
Organisera för  digitalisering:  

Att leda och dela 
kunskap i skolan

Marianne Ekman Rising 
Stefan Hrastinski
Henrik Svensson

I samarbete med:



Innehåll

Hur denna handbok 
ska läsas:
Vid flera av bokens avsnitt finns frågor att reflektera 
över, enskilt och tillsammans med kolleger. Genom 
att besvara frågorna kan nya insikter nås om nuläge 
och möjligheter på den egna skolan – och om vilka 
kunskaper, resurser och aktiviteter som behövs för 
att nå de önskade målen.

Boken lyfter också olika aspekter av föränd-
ringsprocesser. Det är till exempel viktigt att skapa 
medvetenhet och förståelse för den planerade 
förändringen och att lämna utrymme för frågor och 
diskussioner. Kritiska frågor och synpunkter från 
medarbetare behöver inte tolkas som ett motstånd, 
de kan ses som en metod för att sätta sig in i och 
acceptera omställningen.

Med en genomtänkt strategi och struktur blir 
de nya arbetssätten inte bara lättare att införa. De 
får också bättre möjlighet att bli bestående och att 
kunna fortsätta utvecklas, snarare än att stanna vid 
att vara ett tillfälligt projekt.
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Inledning

Denna bok är tänkt att fungera som inspi-
rationskälla och vägledning för dig som 
arbetar med digitalisering i skolan. Digitali-
sering kopplas här ihop med förändringsled-
ning – ett perspektiv som saknas i flertalet 
skrifter om digitalisering i skolan. 

Att en skola har tillgång till informa-
tions- och kommunikationsteknik (IKT) 
innebär inte per automatik att det verkligen 
används och bidrar till ett ökat lärande 
hos elever, lärare och i organisationen. 
Det behövs även förändringsledning; att 
skolorna leds och organiseras i det praktiska 
utvecklingsarbetet.

Vi använder begreppet utvecklingsledare 
som ett samlande begrepp för lärare som har 
ett särskilt utvecklingsansvar, exempelvis i 
rollen som förstelärare eller IT-pedagog. 

Syftet med denna bok är att visa hur 
skolor kan organisera för att leda och dela 
kunskap, både inom och mellan skolor. En 
viktig punkt är hur lärarna kan få möjlighet 
att tillsammans med kolleger delta i proces-
ser för att lära nytt och utveckla verksam-
heten med hjälp av digitalisering. 

Leder digitalisering till ökat 
lärande?
Sverige har en mycket god tillgång till 
teknik, både i samhället och i skolan. Dock 
finns det ett vanligt tankefel: att investering-
ar i IKT har ett direkt samband med ökat lä-
rande. Satsningar på exempelvis interaktiva 

whiteboards eller en-till-en-satsningar, där 
varje elev får en egen dator eller surfplatta, 
innebär inte nödvändigtvis att eleverna lär 
sig mer.

Det finns många skolor och lärare som 
menar att IKT har bidragit till ökad målupp-
fyllelse för elever. En viktig fråga att ställa 
sig är om detta berodde på IKT-investering-
ar eller att det pedagogiska utvecklings-
arbetet tog ny fart med stöd av IKT? Med 
det sagt finns det många bra exempel på 
hur digitala verktyg kan användas i skolan. 
Vår utgångspunkt är att dessa erfarenheter 
behöver utvecklas och spridas i kollegiala 
nätverk. Det krävs en utvecklingsorganisa-
tion som uppmuntrar och skapar strukturer 
och processer för att medarbetare tillsam-
mans ska integrera IKT i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet.

Lärande är ett begrepp som ofta används 
slentrianmässigt. Det blir därmed oklart vad 
vi menar när vi säger att satsningar på IKT 
förväntas leda till ökat lärande. I skolans 
värld används ofta begreppet måluppfyl-
lelse. Ökad måluppfyllelse innebär att en 
högre andel elever uppnår godkända betyg, 
vilket enkelt uttryckt förväntas ske genom 
ett systematiskt och kontinuerligt kvalitets-
arbete.

En genomgång av fler än 100 studier 
konstaterade att en-till-en-satsningar kan 
leda till ökad måluppfyllelse om lärarna är 
engagerade och tror på satsningen, om det 

Fundera och diskutera med dina kolleger: Vad 
tror du krävs för att digitalisering av skolan 
ska bidra till ökat lärande? Vilken organisation 
behövs i skolan för att digitaliseringen ska gå 
smidigt och bidra till ökat lärande? Hur ser det 
ut på er skola?

erbjuds tekniskt stöd, samt om det finns 
möjligheter till professionsutveckling för 
lärare. Ett område där det finns särskilt 
lovande forskningsresultat är datorns och 
surfplattans möjlighet att stödja skrivande-
processer. En datoriserad skrivprocess 
bidrar till att eleverna får mer feedback 
på sina texter, att de reviderar sina texter i 
större utsträckning, att de drar nytta av fler 
källor och att de delar sina texter med andra 
i större utsträckning (Zheng m.fl., 2016).

Figur 1. En utvecklingsorganisation kan 
bidra till ökat lärande med stöd av IKT.

 
UTVECKLINGSORGANISATION
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Arbets- och utvecklings-
organisation

För att det löpande arbetet ska fungera 
behövs en arbetsorganisation, med arbets-
former, arbetssätt och arbetsprocesser 
som blir till hjälp för att utföra det dagliga 
arbetet. En arbetsorganisation kan ses 
som ett instrument som utformas utifrån 
verksamhetens krav. Men den formas också 
av de människor som arbetar där genom 
mänskliga relationer, känslor, erfarenheter 
och kunskaper. De löpande arbetsuppgifter-
na i skolan, de operativa driftsuppgifterna, 
behöver en tydlig struktur med enhetlighet, 
stabilitet och effektivitet.

Arbetsorganisation handlar inte bara 
om det direkta arbetet i verksamheten utan 
också om hela organisationen och hur den 
styrs. Arbetsorganisationen ses då som en 
förvaltningsorganisation där drifts- och 
utvecklingsuppgifter struktureras. En del 
av detta är alltså utvecklingsorganisationen, 
som samordnar, styr och avsätter tid till 
utvecklingsarbetet.

I en organisation pågår ofta flera paral-
lella utvecklingsprocesser i form av projekt 
eller andra satsningar. Olika strategier 
och satsningar kan dock motverka varan-
dra, vilket försvårar den förändring som 
eftersträvas. Om utvecklingsprocesserna 
integreras, till exempel i en utvecklingsplan, 
får organisationen möjlighet att samla sina 
resurser. På så vis får utvecklingsarbetet en 
större genomslagskraft.

En framgångsrik organisation klarar av 
att skapa en god balans mellan drifts- och 
utvecklingsuppgifter. Professionsutveckling 
och lärande i arbetet är beroende av hur 
dessa områden organiseras. 

En framgångsrik organi-
sation klarar av att skapa en 
god balans mellan drifts- och 
utvecklingsupp gifter.

Utvecklingsorganisation
Medarbetarnas kompetens och organisa-
tionens förmåga att stödja deras lärande 
är en nyckelfaktor för framgång. Ju fler 
vardagssamtal kring arbetet som förs av de 
anställda, desto effektivare kan man använ-
da organisationens samlade erfarenheter 
och kunskaper. En utvecklingsorganisation 
ska involvera samtliga medarbetare och ge 
utvecklingsfrågor tid och utrymme. Arbetet 
vilar då inte enbart på eldsjälar utan på att 
flertalet av medarbetarna deltar. När eldsjä-
larna finns i ett sammanhang tillsammans 
med andra blir förändrings- och utveck-
lingsprocesser mindre sårbara.

Fundera och diskutera med dina kolleger: Har ni 
på er skola etablerat en utvecklingsorganisation, 
i så fall hur? Eller ägnas all tid åt enbart drifts-
frågor? Hur ser balansen ut mellan det löpande 
driftsarbetet och utvecklingsarbetet? 
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Figur 3. Nätverk baserat på utvecklingsorganisationer.

Fundera och diskutera med dina kolleger: Beskriv strukturen 
på din skola: Hur ser er utvecklingsorganisation ut? Hur har ni 
organiserat samverkan med andra skolor? Varför samarbeta 
mellan skolor i digitaliseringsarbetet? Vilka är fördelarna? Hur 
mycket tid och resurser planerar respektive skola att lägga på 
utvecklingsarbetet? 

