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Sammanfattning 

Rapportens syfte är att utifrån dagens kunskap se hur vi kan nyttja framtidens IT-lösningar för elevers 

lärande samt för att underlätta arbetssituationen för skolans personal. Tre huvudområden kommer att 

belysas: framtagande av IT-strategi, behov av kompetensutveckling/IT-kompetens samt implementerg 

av ny teknik. I rapporten redogörs för relevanta statliga utredningar och nuläget inom kommunen. Som 

med metod har workshop med IT-avdelningen och lärare genomförts.  

Resultatet och analysen visar på behov av en IT-strategi som visar vägen för att kunna fatta 

genomtänkta beslut och val i en allt växande IT-värld. IT-strategin behöver innehålla en tydlighet på vad 

som förväntas av vem och hur Strömbackaskolan ska organisera sig i införskaffande av IT-varktyg, 

utbildning av personal samt säkerställa elevernas digtiala grundkompetens.  
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1 Inledning 

Rapportens syfte är att utifrån dagens kunskap se hur vi kan nyttja framtidens IT-lösningar för elevers 

lärande samt underlätta arbetssituationen för skolans personal. 

Forskning och utredningar som berör den digitala utecklingen i skolan kommer tillsammans med de 

tankar som finns inom kommunen att vara grunden för de resonemang och förslag som presenteras i 

rapporten. Den digitala teknikens utvecklingen är snabb och det är svårt att veta vilken teknik som finns 

tillgänglig år 2025.  Mot denna bakgrund har fokus på att identifiera strukturer Strömbackaskolan 

behöver skapa för att kunna möta och ta del av möjligheterna som den digitala utvecklingen ger. Tre 

huvudområden kommer att belysas: 

 Behov av IT-strategi 

 Kompetensutveckling/IT-kompetens 

 Implementerg av ny teknik 

1.1 Avgränsning 
På grund av att utvecklingen inom digital teknik går så snabbt kommer vi inte att spekulera i vilken 
hårdvara som kommer att användas år 2025. Det räcker med att tänka tillbaka drygt 10 år och hur 
mobiltelefontillverkarna utvecklade mobilerna för att bli så små som möjligt. Jämför man detta med 
mobiltelefonerna idag och vilka användningsområden de har så blir det tydligt att det är svårt att sia om 
var den tekniska utvecklingen befinner sig 2025. 

2 Metod 

För att identifiera delprojektets avgränsning och fokus genomfördes ett möte med sakkunniga inom 

Barn och utbildningsförvaltningen. Med resultatet från mötet gjordes en viktning av olika identifierade 

delområden utifrån en analys avseende effekt/kostnad som sedan presenterades för och beslutades av 

styrgruppen.  

Två workshops har genomförts. En med kommunens IT-chef, driftschef på IT-avdelningen samt 

kommunens e-samordnare utifrån områdena administrativa lösningar, IT-strategi och IT-kompetens. En 

workshop med lärare från Strömbackaskolan för att få input och bredda perspektiven för kommande 

analys. Resultatet av workshops redovisas under avsnitt fyra. En betydande del av kunskapsinhämtning 

är från statliga rapporter och olika styrdokument på nationell och kommunal nivå.  
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3 Bakgrund 

Hur vi hanterar den digitala utvecklingen kommer att ha stor inverkan på den utbildning vi bedriver och 

hur vi lyckas förbereda våra elever för fortsatta studier och arbetsliv. Med begränsade ekonomiska 

ramar och ökade krav på digital kompetens krävs att skolan hanterar denna utveckling på ett bra sätt.  

Genom att säkerställa att vi har relevant kunskap, förmåga och goda samarbeten inom förvaltning, med 

IT-avdelning och andra aktörer så kan digitaliseringen bli ett kraftfullt verktyg för att understödja 

utveckling av både pedagogiska processer som administrativa lösningar. 

