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Abstrakt 
To introduce new aids in the school are nothing you can do over a night. It takes time to 
change patterns for working that people are used to. When the computer was introduced in to 
schools it also introduced new problems, not only for the schools, but also for the whole 
infrastructure in the town district. New network were built and more users should use it. The 
educationers should start using new aids they never used before and they should work in a 
new way, in work teams. The pupils got access to internet which was new for them. In this 
study I try to find out how it looked like before and after the project was started in 1999 
introduced by the Board of the Education, now the Outhority Of School Development. A 
questionnaire was sent out to get a true picture of today’s situation on Orust and in the area 
surrounding Orust. The conclusions are that the personal and the civil servants in leading 
positions are optimistic and are working continuously for the development of IT in schools. 

 

 

 

Sammanfattning 
Att föra in nya hjälpmedel i skolans värld är inget man gör över en natt. Det tar tid att 
förändra invanda arbetsmönster. När datorn kom in i skolan uppkom nya problem, inte bara 
för själva skolan utan för hela kommunens infrastruktur. Nya nätverk installerades i 
kommunen, och fler skulle använda det. Pedagogerna skulle börja använda nya hjälpmedel 
som de inte haft tillgång till förut. De skulle arbeta på ett nytt sätt, i arbetslag. Eleverna fick 
tillgång till Internet, vilket var nytt för många. I den här undersökningen försöker jag reda ut 
hur det var innan och efter det projekt som Skolverket startade 1999, (numera Myndigheten 
för Skolutveckling). En enkät skickades ut för att få en bild över nuläget, dels på Orust men 
även i kranskommunerna. Slutsatsen är att personal och chefer i stort sett är optimistiska om 
IT-användningen i skolan och jobbar kontinuerligt med utvecklingen inom IT samt att detta 
utvecklingsarbete måste fortsätta i skolan.  
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1.0 Introduktion 
Skolan byggdes upp som en organisation och institution i en tid där informationen var en 
bristvara, där stor del av allmänheten inte hade tillgång till tidningar och annan media, utan 
skolan hade i realiteten monopol på information och kunskap i dåtidens samhälle. 
Huvuduppgiften för skolan var att förmedla kunskap, vilket har präglat skolans arbete genom 
alla tider. 
 
I dagens samhälle sker ständigt nya förändringar. Den nya kommunikations- och 
informationstekniken har skapat ett informationssamhälle. I ett samhälle som är väldigt 
informationsrikt har skolan en central roll.  
 
Tack vare den nya tekniken som lärare och elever får tillgång till i dagens samhälle öppnas 
nya möjligheter att hämta information och att arbeta med olika typer av kunskap. Skolans 
arbete påverkas av detta. Skolan kan inte längre lägga tonvikten på kunskapsförmedling i ett 
informationsrikt samhälle. Människan kommer att med dagens teknik kunna lära sig nya saker 
på nya sätt. Detta gäller både i skolans värld och ute i samhället. Det som förut var förmedling 
av kunskap kommer i framtiden att efterträdas av handledning för kunskapsinhämtning. Det 
kommer att läggas stor vikt vid informationsvärdering och elevers/studenters egen 
kunskapserövring. Viktiga frågor blir: vilken information är väsentlig? Vilken information är 
äkta eller inte. Man kan säga att skolan skall befinna sig i spänningsfältet mellan överflödande 
information och svårerövrad kunskap. Nyckelområden i framtiden kommer att vara kunskap 
om informationskällor och informationsvärdering (Isberg, 1995). 
 
När vi står inför en strukturförändring av skolan, är det viktigt att komma ihåg att skolan är en 
del i vårt samhälle. Skolan är beroende av vad som sker i andra samhällssektorer och påverkar 
i sin tur att samhället utvecklas. Det beroende som finns mellan olika samhällssektorer tar sig 
bland annat uttryck i att det fortlöpande sker ändringar av läroplanerna. Det handlar det inte 
om att den nya tekniken gör skolan modern, utan är till stor del samhällets utveckling som 
styr skolans arbete, som handlar om att förstå vad skolans uppdrag är i det samhälle som 
kommer i framtiden. Ny teknik skapar nya förutsättningar för oss människor. 
 
IT i skolan har länge varit en huvudfråga, dock har politikerna egentligen aldrig ställt upp 
några mål för IT-satsningar i ungdomsskolan. IT har tidigare uppfattats som ett redskap för att 
nå andra mål. Sett från elevers förutsättningar och behov så har det framhållits att IT erbjuder 
många nya möjligheter för anpassning av material och arbetssätt. 
 
Myndigheten för skolutveckling kan bidra till den lokala utvecklingen genom diverse olika 
informationsinsatser. De kan genom att visa upp goda exempel och genom att göra olika 
aktörer i vårt samhälle uppmärksamma på hur IT egentligen påverkar vårt skolsystem och 
genom sitt arbete visa på nyttan av IT som informations- och kommunikationsverktyg. 
 
Sedan början av 70-talet har Sverige genomfört nationella satsningar på datorer i skolan. De 
satsningar som gjordes då präglades av att läroplaner och styrdokument uttryckte en bred 
pedagogisk ambition, samtidigt som verksamheten organiserades så att datorerna ofta 
uppfattades som en angelägenhet främst för lärare i naturvetenskap och teknik. På 90-talet 
skedde en drastisk förändring när Internet kom in i skolorna. På den tiden ingick IT i 
skolverkets regi. De fick sitt första uppdrag 1992, och där inleddes arbetet med att utveckla ett 
svenskt skoldatanät 1994. Under samma period inledde KK-stiftelsen (Kompetens och 
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Kunskap) omfattande storsatsningar på IT-utvecklingen inom skolans värld. 1998 kom 
regeringen ut med en skrivelse ”Lärandets verktyg - nationellt program”. Där framhölls det 
speciellt behovet av en nationell satsning på att kompetensutveckla lärarna. Det är denna 
satsning som kommit att kallas för ITiS (IT i Skolan). Det satsades en hel del pengar på detta 
projekt, ca 1,7 miljarder kronor. Denna satsning pågick under åren 1999 – 2002. Det här är 
det skolprojekt som är Sveriges största genom tiderna. Projektet omfattar ca 70 000 (Tebelius 
och Aderklou och Fritzdorf, 2004) lärare, grundskolan, sameskolan, specialskolor, komvux, 
folkhögskolor, gymnasieskolor och särskolor. Projektet innebar även att deltagande lärare 
skulle få en dator som skulle vara kommunens egendom men disponeras av lärarna som 
arbetsverktyg. I arbetet som pågick rymdes också stöd till det europeiska skoldatanätets 
utveckling. 
 
De delar som skulle ingå i projektet var följande (Gustafson, M. 2004): 

• Kompetensutveckling 
• Datorer till varje deltagande lärare 
• Förbättring av skolornas tillgång till Internet 
• E-post till lärare och elever 
• Utveckling av det svenska och europeiska skoldatanätet 
• Förstärka insatserna för de elever med funktionshinder 
• Pris för utmärkta pedagogiska insatser 

 
Kompetensutvecklingen som planerades, skulle ske i lärarlag, där de själva skulle styra sin 
utveckling mot ställda mål. Lärarlagen kom att jobba tillsammans med eleverna.  Även 
skolledarna kom att beröras. De kom att erbjudas en skolledarutbildning som avses bli ett stöd 
för de skolledare som har ett arbetslag inom ITiS. 
 
Tyngdpunkten kom att ligga på kompetensutveckling, och genomfördes i tre 
verksamhetsformer: 

• ”Varje arbetslag ska genomföra ett ämnesövergripande, problembaserat 
och elevorienterat utvecklingsarbete tillsammans med sina elever. I 
arbetslagen ingår olika typer av pedagoger såsom lärare, 
förskolelärare, fritidspedagoger och annan personal som deltar i det 
pedagogiska arbetet i arbetslagen och som genom utbildning eller 
erfarenhet har förutsättningar att delta”. (Chaib och Tebelius, (2004:01) 
s: 3.). 

• ”Arbetslagen ska fungera som en studiegrupp och med stöd av 
handledare studera, diskutera och dokumentera sitt arbete. Handledaren 
står till lagets förfogande under sammanlagt 15 timmar”. (Chaib och 
Tebelius, (2004:01) s: 3.).  

• ”Ett antal arbetslag träffas kontinuerligt under totalt 20 timmar i ett 
sammanhållande seminarie för att diskutera och utbyta erfarenheter. En 
seminarieserie leds av en handledare med medverkan från 
lärarutbildningen”. (Chaib och Tebelius, (2004:01) s: 3.). 

 
ITiS som organisation är en hierarkiskt uppbyggd organisation i flera nivåer. I varje region 
skall det finnas en samordnare, och i varje kommun ska det finnas en handledargrupp med en 
kontaktperson. I Sverige planerades det att finnas 30 samordnare och ca 1100 handledare och 
kontaktpersoner.  
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1.1 Skolans uppgift 
Skolan i Sverige har varit allmän i ungefär 150 år. När skolan blev allmän betonade staten att 
vikten skulle läggas vid att utveckla lydiga, ödmjuka och tålmodiga människor. Detta gjordes 
på den tiden för att få en önskad utveckling av dåtidens samhälle.  Undervisningen som 
bedrevs på den tiden kännetecknades av hård disciplin och drillning, extrem 
förmedlningspedagogik och utantilläxor. Den fördel som fanns med den 
undervisningsmetoden är att det ansågs bli en effektiv skola. Den bidrog även till att uppfostra 
lydiga människor. När eleverna/studenterna insåg sin egen okunnighet så blir de mer ödmjuka 
inför experten som förmedlar kunskapen. Utantilläxor bidrog till att skapa tålmodiga 
människor, åtminstone bland dem som har svårt att lära utantill (Scherp, 1999).  
I dagens samhälle ser det lite annorlunda ut. Idag efterfrågas egenskaper och kompetenser 
som ansvar, aktivitet och självständigt arbete med goda samarbetsmöjligheter och även 
problemlösningsförmåga. Eleverna arbetar fortfarande för att tillägna sig ämneskunskapen 
som läraren bestämt att de skall kunna, och tar större ansvar för sitt lärande idag. Till exempel 
kan de planera i vilken ordning de ska arbeta med ett ämnesavsnitt som läraren tilldelat dem. 
Eleverna behöver inte alltid sitta i klassrummet, utan kan till exempel sitta på biblioteket för 
att utföra sitt arbete. 
 