Individer bedriver utveckling, men 
behöver ett nätverk
I en skola som inte har etablerat en utveck-
lingsorganisation drivs utvecklingsuppgifter 
ofta av enstaka personer med ett visst upp-
drag, det kan vara en förstelärare, utveck-
lingsledare eller en lärare som engagerat 
sig i en viss fråga. Ibland beskrivs dessa 
personer som eldsjälar, de brinner verkligen 
för att driva en fråga. Forskning visar att 

det är en sårbar strategi att enbart satsa på 
eldsjälar för att driva utvecklingsprocesser. 
Eldsjälarna är ofta alldeles för ensamma i 
sitt uppdrag. Om denna nyckelperson slutar 
avstannar arbetet, det finns också risk för 
att eldsjälen bränner ut sig eller tröttnar. 
Det är dessutom lätt att andra lämnar över 
till eldsjälen att alltid vara den som ska 
ta hand om alla utvecklingsuppgifter. Då 
utvecklar eldsjälen sin kompetens men inte 
nödvändigtvis de övriga medarbetarna. Det 
kan handla om ett individuellt lärande men 
avsaknad av ett organisatoriskt lärande. 

Nätverk som utvecklingsstrategi
Ett sätt att stärka utvecklingsarbetet på den 
enskilda skolan är att undersöka hur externa 
miljöer, exempelvis andra skolor, kan tillfö-
ra nya idéer och ge möjlighet till gemen-
samma aktiviteter. Nätverk mellan skolor 
kan ses som en expanderad utvecklingsor-
ganisation för ett större flöde av impulser 
och idéer, vilket kan stödja nytänkandet och 
stärka utvecklingsarbetet

Nätverk mellan utvecklings-
organisationer
I ett nätverk som utgörs av flera skolors 
utvecklingsorganisationer förlitar man sig 
både på eldsjälar och på det systematiska ut-
vecklingsarbetet. Arbetet med utvecklings-
frågorna hanteras integrerat och i samarbete 

Figur 2. Utvecklingsorganisation. Olika 
funktioner, nivåer, arbetslag, ämnen och 
olika aktiviteter kopplas samman. 

Lärare 

Skola 1Skola Skola 2 Skola X



1110

Skolledare

Utvecklings- 
ledare

Nätverk och 
praktikgemenskaper
Det är nu dags för en fördjupning inom 
begreppet nätverk och att introducera 
begreppet praktikgemenskaper; båda två 
kan bidra till att bygga upp professionens 
kunskapsbas. Nätverk kan ge möjlighet till 
erfarenhetsutbyte och ny kunskap genom 
nya intryck bortom de närmsta  kollegerna. 
En praktikgemenskap kan beskrivas som 
en mindre grupp kolleger som har ett 
gemensamt intresse, vilket ger möjlighet 
att tillämpa och vidareutveckla kunskaper 
på djupet. Ett exempel är en mindre grupp 
lärare som vill fördjupa eller tillämpa något 
de har lärt sig genom att delta i nätverk. 
Nätverk och praktikgemenskaper är alltså 
två kompletterande perspektiv som med 
fördel kan kombineras.

Att arbeta i nätverk
Att ingå i ett personnätverk är ofta både in-
spirerande och kompetenshöjande. Däremot 
kan kopplingen till den egna arbetsplatsen 
och dess utveckling vara oklar. Organi-
satoriska nätverk har fördelen att de ger 
medverkande individer utveckling samtidigt 
som kopplingen till den egna organisationen 
är strukturerad. Alla deltagare i denna typ 
av nätverk har tilldelats uppgifter både inom 
den egna organisationen och i nätverket.

Kompetens att driva nätverk 
Ett utvecklingsnätverk ska ha en tydlig och 
bärande idé som uttrycker något gemensamt 

som alla i nätverket vill uppnå. Ett otydligt 
uppdrag från ledningen eller en otydlig idé 
om vad nätverket syftar till riskerar att leda 
till frustration och avtagande engagemang 
hos deltagarna. Ett framgångsrikt resultat 
kräver aktiva och ansvarstagande nätverks-
medlemmar. 

Den egna skolan ska få löpande åter-
koppling om vad som sker i nätverket. Det 
är en central uppgift att organisera arenor, 
aktiviteter och mötesformer som stödjer 
kommunikation. 

Nätverket bör bjuda in till träffar med 
en tydlig idé om vad som förväntas av 
deltagarna. Träffarna behöver vara tillräck-
ligt långa och bör ske med en viss täthet. 
Konkreta aktiviteter att samverka kring ger 
stadga. Det kan handla om att tillsammans 
utveckla digitalt material som kan användas 
i undervisningen, exempelvis inom ett spe-
cifikt ämne. Det är även viktigt med en öp-
pen reflektion om själva nätverket och dess 
roll. Efter en tid när deltagarna gör andra 
prioriteringar har kanske nätverket spelat ut 
sin roll, eller så behöver det organiseras i en 
annan form. 

Samarbete och kunskapsutbyte i 
nätverk
En utmaning när man etablerar nya nätverk 
är att enas om vad man egentligen vill göra. 
Skolor skulle förstås kunna samarbeta och 
dra nytta av varandra på många olika sätt, 

med kolleger i den egna skolan samt med 
kolleger i nätverksskolorna. 

Figur 3 illustrerar hur tre utvecklings-
organisationer samspelar på gemensamma 
arenor. Det kan vara arbetsträffar där lärare 
från deltagande skolor delar med sig av 
erfarenheter, ger och tar emot synpunkter 
och tillsammans reflekterar över olika 
utvecklingsbehov. Varje skola får på så sätt 
tillgång till fler idéer, kan dela på resurser 
och kan skapa nya spännande kollegiala 
samarbeten.

Figur 4 visar ett exempel på en utökad 
utvecklingsorganisation mellan samarbe-
tande skolor. Skolledarna har bildat en stra-
tegisk grupp för att skolorna ska kunna dra 
nytta av varandra när de utvecklar använd-
ningen av IKT. En grupp utvecklingsledare, 
bestående av förstelärare och IT-pedagoger, 
har fått mandat att driva ett skolövergripan-
de utvecklingsarbete och skapa aktiviteter 
där lärarna delar, reflekterar och utvecklar 
hur de integrerar IKT i det pedagogiska 
arbetet.

Figur 4. Utökad utvecklingsorganisation i form av nätverk mellan skolor 

Lärare

Skola 1 Skola 2 Skola X



12 13

skolgränserna, exempelvis när de lägger 
årsplaneringar. Nedan följer några tankar 
om långsiktigt arbete.

 ” Jag upplever det lite grand som att 
man känner att ‘okej, nu är vi med i det 
här projektet, och det tar slut en viss 
tid’. Och för mig är det en fullständigt 
absurd tanke. Projektet kanske tar 
slut, inte vet jag, men projektet ‘hur 
utvecklar man skolans verksamhet?’, 
det tar fan aldrig slut. Där måste man 
vara mycket tydlig som chef med att 
‘jag tänker fortsätta utveckla den här 
verksamheten som jag är chef för”. 
(Utvecklingsledare)

 ” Det är väl framför allt att man fort-
sätter ha de här träffarna, att man har 
kvar den här kärngruppen som ändå 
har varit med och planerat och gjort 
i ordning och fixat. Det som vi har 
gjort på planeringsmötena liksom. Att 
man har kvar den strukturen, att man 
träffas, kanske några gånger per termin 
och diskuterar och anordnar någon 
sådan här gemensam träff för att det 
inte ska rinna ut i sanden, utan att det 
är någonting som hålls kvar.”  
(Utvecklingsledare)

Praktikgemenskaper 
En praktikgemenskap kan vara ett väl 
fungerande arbetslag, där det även finns 
utrymme att diskutera pedagogiska frågor, 
en grupp lärare som återkommande träffas 
och där lärarna är engagerade och arbetar 
mot gemensamma mål. 

vid studiedagen. Ledningen vid denna skola 
beslutade om inköp av surfplattor och or-
ganiserade utvecklingsarbetet. Bland annat 
fick en förstelärare på heltid hjälpa lärarna 
att komma igång och finnas tillgänglig för 
att ge dem feedback i klassrummet.