3.1 Nuläge lokalt 
Strömbackaskolan införde hösten 2014 en dator till varje elev. En efterlängtad satsning som innebar en 

stor investering i både nätverk och datorer men inte minst en satsning på att utveckla de pedagogiska 

arbetssätten. Följande mål formulerades för satsningen: 

 Öka kvaliteten i undervisningen 

 Höja elevernas resultat 

 Att rusta eleverna för framtidens krav 

Målen skulle uppnås genom att: 

 Elevernas motivation skulle öka med hjälp av den digitala tekniken 

 Komplexitet och djup på arbetsuppgifterna skulle öka 

 Elevernas förståelse för sammanhang skulle underlättas 

 Eleverna skulle göras mer delaktiga i lärandet 

 Elevernas möjlighet att påverka samhället skulle förbättras 

Utvärderingarna med lärare, elever och ledningsgrupp har visat att alla är mycket positiva till satsningen. 
Alla är överens om att implementeringen har fungerat mycket väl, att infrastruktur och support har 
fungerat att hela genomförandefasen gick mycket smärtfritt. Både elever och lärare anser att 
undervisningen har blivit mer effektiv. Grupparbeten och diskussioner underlättas och en större 
flexibilitet i undervisningssituationen har uppstått. En större likvärdighet har uppnåtts när alla, oavsett 
bakgrund och förutsättningar har tillgång till samma verktyg. Lärplattformen, som infördes i samband 
med att eleverna fick tillgång till egna datorer, har bidragit till bättre struktur och att eleverna i större 
utsträckning lämnar in sina uppgifter i tid. Eleverna kan också lättare ta igen uppgifter de missat vid t.ex. 
sjukdom, då all information finns samlad på lärplattformen  
 
Det finns en stor variation mellan lärares kunskaper när det gäller det pedagogiska användandet av 
digital teknik. Mycket kompetensutveckling har genomförts, framförallt internt vilket har varit 
uppskattat. Formerna har varierat med inspirationsföreläsningar, workshops och kollegialt lärande. 

3.1.1 Utbildningsförvaltningens IKT- och Mediestrategi  
Strategidokumentets utgångspunkt är att alla personalkategorier innefattas och omfattas av samma 

uppdrag: Att skapa de bästa förutsättningarna för elevens lärande och individuella utveckling. 
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Riktlinjerna reviderades 2014-04-26 och gäller från förskola till gymnasiet. Ledorden är; Lära, skapa, 

utveckla, effektivisera och demokratisera. 

Ett av målen med Utbildningsförvaltningens IKT- och Mediestrategi är att alla som verkar i skolan ska 

tillvarata IKT och medias möjligheter att utveckla och stimulera elevernas lärande. Tidsenliga verktyg ska 

integreras i lärandesituationer på ett naturligt sätt för att skapa lust till lärande, kreativitet och 

skapande, kommunikation, samarbete mm.  

En annan målsättning med strategin är att alla som verkar i skolan tillvaratar IKT och medias möjligheter 

att uppfylla skolans demokrati- och jämställdhetsuppdrag. Det innefattar källkritik, upphovsrätt, kritiskt 

förhållningssätt, elevinflytande mm. 

3.1.2 Handlingsplanen för digitalisering  
Kommunledningen har arbetat fram en handlingsplan för digitalisering för att skapa en gemensam 

struktur i kommunen där ledning/styrning ska förtydligas och digitaliseringsråd på kommunövergripande 

och förvaltningsnivå ska tillskapas för att få ett samarbete och stöd i digitaliseringsarbetet. Målet är 

även att förbättra processerna med fokus på projekt- och ekonomistyrning samt säkerhet. För att 

konkretisera digitaliseringsarbetet har följande ledord formulerats: 

 Enkel och Öppet – så ska det kännas för medborgare, besökare och företag 

 Smart och optimerat – så ska våra arbetssätt och processer fungera 

 Uppkopplat och tillgängligt – så ska den teknik vi använder fungera 

Förvaltningscheferna har beslutat att inom varje förvaltning ska det finnas team för digitalisering. 

Tanken med teamen är att säkerställa en grundnivå där förvaltningarna har egen kunskap om sin digitala 

miljö, kan fånga upp och beskriva sina utvecklingsområden samt kan samverka med andra förvaltningar, 

centrala funktioner, kommuner och myndigheter.  

3.2 Nuläge omvärld 
I december 2016 lämnade den statliga digitaliseringskommissionen sitt slutbetänkande För digitalisering 

i tiden1. Nedan följer några punkter från slutbetänkandet: 

 Vi befinner oss mitt i utvecklingen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle. 