Eftersom jag sitter i Barn och Utbildningsnämnden på Orust så är vi i nämnden ofta ute och 
besöker skolorna. Vid ett besök såg jag mindre uppmuntrande detaljer. Ingen ordning alls på 
hur datorerna var placerade, med sladdar ”högt” och ”lågt”. Jag tror att ordning och reda, 
skapar en trevligare atmosfär att jobba i. Jag tror att det skulle leda till att fler kommer att 
använda sig av datorn i arbetet. Elever som förstör och skapar oordning är vanligt i skolan. 
När det händer för ofta så stängs datorsalarna ibland. Detta ställer till besvär för lärarna som 
måste vara med i både datorsalen och klassrummet. De får ta hand om elever på två platser, 
datorsalen och klassrummet, vilket inte alla gånger är en lätt kombination. 
 
En sak som jag tycker borde behandlas mer är frågan: Vad är en dator? De flesta har den 
uppfattningen att det är en skärm med tillhörande burk under bordet osv. I syslöjden behöver 
man väl ingen dator! Om man tittar på dagens symaskiner så är det en mindre dator. De 
fungerar inte riktigt som de gjorde förr, då man idag kan programmera symaskinen till det 
man vill sy, så att den gör arbetet åt användaren. En dator kan se ut på många olika sätt. I 
träslöjden kan man använda datorstyrda svarvar eller fräsar. I gymnastiken kan man använda 
instrument för att mäta olika resultat. Vi får inte stirra oss blinda på burken och skärmen, det 
kan vara bra att veta mer än så. 
 
När det gäller pedagogiska verktyg till handikappade så finns det idag väldigt mycket att välja 
på. Det beror på att det finns så många olika sorter av handikapp. Här är nyttan av de 
pedagogiska verktygen viktig. För att få ut så många handikappade som möjligt på 
arbetsplatser så måste arbetsplatsen anpassas, även i skolan. Det finns de handikappade, som 
inte skulle kunna kommunicera med omvärlden om de inte har en dator som är 
specialanpassad för just honom/henne. Något som inte framgår av undersökningen, men som 
jag observerat ute i skolorna, är att det finns handikappade elever i de vanliga klasserna som 
behöver speciella hjälpmedel. Det är viktigt att berörda lärarna informeras kontinuerligt om 
vilka hjälpmedel som finns tillgängliga på marknaden, för att underlätta för eleven/eleverna. 
 
Jag har observerat, att internet upplevs som en stor tillgång i skolarbetet. Stora databaser har 
skapats med användbar information. En stor fördel med tillgången till internet för att söka 
information är att den är uppdaterad. Främst gäller detta samhällsfrågor, och sådan 
information som bör vara dagsaktuell. Historien kan vi ju inte göra så mycket åt. En annan 
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fördel tycker jag, är att det många gånger är lättare att hitta det man söker på internet, än att 
leta i en massa böcker. 
 

2.0 Problemområde 
Det är troligt att elever och lärare påverkas på många sätt när IT kommer in i skolan. Nya sätt 
att skaffa fram information kommer helt plötsligt upp till ytan. De arbetsredskap som till 
exempel datorer, som tidigare inte funnits används nu. Genom skoldatanätets uppbyggnad kan 
lärare och personal från olika skolor komma i kontakt med varandra. Genom att skolplanen 
började anpassas för detta område så ökade även friheten att nyutveckla lärandet i skolan.  
Istället för att, som det varit i alla tider, att lärare sitter i en kateder, så kan eleverna få till sig 
informationen via datorer, som är kopplade till Internet. Detta medför för lärarnas del, att de 
blir som en handledare för eleverna. De talar om var informationen finns att hämta, resten 
utför eleverna själva med hjälp av datorerna och Internet för kunskapsinhämtning. Många 
projekt har genomförts för att åstadkomma detta bl.a. ITiS-projektet, som berörts i 
introduktionen. 
 
Många frågor som kan vara av intresse för allmänheten dyker upp: 
Vilka blev konsekvenserna av ITiS-projektet på Orust beträffande följande aspekter om 
kompetens för lärarna? Slog projektet ITiS väl ut eller inte? Vilka kostnader medförde det för 
stat och kommun? Ökade kompetensen hos lärare? De som inte fick vara med, hur ser deras 
situation ut? 
Vilka kompetensskillnader finns före och efter ITiS-projektet? Vilka blev de ekonomiska 
konsekvenserna? Hur stor satsning gjordes det från kommunens sida, och hur mycket stod 
staten för?  

2.1 Syfte 
 Avsikten är att studera konsekvenserna av ITiS-projektet i skolorna på Orust med 
omgivande kommuner.  

2.2 Problemformulering 
De frågor som jag fokuserar på i detta arbete är följande: 

• Åstadkoms några kompetensförändringar? 
• Vilken medvetenhet finns om nuläget hos de ledande personerna i 

kommunen och skolan? 
• Hur var arbetssituationen för lärarna, före respektive efter ITiS? 
• Hur fungerar det i kranskommunerna med avseende på IT i skolorna? 

 

2.3 Avgränsningar 
Jag har avgränsat mig geografiskt till Orust kommun. De skolor jag har undersökt är följande: 

• Henåns skola   Årskurs 1 – 6 
• Henåns skola  Årskurs 7 – 9 
• Ängås skola (Svanesund) Årskurs 1 – 6 
• Ängås skola (Svanesund) Årskurs 7 - 9 
• Ellös skola  Årskurs 1 – 6 
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Undersökningen sker i grundskolan årskurs 1 – 9. Skolformerna som ej ingår är friskolor, 
fritids, komvux, gymnasieskolan, särskola eller andra specialskolor. Anledningen till att jag 
inte tagit med Ellös skola Årskurs 7 – 9, är att de inte fick vara med i något projekt. 
 
Efter de begränsningar som dragits när det gäller ledande positioner inom skola och kommun, 
så har jag valt ut: 

• En rektor vid Ellös skola. 
• Fyra stycken rektorer vid Henåns skola. 
• Två stycken rektorer vid Ängås skola 
• Förvaltningschef 
• Ordf. BUN 
• Kommunalråd 

 
I undersökningen blir det ett bekvämlighetsurval, som innebär att man väljer ut de enheter 
som är lättast att få tag på. (Holme & Solvang, 1997). I vanliga fall så är denna metod inte att 
föredra. Det finns dock inget val i denna rapport, eftersom det bara finns ett visst antal på 
varje post. Det finns till exempel bara en förvaltningschef inom skolan i Orust kommun. Det 
skulle ha funnits en rektor till på Ellös skola med i undersökningen, men det fanns inget 
intresse att delta i en sådan undersökning från den rektorn på grund av att personen inte var 
anställd på den skolan vid tillfället för projektet. 
 

3.0 Metod 
För att få en så tydlig bild som möjligt av ItiS på Orust, så valde jag att först göra en 
kvantitativ undersökning. Den gjordes på de tre skolorna Ängås, Henån och Ellös, med så 
många lärare som möjligt med i undersökningen. En utvärdering av svaren kom att redovisas i 
form av diagram med kommentarer. 
 
För att försöka få en överblick från kommunens sida lät jag en speciell enkät gå ut till rektorer 
och enhetschefer vid ovanstående nämnda skolor. Jag valde ut viktiga personer inom 
kommunen som eventuellt kunde veta om vad som sker inom skolan. Dessa är 
förvaltningschef, ordförande Barn och Utbildningsnämnden och kommunalrådet. Den 
kvantitativa enkät som jag använt mig av här, är framtagen av Barn och Utbildningskontoret i 
Ulricehamns kommun. Jag fick där tillstånd av Thomas Carlsson som är utvecklingsledare 
och regional samordnare inom Ulricehamns kommun, att använda enkäten som den var utan 
att skriva om den. 

3.1 Vad är metod 
Metod är ett redskap som man använder för att finna lösningar på problem och komma fram 
till nya kunskaper. Allt man kan använda sig av för att komma fram till en lösning, är metod. 
Alla metoder är inte bra, om vi till exempel vill använda en metod i ett samhällsvetenskapligt 
arbete, eller i ett utvecklingsarbete så måste några grundkrav uppfyllas (Hellevik, 1980): 

• Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som 
undersöks. 

• Man måste göra ett systematiskt urval av informationen. 
• Man ska kunna utnyttja informationen på bästa sätt. 
• Resultaten ska presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och 

granska hållbarheten. 
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• Resultaten ska möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de 
samhälleliga förhållanden man står inför för att detta ska kunna leda till 
ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete och till ökad förståelse. 

3.2 Kvalitativ metodundersökning 
En kvalitativ metod definieras enligt Aminshahidi, Broms och Elmi (2004), s.3. 

”Kvalitativa undersökningar präglas av flexibilitet. Forskaren ska vara öppen för ny 
kunskap och inte styras in i ett spår av förutfattade meningar. Fördelen med detta 
flexibla arbetssätt är att man får en bättre bild av verkligheten. 
Informationsinsamlingen i kvalitativa undersökningar liknar ett vardagligt samtal och 
man är ute efter att få fram det som särskiljer enheten från andra och testpersonen har 
frihet att komma med egna tankar och upplevelser. Nackdelen är att informationen man 
får från de olika datakällorna inte är enhetlig och svårare att jämföra än vid 
kvantitativa undersökningar. Kvalitativa undersökningar ger ofta goda möjligheter till 
relevanta tolkningar eftersom man kan anpassa undersökningen för varje enhet, d.v.s. 
validiteten blir hög.” 