 ” Jag tycker att den stora fördelen är 
att vi har fått utbyta erfarenheter både 
inom skolan och mellan skolorna, och 
jag tror på ett sätt att den här frus-
trationen som det skapar, den skapar 
också rörelse. Faktiskt, att man känner, 
’fan vi har inga paddor’. ’Nej, men då 
kanske vi ska se till att skaffa det, då?’ 
Det skapar rörelse, som annars inte 
skulle finnas i samma utsträckning.” 
(Utvecklingsledare)

 ” Man hann ju inte träna tillräckligt vid 
studiedagen. Man insåg bara att ‘oj, 
det här var ju intressant’. Men alla fick 
i lugn och ro jobba och hjälpas åt på 
vår skola. Lärarna var väldigt nöjda 
med att de kände att nu kan alla mycket 
mer. Att man kände ”aha, nu kan jag 
faktiskt det här. Så svårt var det inte”. 
(Utvecklingsledare)

Hållbara nätverk
Att samarbeta i nya nätverk, på nya sätt, 
är utmanande. Efter att ha arbetat tillsam-
mans ett tag blir nästa fråga hur man kan 
säkerställa att samarbetet kan bli långsiktigt 
hållbart. Det är viktigt att skolledarna signa-
lerar att samarbetet är viktigt, att de ger ut-
rymme och tid för att utvecklingsledare och 
lärare ska kunna träffas samt att skolledarna 
planerar för gemensamma samlingar över 

men frågan är vad man vill samlas kring 
just här och nu. Det kan upplevas som att 
det mest är ”prat” om samarbete, som inte 
leder någonstans. Men, när man hittar något 
att enas om kan det snabbt uppstå ett enga-
gemang, vilket nedanstående erfarenheter 
och exempel vittnar om.

 ” Det första halvåret, det kändes som att 
det gick ingenstans. Det ledde inte till 
någonting. Vi satt på massa möten och 
pratade åt olika håll, men det ledde 
ingenstans, det blev ingenting utav det. 
Så det kändes väl lite frustrerande och 
lite bortkastad tid egentligen. Sedan 
när vi väl kom igång med gemensam-
ma studiedagar, så tycker jag bara 
egentligen att det har varit positivt.” 
(Utvecklingsledare)

 ” Jag vet att hemkunskapen, hörde jag, 
har liksom spontant träffats eller pratat 
med varandra. Även idrotten hörde jag 
nu. Vår idrottslärare har blivit förste-
lärare, han ville ha adresserna eller så 
till alla de andra idrottslärarna, för han 
vill gärna träffas och göra någonting 
med dem. Så det tycker jag är positivt, 
om [vi] har öppnat nya vägar och nya 
möjligheter, nya grupper som träffas.” 
(Utvecklingsledare)

Exempel: Nätverk som skapar rörelse
Lärarna och skolledarna vid en av skolorna 
i ett nätverk insåg att tekniktillgången vid 
den egna skolan var sämre i jämförelse med 
övriga skolor. Inledningsvis ledde detta 
till frustration. Lärarna frågade sig hur de 
skulle kunna tillämpa vad de hade lärt sig 

Ett utvecklingsnätverk ska 
ha en tydlig och bärande idé 
som uttrycker något gemen-
samt som alla i nätverket vill 
uppnå.
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Exempel: en praktikgemenskap bildas
Under en studiedag som anordnades av 
några skolor träffades en grupp gymnastik-
lärare. De upplevde att de hade hamnat 
utanför diskussionen om digitaliseringen av 
skolan. Lärarna bestämde sig för att de vill 
ha samma möjligheter att använda IKT som 
lärare i övriga ämnen. Exempelvis hade de 
ännu inte tillgång till wifi i gymnastiksalen. 
Gymnastiklärarna fortsatte att träffas och 
bildade således en praktikgemenskap, med 
det gemensamma målet att få bättre möjlig-
het att använda IKT i sin undervisning.

Exempel: utvecklingsledare som 
praktikgemenskap
Med utgångspunkt i ett projekt träffades en 
grupp utvecklingsledare från några närlig-
gande skolor varje månad. De turades om 
att organisera och vara ordförande för mö-
tet. Det övergripande syftet med dessa mö-
ten var att komma fram till aktiviteter som 
kunde bidra till användning av IKT-verktyg 
i undervisningen vid skolorna. Efter att 
ha träffats under några månader bestämde 
gruppen att de, i samråd med motsvarande 
skolledargrupp, skulle anordna studiedagar 
och workshops för skolornas alla lärare.

Begreppet praktikgemenskap kan använ-
das för att analysera exemplet ovan på två 
nivåer, med hjälp av två frågor. Arbetade ut-
vecklingsledarna mot gemensamma mål? I 
vilken utsträckning bidrog arbetet i gruppen 
till medlemmarnas utveckling och lärande?

Utvecklingsledarna hjälptes åt att arrang-
era studiedagar och workshops. För att lyck-
as med detta behövde de förankra aktivite-
terna vid sina respektive skolor. De behövde 
rekrytera lärare som kunde presentera i 

samband med studiedagar och workshops, 
och de förhandlade med skolledarna om hur 
aktiviteterna kunde genomföras rent prak-
tiskt. På denna nivå kan gruppen beskrivas 
som en praktikgemenskap, de arbetade mot 
gemensamma mål och alla utvecklingsleda-
re i gruppen bidrog för att dessa studiedagar 
och workshops skulle kunna anordnas.

Att arrangera studiedagar och workshops 
bidrog till utvecklingsledarnas utveckling 
och lärande på ett praktiskt plan. Det var 
första gången de arrangerade studiedagar 
och workshops för alla 230 lärare vid de 
fem medverkande skolorna. För att lyckas 
med detta krävdes bland annat att de lärde 
sig hur aktiviteter av detta slag behöver 
förankras, vad som krävs praktiskt – och 
på sikt, utifrån återkommande utvärde-
ringar, hur upplägget av dessa aktiviteter 
kan förbättras. Utvecklingsledarna bidrog 
visser ligen till sitt eget, men framförallt till 
lärarnas lärande, genom de IKT-teman som 
togs upp vid studiedagar och workshops. 
När en grupp fokuserar på praktiska 
 göromål finns det en risk att glömma den 
egna gruppens utveckling. Exempel på en 
fråga som utvecklingsledare i en praktik-
gemenskap bör ställa sig är: Hur kan jag 
inspireras av praktikgemenskapens medlem-
mar i mitt arbete som utvecklingsledare på 
min egen skola?

Exempel: skolledare som 
praktikgemenskap
En grupp skolledare bildade tillsammans 
med sina biträdande skolledare en praktik-
gemenskap för att undersöka och skapa 
förutsättningar för digitaliseringsarbetet i 
respektive skola, och för att se vad skolorna 
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Figur 5. Skolan som en del av ett större utvecklingssammanhang. En utökad utvecklings-
struktur.

kunde göra tillsammans. Skolledargruppen 
träffades löpande för att diskutera och dela 
erfarenheter. I dessa samlingar kunde de få 
återkoppling på skolans handlings planer, 
hur de på bästa sätt kunde stödja sina 
utvecklings ledare i uppdraget samt planera 
gemensam tid för lärarna på skolorna att 
träffas på gemensamma studiedagar. Det var 
betydelsefullt att utvecklingsledarna ansåg 
att de fick rimliga förutsättningar för att 
utföra utvecklingsuppgiften och att skolle-
darnas engagemang i frågan ”var på riktigt”.

 Samverkan på ledningsnivå är en 
grundförutsättning för att bedriva utveck-
lingsarbete mellan skolor. Genom samver-
kan över skolgränser kan skolledare få en 
strategisk överblick över utvecklingsini-
tiativ och pågående utvecklingsprocesser 
för att där igenom kunna dela resurser 
samt agera stöd för nyckelpersoner och 
 utvecklingsprocesser. Skolledarnas prak-
tikgemenskap kan ses som ett strategiskt 
forum där riktning, vision, resurser och 
strategiska mål tydliggörs för deltagarna. 
Ledningens visade engagemang ger utveck-
lingsarbetet legitimitet, vilket är avgörande 
för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. 

Exemplen ovan beskriver hur praktik-
gemenskaper kan bidra till att skapa nätverk 
mellan skolor, för att dra nytta av engage-
mang och kompetens som finns vid respek-
tive skola. Detta illustreras i Figur 5.
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Skolan i ett större 
utvecklingssammanhang 
Situationen i skolan karaktäriseras av att 
utomstående intressenter spelar en avgöran-
de roll för skolans utvecklingsmöjligheter, 
vilket Figur 5 illustrerar. Kommunens tjäns-
temän, politiska nämnder och lokala politi-
ker är exempel på olika samverkanspartners 
som på olika sätt kan länkas in i den lokala 
arbetsorganisationen och relationen till dem 
har betydelse för skolans resultat. Även 
andra delar av närmiljön har betydelse för 
skolans verksamhet såsom polis, fritidsverk-
samheter och lokala näringsidkare. Frågan 
kan ställas hur relationerna med dessa olika 
aktörer ser ut, kan utvecklas och samspela 
så att de blir ett bidrag till den enskilda 
skolans arbete. 