Digitalisering och ny teknik är motorer i utvecklingen, även om ny teknik ofta får genomslag 

först när andra förutsättningar i samhället möjliggör det. Vår tids samhällsutveckling drivs 

utöver digitaliseringen av ett antal genomgripande samhällstrender såsom ökad globalisering, 

accelererande urbanisering, växande kunskapssamhälle, starkare individualisering samt större 

mångfald och pluralism. Det här innebär att vi nu står inför en digital transformation som 

kommer att förändra nästan allting: vad vi gör, hur vi gör det och vad som går att göra. 

Utvecklingen av digital teknik sker med mycket hög hastighet. Detta ställer krav på flexibilitet 

och anpassningsförmåga.  Digitaliseringen möjliggör och drar nytta av styrkan med att arbeta i 

nätverk. En effekt av digitaliseringen är att individualiseringen ökar. Data ger en fördjupad 

kunskap om individuella behov och önskemål, vilket gör att varor och tjänster utformas för att 

passa individen. Betydelsen av tid och plats förändras också. Det går att söka information, 

                                                            
1 För digitalisering i tiden (SOU 2016:89) 
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kommunicera, samarbeta, leverera tjänster etc. när du vill, var du vill. Digitalisering är idag en 

självklar del av ett modernt och attraktivt samhälle och påverkar oss både som privatpersoner 

och i våra yrkesroller. 

 Vi ser en accelererande tillväxt av ny teknik och nya lösningar i samhället. 

 Nya möjligheter för att samverka digitalt med medborgare, näringsliv och andra myndigheter 

växer fram. Digitaliseringens betydelse för samhällssatsningar, verksamhetsförändringar och 

samverkanslösningar blir allt större. 

 En ökad styrning inom digitaliseringsområdet märks på nationell och europanivå. 

 De ekonomiska modellerna förändras till följd av den snabba digitaliseringen. Exempelvis 

kommer investeringar i teknik i många fall att ersättas av driftkostnader i form av hyror eller 

abonnemang. 

 Kunskap och förmåga att förstå och tillämpa ny teknik och nya regelverk blir allt viktigare för 

såväl organisationer som för enskilda medborgare. 

3.2.1 Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet 
Regeringen gav hösten 2015 Skolverket i uppdrag att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet 

vilket redovisades tillbaka till regeringen april 2016. Nedan beskrivs delar av denna redovisning som har 

relevans för detta delprojekt2. 

I redovisningen formuleras en vision som tar sikte på 2022:  

 Alla elever utvecklar en adekvat digital kompetens 

 Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen 

och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. 

Man konstaterar i rapporten att skolans digitalisering kräver ett strategiskt ledarskap som ger lärare 

förutsättningar att utveckla undervisningen och där man tar ansvar för allt från infrastruktur och 

organisationsutveckling till digitala lärresurser.  

Lärare måste kunna avgöra när och till vad digitala verktyg kan förbättra undervisningen och därmed 

elevernas lärande och hur en kultur kan utvecklas som både tillvaratar möjligheterna men också 

hanterar riskerna som uppstår med teknikens potential att rikta fokus mot annat än de planerade 

aktiviteterna. Därtill kommer kompetens att hantera digitala verktyg för det egna arbetet, för planering 

och administrerande av elevernas arbete. Elevernas digitala kompetens ska motsvara de krav som ställs 

på arbetsmarknaden och vid fortsatta studier. 

I strategin konstateras vikten av att rektorer har strategisk kompetens att leda förändringsarbete, att 

det finns en vision personalen kan identifiera sig med och att ledning och huvudman avsätter resurser 

för kompetensutveckling samt att det finns organisatoriska förutsättningar för detta. 

Utredarna konstaterar även att eleverna i allt större utsträckning har tillgång till egen utrustning som 

kan användas i utbildningen om de kan koppla upp sig mot skolans trådlösa nätverk, vilket de anser ska 

vara möjligt om detta kan ske utan att undervisningssituationen kompliceras eller att den administrativa 

bördan ökar. 