3.3 Kvantitativ metodundersökning 
En kvantitativ metod beskrivs enligt Aminshahidi, Broms och Elmi (2004), s.3. 

”Resultat av kvantitativa undersökningar är lätta att jämföra eftersom upplägget är 
standardiserat och hårt styrt av forskaren och alla enheter får samma frågor och 
svarsalternativ. Fördelen med denna metod är att man kan påvisa att resultaten gäller 
för alla individer i populationen, och det går att ta reda på den statistiska styrkan av 
testet. Två av nackdelarna är att man inte vet om informationen är relevant för 
frågeställningen man har och att testpersonerna inte har någon möjlighet att framföra 
sina åsikter om frågorna. Reliabiliteten tenderar att bli högre men validiteten kan bli 
lidande jämfört med kvalitativa undersökningar.” 

3.4 Försökspersoner 
Den personal som kommer att finnas med i undersökningarna är anställda pedagoger på 
respektive skola. Fördelningen kommer könsmässigt att vara ojämn. Detta beror på att det är 
mycket fler kvinnor i skolorna än det finns män. När det gäller fördelningen på dem som varit 
med i projektet ITiS eller inte, kommer även här att vara lite ojämnt. Det är väldigt få lärare 
inom Orust kommun som fått chansen att vara med i ITiS. 
Antalet personal på de olika skolorna redovisas här: 

• Henåns skola  årskurs 1 – 9  30 
• Ellös skola  årskurs 1 – 6  10 
• Ängås skola (Svanesund) årskurs 1 – 6  21 
• Ängås skola (Svanesund) årskurs 7 – 9  22 

 
För att stärka validiteten så beskrivs tydligt i utskicket vad de kom att delta i, vad som kom att 
hända med enkätsvaren etc. Anonymitet beaktas. Det fanns även med information om vilka 
skolor som ingick i undersökningen, kontaktmöjligheter och till sist även vart de skulle lämna 
enkäten när den är besvarad. Trots den stärkta validiteten, så blev bortfallet 20 %, och inga 
efterforskningar har gjorts för att hitta något svar på bortfallet. 

3.5 Kommunal nulägesbedömning 
Här gick en nulägesenkät ut till rektorer, enhetschefer, Kommunalråd, förvaltningschef och 
ordförande i Barn och Utbildningsnämnden inom Orust kommun. Kranskommunerna har 
tagits med, men då bara med dem som är ansvariga för ITiS fortsatta verksamhet. Här skiljer 
sig namnen åt på den posten idag. Det kan heta IT-samordnare, IT-handläggare osv. IT-
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samordnare är en regional beteckning, där den personen jobbar med hela regionen. Inom 
Orust kommun finns ingen direkt sådan person utan här går det bland annat under 
beteckningen After ITiS. Det finns även en person som är IT-ansvarig för den pedagogiska 
delen. 
Frågorna 1 – 13 har samma svarsalternativ:  

• Stämmer i hög grad (1) 
• Stämmer ganska bra (2) 
• Stämmer i viss mån (3) 
• Stämmer inte alls (4) 

Jag har valt att numrera dem enligt ovan för att lättare se resultatet. 
 
Populationen består av åtta ledande personer inom Orust kommun. En person från Uddevalla, 
Munkedal och Stenungsunds kommun. Tyvärr fick jag aldrig svar från Lysekil. På Tjörn 
lyckades jag inte hitta någon person som kunde svara på enkäten. Jag fick ge upp ge upp, efter 
att ha pratat med sex stycken personer i kommunen, och ingen visste något. I bilagan finns två 
diagram under varje diagramrubrik. Ett diagram där resultatet visar hur hela populationen 
svarat och ett diagram där kommunerna jämförs. Jämförelsen mellan kommunerna har skett 
utefter de har svarat. Den som ingick från Orust var förvaltningschefen. 
Alternativa metoder att utföra studien på, återkommer jag med i slutsatsen. 

4.0 Teori 

4.1 KK-stiftelsens teori kring IT i skolan 
Dagens undervisning skall utgå från elevens frågor och medansvar för sitt eget 
kunskapsinhämtande. Eleverna kan idag själva söka, värdera och sovra informationen (KK-
stiftelsen, 2004). Genom att eleven själv kan sammanställa informationen så tränas han/hon 
till att se helheten och dess sammanhang. Lärandet stimuleras när eleven själv använder sin 
nyvunna kunskap och insikter. IT som redskap ger dessa möjligheter. Läromedel kommer att 
vara baserade på IT och kan i och med det bidra till att utveckla pedagogiken. 
 
En av skolans viktigaste uppgifter är att göra sammanhang synliga och förståeliga. En stor 
fördel med IT är att det ger ständigt nya möjligheter som är unika och som kan förklara 
begrepp och processer, samt att göra dem levande i sitt verkliga sammanhang. När man 
använder IT-baserade läromedel, måste man vara noga med att det ska vara stimulerande i sitt 
lärande. Det ska inte bara ge kunskap om omvärlden.(KK-stiftelsen, 2004). 
 
Satsningen som KK-stiftelsen har bidragit till, har resulterat i ökad utveckling och 
användande av IT-baserade läromedel. Denna satsning har även bidragit till att utveckla den 
svenska multimediaindustrin som producerar läromedel. Att skapa nya läromedel är en viktig 
uppgift för KK-stiftelsen, speciellt när det gäller nya läromedel till elever med 
funktionshinder, som vill kunna använda den nya tekniken. KK-stiftelsen har satsat närmare 
120 miljoner (KK-stiftelsen, 2004) på att utveckla nya läromedel. De har även gett bidrag till 
kommersiella/icke kommersiella läromedelsproducenter. Dessa producenter har tagit fram 
produktidéer som uppfyllt KK-stiftelsens krav. Producenterna har fått stöd på upp till 2 
miljoner kronor. För de kommersiella projekten har KK-stiftelsen ställt krav på att 
producenten ska bidra med lika mycket pengar, som de får av KK-stiftelsen. Producenterna 
behåller sedan alla rättigheter till produkten. När det gäller de ickekommersiella krävs det 
ingen motfinansiering. Produkterna blir sedan tillgängliga för alla till självkostnadspris. Idag 
är KK-stiftelsens satsningar på IT-baserade läromedel stängd för nya ansökningar. Hösten 
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2002 togs nämligen denna tjänst över av Skolverket och finns numera under Multimediabyrån 
under namnet Läromedieguiden. 

4.2 Lärande 
När det gäller mänskligt lärande så har Lundmark (2000) skrivit i sin avhandling, att det sker i 
en ständigt pågående process under hela livet utifrån en rad skiftande omständigheter. I 
utbildningsverksamheter, som skolan är, är det lärandet, som är en förväntad effekt av 
aktiviteterna i skolan. Det är inte lärandet som fenomen strikt begränsat till målstyrda 
verksamheter (Lundmark, 2000). I stort sett inom alla mänskliga verksamheter ute i samhället 
återfinns lärande. Det finns två olika former av lärande, formellt och informellt lärande. Det 
formella lärandet sker som regel inom skolans värld, medan det informella lärandet återfinns 
under fritiden. ITiS som är ett exempel på lärande i arbetslivet, kombinerar bägge dessa 
former. För att Lundmarks (2000) terminologi när det gäller lärande, så kan lärandet vara 
både kognitivt och kontextuellt. När det gäller det kognitiva lärandet, så är det formell 
undervisning som kommer från ett säkert informationsunderlag där lärandeprocessen kommer 
av individuell informationsbearbetning. När det gäller det kontextuella lärandet, kännetecknas 
det utifrån sin sociala karaktär. Aktivt deltagande och erfarenheter är det, som den 
kontextuella lärandeprocessen bygger på. Sinneserfarenheter, som ej är förutsägbara, sätts 
igång av den kontextuella lärandeprocessen. Det människan i sitt liv definierar och 
omdefinierar handlar lärande om, vilket i sin tur leder till, att hon inspirerar sin beredskap till 
att möta ”nytt”(Lundmark, 2000, s. 15-16). 
 
I utbildningssammanhang är nog lärande det mest använda begreppet. Det är väldigt 
svårdefinierat och det är stora svårigheter att fånga essensen i lärandebegreppet och få fram en 
tydlig definition på lärande. Chaib & Tebelius (2004), s.15 skriver i sin rapport ”Begreppets 
komplexitet gör att dess användning ofta förväxlas med inlärning. Inlärning är den kognitiva 
process som sker i huvudet på individer när de tillägnar sig kunskap”. Lärandet som process 
är en kombination av innehåll, metod och resultat. Carlgren (1999) skriver i sin rapport: 
”Lärandet är något som sker mellan individer och i relation till en social praktik. Situationen 
blir en del av lärandet.” Med tillägget ”Pedagogiska verksamheter utgör inte bara miljöer 
som är mer eller mindre befrämjande för individers inneboende lärande – de blir en del av 
detta lärande.”  

4.3 Skolan 
För länge sedan när skolan låg under kyrkan så var utbildning endast till för de ”välborna”. 
Då i första hand för framgångsrika vuxna män. Kyrkan var en fostrande anstalt som gjorde 
folket till lydiga medborgare. Till sin hjälp hade de Luthers lilla katekes, som var Sveriges 
läsebok Sandberg (2004). I början av 1900-talet började dock kyrkans makt att tunnas ut. 
Skolan utvecklades relativt snabbt under 1900-talet. Sandberg (2004) tar upp några väsentliga 
punkter som hänt: 

• Den obligatoriska tiden i skolan blev längre och övergick från 
deltidsläsning till heltid. 