Utvecklingsarbete i skolan kan bedrivas 
och förstås som en pågående aktivitet i tid 
och rum länkat till ett sammanhang, exem-
pelvis en kommun, stadsdel eller region. 
Samarbete med universitet eller andra parter 
kan bidra till skolans utveckling. 

Föräldrar

Föreningar

Politiker

Företag
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Vision

Förändrings-
ledning
En återkommande fråga i organisationer är 
”Varför blir det beslutade inte gjort?”. Att 
etablera och utveckla nya arbetsformer är 
inte helt enkelt.

Lika lite som det finns en bästa organi-
sationsmodell för alla organisationer och 
sammanhang, lika lite finns det en bästa för-
ändringsprocess som passar i alla samman-
hang. Forskning visar att runt 70 procent av 
alla förändringsprojekt inte når sina mål och 
är mer eller mindre misslyckade (Beer & 
Nohira, 2000). Detta gäller både organi-
satoriska förändringar och IT-projekt. Ett 
resursslöseri med människors engagemang 
och arbetsinsatser. 

Annan forskning (Björn m.fl. 2002) visar 
på betydelsefulla krafter som driver föränd-
ring och utveckling:
•  Högsta ledningen och mellanchefer ser 

ledning och organisering av utvecklings-
processer som en viktig del i sin roll.

•  Det finns en utvecklingsorganisation där 
utvecklingsarbetet ges en struktur.

•  Utvecklingsuppgifter ses som en del av 
vardagsarbetet och flertalet lärare med-
verkar aktivt i utvecklingsarbetet.

•  Grundläggande förutsättningar finns för 
lokalt utvecklingsarbete, exempelvis 
avsätts resurser och tid för utvecklingsar-
betet.

•  Det finns arenor/mötesplatser där samtal 
om utvecklingsarbetet förs av de som 
berörs och kan tillföra kunskap.

Förutsättningar för 
utvecklingsarbete
När en ny arbetsorganisation ska införas, 
exempelvis förändrande arbetssätt med 
IKT, behöver man se över och diskutera de 
strukturer som behöver tas fram till stöd 
för utvecklingsarbetet. Med struktur menas 
systematiserat arbete i handlingsplaner och 
i valda strategier, vilka mål som satts upp 
för arbetet samt vilka verktyg som finns till 
hjälp. Kulturen är lika viktig, det vill säga 
hur våra beteenden och attityder till arbetet, 
till varandra och till oss själva påverkar 
utvecklingsarbetet.

Figur 6. Förutsättningar för utveck-
lingsarbete.

Fundera och diskutera med 
dina kolleger: Varför blir det 
beslutade inte gjort? Hur ser 
det ut på er skola?

Första steget i utvecklingsarbetet är att ska-
pa en bild av nuläget. Vad är det vi faktiskt 
gör? Hur organiserar vi våra arbetsuppgif-
ter? Har vi tid och resurser till förfogande? 
Är nulägesanalysen gemensam och delas 
av alla? En analys av skolans nuläge som 
är diskuterad med medarbetarna skapar en 
bra plattform för att starta en utveckling 
och att vilja förändra. 
 En vision som engagerar hjälper oss och 
är det verktyg som ”drar” utvecklingsarbe-
tet genom perioder som kan vara krävande 
och tunga. Vilja att skapa något bättre 
tillsammans ger energi.

Fundera och diskutera med 
dina kolleger: Hur ser nulä-
get ut på er skola? Har ni en 
vision som delas av alla?

Nuläge

Struktur Kultur
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till att ta nya tag och komma vidare. 
Alla har både styrkor och svagheter. 
Är man kritiska vänner kan man dela 
både framgång och misslyckanden.” 
(Skolledare)

Ett förslag på hur en nulägesanalys för digi-
talisering i skolan kan struktureras och vilka 
frågor som bör besvaras: 

Teknik:
• Beskriv tillgång till datorer/surfplattor etc. 

för lärare.
• Beskriv tillgång till datorer/surfplattor etc. 

för elever.
• Vilken teknik finns i skolans lokaler?

Utbildning (IKT):
• Beskriv de IKT-utbildningar som skol-

ledare och lärare har gått.
• Hur är professionsutveckling organiserad 

på skolan?

Användning av IKT:
• I hur stor utsträckning används IKT i 

kommunikation med kolleger, elever och/
eller föräldrar?

• I hur stor utsträckning används digitala 
läromedel som finns i skolans system eller 
på internet?

• I hur stor utsträckning används IKT i 
undervisningen? Helt integrerat, varje 
dag, flera gånger i veckan, vid enstaka 
tillfällen?

• Känner du dig som lärare trygg/komforta-
bel med att använda IKT i undervisningen?

• Vilket stöd finns för lärare för att använda 
IKT i undervisningen?

• Vilken kompetens att använda IKT i 
undervisningen finns vid er skola? Spridda 
skurar, övervägande del, helt integrerat?

Organisation (drifts- och 
utvecklingsuppgifter): 
• Hur har skolan organiserat sin verksam-

het? Individuellt arbete, grupporganiserat 
arbete (till exempel arbetslag)? Lednings-
struktur?

• Vad präglar organisationskulturen? Kon-
serverande, förnyande?

• Tidigare erfarenheter av förändringsarbe-
te? Hur har man arbetat tidigare?

• Hur ser skolans utvecklingsorganisation 
ut? Det vill säga vilka arenor, arbets-
former, arbetssätt finns för att bedriva 
utvecklingsarbete? Vilka deltar?

• Hur mycket tid lägger skolan på utveck-
lingsarbete? 

• Sker utvecklingsarbete organiserat eller 
genom spontana möten och samtal? Vilar 
det på eldsjälar eller deltar alla? Formella 
eller informella nätverk?

• I vilken utsträckning sker utvecklingsarbe-
tet samarbetsinriktat respektive individu-
ellt? 

• Hur ofta diskuteras IKT i verksamheten i 
gemensamma möten för hela skolan och/
eller arbetslagen?

Skolledningens roll:
• Hur driver skolledningen utvecklingsakti-

viteter, specifikt digitaliseringsarbetet?

Nulägesanalys 
När man gör en nulägesanalys är det bra 
att identifiera viktiga dimensioner och att 
formulera tydliga frågor. Värdet av nuläges-
analysen blir större ju fler som anser att den 
beskriver det aktuella läget på ett relevant 
sätt. Samla skolans medarbetare, diskute-
ra, analysera och förfina. Detta arbetssätt 
synliggör både styrkor och utvecklingsom-
råden.

Det är en styrka att flera skolor genom-
för en undersökning där samma dimen-
sioner och frågor undersöks och diskuteras. 
 Genom jämförelser med andra kan antagan-
den synliggöras och feedback leda till nya 
perspektiv. Det som ses som självklarheter 
i en skola kan uppfattas som en styrka av 
en annan skola. En dialog med ”kritiska 
vänner” lyfter fram denna typ av glömda 
självklarheter och gör nulägesanalysen mer 
fullständig. Nedanstående citat beskriver ett 
möte där en grupp skolledare och förste-
lärare träffades för att tillsammans diskutera 
sina respektive nulägesanalyser;

 ” Positivt var att få synliggöra sin egen 
verksamhet och berätta för andra vad 
vi gör. Det blev också tydligare för oss 
själva vad vi gör när vi sätter ord på 
det. Spännande att få undersökande 
frågor från kolleger från andra skolor. 
Det finns så mycket gemensamt men 
också skillnader i hur vi arbetar med 
digitalisering. Det finns mycket att 
fundera över och lära av. Det är roligt 
att få känna sig glad och stolt över vad 
vi åstadkommit men också bra att få 
kritiska konstruktiva kommentarer. Att 
få syn på vad andra har gjort inspirerar 

• Hur stödjer och styrs arbetslagen i att 
utveckla användningen av IKT i under-
visningen? 

• Hur utmanas läraren i sitt sätt att se på 
kunskap och lärande?

• Hur skapas förutsättningar för lärarna att 
förverkliga pedagogiska idéer? 

