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FÖRORD
Under fyra år har vi följt ITiS-satsningen i Sveriges skolor. När vårt
utvärderingsuppdrag nu närmar sig ett slut kan det vara värdefullt
att se tillbaka. Det har varit en intensiv period, som har fått oss att
ibland förtvivla men där emellan inneburit spännande möten. Den
verklighet som ITiS-satsningen utspelar sig i är mångfacetterad och
dynamisk. Att vi lyckats få kontakt med och information från denna
verklighet kan vi bl.a. tacka de regionala samordnarna och
kommunala kontaktpersoner för. Vi utformade utvärderingen efter
de förhållanden som gällde hösten 99, när kontraktet skrevs. För att
utvärderingen ska bli meningsfull måste vi kunna jämföra arbetslag
som deltog i satsningen under olika terminer. Vi har alltså inte
kunnat ta hänsyn till de förändringar som gjordes. Däremot visar de
sig i resultaten och bidrar till diskussionen av vad ITiS-satsningen
betytt för skolornas utveckling.
Vi vill tacka alla de som hjälp oss att genomföra utvärderingen.
Förutom samordnare och kontaktpersoner gäller det naturligtvis alla
de arbetslag som har besvarat enkäten. Dessutom vill vi tacka
Barbara Meixner och Göran Ekvall som har varit till ovärderlig
hjälp vid insamling och bearbetning av materialet.
Halmstad i december 2003
Ulla Tebelius

Christina Aderklou
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INLEDNING
IT i Skolan (ITiS) är den hittills mest omfattande satsningen på
kompetensutveckling av lärare inom ungdomsskolan som gjorts
någonsin både i ekonomiskt hänseende och mätt i antal deltagande
lärare. Uppdraget att tillsammans genomföra en utvärdering av den
nationella satsningen ITiS gick till Högskolan i Halmstad (HH) och
Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) i Jönköping.
Kontraktet skrevs i december 1999 och arbetet startade i januari
2000 ett halvt år efter att satsningen satts igång ute på skolorna. Den
nationella utvärderingen omfattar deltagande i ITiS under perioden
Ht 1999 t.o.m. Ht 2001. Den förlängning som beslutades för hela
2002 ingår inte i utvärderingen.
Denna rapport omfattar endast den del av utvärderingen som
görs av Högskolan i Halmstad i form av en nationella surveystudie.
För information om den fördjupade studien hänvisas till rapporter
utgivna av Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping
(HLK) och våra tidigare arbetsrapporter. Eftersom utvärderingen
görs tillsammans har vi ställt samman och diskutera resultaten från
de båda studierna i en gemensam slutrapport (Chaib & Tebelius,
2004).

Tidigare satsningar på IT i skolan
Sedan i början på 70-talet har en rad satsningar gjorts för att
introducera datoranvändning i skolan. 1984 kom SÖ: s studieplan,
“Datalära för grundskolan”. Här redovisades de kunskapsområden
som datorundervisningen bör beröra, som till exempel
datoranvändning, teknikutveckling i samhället, ADB (automatisk
databehandling). Datorundervisningen skulle ske inom ramen för
befintliga ämnen. Det innebar att lärarna i matematik, NO och SO i
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första hand skulle stå för denna. På sikt skulle emellertid samtliga
lärare involveras. Ingenting om pedagogiska konsekvenser av
datoranvändning nämndes i SÖ: s studieplan.
1985 tillsatte utbildningsdepartementet en arbetsgrupp, vars
uppgift var att utveckla dataprogram inom skolans område.
Gruppen skulle ta fram programvara utifrån de riktlinjer och
tankegångar som hade uppkommit i tidigare undersökningar och
arbetsgrupper. En liknande projektgrupp tillsattes 1988 för att
utgöra grunden för nästa stora satsning, Datorn och Skolan (DOS).
Denna grupps verksamhet ägnades till stor del åt att utveckla
mjukvara, eftersom gruppen hade uppfattningen att det rådde en
stor brist på bra program. Under 1980-talet satsade staten och
kommunerna tillsammans mellan en halv och en miljard kronor på
inskaffande av datateknisk utrustning till grundskolan.
I augusti 1992 fick Skolverket uppdrag av regeringen att
ansvara för strategin inom skolan för implementering av IT. Några
projekt genomfördes som syftade till att kartlägga situationen när
det gällde datautrustning runtom i Sveriges grund- och
gymnasieskolor. Här framkom bland annat skolornas brist på
pengar för inköp av hård och mjukvara. Även bristen på kompetens
hos lärarna inom datorområdet blev synlig. En positiv iakttagelse
som gjordes var att eleverna inte tycks tröttna på att använda datorn
i undervisningen. Flera lärare uppgav att de önskade fortbildning
när det gällde ordbehandling och datakommunikation. Även mer
kunskap om datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel efterfrågades.