• En avsevärd utveckling av det frivilliga skolväsendet, dvs. realskola, 
läroverk och gymnasium. 

• Den nioåriga grundskolan ersatte bottenskolan. 
• Skolöverstyrelsen tog över folkskoleärenden. 
• En utvidgning av skolans uppgifter såsom t.ex. Skolbad, tand- och 

hälsovård, psykolog- och kuratorsverksamhet, yrkesrådgivning samt 
skolmåltider. 
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• Klasserna minskades och specialundervisning ordnas för elever med 
särskilda behov. 

• Skolan demokratiserades, vilket innebar, allas rätt till utbildning, fostran 
till demokrati, införandet av enhetsskolan, ökat elevinflytande i skolorna. 

• Rekrytering till högre studier. Här fanns till en början 
underrepresentation av barn från arbetar- och jordbrukarhem. Under 
efterkrigsåren skedde dock en ökning. 

• En utbildningsoptimism tog sig uttryck i, att med pedagogiska medel 
kunna förändra både samhälle och människor. 

• En satsning på vuxenutbildning. 

4.4 Läraren 
På 1980-talet skedde en väldigt drastisk ändring som innebar att lärarna fick en helt annan 
roll. Skolan hade fram till detta varit väldigt centraliserad. Detta måste ändras ansåg staten, 
för att kunna ta vara på resurserna. Lärarna fick andra mål för sin verksamhet, till exempel 
jämlikhetsmål. Dessa mål är övergripande, såsom jämlikhet, demokrati, förändrade 
utbildningsmål och förändrade arbetssätt. Dahlgren H och Östling Dahlgren M (1992). 
 
Under 1900-talet förändras även lärarnas roll. Under lång tid var lärarna de som var experter 
och förmedlade kunskapen till eleverna. Eleverna satt i sina bänkar och läste och skrev ner det 
som läraren sade, detta kallades ofta för katederundervisning. Det var väldigt ofta läxor som 
skulle göras på fritiden. Dahlgren H och Östling Dahlgren M (1992) 
 
Lärarens yrkesroll kan idag delas in i två grupper, kunskapsförmedling och fostran. Lärare är 
ett ord som håller på att försvinna. Idag är det vanligare att man säger pedagog. Pedagog är en 
roll i sig som innehåller åtta olika roller (Scherp, 1999). 
 
Pedagog:   Utbildad för yrket, mycken kunskap i bagaget. 
 
Social kompetens:  En pålitlig konsekvent, trygghetsskapande, vuxen människa med 

empati, engagemang och humor som dessutom är flexibel och 
lyhörd. 

 
Projektledare: Totalansvaret för projektets lyckliga genomförande vilar på 

pedagogen i alla lägen. Denne har överblick och håller i de 
övergripande trådarna. Ansvaret för organisation och 
administration ligger hos pedagogen/arbetslaget. Man får aldrig 
abdikera! 

 
Informatör: All relevant information ska delges eleverna t.ex. Vilken arbetstid 

som är disponibel och vilka andra saker som kommer att uppta 
deras tid. Om ”Non Fighting Generation” ska hålla 
informationsmöte för skolan eller om man som pedagog har för 
avsikt att genomföra ett test går det åt tid till detta. Eleverna ska ha 
kännedom om allt för att kunna planera sin tid. 

 
Föreläsare: Självklart ska pedagogen fortsätta att vara en av alla 

kunskapskällor. Denne kan mycket väl hålla genomgångar, 
föreläsningar, berätta eller läsa högt under arbetets gång. 
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Handledare: Stöd i informationssökning, problemlösning, framtagande av 
anpassade texter för den som har svårt med läsning, ställa frågor 
som leder vidare när eleverna kört fast, aktiv lyssnare. 

 
Inspiratör: Ingjuta mod och entusiasm när arbetet går bra. Föreslå nya 

varianter till redovisningen. Komma med tips och idéer. 
 
Utvecklare: Dokumentera och reflektera över arbetssätt tillsammans med 

elever och kollegor – hur göra nästa gång, hur går vidare? Hur har 
det arbete vi gjort varit? 

 
Sandgren (2004) beskriver på sidan 22 i sin rapport hur en lärare ska vara i dagens skola. 
Bland annat skriver hon att läraren ska vara bekant med målen i läroplanen. Det är även 
väldigt viktigt i dagens skola att läraren kan lyssna av klassen så att han/hon kan få tag på de 
elever som behöver särskild undervisning. En lärare ska även se till att få den 
kompetensutbildning som krävs för att kunna följa med i utvecklingen. Det är här som bland 
annat ITiS kommer in i bilden. Tack vare den stora satsningen från KK-stiftelsen (Kompetens 
och Kunskap) och Myndigheten för skolutveckling, har många lärare fått en chans att 
utveckla sin kompetens inom datorområdet.  
En lärare har även många faktorer i sin yrkesroll som måste tas hänsyn till. Enligt Sandgren 
(2004) ser det ut på följande sätt för lärarens yrkesroll: 
 

  

Lärarens yrkesroll
 
 
 
 
 Skola Ekonomi.  Prioriteringar Samarbete Individ 
 Socialt område Värderingar Arbetslag Grupp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociala 
förhållanden 

Elever 

Kollegor 

Rektor 

Kommun 

Politiska 
 prioriteringar. 

Ekonomi 

Politiska beslut 
Riksdag 
regering 

Skollagen 
Reformmål 

Lpo 94 

Samhällsutveckling 

Bild 1. Lärarens yrkesroll – Sandgren (2004), 
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5.0 Resultat 
Den kvantitativa undersökningen som redovisas nedan gav information om kategorierna: 

• Population 
• IT i hemmet 
• Datortillgång i skolan 
• IT i undervisningen 
• ITiS-projektet 
• Framtiden 

Diagrammen anger antalet personer. De siffror som finns inom parentes är procent av det 
totala antalet svar som anges nedan. Totalt skickades 83 enkäter ut, och 64 personer svarade 
på enkäten. Alla som svarade har inte svarat på alla frågor, eller också angivit fler 
svarsalternativ där det inte ska vara mer än ett. Detta gör att vissa resultat ser lite annorlunda 
ut och att procentsatsen inte alltid blir 100.  

5.1 Population 
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Diagram 1 – Beskriver åldersfördelningen. 
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Diagram 2 – Beskriver fördelningen behörig/icke behörig lärare.              Diagram 3 – Beskriver könsfördelningen. 

 
När det gäller åldersfördelningen så ligger de flesta mellan 46 – 55 år (42 %). Det finns ingen 
person som är mellan 20 – 25, och bara en person som var mellan 26 – 30. Antalet icke 
behöriga lärare ligger på fem stycken (8 %). Svarsfrekvensen i den här undersökningen ligger 
på 80 %. Enligt diagram 3 så är könsfördelningen något ojämnt fördelat, i de svar som 
inkommit. 47 kvinnor samt 17 män har besvarat enkäten. 
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5.2 It i hemmet 
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Diagram 4 – Diagram över vilken utrustning som finns i hemmet. 
 
63 personer har tillgång till dator i hemmet. Bland Orust lärare har 98 % tillgång till datorer i 
hemmet. Enligt KK-stiftelsen(2001) är genomsnittet 95 % bland lärarna i grundskolan och 
gymnasiet i Sverige. Utav 64 svar har 54 stycken Internet och e-post (84 %). 39 stycken har 
modem, medan 11 stycken har bredband. sju personer har nätverk hemma, och en person har 
ingen dator hemma. 

Tid vid datorn 
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Diagram 5 – Diagram över antalet timma som tillbringas vid datorn i hemmet. 
 
Ingen person i undersökningen använder datorn mer än 20 timmar i veckan. 21 personer 
använder datorn mindre än en timme i veckan hemma. De flesta använder sin dator mellan 1 – 
5 timmar i veckan. 48 % ligger inom den intervallen, medan 33 % ligger under en 
timme/vecka. 13 % använder datorn 6 – 10 timmar i veckan, medan fem procent använder den 
11 – 20 timmar i veckan. 
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Diagram 6 – Diagram över vad datorn används till i hemmet. 

 
När det gäller hur lärarna använder sina datorer hemma så är det sex stycken (9 %) som bara 
använder den till privata saker, medan fyra stycken (6 %) bara använder den till skolrelaterat 
arbete. De flesta använder dock datorn till båda delarna, 56 stycken (87 %). Mer än ett svar 
har kryssats, i några enkäter. Den totala procentsumman blir därför 102 %. 

5.3 Datortillgång i skolan 
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Diagram 7 – Vilken tillgång till utrustning har de i skolan. 
 
Stationära datorer är den vanligaste typen av dator som finns tillgängligt för lärarna, 61 
stycken eller 95 %. 19 stycken (30 %) har även en bärbar dator eller bara bärbar. 15 stycken 
(23 %) har tillgång till CD-brännare. 13 (20 %) har tillgång till en portal. 
Kommentarer som framkom var: ”Ingen behörighet ännu”, ”scanner”, ”projektor och 
digitalkamera”. 
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Antal år med dator i arbetet 
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Diagram 8 – Hur många år har de jobbat med datorer i skolan. 
  
När det gäller hur länge lärarna har använt datorn i skolan så visar det sig att två stycken inte 
använder datorn alls i sitt arbete. De flesta som använder datorn i sitt arbete har använt den 
mellan fem och åtta år. Här är det hela 30  stycken (46 %). 15 lärare (23 %) har använt dator 
mer än tio år. Två lärare (3 %) har använt dator mindre än ett år. 