Utvecklingsledarens roll:
• Hur ser utvecklingsledarens uppdrag ut 

för att driva utveckling av IKT i under-
visningen? 

• Hur mycket tid omfattar uppdraget att 
stödja lärare i att förverkliga pedagogiska 
idéer?

• Hur mycket tid och resurser finns avsatt 
för egen professionsutveckling?

Vision 
En vision är en bild av en förbättrad fram-
tid. Den ska vara tillräckligt attraktiv för att 
stödja förändringsarbetet och rättfärdiga de 
uppoffringar och arbetsinsatser som krävs. 
Om visionen är ouppnåelig kan den få mot-
satt effekt som citatet nedan illustrerar:

 ” Man skrattar åt visionen som utbild-
ningsförvaltningen fastställt – målen 
är för högt ställda. Det har gått så 
lång att vi fått en kultur som är cynisk 
vilket motverkar utvecklingsarbetet på 
skolan.” (Skolledare)

En vision ska vara en hjälp att vägleda 
och samordna beslut och handlingar under 
förändringsprocessens ofta både förvirrande 
och hektiska faser. Visionen drar arbetet 
framåt. Nedan beskrivs en visions grund-
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läggande egenskaper och hur man kan tänka 
när man formulerar en vision, anpassat från 
Gary Yukls bok Ledarskap i organisationer 
(2012).

En visions grundläggande egenskaper:
• Den ger en enkel och idealistisk bild av 

en önskvärd framtid, inte en komplex 
plan med kvantitativa mål och detaljerade 
handlingssteg.

• Den talar till medarbetarna och andra 
intressenters värderingar, förhoppningar 
och ideal.

• Den betonar mer avlägsna ideologiska mål 
snarare än omedelbara konkreta fördelar.

• Den är utmanande men realistisk.
• Den är meningsfull och trovärdig och inte 

en fantasi eller önsketänkande.
• Den beskriver en uppnåelig framtid med 

grund i de rådande omständigheterna.
• Den är inriktad på grundläggande antagan-

den om vad som är viktigt för organisatio-
nen, hur man ska relatera till omgivningen 
och hur människor ska behandlas.

• Den är tillräckligt fokuserad för att funge-
ra som en vägledning för beslut och hand-
lingar, men också tillräckligt allmän för att 
ge utrymme för initiativ och kreativitet i 
strategierna för att uppnå visionen.

• Den är tillräckligt enkel för att kunna 
kommuniceras på ett tydligt sätt (på några 
minuter).

Tips för att formulera en vision:
• Engagera medarbetare och andra viktiga 

intressenter för att utveckla en vision som 
tilltalar många.

• Låt skolledarna enas om de centrala fakto-
rerna för skolans resultat och möjligheter 
inför framtiden.

• Identifiera gemensamma värderingar och 
ideal för att öka attraktionskraften. Detta 
kräver ofta tid och egen reflektion.

• Identifiera strategiska mål med bred att-
raktionskraft:

 – Identifiera specifika resultatmål som 
är utmanande och relevanta för skolans 
uppdrag. 

 – Diskutera målens betydelse och varför 
ett mål är viktigt. Leta efter gemensamma 
värderingar och ideal som kan utgöra 
grunden för en vision med bred attrak-
tionskraft.

• Identifiera relevanta delar av den gamla 
ideologin. Leta efter värderingar och ideal 
som kommer att fortsätta att vara relevan-
ta för skolan inom överskådlig framtid.

• Koppla visionen till medarbetarnas kom-
petenser och tidigare resultat för att göra 
visionen trovärdig och möjlig att uppnå 
och för att skapa optimism.

• Analysera och finslipa visionen kontinuer-
ligt i en interaktiv, cirkulär process.

• Kommunicera visionen genom bruk av 
nya metaforer, slogans, symboler och 
berättelser. 

Källa: Gary Yukl 2012

Fundera och diskutera med 
dina kolleger: 

Har ni formulerat en vision? 

Hur vill ni att er skola ska 
fungera om cirka 3 år?

Vilka är med och bidrar till 
visionen?

I vilka forum bedrivs visions-
arbetet?

Är visionen ett levande do-
kument som ni återkommer 
till i era diskussioner?
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Handlingsplan
Arbetet med att uppnå visionen behöver 
konkretiseras. Det görs i en eller flera hand-
lingsplaner, i dessa anges delmål och vilka 
resurser som behövs för att nå delmålen.

I arbetet med att ta fram planen och göra 
den komplett kan nedanstående frågor vara 
ett bra stöd:
• Är målbilden tydligt beskriven så att alla 

berörda kan förstå vad som ska uppnås? 
• Är resurserna (personal, lokaler, utrust-

ning) tillräckliga för att nå målen på utsatt 
tid?

• Har de medarbetare som ska göra jobbet 
den kompetens som behövs? 

• Är arbetsinsatserna tydligt strukturerade? 
Hur ser ansvarsfördelningen ut och hur 
kommer kommunikationen mellan olika 
grupper och deltagare att organiseras?

Planeringsarbetet och planen bör ges lite 
olika inriktning beroende på vilken tids-
rymd den avser:
• För en plan som sträcker sig över en läng-

re period bör man planera för att säker-
ställa behovet av resurser genom att skapa 
utrymme i budget och personalplanering.

• För en plan som sträcker sig över en 
kortare period bör man planera för att 
använda de tillgängliga resurserna på ett 
effektivt sätt. 

För att lyckas i förändringsarbete är det 
viktigt att planen för arbetet upplevs som 
trovärdig. 

Utvecklingsprocesser 
Utvecklings- och förändringsprocesser kan 
beskrivas på många sätt. Ett vanligt sätt är 
att tala om faser eller steg. Men till skillnad 
från att se utvecklingsprocesser som en 
logisk följd av aktiviteter betonar cirkulära 
processer att många av dessa faser/steg 
pågår parallellt. Ett sätt att beskriva ett för-
ändringsförlopp kan vara i följande faser:
- Idé. Varför startas ett utvecklingsarbete? 

Finns det problem eller utmaningar som 
bör hanteras, exempelvis förändrade krav 
på skolan i form av centrala programsats-
ningar, förändringar i den lokala omgiv-
ningen eller digitalisering i det pedagogis-
ka arbetet?

- Diskussion. Hur sker idégenereringen i 
organisationen? Vilka är med och disku-
terar? Finns det ett brett deltagande från 
den egna organisationen och samarbete 
med externa aktörer? Från vilket underlag, 
i form av kunskaper och erfarenheter i 
organisationen, bestäms inriktningen på 
utvecklingsarbetet?

- Utvecklingsorganisation. Hur etableras 
en utvecklingsorganisation för att hantera 
och underlätta genomförandet av utveck-
lingsarbetet?

- Implementering. Hur ska exempelvis nya 
arbetssätt, nya lösningar och ny teknik 
införlivas i den existerande strukturen?

- Utvärdering av resultat. Hur ska utveck-
lingsarbetet följas upp och utvärderas? 
Vad är ett bra resultat?

- Institutionalisering. Hur ska resultatet av 
förändringsarbetet bli en del av vardagen i 
verksamheten?

De utvecklingsprocesser i form av faser 
som skissas ovan ska tolkas som centrala 
processer som driver ett utvecklingsarbete. 
Poängen är att synliggöra dessa processer 
för att se vilka aktiviteter de ger upphov 
till och därmed förstå vilka företeelser och 
svårigheter som behöver hanteras i utveck-
lingsarbetet. Utvecklings- och förändrings-
processer för digitalisering av skolan 
behöver anpassas till lärare och elever, samt 
den kontext där de befinner sig.

Centrala frågor i ett utvecklingsarbete är: 
Varför denna utveckling/förändring? Vad 
ska vi göra? Hur ska vi organisera utveck-
lingsarbetet? Vem/vilka bör involveras?

Utvecklingsprocesser kan också beskri-
vas med utgångspunkt i själva deltagandet. 
Att delta och ha ett ägandeskap i utveck-
lingsarbetet är centralt. Förändringsledning 
innebär att se sig själv som en deltagare i 
utvecklingsarbetet med både möjligheter 

och begränsningar i deltagandet. Inflytandet 
utövas i relationerna till andra deltagare 
och till personer som på olika sätt berörs 
eller påverkas av utvecklingen. Process-
handledning blir en del av arbetet genom att 
formulera frågor som hjälper arbetet vidare, 
finna arbetsformer till stöd och genom att 
ingjuta mod och energi. 

