hjälp när jag använder
nya program, enheter eller applikationer

Jag kan lösa de flesta tekniska problem som uppstår på
egen hand och kan felsöka mina digitala enheter

När något inte fungerar kan jag ställa rätt frågor till
support-funktionen för att få hjälp

Jag behöver endast support när jag konfronteras med nya
problem eller applikationer och program

Jag kan lösa enklare problem med hjälp av digitala
verktyg

Jag är medveten om teknisk utveckling och vilka nya
tekniska hjälpmedel som finns
Jag kan kritiskt utvärdera vilka tekniska lösningar och
hjälpmedel som bäst kan lösa mina problem
Jag använder de digitala hjälp-medel som bäst stödjer min
inlärning

Innovativt och kreativt
användande av digital teknik

Hur hanterar jag min egen digitala
kunskap

Jag kan använda enklare hjälpmedel för att skapa
kreativa inslag i min skolgång som till exempel ta bilder
med min smartphone för att stödja en presentation i
skolan

Jag kan ta del av innovativa processer med hjälp av digital
media
Jag samarbetar till exempel med andra med hjälp av till
exempel ”wikis” eller google docs och andra digitala
lösningar.

Jag är medveten om att det kan finnas bättre sätt att
använda digitala hjälpmedel till att stödja lärande

Jag är medveten hur jag lär mig att göra något nytt med
digital teknik

Jag är medveten om min begränsade kunskap rörande
digital teknik och media.

Jag uppdaterar ständigt mina digitala kunskaper och
färdigheter

SÄKERHET

GRUNDLÄGGANDE FÖRMÅGA

Att skydda sina digitala enheter

Jag använder antivirusprogram

MEDELHÖG FÖRMÅGA
Jag byter lösenord ofta

Jag förstår varför det behövs extra
säkerhetsprogram på skolans datorer eftersom
många personer kan använda samma datorer,
program och uppkopplingar

Jag använder olika lösenord till exempel i skolan och på andra konton
Jag vet hur jag skall agera om jag upptäcker att mina enheter är
infekterade av virus

Jag använder lösenord för att skydda min mobil,
läsplatta och/eller dator.
Att skydda mina personliga data

Jag vet att jag bara ska dela viss typ av
information om mig själv online

Jag ändrar ofta grundinställningar till en inställning med bättre skydd
för mina personliga digitala enheter

Jag är medveten om vilken personlig
information jag kan dela online till exempel via
sociala media

Jag är medveten om hur olika digitala aktörer samlar in data om mig
till exempel genom sociala media, sökmotorer och betalkort
Jag kontrollerar ofta mina säkerhetsinställningar och ser till att de är
uppdaterade

Min personliga hälsa

Jag är medveten om att det förekommer
mobbning över digitala media
Jag vet att man kan bli beroende av att använda
mobil och dator.

Jag är medveten om hur jag undviker hälsoproblem till exempel
genom att ha en korrekt ergonomisk arbetsplats
Jag har en bra balans mellan mitt ”online” liv och mitt ”offline” liv

Jag vet hur användandet av mobil och datorer
kan påverka hur jag mår.
Att skydda miljön

Jag använder energibesparande inställningar
och arbetssätt

Jag köper inte nya digitala enheter till exempel som mobiltelefoner på
grund av kamratpåverkan

Jag skriver inte ut digitalt material utan att vara
säker på att det är nödvändigt

Jag gör aktiva val digitala lösningar för att minska min miljöpåverkan.