Egen dator i skolan 
Vet ej: 2%

Ja: 48% Nej: 50%

 
Diagram 9 – Diagram över hur många som har tillgång till egen dator i skolan. 

 
31 lärare (48 %) har egen dator i skolan, medan 32 (50 %) inte har egen dator. En person vet 
inte om han/hon har egen dator i skolan. 

E-post på arbetet 
 
 

Ja; 83%

Nej; 14%
Vet ej; 3%

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diagram 10 – Diagram över antalet som har egen e-post på arbetet 
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E-post används flitigt bland lärarna i skolan. 53 stycken (83 %) har egen e-postadress, medan 
nio stycken (14 %) inte har det. två stycken (3 %) vet inte om de har någon e-postadress. 
 

Användandet av dator i arbetet utöver undervisning 
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Diagram 11 – Diagram över hur mycket datorn används (ej undervisning) 
 
De flesta lärare använder ofta datorn i sitt dagliga arbete utöver undervisningen. 21 (33 %) 
använder datorn varje dag, medan 25  stycken (39 %) använder den mer än en dag i veckan. 
12 (19 %) använder datorn bara en dag i veckan. Här finns även två stycken som inte 
använder datorn alls i sitt dagliga arbete. 
Kommentar som framkom: ”Mitt arbete är att undervisa”. 

5.4 IT/dator i undervisningen 

Datoranvändning i undervisningen 
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Diagram 12 – Diagram över datoranvändningen i undervisningen 
 

Av de lärare som har tillgång till dator i skolan så är det 11 (17 %) som använder dator 
dagligen i undervisningen. 15 stycken (23 %) använder datorn 2 – 4 dagar per vecka. 28  
stycken (44 %) använder dator mindre tid. Intressant att lägga märke till här är att det är tio 
stycken (16 %) som aldrig använder datorn i undervisningen.  
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Nyttan av pedagogiska verktyg i undervisningen 
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Diagram 13 – Diagram över nyttan av datorn som pedagogiskt verktyg i undervisningen. 
 
När det gäller nyttan av datorn som pedagogiskt verktyg i undervisningen så är det 28 
personer (44 %) som tycker att de har liten nytta av den. 21  lärare (33 %) tycker att de har 
stor nytta av datorn i undervisningen.15 personer (23 %) har ingen åsikt eller är tveksamma 
till att använda datorn som verktyg i undervisningen. 
Kommentarer som gavs: ”Litar ej på att den fungerar”, ”Det finns mycket mer att göra men jag kan 
för lite. Vi använder digitalkameran mycket”, ” Detta är åldersrelaterat (eleverna). OM datorerna är 
funktionsdugliga liksom nätet är datorn IBLAND ett bra verktyg pedagogiskt.”, ” P.G.A. mitt låga 
intresse”, ”Datorn är ett bra komplement. Det finns även möjlighet för eleverna att öva hemma.”, ” 
Datorerna fungerar dåligt i vår skola”. 

Lärarnas kunskap om IT 
 Tveksam; 

13%

Fullt 
tillräckliga; 

25% Ej 
tillräckliga; 

62%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram 14 – Diagram över lärarnas kunskaper om IT 

 
För att kunna använda IT och datorer i undervisningen så krävs det kunskap. De flesta lärare 
anser att de inte har den kunskap som krävs. 40 lärare (62 %) anser att de inte har den 
kunskapsnivå som de behöver för att fullt ut kunna använda datorn som verktyg. Här stämmer 
siffrorna väldigt väl med riket, som ligger på 67 %. Andelen lärare som anser sig ha 
tillräckliga kunskaper är 16  stycken (25 %). Andelen osäkra lärare som inte vet hur deras 
kunskap ligger till är åtta (12 %).  
Här förekom kommentarer som: ”saknar dessutom intresse” på frågan om dennes kunskap 
var tillräcklig. På en fråga stod en kommentar: ”mitt arbete är att undervisa”. ” Har lämnat 
önskemål om fortbildning utan att något hänt.”, ” Har goda kunskaper, men det finns ju ändå 
mycket som skulle vara bra att kunna.”, ” Tillräcklig till vad”. 
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5.5 ITiS-projektet 

Antalet deltagare 

Ja: 44%

Nej: 56%

 
Diagram 15 – Diagram över antalet som var med i ITiS-projektet 

 
Antalet lärare som var med i projektet i den här undersökningen är 28  lärare (44 %). Utav 
dessa jobbar de flesta på Henåns skola. 36 av lärarna (56 %) var inte med i projektet. 

Förkunskaper 
 

1

6

15

9

1

33

0 10 20 30 4

1

 Var ej med i ITiS-projektet

Väldigt mycket kunskap

Mycket kunskap

Lite kunskap

Väldigt lite kunskap

Ingen kunskap alls

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 0
 
 
 

Diagram 16 – Diagram över vilka förkunskaper som fanns hos lärarna 
 

De lärare som hade någon form av kunskap innan de var med i projektet är stor. 31 lärare (47 
%) hade någon form av kunskap, medan en person inte hade någon kunskap alls. 

Lyckat projekt?? 
 

21%

79%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagram 17 – Diagram över lärarnas åsikter om projektet(lyckat/ej lyckat) 
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De flesta lärare som var med i projektet tyckte det var lyckat. 22 lärare (79 %) var nöjda med 
projektet, medan sex lärare (21 %) var negativt inställda till projektet, vilket inte framkommer 
av undersökningen varför. 

Kompetenshöjande 
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Diagram 18– Diagram över om projektet var kompetenshöjande 
 

När vi tittar på frågan om det var kompetenshöjande med projektet, så framgår det klart att det 
var det. 23  personer (82 %) ansåg att det var kompetenshöjande, medan fem personer (18 %) 
ansåg att det inte var kompetenshöjande. En person ansåg sig ha tillräckliga kunskaper och 
denna uppger att projektet inte kompetenshöjande. 

5.6 Framtiden 

Har ditt eget lärande kommit eleverna tillgodo 
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Diagram 19 – Diagram över hur lärarnas lärande har kommit eleverna tillgodo 
 

Här svarade de flesta lärarna 14  stycken (50 %), lite. Det betyder att lite kunskap har kommit 
eleverna tillgodo. Sju stycken (25 %) ansåg att det var väldigt lite eller inget alls som kom 
eleverna tillgodo. Nio lärare (32 %) ansåg att deras eget lärande inom ITiS kommit eleverna 
tillgodo. 
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Förändring inför framtiden 
 Tveksam

34%

Nej
 9%

Ja
 57%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diagram 20 – Diagram över resultatet om framtiden 
 

När det gäller förändring inför framtiden så har undersökningen gett ett positivt svar. 36  
lärare (56 %) anser IT, som en faktor till förändring i arbetssättet för eleverna. Dock är 22  
lärare (34 %) tveksamma. Bara sex (9 %) svarade nej på frågan. 
Här förekom kommentarer som: ”Problemet är att många elever sväljer all information de 
får på nätet, ingen källkritik”, ”Om vi vågar lita på att nätverket fungerar.”, ” Beror på tillgången på 
datorer.”, ” Det beror på kompetensutvecklingen.”, ” Lärarkåren är en "katastrof". Dåliga kunskaper 
och en stor portion motstånd gäller.”, ” Då datorer och nätverk ej fungerat tillfredställande, har 
användandet ej ökat speciellt mycket. Det kommer ej heller att göra så i framtiden om servicen inte 
förbättras.”, ” Borde bli mer. Hindret är väl ekonomi och ingen kontinuitet när det gäller att bygga upp 
och underhålla datorparken iordning.”, ” Bara vi får resurser”, ” Det beror på hur många fungerande 
datorer som finns. Tyvärr är standarden på datorerna (elevernas) inte så bra.”, ” Eftersom antalet 
datorer är begränsat i skolan har eleverna inte så stor möjlighet att använda dem i undervisningen.”. 

5.7 Kommunal nulägesbedömning 

Fråga 1 – Kommunen har en fungerande strategi för att stödja användandet av 
IT i lärandet 
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Diagram 21a – Orust   Diagram 21b - kranskommunerna 
 
Enligt diagram 21a så är det de flesta överens om att kommen har en fungerande strategi. De 
flesta tycker att det stämmer i hög grad. Om vi tittar på diagram 21b så ser vi att Orust och 
Stenungsund ligger på en etta medan Uddevalla ligger på en fyra som alltså innebär att det 
inte stämmer alls. Munkedal ligger på en trea. 
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Fråga 2 – Kommunen avsätter årligen tillräckligt med medel för skol-IT 
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Diagram 22a - Orust   Diagram 22b - kranskommunerna 
 
Rent generellt kan man säga här att det inte avsätts tillräckligt med medel inom kommunerna. 
Enligt diagram 22a så ligger de flesta på en trea. Sex stycken tycker att det stämmer i viss 
mån, medan fyra stycken tycker att det stämmer ganska bra. Ingen person eller kommun 
tycker att det stämmer i hög grad. Tar vi sedan kommunerna (Diagram 22b) så ligger 
Stenungsund bäst till på en tvåa, sedan följer Munkedal och Orust på en trea. Uddevalla 
kommer sist på en fyra. 

Fråga 3 – IT används ofta som ett redskap i elevernas lärande och då speciellt 
när det gäller basfärdigheter. 

 
 

 

Orust; 4

Munkedal; 2

Uddevalla; 3

Stenungsund; 
2

0 1 2 3 4

1

 
 

0

3

5

1

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4
5

 
 

 Diagram 23a – Orust kommun  Diagram 23b - kranskommunerna 
 
Enligt diagram23a så har de flesta svarat att det stämmer i viss mån. Fem stycken, medan tre 
personer tycker att det stämmer ganska bra, medan ingen tycker att det stämmer fullt ut. En 
person tycker att det inte stämmer alls. 
 