Förutsättningar och motstånd i 
kulturen
En modell för förändringsledning, utvecklad 
av Loup och Koller (2005), beskriver tre 
faser som människor genomgår i utveck-
lingsarbetet samt det motstånd som behöver 
hanteras: Vägen till engagemang och 
handling når vi genom att expandera vår 
medvetenhet och förståelse om föreslagen 
förändring, att vi tror på den föreslagna 
förändringen samt att denna medför praktisk 
ändring och gör skillnad. 

Figur 7. Vägen till engagemang och handling (Loup & Koller, 2005).
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Fas 1: Skapa medvetenhet och 
förståelse
Genom att arbeta med frågan Varför expan-
derar vi vår medvetenhet om och förståelse 
för den föreslagna förändringen och utveck-
lingen. Kritiska frågor behöver ställas för att 
belysa och diskutera: Varför denna föränd-
ring? Hur kan vi förstå förändringen? Vad 
ska förändringen leda till? För vem är denna 
förändring bra? Varför ska vi genomföra 
denna förändring nu och varför har vi inte 
gjort detta tidigare? Om nu förändringen är 
bra för organisationen – på vilket sätt är den 
bra för mig? 

Att lyfta upp kritiska frågor innebär en 
möjlighet till egen reflektion och att därige-
nom skapa en förståelse för den förändring 
som är på gång. Man behöver ofta fråga 
om, diskutera igen och igen innan det känns 
färdigpratat. Det är viktigt att det ses som 
legitimt att fråga och att den som frågar blir 
bemött och får sina frågor besvarade.

Fas 2: Skapa tilltro
Nästa fas i processen beskrivs med ordet 
tilltro. Att skapa förståelse för varför en 
förändring är nödvändig är en viktig start 
men betyder inte att vi för den skull tror att 
den kommer att fungera i praktiken. Om 
medarbetarna inte tror att förändringen är 
rätt väg att gå blir det svårt att lyckas. Bris-
tande tilltro till en förändring ställer krav på 
organisationen och dess medarbetare, inte 
minst cheferna. Alla bör ges möjlighet att 
öppet kommunicera sina tveksamheter, dåli-
ga erfarenheter från tidigare förändringspro-
jekt, oro inför framtiden och få en tro på att 
ledningen verkligen stödjer medarbetarna i 
förändringen. 

Att tro på en förändring innebär att tro 
tillräckligt mycket på förändringen för att 
själv börja initiera aktiviteter och arbeta för 
den.

Vanliga funderingar i denna fas: Är 
förändringen bra för organisationen? Är 
förändringen bra för mig? Kan vår organisa-
tion klara av de nödvändiga förändringarna 
för att lyckas?

Fas 3. Bygga engagemang och aktivt 
utvecklingsarbete
Den tredje fasen kan beskrivas med att gå 
från ord till handling. Tillräckligt många 
medarbetare väljer att ta initiativ för att 
initiera och genomföra utvecklingsaktivi-
teter som en del av det vardagliga arbetet. 
Ägandeskap är ett ord som gärna används i 
denna fas. Utgångspunkten är att delta och 
ta ett ägandeskap i utvecklingsarbetet. 

Vanliga funderingar i denna fas: Hur kan 
jag som enskild medarbetare anpassa mitt 
arbete i linje med förändringen? Vad händer 
om jag misslyckas? Har vi en arbetskultur 
som är tillåtande? Vilket stöd erbjuds som 
hjälp för att jag ska lyckas? 

Hur visar ledningen vilka olika stöd som 
erbjuds? Finns ledningen tillgänglig som en 
god samtalspartner? 

Långsiktigt hållbar förändring kräver 
ett aktivt deltagande av dem som berörs av 
förändringen. En genomtänkt utvecklings-
organisation ger struktur för möten och 
aktiviteter där viktiga frågor kan ställas och 
diskuteras mellan kolleger och chefer. Ut-
vecklingsorganisationen bör kännetecknas 
av god kommunikation mellan deltagarna, 
att alla får komma till tals och delge både 
lyckade och misslyckade aktiviteter. Fokus 

läggs på vad som kan läras av ett misslyck-
ande och nyttiga erfarenheter bidrar till att 
komma vidare i arbetet.

Fallgropar på vägen
Kritiska frågor och avvaktande förhåll-
ningssätt kan lätt tolkas som motstånd och 
därmed väcka frustration. I stället går det att 
inleda samtalen utifrån en förståelse av att 
var och en arbetar med att undersöka bety-
delsen av förändringen. En stor utmaning är 
gruppen som är likgiltiga. Här saknas den 
energi som brukar känneteckna de individer 
som aktivt uttrycker kritiska kommentarer 
och som ses som motståndare. Här kan en 
breddstrategi vara till hjälp. Är många med-
arbetare med och på olika sätt bidrar till en 
förändring skapas ett ”tryck”. När det pågår 
aktiviteter som involverar och engagerar det 
stora flertalet kan de som står utanför få en 
känsla av att missa något. 

En fallgrop är att tro att ”nu är vi 
färdiga”. Att bygga hållbar förändring och 
utveckling innebär en pågående process. 
Genom konversationer utvecklas nya lös-
ningar och alternativa handlingar.

Fundera och diskutera med 
dina kolleger: Vilka forum an-
vänder ni för att diskutera och 
besvara alla frågor? Kommer 
alla till tals? Förstår alla vad 
förändringen ska leda till? För-
klara vad förändringen innebär 
och hur vi ska genomföra den.

Fundera och diskutera med dina 
kolleger: Frågor som handlar om 
inkludering, exkludering, makt och 
inflytande är en del av en föränd-
ringsprocess. Var uppmärksam på 
vem/vilka som får vara med. Blir alla 
lyssnade till? Väger vissa personers 
ord tyngre än andras? Spelar kön 
roll och i så fall på vilket sätt? 

Behöver ledarskapet förändras för 
att lyckas i ett skolövergripande 
samarbete? 

Finns det en gemensam vision? 

Finns det tillit mellan skolorna?
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Medarbetardriven
digitalisering
En medarbetardriven digitalisering kräver 
att lärarna deltar aktivt i omformandet av 
skolans organisation. Alla som berörs av 
en förändring bör få möjlighet att delta i 
utformningen av idéer och lösningar. På så 
sätt skapas engagemang och ett ägandeskap 
för de lösningar som sedan ska genomföras. 
Ett grundläggande skäl till detta strategival 
är att undvika problem som har förknippats 
med försök till organisationsförändring 
under isolerade former, med korta tids-
perspektiv och som endast har involverat 
en begränsad del av organisationen och 
medarbetarna. 

I en skola, ett nätverk av skolor, en kom-
mun och via digitala nätverk finns i princip 
all den kunskap som krävs för en lyckad 
digitalisering av skolan. Utmaningen är att 
dela kunskap och motivera medarbetarna 
till att vara med och utveckla digitalise-
ringen av skolan. Att exempelvis börja 
med att använda ett enkelt IKT-verktyg 
i undervisningen kan uppmuntra medve-
tenhet, förståelse och tilltro vilket i sin tur 
stimulerar engagemang och utveckling av 
mer avancerade sätt att integrera IKT i det 
pedagogiska arbetet.

Vid medarbetardriven digitalisering i 
skolan är det viktigt med ett arbetssätt som 
är reflekterande och kontinuerligt utforsk-
ande, samt att dela med sig av erfarenheter 
och att applicera kollegers erfarenheter på 
lämpliga sätt i den egna undervisningen.

Figur 8 beskriver en modell för medar-
betardriven digitalisering och utgår från ett 
lärarperspektiv. Modellen är även relevant 
ur ett skolledarperspektiv, bland annat för 
att reflektera kring hur skolledningen kan 
skapa förutsättningar för lärarna att arbeta 
enligt modellen. Denna modell kommer nu 
att gås igenom steg för steg.

Behov: Vad ska läras eller stödjas?
Läraren bör alltid utgå från ett upplevt 
behov. Hur kan IKT vara en hjälp i arbetet? 
På vilket sätt kan jag som lärare använda 
IKT för att stödja elevernas lärande? Eller 
för att förenkla kommunikationen med 
föräldrarna? Oavsett vad behovet är, måste 
det alltid stå i centrum för en medarbetardri-
ven digitalisering. Det här är något man ofta 
säger, men ofta glömmer bort.