                                                            
2 Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet, Skolverket (2015:01153) 
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I och med den ökade digitaliseringen erbjuds nya möjligheter att bedriva fjärr- och distansutbildning. 

Inom gymnasieskolan skulle distansundervisning kunna användas på samma sätt som inom delar av 

vuxenutbildningen och därmed möjliggöra möten mellan lärare och elev som vare sig är samtidiga eller 

på samma plats. Regeringen har gett uppdrag till en särskild utredare och föreslå hur skolhuvudmän ska 

ges ökade möjligheter att ingå avtal med andra skolhuvudmän om att utföra undervisning där fjärr- och 

distansundervisning är exempel på olika undervisningsformer. Utredarna lägger inga förslag på detta 

men är positiva till framtida försöksverksamheter. 

3.2.1.1 IT i skolans administration 

I Skolverkets redovisning av en nationella IT-strategier för skolväsendet ingår en bilaga som fokuserar på 

IT-stöd för lärarnas administrativa arbete där ett antal frågeställningar lyfts. 

Lärarnas administrativa arbete tar beroende på definition 24-40% av lärarnas arbetstid vilket enligt 

författarna ger goda skäl för en satsning på IT-stöd som minskar, förenklar och effektiviserar lärarnas 

administrativa arbete. Det är dock svårt att definiera vad som är administrativt arbete och vad som är en 

del i det pedagogiska arbetet då mycket är integrerat i varandra för att skapa en god kvalitet i 

undervisningen.  

En viktig slutsats som görs är att en nyckelfaktor oavsett val av IT-stöd är kompetensutveckling för lärare 

i användning av de administrativa IT-stöden. I ett större perspektiv betonas vikten av att satsningar på 

nya metoder och funktioner skall introduceras, följas upp och nyttovärderas.  

Författarna konstaterar även att arbetet med att minska lärares administration till stor del består i stötta 

lärarna i att hantera de nya tekniska hjälpmedlen som implementeras, så att lärare inte känner sig 

utelämnad i en allt mer svåröverskådlig teknisk miljö. 

Vidare är det viktigt att IT-stöd används som ett verktyg för att uppnå uppsatta mål. IT-stöd bör 

utvärderas gentemot hur de bidrar till en övergripande måluppfyllelse.  

Ur ett nationellt perspektiv betonas vikten av gemensamma tjänster som exempelvis Skolfederation (en 

lösning för konto- och lösenordshantering som förenklar för både elever och personal inom skolan), 

gemensamma standarder och modeller för att dela information mellan olika system, och den data som 

genereras är öppen eller länkad så att den finns tillgänglig för vidare- och åter nyttjande i andra 

sammanhang. 

Sammanfattningsvis konstaterar författarna att det som kan göras för att effektivisera lärares arbete kan 

sammanfattas i: 

 En sammanhållen IT-miljö på varje nivå – nationellt, regionalt och på lokal nivå 

 Nationell samverkan och styrning – en helhetssyn på IT-området inom skolan där fokus ligger på 

åtgärder som har ett mer övergripande nyttoperspektiv. 

 Ökad digital kompetens – för att kunna dra nytta av en mer integrerad IT-miljö och för att förstå 

hur den digitala utvecklingen påverkar arbetssätt och skapar nya möjligheter för 

kommunikation och informationsutbyte 

 Klargöra juridiska spörsmål – klargöra vad som är rätt, riktigt och möjligt i t.ex. molntjänster 

 Tydliggöra ansvar och roller – för IT-stöd mellan staten, huvudmän och lärare motsvarande den 

struktur som finns för skolans verksamhet.    
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4 Utfall/Resultat 

4.1 Workshop med IT-avdelningen 
Hur vi på Strömbackaskolan hanterar digitaliseringen bör ses som en överlevnadsfråga utifrån 
antagandet att år 2025 kan eleverna fritt välja skola och tillgodogöra sig undervisning på distans över 
nätet. Frågor som då väcks är vilka mervärden vi på Strömbackaskolan kan erbjuda våra elever som inte 
distansutbildningar kan. Är vi inte med på spåret kring digitaliseringens möjligheter kan vi inte räkna 
med att eleverna ser oss som ett attraktivt val av skola. Digitalisering blir utifrån detta perspektiv en 
nyckelfråga för ledning och styrning  