När det gäller kommunerna enligt diagram 23b, så har Stenungsund och Munkedal en tvåa. 
Uddevalla har en trea, medan Orust ligger på en fyra. 

  
20



ITiS och IT inom Orust kommun och kranskommunerna 

 

 

Fråga 4 - Lärarna använder regelbundet IT som ett stöd i ditt arbete. 
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Diagram 24a – Orust kommun   Diagram 24b - kranskommunerna 
 
Här är det bara en person som tycker att det stämmer i hög grad. Fem stycken tycker att det 
stämmer i viss mån. Tre personer tycker att det stämmer ganska bra, medan ingen ligger på en 
fyra. (Diagram 24a). 
 
Av kommunerna (Diagram 24b) ligger Stenungsund bäst till även här, denna gång med en 
etta. Sedan kommer Munkedal med en tvåa. Sist kommer Uddevalla och Orust med en trea. 

Fråga 5 – Eleverna utnyttjar ofta ITs kommunikativa möjligheter. 
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Diagram 25a – Orust kommun   Diagram 25b – kranskommunerna 
 
Bland dem som svarat här tycker de flesta, fyra stycken, att det stämmer ganska bra. Tre 
personer tycker att det stämmer i hög grad, medan två personer tycker att det bara stämmer i 
viss mån. (Diagram 25a). 
 
Bland kommunerna så är resultatet väldigt lika Här ligger på Stenungsund, Orust och 
Munkedal på en tvåa. Uddevalla ligger sist på en trea. (Diagram 25b). 
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Fråga 6 – IT används regelbundet när skolorna arbetar med att öka elevernas 
förmåga att söka och kritiskt granska information. 
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Diagram 26a – Orust kommun   Diagram 26b - kranskommunerna 
 
Här tycker majoriteten av populationen, fem stycken tycker att det stämmer ganska bra. En 
person tycker att det stämmer i hög grad. Tre personer tycker att det stämmer i viss mån, 
medan ingen tycker att det inte stämmer alls. (Diagram 26a). 
 
Enligt diagram 26b så är kommunerna väldigt lika i denna fråga. Uddevalla, Stenungsund och 
Orust ligger på tvåa, medan Uddevalla ligger på en trea. 

Fråga 7 – IT utnyttjas ofta för att få eleverna mer engagerade i samhällsfrågor. 
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Diagram 27a – Orust kommun   Diagram 27b - kranskommunerna 
 
Om vi tittar på diagram 27a så är svaren lite förvånande. Här ligger två tredjedelar på en trea, 
medan en tredjedel ligger på en tvåa. Ingen tycker att det stämmer i hög grad eller inte 
stämmer alls. 
 
När det gäller kommunerna så är de ganska lika i denna fråga. Stenungsund och Munkedal 
ligger på en tvåa och Uddevalla och Orust ligger på en trea. (Diagram 27b). 
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Fråga 8 – IT används ofta i internationaliseringsarbetet av elever och lärare. 
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Diagram 28a – Orust kommun   Diagram 28b - kranskommunerna 
 
Här tycker sex personer att det stämmer ganska bra med verkligheten. Två personer tycker att 
det stämmer i hög grad, och en person tycker det bara stämmer i viss mån. (Diagram 28a). 
 
I den här frågan stöter för första gången på det fenomen att alla svarat likadant. Alla 
kommunerna har svara att det stämmer ganska bra. (Diagram 28b). 
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Fråga 9 – IT används ofta i skolorna när det gäller kvalitets- och 
resultatuppföljning. 
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Diagram 29a – Orust kommun   Diagram 29b - kranskommunerna 
 
Här ser vi ett intressant fenomen i diagram 29a. Här är det åtta stycken som ligger under 
översta svarsalternativet. Bara tre personer har svarat alternativ ett. Fyra stycken har alternativ 
två. Tre stycken alternativ tre och en som har svarat alternativ fyra. 
 
Kommunerna har svarat enligt diagram 29b och där ligger Stenungsund på en etta, Orust och 
Uddevalla ligger på en tvåa. Munkedal ligger sist på en fyra. 
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Fråga 10 – Skolorna i kommunen har en väl fungerande (uppdaterade) 
hemsidor. 
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Diagram 30a – Orust kommun   Diagram 30b - kranskommunerna 
 
I den här frågan är det ingen som enligt diagram 30a har en väl fungerande hemsida. Här 
ligger svaren, Fyra stycken tycker att det stämmer ganska bra, Sex stycken tycker det stämmer 
i viss mån, En person tycker inte det stämmer alls in på verkligheten. 
 
Kommunerna har samma åsikt, här ligger faktiskt Orust i topp med en tvåa. Stenungsund, 
Uddevalla och Munkedal ligger på en trea. Tre fjärdedelar tycker alltså att det bara stämmer i 
viss mån med verkligheten. (Diagram 30b). 

Fråga 11 – Kommunen erbjuder kontinuerligt kompetensutvecklingsstöd kring 
IT och lärande. 
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Diagram 31a – Orust kommun  
 Diagram 31b – kranskommunerna 
 
Här har de flesta svarat en tvåa eller trea. Fyra av varje. Två personer tycker det stämmer i 
hög grad och en person tycker inte att det stämmer alls inte på verkligheten. (Diagram 31a). 
 
Bland kommunerna ligger Stenungsund på en etta, Orust på en tvåa, Munkedal på en trea och 
Uddevalla på en fyra. (Diagram 31b). 
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Fråga 12 – De ItiS-utbildade handledarna fortsätter att arbeta som IT-
handledare/IT-pedagoger i kommunen. 
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Diagram 32a – Orust kommun   Diagram 32b – kranskommunerna 
 
En person tycker att det stämmer i hög grad. De flesta ligger däremot på en lägre nivå. Fyra 
personer på en tvåa, två personer på en trea och två personer på en fyra. (Diagram 32a). 
 
När det gäller kommunerna så skiljer det sig ganska mycket. Stenungsund och Orust tycker 
det stämmer ganska bra, Munkedal tycker det stämmer i viss mån medan Uddevalla inte 
tycker det stämmer alls. (Diagram 32b). 
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Fråga 13 – Kommunen arbetar aktivt för att utveckla skolledarnas kompetens 
när det gäller IT. 
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Diagram 33a – Orust kommun   Diagram 33b – kranskommunerna 
 
Enligt diagram 33a så är de flesta väldigt överens om en etta här. Två stycken har en tvåa. 
 
Av kommunerna är det bara Munkedal som inte har en etta här, de har en tvåa (diagram 33b). 
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Fråga 16 – Hur sker uppföljning av skolornas IT-arbete från kommunens sida? 
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Om annat

Ingen systematisk uppföljning sker när det gäller skolans IT-arbete.

Genom tvecklingsdialog med skolan

I samband med skolans kvalitetsredovisning

Genom observationer

Genom enkäter
 

 
Diagram 34a - Orust kommun och kranskommunerna, flervalsfråga. 

 
Det vanligaste alternativet är som kan utläsas av diagrammet ”i samband med skolans 
kvalitetsredovisning”. Sedan kommer enkäter. Det är inte så vanligt med utvecklingsdialoger. 
 
När det gäller kommunerna så är det genom enkäter och kvalitetsredovisning som gäller. 
Dock inte i Uddevalla som inte har ute några enkäter. Däremot har de observationer. 

Pågående utvecklingsarbeten inom IT. 
Glädjande nog har det framkommit att en hel del utvecklingsarbeten, sker dels inom 
kommunen och dels i kranskommunerna. 
Följande arbeten pågår inom Orust kommun: 

• Schemaläggningssytem 
• IP-telefonisystem 
• IT för skolledare 
• Nytt IT-baserat system för internkontroll av arbetsmiljö 
• Skoldokumentation 
• Portal 
• Utbildning av utvecklingspiloter i Henåns skola 
• Utbildning av hemsidesansvariga 
• Digital portfolio 

 
När det gäller kranskommunerna så pågår följande projekt: 

• Munkedal 
o En skola arbetar med digital portfolio, olika typer av 

handlingsplaner finns för utvärdering av IT och lärande. 
• Uddevalla 

o IT för skolledare, myndigheten för skolutveckling inom 
gymnasieskolan - tjejer och teknik. 

• Stenungsund 
o Implementering av virtuell lärmiljö(fronter) i alla 

skolverksamheter(grund, gymnasie, Vux). Skolutveckling 
myndigheters utbildning. IT för skolledare. Utveckling av digital 
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portfolio i fronter. Utveckling av IVP(individuell 
utvecklingsplan) i fronter. 

Kommunen/kommunernas samarbetspartner 
Inom Orust kommun finns följande samarbetspartner: 

• Myndigheten för skolutveckling 
• IMTEC (Utbildning av utvecklingspiloter) 
• Högskolor/universitet 
• Stenungsunds kommun 
• Regional samordnare 
• Skolverk 

 
I kranskommunerna finns följande samarbetspartner: 

• Myndigheten för skolutveckling 
• Den regionala samordnaren och ett nätverk med Västra Götaland 
• Fronter A/S, Doubleclick AB, Bok och Webb AB, Mercantilius AP S 

(Integrationsläsning, Tieto Enator (metakatalog)). (Stenungsund). 
 