Fundera och diskutera med dina kol-
leger: Vad är behovet? Vad ska läras 
eller stödjas? 

Utforska och hitta verktyg
Inför varje lärandeaktivitet bör läraren fråga 
sig om och i så fall hur aktivitetens genom-
förande kan förbättras genom att dra nytta 
av någon typ av hjälpmedel, exempelvis 
IKT-verktyg. Ett utforskande och sökande 
efter lämpliga IKT-verktyg kan initieras på 
olika sätt. Ett naturligt sätt är att utgå från 
en konkret lektion.

Figur 8. Medarbetardriven digitalisering i skolan (anpassad från edfutures.net).

Professionsutveckling sker ofta genom 
workshops där deltagarna får möjlighet 
att lära sig nya IKT-verktyg. Att som 
lärare känna till olika IKT-verktyg är en 
bra utgångspunkt för att kunna reflektera 
kring vilket verktyg som kan passa för att 
stödja en viss lärandeaktivitet. Med det 
sagt finns det tusentals appar, webbplatser 
och program, vilket gör att läraren behöver 
kombinera denna förkunskap med kompe-
tens att kunna leta efter passande IKT-verk-
tyg. Ett annat vanligt sätt att lära sig hur 
IKT kan tillämpas i undervisningen är 

genom tips från kolleger. Utvecklingsledare 
bör tilldelas ett särskilt ansvar att hjälpa kol-
leger och visa hur man gör. Det är viktigt att 
varje lärare kritiskt reflekterar kring om och 
hur ett visst IKT-verktyg kan användas i den 
egna undervisningen.

Fundera och diskutera med dina kol-
leger: Ge ett exempel på hur IKT-verk-
tyg kan användas som stöd för en 
lärande aktivitet? Hur kan detta verk-
tyg användas på ett sätt som bidrar till 
en lärandeaktivitet av hög kvalitet?

Professionens kunskapsbas

Individens 
erfarenhet 
och kunskap

Reflektera med 
kritiska vänner

Dela kunskap

Reflektera och 
utvärdera

Undervisa Fördjupa 
och planera 
undervisning

Utforska och 
hitta verktyg

Behov – vad ska läras
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 ” Jag är med i många Facebook-grupper 
och får inspiration och nya uppslag. 
När jag har hittat ett nytt verktyg 
brukar jag testa det och ofta genomför 
jag tester med mina elever, bara för att 
se: hur fungerar det här verktyget, hur 
kan man använda det på bästa sätt i 
klassen, vad finns det för svårigheter. 
Mycket handlar om att jag utforskar 
och testar, det är så jag lär mig.”  
(Utvecklingsledare)

Fördjupa och planera 
undervisning
Det kan vara en stor utmaning att komma 
fram till hur det eller de verktyg man har 
valt kan integreras i lärandeaktiviteten på ett 
bra sätt. Det krävs ofta att man prövar flera 
gånger och förbättrar upplägget.

Fundera och diskutera med dina 
kolleger: Hur kan en lärandeaktivitet 
planeras med stöd av ett eller flera 
IKT-verktyg?

Undervisa
Läraren bör genomföra lärandeaktiviteten 
med ett öppet förhållningssätt, eftersom 
elever ofta bidrar med nya eller komplet-
terande idéer om hur IKT-verktyg kan 
användas som en del av aktiviteten. Som lä-
rare behöver man hitta en balans mellan att 
arbeta för att eleverna ska behålla fokus på 
uppgiften och att bejaka elevernas initiativ 
och engagemang.

Fundera och diskutera med dina kolle-
ger: Hur kan undervisningen genom-
föras med en balans mellan struktur 
och öppet förhållningssätt?

Reflektera och utvärdera
Det är viktigt att stanna upp och reflekte-
ra kring hur det gick, vad som fungerade 
och vad som hade kunnat göras bättre. En 
reflektion eller utvärdering bör särskilt 
fokusera på i vilken utsträckning IKT var ett 
stöd för lärandeaktiviteten.

Fundera och diskutera med dina 
kolleger: Hur kan en lärandeaktivitet 
och dess användning av IKT förbättras 
eller vidareutvecklas?

Individens erfarenhet och kunskap
Det gäller att hitta en balans mellan bred 
och djup kunskap. En bred kunskap, exem-
pelvis en överblick över olika  IKT-verktyg 
och deras respektive möjligheter och 
begränsningar när de tillämpas i undervis-
ning, kan ses som en verktygslåda. En djup 
kunskap byggs upp genom att fördjupa sig 
i och vidareutveckla hur IKT-verktyg kan 
användas som stöd för olika lärandeaktivite-
ter. Detta är kunskap som byggs upp under 
många år.

Fundera och diskutera med dina 
kolleger: Hur kan en balans uppnås 
mellan bred och djup kunskap om hur 
IKT-verktyg kan användas som stöd för 
olika lärandeaktiviteter? 

Dela kunskap
Fikarummet, arbetslaget eller teachmeet är 
exempel på lämpliga arenor för att dela kun-
skap. Det finns även många möjligheter att 
dela erfarenheter och undervisningsmaterial 
via internet, exempelvis via sociala medier, 
delade mappar eller lärplattformar.

Fundera och diskutera med dina kolle-
ger: Hur kan kunskap och erfarenheter 
om IKT i det pedagogiska arbetet de-
las med andra? Vilken betydelse kan 
det ha för utvecklingsarbetet?

 ” Jag kände mig engagerad, stolt och 
glad när jag höll i en workshop om hur 
man kunde skapa film i iMovie. Det 
var ett tillfälle då vi en eftermiddag 
satt endast med kolleger från vår egen 
skola. Jag fick då av en slump lära om 
trailer-funktionen. Tidigare har jag 
endast utforskat ”film”, inte tittat på 
vad ”trailer” var. En av mina kolleger 
gick då, fylld av nyfikenhet och lust att 
lära, in på den funktionen och lärde 
mig att det fanns något kul att hämta 
även där. Jag uppskattade mig själv i 
rollen som undervisande lärare. Jag 
hade engagemanget att skapa en film 
om hur man gör en film, precis som 
jag jobbar med eleverna. Pedagogiskt, 
med möjlighet till upprepat lärande 
och praktiskt görande, där de själva 
kan gå vidare med stöd av mig. Jag 
lärde mig att jag har mer engagerade 
kolleger på min skola än jag trodde. Att 
jag har kolleger som vågar komma till 
mig i efterhand och fråga om hjälp, de 
har hittat lusten till något nytt och det 
tycker jag är skitkul.” (Lärare)

Exempel: några skolor anordnar 
gemensamma studiedagar
Några skolor organiserade gemensamma 
studiedagar och workshops om digitalise-
ring av skolan. Vid dessa studiedagar delade 
lärare med sig av tips och reflektioner kring 

hur de använder IKT i undervisningen. En 
utgångspunkt var att man ofta inte behöver 
åka på kurs eller bjuda in gästföreläsare, 
den kunskap som behövs finns redan någon-
stans på skolorna. Utmaningen är att dela 
denna kunskap och skapa en struktur så att 
detta sker i det dagliga arbetet.

Inledningsvis var man tveksam till om 
lärare verkligen skulle vilja presentera, men 
det visade sig att många lärare ville göra 
det. Under den första studiedagen var det 
tre lärare som presenterade, men redan vid 
den andra studiedagen var det fler än tjugo 
lärare som presenterade. Studiedagarna 
hade parallella spår där lärarna fick välja 
workshops utifrån intresse och avslutades 
med gemensamma reflektioner utifrån sta-
die, ämnestillhörighet eller skola.

 ” Under andra gemensamma träffen då 
vi samlades på skolan, och vi fick välja 
områden att fördjupa oss i, kände jag 
en viss spänning och förväntan om att 
få lära mig nya saker. Jag var glad att 
jag själv fick välja områden som intres-
serade mig. Efter att vi hade varit på 
workshops så tog jag med mig många 
praktiska exempel som jag kunde pröva 
i mitt klassrum. 