Våren 1994 tillsatte regeringen en IT-kommission med uppgift
att främja en bred användning av informationsteknologi i Sverige.
Kommissionen föreslog bland annat ett antal åtgärder inom
utbildningsområdet som gick ut på att stimulera IT-användningen i
kommuner och skolor. Målet var att låta datorn bli ett hjälpmedel
som gav möjligheter för en ny pedagogik. IT-kommissionen
föreslog också en komplettering av Lpo 94 “för att betona den nya
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teknikens möjligheter att stödja förnyelsen av skolans arbetssätt”
(Jedeskog, 1996).
Mellan 1996 och 1999 satsade KK-stiftelsen sammanlagt 1,5
miljard kronor på en rad på uppdrag av kommissionen. En del av
denna satsning var ett antal skolutvecklingsprojekt i 27 kommun
och ett utvalt antal län, det s.k. “Fyrtornsprojektet”. I publikationen
“Visionär entusiasm och realistisk eftertänksamhet” lyfte
utvärderarna Riis, Holmstrand och Jedeskog (2000) fram som
övergripande slutsats att breddprojekt och projekt i små kommuner
är mer effektiva än spetsprojekt och projekt i större kommuner.
Vidare lyfter de fram som ett värdefullt utfall av satsningen att de
lärare som deltagit uppvisade en mer reflekterande attityd än
tidigare. Ett viktigt resultat som framgick av studien var att många
projekt tycktes ha förutsättning att leva vidare och integreras i den
ordinarie verksamheten. Andra positiva tendenser var att skolorna
öppnade sig mer mot det omgivande samhället än tidigare.
Svårigheter som funnits var att projekten varit mer tidskrävande än
förväntat samt att lärarna behövt mer tid för reflektion än vad som
gavs. Ytterligare en omständighet som nämndes var den
ekonomiska aspekten. En skola med hög datortäthet ställer stora
krav på teknisk support, vilken är mycket kostsam. KK-stiftelsen
har fortsatt satsa på utveckling av datoranvändning i skolorna och
denna satsning har löpt parallellt med ITiS.
Hernwall m.fl. (1999) för en diskussion kring begreppen
utvecklingsarbete och IT-projekt i sin utvärdering av Stockholms
Stads och KK-stiftelsens IT-projektskolor. Där pekade utvärderarna
på att ett projekt ofta står för något som pågår under en bestämd,
avgränsad tid medan utvecklingsarbete syftar till något ständigt
pågående. Utvärderarna identifierade vidare tre avgörande faktorer
för att implementering av IT i skolan skall nå resultat, vara hållbar
och fortsätta att utvecklas. Dessa är: fungerande teknik, att man vet
vad man skall ha tekniken till samt att det finns ett fungerande,
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ständigt pågående samtal och erfarenhetsutbyte mellan lärarna.
Sammanfattningsvis kan sägas att det från det tidigt sjuttiotal till
nittiotalets satsningar har skett en förskjutning i fokus från ett
teknikdominerat perspektiv till att betrakta IT som ett integrerat
verktyg som kan vara ett stöd för lärande i skolan.

ITiS – IT i Skolan
Våren 1998 överlämnade regeringen skrivelsen “Lärandets verktyg
– nationellt program för IT i skolan” (1997/98:176) till riksdagen
som beslutade att satsa 1,5 miljarder kronor på detta program.
Satsningen startade under senare delen av 1999 för att
ursprungligen avslutas vid årsskiftet 2001. Under hösten 2001
beslutades att satsningen skulle förlängas med deltagande även
under 2002. Av medlen avsattes ca 1,3 miljarder till teknikstöd och
ca 200 miljoner till kompetensutveckling av 70 000 lärare, vilket
motsvarar mer än 50 procent av lärarkåren i barn- och
ungdomsskolan. Satsningen omfattade förskola, grundskola,
särskola, sameskola, specialskola och gymnasieskola i samtliga
Sveriges kommuner. Som lärare räknas här också förskollärare,
fritidspedagoger och annan personal som deltar i det pedagogiska
arbetet i arbetslagen och som genom utbildning eller erfarenhet har
förutsättningar att delta.
Den viktigaste delen av satsningen låg på en pedagogiskt
inriktad kompetensutveckling för de arbetslagen som deltog.