6.0 Analys och Diskussion 

ITiS 
Inom Orust kommun framgår det av enkäten att man skulle kunna tro att Orust ligger efter 
övriga Sverige då det gäller antalet lärare som behärskar datorn som hjälpmedel. Enligt KK-
stiftelsen (2001) så ligger riksgenomsnittet på 67 %, medan Orust ligger på 62 %, vilket är 
något under riksgenomsnittet. Det finns lärare som inte riktigt vill ta till sig datorn som ett 
hjälpmedel. Den ska inte ta över undervisningen i grundskolan, eller ersätta en lärare, utan 
vara ett hjälpmedel för att underlätta det dagliga arbetet både för personal och 
elever/studenter. Detta går inte att ändra på en dag utan måste komma successivt under en 
längre tid, och måste ske på lärarnas och skolans villkor, vilket påpekas av Isberg (1995) och 
som jag också finner att min undersökning styrker. Jag tror att det är viktigt att lärarna får lära 
sig vad man använder datorn till, genom att studera kurser där de skaffar sig kunskap om 
datorn som ett hjälpmedel. Många var inte så positiva till nyttan med datorn som pedagogiskt 
verktyg i undervisningen. De flesta tycker den har liten nytta, och här förekom kommentarer 
som: ”litar ej på att den fungerar”, ” Det finns mycket mer att göra men jag kan för lite”, ” 
P.G.A. mitt låga intresse”, ”Datorerna fungerar dåligt i vår skola”. Här kommer återigen 
kommentarer om det dåliga intresset och att datorerna inte fungerar fullt ut som de borde 
göra.  
 
Något som jag reagerade på i undersökningen var att 75 % av lärarna anser sig ha för lite 
kunskap eller är tveksamma till datoranvändning. Det här är en oroande hög siffra. Om man 
ser till medelåldern i den här undersökningen så är den hög, runt 50 – 55 år. I den här 
ålderskategorin är det vanligt att de säger att ”det här är inget för mig, jag som är så 
gammal” eller ”jag vågar inte”. Det är ett arbetsgivaransvar att utbilda även äldre personal. 
Det är arbetsgivaren som är ansvarig inför personalen, och ska se till att personalen har den 
kompetens som krävs, oavsett ålder. 
 
Ett förhållande som kom fram väldigt ofta i enkäterna var att datorerna fungerar dåligt. De är 
väldigt ofta trasiga och ingen personal kan laga dem. En lärare skrev ”datorerna fungerar 
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dåligt på vår skola” samtidigt som denne person, enligt undersökningen, inte anser att IT har 
förändrat elevernas sätt att arbeta i skolan.  
 
Frågan om hur IT kommer att användas i framtiden gavs en kommentar: ” Lärarkåren är en 
´katastrof´. Dåliga kunskaper och en stor portion motstånd gäller”. Om vi ser hur hela vårt 
samhälle utvecklas till ett mer datoriserat samhälle, så måste lärare behärska denna teknik, så 
att eleverna som ska ut i samhället så småningom kan använda redskapen. Men om datorerna 
ska användas i undervisningen så måste de finnas i tillräcklig utsträckning och kunna 
användas på rätt sätt. Ökad kunskap leder till bättre hantering och ökad medvetenhet. Skolan 
ska vara med och leda utvecklingen mot ett bättre samhälle. Med detta i ryggen så blir jag lite 
förvånad över att lärarnas eget lärande inte kommit eleverna tillgodo mer. Vad är det som gör 
att så många svarade ”lite” på frågan om det egna lärandet kommit eleverna tillgodo? Kan det 
bero på projekten som lärarna gjorde under ITiS? Var inte syftet med projekten att lärarna 
skulle få kunskap och i sin tur föra över den till eleverna? Enligt Chaib (2004) var det ett av 
syftena. Även om många lärare inte riktigt har fört över sitt lärande till eleverna så ser de 
emellertid ljust på framtiden med tanke på de nya projekt som initierats.  
 
De flesta lärare försöker använda sig av IT i sitt dagliga arbete. Eleverna använder internet för 
att hämta information med lärarnas hjälp. En nackdel som framkom i undersökningen var att 
problemet med att många elever sväljer all information de får på nätet, utan källkritik.  

Kommunal nulägesbedömning 
Enligt de enkäter jag fått in från kranskommunerna, är det glädjande att se hur mycket som 
görs ute i kommunerna. Det är väldigt många projekt igång. På Orust, fortsätter de som var 
handledare inom ITiS-projektet att arbeta med att utveckla infrastrukturen på IT-området, det 
vill säga de personer som är kvar som lärare. Det finns många som har slutat eller bytt 
arbetsplats. Den kommun som enligt enkäten har en väl fungerande IT-struktur är 
Stenungsund. Här verkar det som om kommunen har fattat, att utvecklingen behövs för att 
möta samhällets krav. 
 
Eftersom utvecklingen inom IT-området fortfarande går väldigt fort, så ställer det krav på 
kommunerna, att se till att personalen får den kompetensutveckling som krävs för deras 
arbete. Enligt enkäten så erbjuder Uddevalla inte något kontinuerligt 
kompetensutvecklingsstöd för lärarna, samtidigt som de arbetar aktivt för att utveckla 
skolledarnas kompetens. Jag förstår nog inte riktigt hur det går ihop. Lärarna borde få samma 
chans till utveckling som ledarna. 
 
Att ha en hemsida som uppdateras kontinuerligt är en sak som blir mer och mer viktig. 
Eleverna kan komma åt information där som det skulle vara svårt att få tag på annars, 
provresultat till exempel. Även här krävs att skolorna ser till att det sköts bättre. Ett förslag är 
att utbilda/anställ en person som har det som arbetsuppgift. 
 
När kommunen gör uppföljningar av skolornas IT, så sker det genom enkäter och 
kvalitetsredovisning, men man glömmer dialogen, vilket är viktigt att tänka på i 
fortsättningen. Man bör se till att ha en kontinuerlig dialog med skolorna för att upptäcka 
brister. 
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7.0 Slutsats 

Åstadkoms några kompetensförändringar? 
Enligt undersökningen var de flesta som var med i ITiS-projektet väldigt nöjda med projekten 
och övervägande andelen personal fick en kompetenshöjning. Av jämförelse med 
riksgenomsnittet så borde emellertid kunskapsnivån om datorn som hjälpmedel höjas 
ytterligare. Här behöver kommunen sätta in medel i form av utbildning och resurser till 
personalen.  

Hur var arbetssituationen före respektive efter ITiS. 
Före ITiS var det vanligt i den kommunala skolan med katederundervisning, där läraren stod 
framme vid katedern och undervisade. Det var läraren som bestämde i klassen. Den mesta 
kunskapen fanns hos läraren, och det var dennes jobb att förmedla den till eleverna. Under 
tiden för ITiS-projektet i skolorna, skedde också en stor förändring när det gäller lärarens roll. 
Ordet lärare har mer och mer ersatts av ordet pedagog. Pedagogen jobbar inte ensam längre. 
Idag är det arbetslag som gäller. Tidigare var skolorna uppbyggda med ett lärarrum där alla 
lärarna satt och jobbade. Efter ITiS och ombyggnationer så finns det fler lärarrum, vanligen 
ett per lärarlag. Dessutom ligger arbetslagen där eleverna är, och eleverna har tillgång till 
lärarrummen, vilket de inte hade förut. Datorns intåg i skolan gjorde att det blev lättare för 
pedagogerna att sköta sitt arbete. Mycket av det som de gjorde med penna och papper förut 
kan göras i datorn idag.  

Vilken medvetenhet finns om nuläget hos de ledande personerna i kommunen 
och skolan? 
Det totala resultatet av den enkät som skickades ut till dessa personer ger en positiv bild av 
deras medvetenhet. Hos rektorer och enhetschefer är medvetenheten om nuläget rätt hög. 
Medvetenheten om den årliga avsättningen till just IT är konstaterat låg. Här bör nog 
kommunen informera mer om vad som händer lite mer detaljerat än vad som sker idag. När 
det gäller rektorer och enhetschefers medvetenhet om lärarnas IT-stöd i sitt arbete, så ligger 
det väldigt lågt. Här måste dessa personer uppdatera sig.  
 
Att utbilda skolledare är en stor uppgift nu enligt undersökningen. Men skolorna bör även 
tänka på dem som aldrig fick vara med på ITiS-projektet. De måste också få utbildning. 
 
Som generell slutsats kan vi i stort sett säga att det fungerar bra ute i kommunens skolor men 
brister finns och vissa åtgärder bör vidtas, vilket framgår resultat- och diskussionsavsnitten. 

Hur ser det ut i kranskommunerna? 
Många av de slutsatser som finns ovan gäller också kranskommunerna. I de kommuner som 
finns med i den här undersökningen så fungerar det i allmänhet bra gällande IT och dess 
infrastruktur. I Uddevalla arbetas det aktivt för att utveckla skolledarnas kompetens när det 
gäller IT, men lärarna bör erbjudas kontinuerlig utbildning inom IT-området. I övriga 
kommuner så bör de nog se över sin IT-strategi inom skolan.  

Fortsatt arbete 
Det vore bra att fördjupa denna undersökning ytterligare med en kvalitativ 
metodundersökning, där man går ut i skolorna och pratar med både lärare och elever för att få 
en helhetsbild över IT i skolan. Att täcka in alla skolor på Orust skulle också vara en 
fortsättning på projektet, och att göra en undersökning i lärarens/pedagogens roll i dagens 
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skola på lokal nivå. Man kan göra en undersökning med nätverket som huvudpunkt. Hur ska 
det byggas upp för att alla ska få ett smidigt sätt att sköta sitt arbete? Skall alla användare av 
nätverket ha tillgång till samma portal eller ska det delas upp i flera portaler beroende på 
vilken typ av anställning man har? Hur får man då ut information till alla berörda på ett 
smidigt sätt? Det är viktigt att fortsätta arbetet med utveckling av dagens skola. 

Rekommendationer 
När det gäller att kunna utnyttja datortekniken till fullo, så krävs det att man ändrar 
uppfattning om läromedel och arbetsformer, utifrån skolans och samhällets utveckling. Skolan 
och dess personal måste själva få lov att bestämma hur IT och datorer på bästa sätt skall 
utnyttjas i undervisningen utifrån undervisningsgruppens behov och förutsättningar. 
 