 ”  Jag känner mig sedan innan enga-
gerad i arbetet med digitala verktyg i 
klassrummet och kände då en viss stolt-
het också över att ha kommit så långt i 
min egen utveckling. Det är stärkande 
att få vara bra på något och det är 
alltid lättare att ta till sig och använda 
nya kunskaper om man har med sig lite 
i bagaget. (Lärare)
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Reflektera med kritiska vänner
Individuell reflektion bör kombineras med 
kollektiv reflektion, där man tillsammans 
med kritiska vänner reflekterar kring 
exempelvis användningen av IKT i en 
lärandeaktivitet, hur det gick och vad som 
kan förbättras eller vidareutvecklas. Ett 
bra exempel är arbetslag som målmedvetet 
arbetar för att utveckla undervisningen 
med stöd av IKT. De planerar tillsammans, 
genomför undervisningen och träffas sedan 
och reflekterar kring hur det gick. Genom 
detta arbetssätt bygger man upp en djupare 
förståelse, som sträcker sig bortom vad som 
är möjligt att göra eller lära individuellt och 
blir ett bidrag till professionens kunskaps-
bas.

Fundera och diskutera med dina 
 kolleger: Hur kan vi som kolleger 
stödja varandra i arbetet med IKT i 
undervisningen?

 ” Innan har det varit en eller två som 
går iväg på någonting. Och då är man 
ganska ensam när man kommer tillbaka 
och det är svårt att genomföra saker. 
Att vi gör det tillsammans har lett till 
att faktiskt undervisningen ändras till 
det mer positiva.” (Utvecklingsledare)

Fundera och diskutera med dina 
kolleger: Hur kan du bidra till och dra 
nytta av professionens kunskapsbas? 
Hur kan vi tillsammans utveckla en 
djupare kunskap om användning och 
utveckling av IKT i skolan? 

 ” Vi är ganska duktiga numera med att 
dela kunskap och har ganska öppna 
dörrar. Och är inte rädda för att ta 
emot både positivt och negativt och 
säga ‘nej, men det här gick helt åt 
skogen’. Vi har ett ganska öppet klimat. 
Och det tror jag leder framåt. Så att 
när vi träffas på våra arbetslag på 
onsdag, så har vi alltid en runda först. 
Är det någonting man vill dela? Är det 
någonting som man har testat och hur 
gick det?” (Utvecklingsledare)

Vad är ett bra 
resultat? 
Många strategier för digitalisering av 
skolan lyfter fram ökad måluppfyllelse 
som det primära måttet på ett bra resultat. 
Samtidigt är dessa strategier ofta vaga när 
det gäller hur detta ska följas upp. Det 
är svårt att säkerställa huruvida föränd-
rad måluppfyllelse är direkt kopplad till 
digitalisering. I skolor sker många olika 
förbättringsarbeten och utvecklingsprojekt 
parallellt, exakt vilket initiativ som ger en 
viss effekt är svårt att avgöra. Vi vill även 
påminna om att ett bra resultat kan vara så 
mycket annat än just ökad måluppfyllel-
se. Vad som är ett bra resultat kan också 
bestämmas av dem som deltar i arbetet, 
genom fördjupade samtal och reflektioner 
av det som uppnåtts.  

Exempel: bra resultat
Många lärare vill dela. Några skolor 
arrangerade gemensamma studiedagar där 
utgångspunkten var att lärare skulle dela 
med sig av hur de arbetar med IKT i skolan. 
Det fanns en farhåga att få lärare skulle vilja 
presentera, men det visade sig att många 
lärare ville presentera egna erfarenheter vid 
de gemensamma studiedagarna. 

 ” Det kändes trevligt att möta pedagoger 
från andra skolor och dela erfarenheter. 
Jag både deltog och höll i föreläsning/
workshop och har positiva erfarenheter 
av upplevelsen. Kändes bra att få lära 
någon annan om något man själv be-
härskar och sprida kunskapen vidare.” 
(Lärare)

Ett bra resultat kan vara 
så mycket annat än just ökad 
måluppfyllelse.
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Lärare fortsatte arbetet på den egna 
skolan. Många lärare fortsatte att arbeta 
lokalt på den egna skolan, för att få möjlig-
het att pröva och fördjupa vad de lärt sig i 
samband med studiedagarna. 

 ” Jag har lärt mig mycket genom 
workshop. Den nya kunskapen har jag 
använt i klassen med eleverna. Sedan 
har vi haft kollegialt lärande i arbetsla-
get, där vi har delgett varandra vad vi 
arbetat med i klassen.

 ”  Lärare fortsatte att träffas i mindre 
grupper över skolgränser. I samband 
med studiedagarna fick lärare möjlig-
het att lära känna nya kolleger. Jag 
vet att hemkunskapen, hörde jag, har 
liksom spontant träffats eller pratat 
med varandra. Även idrotten hörde jag 
nu.” (Lärare)

Nätverkande skapade rörelse. Att vara del 
av ett nätverk kan synliggöra styrkor och 
utmaningar. 

 ” Frustrationen som det skapar, den 
skapar också rörelse. Faktiskt, att 
man känner, ‘fan vi har inga paddor’. 
‘Nej, men då kanske vi ska se till att 
skaffa det, då?’ Det skapar rörelse, 
som annars inte skulle finnas i samma 
utsträckning.” (Utvecklingsledare)

Fundera och diskutera med 
dina kolleger: Ge exempel 
på vad ett bra resultat skulle 
kunna vara hos er. Ge exempel 
på hur utvecklingsarbetet kan 
följas upp.

Positiva utvecklingsledare. Utvecklings-
ledare vid några skolor arrangerade gemen-
samma konferenser och andra aktiviteter 
för lärare vid skolorna som en del av ett 
projekt. När projektet närmade sig sitt slut 
ville utvecklingsledarna fortsätta att träffas 
och arrangera aktiviteter för lärarna vid 
skolorna.

Självskattning. En kommun gav dess 
skolor i uppdrag att genomföra en själv-
skattningsenkät för lärare och skolledare. 
Det visade sig att skolor som hade organi-
serat för digitalisering i nätverk uppnådde 
resultat som var bättre än genomsnittet när 
det gällde tillgång och användning av IKT i 
utbildningen.
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Skolor som vill pröva medarbetardriven 
utveckling och nätverkssamarbete gör det 
utifrån sina förutsättningar och specifika 
behov. Aktiviteterna och processerna som 
beskrivs i boken behöver anpassas till den 
lokala miljön. Vi hoppas att vår tankebok 
kan hjälpa till med att formulera de frågor 
som behöver ställas och diskuteras för att ta 
sig vidare i komplexa utvecklingsarbeten. 

Teorier, exempel och tankar som pre-
senteras i denna bok visar att organisering i 
nätverk och kollegialt arbete kan ge bättre 
förutsättningar för lärare att arbeta med 
digitalisering i undervisningen. Detta kan 
ge stimulans till att både våga och vilja 
testa nya arbetssätt i undervisningen, vilket 
inte bara handlar om att lära sig använda 
digitala verktyg utan även om att reflektera 
tillsammans med andra om hur själva läran-
det för eleven kan fördjupas. Både struktur 
och kultur behöver ses över för att stödja 
digitalisering i skolan. 

Som ett komplement till de frågor som 
finns i texten avslutar vi med att föreslå 
några kritiska frågor som har varit väg-
ledande i vårt arbete för att förstå föränd-
rings- och utvecklingsprocesser i arbetet 
med digitalisering i skolan. Vi utgår från de 
fyra grundläggande frågorna: Varför? Vad? 
Hur? Vem/Vilka?

Fundera och diskutera med 
dina kolleger: Reflektera över 
frågorna ur tre perspektiv: 
lärarens, utvecklingsledarens 
(förstelärarens eller IT-pedago-
gens) och skolledarens. 

Varför behöver vi gränsöver-
skridande skolsamarbeten 
kring digitalisering?

Vad krävs för att digitalisering 
ska bedrivas gränsöverskridan-
de?

Hur ska utvecklingsarbetet 
organiseras?

Vem/vilka ska ingå i utveck-
lingsarbetet?

Kritiska frågor Fördjupning
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I samarbete med:

Både samhället och skolan digitaliseras i allt högre grad. Informations- 
och kommunikationsteknik (IKT) lyfts ofta fram som en viktig faktor för att 
utveckla undervisningen och öka elevernas måluppfyllelse.

Boken lyfter fram både teori och praktiska tips för arbetet med IKT i 
skolan. Förändringen av arbetssätt kräver inte bara tekniska lösningar 
utan även god organisation, struktur, ledning och kunskap. Genom att 
göra alla medarbetare delaktiga ökar motivationen och förutsättningarna 
för att digitaliseringsprocessen ska lyckas. Och med en organisation för 
utbyte av idéer, kunskap och erfarenheter – på den egna skolan och i 
nätverk med andra – kan digitaliseringsprocessen både underlättas och 
nå bättre resultat.