4.1.1 Administrativa lösningar  
Utvecklingen idag går allt snabbare och IT-avdelningens roll förändras från att vara expert och i många 
fall ägare av kommunens system till att vara förmedlare och sakkunniga i införskaffande av olika 
molntjänster. I och med detta får IT-avdelningen allt mindre kontroll över systemmiljöer och kan inte 
själva styra när exempelvis uppdateringar görs och hur dessa påverkar olika integrationer. Utvecklingen 
ställer betydligt högre krav på verksamheternas beställarkompetens i IT-frågor. Samverkan med andra 
blir utifrån detta perspektiv nödvändig då varje enskild skola eller i vissa fall enskilda kommuner inte kan 
besitta den kompetens som krävs.  

Samtliga deltagare i workshoppen var överens om att samverkan i form av exempelvis Skolfederation 
och behov av öppen data är nödvändig och måste finnas på plats innan år 2025. En utveckling vi ser 
redan idag och som kommer att bli allt starkare är möjligheten till ”Bring your own device” (att eleven 
har egen hårdvara som de vill använda för att komma åt skolans lärverktyg). Detta ställer nya krav på 
kommunens IT-miljö som det inte finns lösningar för idag. 

Administrativa systemen behöver vara ”enkla och öppna” för att vi ska vara attraktiva både utifrån ett 
lärar- och elevperspektiv. 

Det finns en tydlig utvecklingen gällande inköp av hård- och mjukvara. Från dagens köp av 
produkt/licens till köp av tjänst och olika leasingförhållanden. Detta kräver även att kommunens 
ekonomistyrning anpassas för att möjliggöra leasing samt att behovet av driftsmedel kommer att öka. 

4.1.2 IT-strategi 
Utbudet av digitala tjänster och verktyg ökar och det blir allt viktigare att ha en strategi som pekar ut en 
riktning som grund för val av IT-lösningar.  
 
Implementering av ny teknik kommer att vara en nyckelfråga framgent. I detta ligger behov av 
beställarkompetens, vilka funktioner innehåller tänkt produkt och hur passar det in i redan befintlig IT-
miljö. 
 
Delar av detta tydliggörs i kommunens handlingsplan för digitalisering där roller och ansvarsfördelning 
mellan förvaltning och IT-avdelning tydliggörs.  
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4.2 Workshop med lärare 
Nedan redogörs i stora drag synpunkter och tankar från de lärare som deltog i workshops. Det finns 

skillnader i lärarna upplevelser kopplade mot IT-området beroende på skolenhet och vilka ämnen som 

de undervisade i. 

4.2.1 Elevernas lärande 
Samtliga lärare som deltagit i workshops upplevde att det finns stora skillnader på 

elevernas ”traditionella datorkunskaper”. Telefoner och appar kan nästan alla elever hantera, tekniken 

är enkel och eleverna vet hur man använder den men de vet inte hur den fungerar. Elevernas vana att 

hantera en persondator och program för exempelvis ordbehandling är kraftigt varierande. I nuläget tar 

det mycket tid för lärarna att lära ut hur de olika programmen fungerar. Detta ligger utanför kursplaner 

och konkurrerar således med mål för kurser och program. Tiden med eleverna måste användas på ett 

klokt sätt för att undervisningstiden ska räcka till. Tiden med eleverna är en ”flaskhalsen” för att 

integrera mer lärande om exempelvis ny programvara. Lärarna lyfter mot denna bakgrund fram behovet 

av en plan/strategi för hur undervisning i olika dataprogram ska genomföras. Ett förslag som 

diskuterades i workhoppen är att avsätta en vecka i början av läsåret för att lära ut basala kunskaper om 

datoranvändande och program (Officepaketet, mejl, lärplattformen, systemet med arbetsmappar och 

studieteknik.)  

I workshoppen poängterar lärarna att ett viktigt ingångsvärde vid övergripande planeringen av 

exempelvis inköp av hård- och mjukvara är att det finns skilda behov för de olika ämnesområden och 

program. Det är således inte säkert att det går att utforma en lösning som passar alla. Vidare lyfter 

lärarna fram behovet att ha tillgång till ett större urval av mjukvara. Utbudet av mjukvaran bör dock 

koordineras centralt så att utbildning i hur man använder de olika programmen kan samordnas.  