Finns det någon på skolorna som upplyser lärarna om vilka programvaror som finns 
tillgängliga för just deras årskurs? Enligt telefonsamtal framgick att svaret på denna fråga är 
nej. Vetskapen om pedagogiska program på marknaden kanske inte är så hög. Kommunen 
borde se till att någon anställd får den uppgiften eller att person anställs för det uppdraget. 
 
Att granska källkritik är viktigt för både lärare och elever att lära sig hur man gör. Till 
exempel en kvart om dagen för diskussion om dygnets senaste händelser i världen, samtidigt 
som de granskar händelsernas sanningshalt. Till exempel jämföra olika artiklar med varandra 
och se hur bra de stämmer överens. 
 
Att göra kvalitets- och resultatuppföljningar vid användandet av IT bör höja nivån på 
utbildningarna. Detta är viktigt för att kunna gå igenom vad som eventuellt bör rättas till. Jag 
anser att det är viktigt för lärarna, att få en överblick, om vad eleverna tagit till sig, av den 
kunskap som förmedlats i ämnet. 
 
För att utveckla IT på ett bra sätt och ge en långsiktig förändring och utveckling av skolan 
måste den, enligt min åsikt, på central och lokal nivå i kommunen, utveckla en sammanhållen 
strategi och handlingsplan som behandlar såväl teknik som användning av IT i 
skolverksamheten. Det val som görs på skolan när det gäller IT bör ta hänsyn till de olika 
utbildningarnas särdrag, behov och tillgänglig teknik. När det gäller ansvarsfördelningen så 
ligger den oavkortat på skolan och skolhuvudmannen eller enhetschefen. 
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Information kring kvantitativ metodundersökning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
Du kommer att delta i en studie gällande IT och ItiS. Frågorna besvaras helt anonymt. Denna 
metodundersökning kommer att ingå i min C-uppsats inom systemvetenskap som görs under 
hösten 2004. Metodundersökningen ingår i en utvärdering av IT och ItiS inom Orust 
kommuns grundskolor, Årskurserna 1 – 6 och 7 – 9. De skolor som ingår i undersökningen är 
Henåns skola 1 – 6 och 7 – 9. Ellös skola 1 – 6, samt Ängås skola 1 – 6 och 7 – 9. 
Kommunalråd, Ordf. Bun, Förvaltningschef, Enhetschefer och rektorer ingår också i 
undersökningen. 
 
Har du några frågor kring ämnet så är du välkommen att höra av dig på e-mail: 
gratissupport@telia.com 
eller telefon: 
0304-397 88 
Eller fax: 
0304-312 45 
 
 
Ett stort tack för hjälpen! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Magnus Gustafson 
HTU 
Institutionen för ekonomi och informatik. 
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Bilaga 1 - Kvantitativ Metodundersökning 
 
 

1. Vilket kön tillhör du? 
 

Man 
Kvinna 
 

2. Ålder 
 

………… år 
 

3. Är du behörig lärare? 
 

Ja 
Nej 
 

4. Vilka av följande IT-redskap har du tillgång till hemma? 
 

Dator 
Internet 
E-post 
Modem 
Bredband 
Nätverk 
Har ej dator hemma 
 

 
5. Hur många timmar i veckan använder du din dator hemma? 

 
Mindre än 1 timme 
1 – 2 timmar 
3 – 5 timmar 
6 – 10 timmar 
11 – 20 timmar 
Mer än 20 timmar 
Har ej dator hemma 
 

6. Om du använder din dator hemma, är det då till privat- eller skolrelaterat 
arbete, eller båda delar? 

 
Privat 
Skolrelaterat 
Både och 
Använder ej dator i hemmet 
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7. Vilka IT-redskap har du tillgång till i skolan? 
 

Dator bärbar 
Dator stationär 
CD-brännare 
Portal 
Annat:…………………………………………………………………………….. 
 

 
8. Hur länge har du använt datorn i arbetet? 

 
Mindre än 6 månader 
6 – 12 månader 
1 – 2 år 
3 – 4 år 
5 – 6 år 
7 – 8 år 
9 – 10 år 
Mer än 10 år 
Använder inte dator idag 
 

9. Har du egen dator i skolan? 
 

Ja 
Nej 
Vet ej 

 
10. Har du arbetsrelaterad e-post? 

 
Ja 
Nej 
Vet ej 

 
11. Använder du datorn i undervisningen? 

 
Varje dag 
2 – 4 gånger i veckan 
1 dag i veckan 
Varannan vecka 
Någon/några dagar per månad 
Aldrig 
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12. Hur ofta använder du datorn i ditt arbete? (ej undervisning) 
 

Dagligen 
2 – 4 dagar per vecka 
1 gång i veckan 
Varannan vecka 
Sällan 
Aldrig 
 

13. Vilken nytta tycker du att du har av datorn som pedagogiskt verktyg i 
undervisningen? 

 
Liten 
Stor 
Varken eller 
Tveksam/vet ej 
Kommentar:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
14. Anser du att dina kunskaper om IT är tillräckliga? 

 
Fullt tillräckliga 
Ej tillräckliga 
Tveksam 
Kommentar:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

15. Var du med i ITiS-projektet som pågick mellan 1999 och 2002? 
 

Ja 
Nej 

 
16. Hur tror du att IT kommer att användas i framtiden i skolan? 

 
Mer än idag 
Mindre än idag 
Oförändrat 
Vet ej 
Kommentar:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 

  
4



ITiS och IT inom Orust kommun och kranskommunerna 

 

17. Hur var din kunskap inom IT innan du var med i ITiS-projektet? 
 

Ingen kunskap alls 
Väldigt lite kunskap 
Lite kunskap 
Mycket kunskap 
Väldigt mycket kunskap 
Var ej med i ITiS-projektet 
 

18. Om du var med i ITiS-projektet, tyckte du det var kompetenshöjande för dig? 
 

Hade redan tillräcklig kunskap 
Det var kompetenshöjande 
Det var INTE kompetenshöjande 
Var ej med i något projekt 

 
19. Om du var med i ITiS-projektet, tyckte det var ett lyckat projekt? 

 
Det var lyckat 
Det var INTE lyckat 
Kommentar:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 

20. Tycker du att ditt eget lärande inom ITiS har kommit eleverna tillgodo? 
 

Väldigt mycket 
Mycket 
Lite 
Väldigt lite 
Inte alls 
Var inte med i ITiS-projektet 

 
21. Ser du IT som en faktor som har förändrat elevernas sätt att arbeta i skolan? 

 
Ja 
Nej 
Tveksam 
Kommentar:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 - Kommunuppföljning- Skolutveckling-IT 
  
 
 
1. Kommunen har en fungerande strategi för att stödja användandet av IT i lärandet. 
 

 Stämmer i hög grad 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer i viss mån 
 Stämmer inte alls 

 
 
2.  Kommunen avsätter årligen tillräckligt med medel för skol-IT. 
 

 Stämmer i hög grad 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer i viss mån 
 Stämmer inte alls 

 
3.   IT används ofta som ett redskap i elevernas lärande och då speciellt när det gäller 
basfärdigheter. 
 

 Stämmer i hög grad 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer i viss mån 
 Stämmer inte alls 

 
4.  Lärarna använder regelbundet IT som ett stöd i sitt arbete. 
 

 Stämmer i hög grad 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer i viss mån 
 Stämmer inte alls 

 
5.  Eleverna utnyttjar ofta ITs kommunikativa möjligheter. 
 

 Stämmer i hög grad 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer i viss mån 
 Stämmer inte alls 

 
 
6.  IT används regelbundet när skolorna arbetar med att öka elevernas förmåga att söka och 
kritiskt granska information. 
 

 Stämmer i hög grad 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer i viss mån 
 Stämmer inte alls 

 
 
7.  IT utnyttjas ofta för att få eleverna mer engagerade i samhällsfrågor. 
 

 Stämmer i hög grad 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer i viss mån 
 Stämmer inte alls 
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8.  IT används ofta i internationaliseringsarbetet av elever och lärare. 
 

 Stämmer i hög grad 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer i viss mån 
 Stämmer inte alls 

 
 
 
9.  IT används ofta av skolorna när det gäller kvalitets- och resultatuppföljning. 
 

 Stämmer i hög grad 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer i viss mån 
 Stämmer inte alls 

 
 
 
10.  Skolorna i kommunen har väl fungerande (uppdaterade) hemsidor. 
 

 Stämmer i hög grad 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer i viss mån 
 Stämmer inte alls 

 
 
 
11.  Kommunen erbjuder kontinuerligt kompetensutvecklingsstöd kring IT och lärande 
 

 Stämmer i hög grad 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer i viss mån 
 Stämmer inte alls 

 
 
 
12.  De ITiS-utbildade handledarna fortsätter att arbeta som IT-handledare/IT-pedagoger i 
kommunen 
 

 Stämmer i hög grad 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer i viss mån 
 Stämmer inte alls 

 
 
 
13.  Kommunen arbetar aktivt för att utveckla skolledarnas kompetens när det gäller IT. 
 

 Stämmer i hög grad 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer i viss mån 
 Stämmer inte alls 
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14.  Vilka utvecklingsarbeten pågår i kommunen där IT i olika former används som stöd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  Har kommunen samarbetspartners när det gäller skolutveckling och IT?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  Hur sker uppföljning av skolornas IT-arbete från kommunens sida?  
Flera alternativ kan anges. 

 
 Genom enkäter 
 Genom observationer  
 I samband med skolans kvalitetsredovisning 
 Genom utvecklingsdialog med skolan 
 Ingen systematisk uppföljning sker när det gäller skolornas IT-arbete 
 Om annat  
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