Tanken var att denna kompetensutveckling skulle ingå som en del i
lärarnas ordinarie arbetsuppgifter. Det poängterades i direktiven1 att
kompetensutvecklingen skulle utformas så att de överensstämde
med den pedagogiska grundsyn som uttrycks i läroplanen.
Kompetensutvecklingen bestod av två delar, dels en seminarieserie
1

Måldokument för ITiS kompetensutveckling, 2001, se http://www.skolutveckling.se/it_i_skolan/
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tillsammans med andra arbetslag, dels ett utvecklingsarbete i
undervisningen med de elever som lärarna i arbetslaget hade
gemensamt. Dessa två delar förutsattes pågå parallellt. Arbetslaget
kunde själva bestämma hur de ville disponera tiden, vilket gjorde att
arbetet för en del arbetslag kom att löpa under en hel termin eller
mer. Enligt ITiS’ direktiv skulle skolledaren delta i arbetet och
aktivt stödja sina deltagande arbetslag.
Seminarieserien leddes av en handledare utsedd av kommunen
som hade till uppgift att stödja arbetslagen samt problematisera och
fördjupa diskussioner vid seminarierna. För att markera vikten av
egna reflektioner ombads varje lärare att föra loggbok. Lärarna som
deltog förutsattes ta ett stort ansvar för sitt eget kunskapssökande
och lärande. Under seminarieserien förväntades lärarna tillsammans
i sitt arbetslag studera valda delar ur det omfattande studiematerial
som ITiS-delegationen tillhandahöll på sin hemsida. Liksom
seminarieserien bestod studiematerialet av tre huvudområden: IT i
världen, IT och lärande och IT i praktiken.
Tillsammans med eleverna skulle arbetslaget bestämma, planera
och genomföra ett utvecklingsarbete där IT användes. I direktiven
angavs att detta skulle vara problembaserat, ämnesövergripande och
elevorienterat. Läraren gavs möjlighet att tillsammans med eleverna
bestämma inriktning och utforma utvecklingsarbetet efter egna
lokala förutsättningarna. Syftet med utvecklingsarbetet var att det
pedagogiska arbetssättet skulle utvecklas genom att de nya
kunskaperna om IT som ett verktyg i lärandet användes.
Arbetslagen utvärderade utvecklingsarbetet och skrev en rapport i
vilken de reflekterade kring metod och resultat. Efter genomgången
och fullföljd kompetensutveckling erhöll varje lärare ett certifikat.
Satsningen på infrastruktur innefattade både statsbidrag för
anslutning av skolorna till Internet samt e-postadresser till alla
lärare och elever. Målsättningen var att samtliga skolor i Sverige
ska vara uppkopplade mot Internet samt att alla elever och lärare
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ska ha tillgång till e-post. Enligt svensk skollag ska det inte finnas
några skillnader i materiella förutsättningar mellan skolor i landet.
Att skolorna har god tillgång till datorer med Internetuppkoppling
ses som viktigt både ur likvärdighets- och kompensatoriskt
perspektiv. De som inte har tillgång till dator hemma ska ha
möjlighet att använda dator i skolan. Hur infrastrukturen i
kommunerna ser ut varierar stort. Därför gavs kommunerna stor
frihet att använda bidragen i linje med den IT-strategi man redan
hade antagit i kommunen eller arbetade fram i samband med ITiSdeltagandet.
I uppdraget ingick också stöd för utveckling av det Svenska
Skoldatanätet, vilket är en webbportal som drivs av Skolverket på
regeringens uppdrag. Syftet med skoldatanätet är att utveckla ITanvändningen i skolan. Det europeiska skoldatanätet har utvecklats
med stöd av det svenska skoldatanätet och avser att bidra till
motsvarande processer i andra Europeiska länder.
För att stödja kommunerna och de kommunala handledarna i
regionerna och för att samordna verksamheten vid genomförandet
knöts drygt 30 regionala samordnare till ITiS’ kansli. Ca 1000
kommunala handledare hade specialutbildats för att stödja och
hjälpa arbetslagen i deras kompetensutveckling. Skolledare på
skolor med deltagande arbetslag genomgick också utbildning i
ITiS-satsningens regi.

ITiS – resultat av tidigare erfarenheter
När vi studerar regeringens riktlinjer för ITiS-satsningen kan vi
finna att hänsyn tagits till de erfarenheter som tidigare satsningar
givit. De viktigaste kan sammanfattas på följande sätt:
!" Erfarenheten visar att projekt ofta drivs av enstaka eldsjälar,
vilket gör att om dessa försvinner upphör verksamheten.