4.2.2 Lärverktyg 
Det finns stora skillnader i hur olika lärare använder det befintliga lärverktyget ”It´s learning”. Vissa 

lärare använder verktyg som den huvudsakliga informationskanalen med eleverna. De lägger upp 

presentationer från föreläsningar, uppgifter, lästips och förväntar sig även att eleverna lämnar in sina 

uppgifter via det digitala verktyget. Andra lärare använder verktyget mer sporadiskt. Detta skapa skilda 

förväntningar bland eleverna och leder till att verktyget inte används fullt ut. En lärare i workshoppen 

utrycker sig på följande vis:  

”Ta It´s learning som exempel, de pedagoger som vill får använda den men alla gör inte det. Det är upp 

till var och en. Det finns ingen kontinuitet i det, ingen gemensam strategi.” 

Lärarna som deltog i workshopen är överens om att finns ett behov av en gemensam strategi för hur 

den digitala plattformen ska användas. Med utgångspunkt i en sådan strategi så kan eleverna utbildas i 

hur verktyget ska användas och en gemensam strategi för kommunikation med eleverna kan etableras. 
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5 Hållbar utveckling 

Det som lade grunden för hållbarhetsbegreppet var Brundtlandkommissionen som under åren 1983-

1987 stadgade att med hållbarhet avsågs: ”en utvecklingen som tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.3  

Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och ett globalt perspektiv.4Vid ett FN-toppmöte i 

Johannesburg om hållbar utveckling, lade man fast att all utveckling måste vara hållbar och att 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter måste integreras.5 

Arbetet med hållbar utveckling stadgas både genom nationella styrdokument för skolan men även som 

ett kommunalt uppdrag. Sedan 2010 har Piteå kommun bedrivit ett strategiskt förvaltningsövergripande 

arbete för hållbar utveckling, bland annat genom medverkan i Energimyndighetens program ”Uthålliga 

kommuner”.6  

Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare; ekonomisk, socialt och miljömässigt ansvar, och dessa 

intressen behöver befinna sig i balans.7 De lokala delprojekten i denna utredning, speglas i dessa tre 

hållbarhetsperspektiv. 

5.1 Social hållbarhet 
Inga direkta sociala hållbarhetsaspekter lyfts kopplat till delprojektet.  

5.2 Ekologisk hållbarhet 
Inga direkta ekologiska hållbarhetsaspekter lyfts kopplat till delprojekt Organisation.  

5.3 Ekonomisk hållbarhet 
Investeringar – Idag har Strömbackaskolan årliga investeringar på elevdatorer för ca 3 miljoner per år. 

IT-avdelningen, som står som ägare av elevdatorerna, efterlyser idag möjligheter att leasa istället för att 

köpa hårdvara så som datorer och skrivare/kopiatorer. När det blir aktuellt att leasa istället för att köpa 

produkter kommer behovet av driftsmedel att öka medan investeringar i hårdvara minskar. Om vi till 

detta tillägger ett minskat behov hos eleverna att få tillgång till en elevdator år 2025 torde behovet av 

att införskaffa elevdatorer att minska. Behovet av köp av tjänster i form av licenser kommer sannolikt 

att öka i och med att mer och mer pedagogiska och administrativa processer digitaliseras vilket sannolikt 

kommer att öka kostnaderna för detta. För att balansera detta kommer det att krävas att inköp av 

fysiska läromedel minskar i minst samma utsträckning 

                                                            
3 https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-
development/hallbar-utveckling-1.350579 2017-05-15. 
4 NE.se 
5 SOU 2004:104. Sid. 38. 
6 Piteå kommun - Utbildningsförvaltningen, Plan för hållbarhet. Sid 3. 
7 https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/hallbarhetstjanster/vad-ar-hallbarhet.html 2017-05-15 
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6 Analys 

Talesättet ”förändringen kommer aldrig mer att gå så sakta som idag” passar väl in i dagens 

digitaliseringssamhälle. Att tro att vi på Strömbackaskolan ska kunna vara ledande inom detta område är 

inte rimligt men vi behöver hitta sätt att ta del av de möjligheter som digitaliseringen ger för att nå upp 

till Skollagens krav och fortsätta vara ett attraktivt val för våra elever. Mycket av det som forskningen 

kommit fram till som framgångsfaktorer och delar som skolan behöver utveckla går hand i hand med det 

som kommit upp under genomförda workshops. Det krävs att skolan gör strategiska genomtänkta val, 

säkerställer att de system och programvaror som används är både användarvänliga och kan ”prata” med 

varandra och säkerställer en långsiktig kompetensutveckling för att kunna dra nytta av funktionerna. 