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Genom att kräva att kompetensutveckling sker tillsammans i
arbetslag skapas möjlighet till gemensamma upplevelser och
erfarenheter som kan vara grund för utveckling av
verksamheten. Detta innebär också att satsningen inte bara
vänder sig till de redan entusiastiska utan också att ovana
och tveksamma kan komma med.
!" De enskilda aktörernas verksamhet ska inte vara en isolerad
företeelse. Genom att arbetslagen deltar i seminarier
tillsammans med andra arbetslag och dessutom gör en
skriftlig rapport över sin verksamhet sker ett vidare
erfarenhetsutbyte. I seminarierna ges också möjlighet till
pedagogiskt samtal om skolans verksamhet, vilket kan leda
till reflektion över erfarenheterna.
!" Eftersom syftet med satsningen är att utveckla pedagogisk
kompetens i att använda IT i skolan fokuserar satsningen på
lärarnas eget lärande och reflektion. För att denna ska leda
till förändring krävs emellertid att utvecklingsarbetet sker
tillsammans med eleverna.
!" Oftast leder organisationsförändring som initierats från
högre ort till att lärare inte känner sig delaktiga i den process
som ligger bakom det formella beslutet. De så att säga
drabbas av beslutet. Detta kan medföra låg motivation,
misstänksamhet mot de egentliga intentionerna bakom den
ålagda förändringen och i många fall också ett aktivt
motstånd mot förändringen (Kronwall 1991). Är
organisationsförändringen förankrad i och initierad av de
aktiva i verksamheten finns en helt annan beredskap att
delta. Alla erfarenheter av försöks- och utvecklingsarbete
visar att om verklig förändring ska komma till stånd
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fungerar inte en “topdown” modell utan det krävs också ett
’bottom-up’ perspektiv med bl.a. decentraliserade beslut.
!" Tidigare utvärderingar har också visat hur viktigt stödet från
rektor, skolförvaltning och skolpolitiker är för att försöken
ska bli något mer än tillfälliga projekt och verkligen sätta
bestående spår i skolvardagen. Inte minst behövs denna
förankring för att lärarna ska få nödvändiga förutsättningar
inom organisatoriska ramar och i tid. Det behöver också
finnas viss stimulans och vissa krav kopplade till satsningen
för att även de tveksamma ska vara beredda att delta. I ITiSsatsningen har detta åstadkommits genom att lärarna själva
tillsammans med eleverna formulerade förutsättningar och
innehåll i det utvecklingsarbete de ville genomföra. Även
om satsningen styrdes uppifrån hade skolorna och
arbetslagen ett betydande inflytande på hur utformningen
blev i praktiken.
Mayer (1999) menar att det finns två olika ansatser för att se på
informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Den ena utgår
ifrån tekniken och den andra från lärande. Dessa båda perspektiv
har helt olika utgångspunkter. Utgångspunkten för det tekniska
perspektivet blir teknikens möjligheter och gränserna för vad som
faktiskt är möjligt medan lärandeperspektivets utgångspunkt blir
frågan om hur lärande går till. Även i fråga om målet för
verksamheten skiljer sig dessa båda perspektiv åt. I det tekniska
perspektivet är målet att erbjuda tillgång på information medan det i
lärandeperspektivet handlar om att understödja lärande. Både ur ett
användarperspektiv och ur ett produktionsperspektiv får valet av
endera av dessa båda perspektiv avgörande effekt på hur vi tänker
om användningen av IKT. I det första fallet sker utvecklingen i
riktningen mot vad tekniken förmår dvs. vilka avancerade tekniska
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lösningar vi kan komma på och sedan skapa ett behov för. Med det
andra perspektivet som utgångspunkt frågar vi oss hur IKT ska
kunna utvecklas för att understödja lärande.
Vid utvärderingar av hur datorerna används i skolan aktualiseras
de båda perspektiven igen. Om datorerna används i en traditionell
kontext som ett av flera tekniska verktyg syns ingen påtaglig
förändring i elevernas lärande. Det är undervisningsmetoderna som
avgör hur elevernas lärande utvecklas och det är också metoderna
som bestämmer hur datorerna kommer att användas. IKT kan göra
det möjligt att organisera undervisningen på nytt sätt och med nya
uppgifter (Scrimshhaw, 1997:12). Somekh & Davis (1996) visade
att IKT i vissa sammanhang fungerade som en katalysator för att få
lärare att granska sin pedagogik. I Sverige har motsvarande
erfarenheter gjorts vid utvärdering av de skolor som fått medel från
KK-stiftelsen. Hernwall, Kelly och Pargman (1999) fann att olika
möjligheter till aktiviteter erbjöds genom datorerna. Lärarna
inriktade sig emellertid ofta på teknikens möjligheter snarare än på
hur pedagogiken kunde utvecklas. Själva ansåg lärarna att eleverna
hade blivit mer självständiga och arbetade mer undersökande och
ämnesintegrerat med hjälp av IKT. Relationen mellan lärare och
elever hade också förändrats. Enligt Underwood och Underwood
(1999) finns det tillräckligt empiriskt underlag för att hävda att när
elever utför arbetsuppgifter vid datorn samarbetar de sinsemellan
och samverkar mer än vid andra uppgifter. I ITiS-satsningen kom
det pedagogiskt perspektivet att betonas i och med att tyngdpunkten
lades på lärarnas kompetensutveckling.