Lärares upplevelse om att elevernas digitala kompetens kraftigt varierar och att de många gånger saknas 
den grundkompetens som behövs för att hantera exempelvis Office-paketet på ett bra sätt behöver 
hanteras. Samtidigt torde detta vara ett problem som grundskolan kommer att tillgodose när 1:1 införs 
även där. Blickar vi mot år 2025 kommer dock andra programvaror att vara aktuella vilket ändå gör att 
frågeställningen kring hur vi gemensamt säkerställer elevernas digitala kompetens kommer att vara 
aktuell för att tid från undervisningen i olika ämnen inte ska bli lidande. 

Hur vi hanterar och prioriterar kompetensutveckling för lärarnas digitala användande kommer att ha 

stor betydelse för både elevernas måluppfyllelse och lärarnas arbetsbelastning. Som kom fram under 

workshopen med lärarna är det stor skillnad mellan olika lärares digitala kompetens vilket gör att det 

blir väldigt lärarberoende hur eleverna förväntas använda skolans olika digitala verktyg i undervisningen. 

Ibland ska inlämningar göras via It´s Learning, ibland via mejl eller andra val som respektive lärare gör. 

Ur ett elevperspektiv är det centralt att det finns tydliggjort hur lärplattformen ska användas och till vad. 

Det är inte ovanligt att det finns motstridiga önskemål av tjänster/verktyg beroende på vilka program 

och ämnen som det undervisas i, det är därför viktigt att ledningen är tydlig med vad som ska vara 

gemensamt och vad som kan göras olika mellan program/ämnen. Grunden i dessa beslut måste utgå 

ifrån vad som blir bäst för eleverna. 

Behovet av att hitta strukturer för att hitta, testa och utvärdera olika lärverktyg måste tillgodoses för att 

vi ska få bra beslutsunderlag och använda relevanta verktyg i undervisningen. Hur detta ska organiseras 

är en viktig fråga för att möta framtidens utmaningar. 
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7 Rekommendationer och slutsatser 

För att kunna hantera den snabba utvecklingen och kunna dra fördelar av alla nya möjligheter som 

framtidens IT-lösningar kommer att erbjuda behöver en IT-strategi arbetas fram för att kunna 

Strömbackaskolan ska vara en attraktiv skola även år 2025. 

IT-strategin ska bygga på kommunens och förvaltningens övergripande styrdokument. IT-strategin bör 

innehålla: 

- Målbild – vad vill vi och vart ska vi? 

- Vilken digital kompetens ska finnas på skolan och vad ska samordnas med andra funktioner för 

att säkerställa att beställarkompetensen finns att tillgå? 

- Vilka digitala verktyg och tjänster ska vara gemensamma för alla och vad kan variera mellan 

program/ämnen? 

- Vilken nivå av digital kompetens förväntas att en lärare ska ha? 

- Plan för kompetensutveckling som bygger på skolans målbild för IT-användandet. Planen ska 

vara en del den övergripande kompetensutveckling som bedrivs. 

- Hur och vem fattar beslut om vilka digitala lärverktyg och tjänster som ska användas? 

- Strukturer för att identifiera och utvärdera lärverktyg, eventuellt tillsättning av arbetsgrupper 

med specifika uppdrag. 

- Implementering av ny teknik – framtagande av arbetsgång för inköp, införande och utbildning.  

- Säkerställa elevernas digitala grundkompetens, förslagsvis avsätta tid vid skolstart för att lära 

grunderna i de system elevernas förväntas använda samt studieteknik för att nyttja verktygen på 

ett bra sätt. Innehållet förändras utifrån behov.  
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