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UTVÄRDERINGSUPPDRAGET
I april 1999 gick utbildningsdepartementet ut med en förfrågan till
samtliga Nordens högskolor och universitet om att föreslå
utvärderingsmodell för den del av satsningen IT i Skolan (ITiS)
som omfattade kompetensutveckling av lärare. Från Högskolan i
Halmstad (HH) sände vi in ett förslag och gavs medel att fördjupa
denna. Av fem inkomna ansökningar fick HH uppdraget att
tillsammans med Högskolan för Lärande och Kommunikation
(HLK) i Jönköping utforma ett slutligt förslag för att utvärdera den
nationella satsningen. I Utbildningsdepartementets anvisningar
angavs att utvärderingen skulle vara heltäckande och gälla
satsningens olika delar. Vid muntlig överläggning framkom
emellertid önskemålet att utvärderingen skulle inriktas på att
studera satsningens effekter på arbetslagen och på skolutveckling.
Däremot ingick i uppdraget varken granskning av satsningens
utformning eller effekter för de enskilda lärarna.
Det slutliga kontraktet fördelade uppgiften så att Högskolan i
Halmstad (HH) svarade för en nationell, kvantitativ surveystudie
riktad till de deltagande arbetslagen. Högskolan för Lärande och
Kommunikation i Jönköping (HLK) åtog sig uppdraget att
genomföra en fördjupad, kvalitativ studie av ett begränsat antal
arbetslag. I uppdraget ingick också informationsutbyte med ITiShandledare, kommunala kontaktpersoner och regionala samordnare.
Grunden för vårt arbete har varit de principer som redovisats i
de dokument som presenterade ITiS och som byggde på skollagen
och skolans styrdokument. Vi har valt att tolka dessa principer på
följande sätt:
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Likvärdighetsprincipen: Utformningen av ITiS’ uppläggning
har bl.a. dikterats av ambitionen att alla skolor och elever
oavsett socioekonomiskt status eller geografiskt läge ska ha
tillgång till IKT och kompetens att använda IT.
Delaktighetsprincipen: Målet för skolutvecklingen är en
förbättrad lärsituation för eleverna. De ska också vara
delaktiga i satsningen och räknas som en del av arbetslaget.
Detta ska gälla oavsett vilken bakgrund eller behov de
enskilda eleverna har.
Högteknologiskt samhälle: I ett allt mer teknologiskt
samhälle är det viktigt att alla elever och lärare är
hemmastadda med och tekniskt behärskar IKT så att skolan
inte blir en avgränsad värld utan del av det framtida, globala
samhället.

Uppdragets teman
Tidigare studier av IT-implementering har visat att det inte räcker
med att ställa in datorer i skolan för att pedagogisk förändring ska
komma till stånd. Enbart användande av datorer förändrar inte sättet
att bedriva undervisning. Det som är avgörande är istället lärarnas
pedagogiska förhållningssätt och tankar i förhållande till
undervisningen (se t.ex. Riis & Jedeskog, 1997, Hernvall m.fl.
1999, Pedersen, 1998). En annan aspekt som är viktig är om lärarna
är medvetna om och aktivt undanröjer organisatoriska hinder för att
visst pedagogiskt tänkande ska kunna omsättas i handling.
Utifrån direktiven och beskrivningen av ITiS-satsningens
principer samt tidigare erfarenheter från datorprojekt i skolan
formulerade vi i diskussion med verkställande direktör för ITiS’
kansli de områden som utvärderingen skulle omfatta. Utgångspunkt
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för de båda delstudierna blev ett antal tematiska frågeställningar,
vilka utgjorde den gemensamma basen för utvärderingen. Dessa
presenteras nedan som sju frågor tillsammans med den precisering
av dem som har legat till grund för den nationella surveystudien:
1. I vilken utsträckning anser lärarna att ITiS-satsningen
medför en förändrad pedagogisk och administrativ
arbetssituation samt ett förändrat arbetssätt?
Frågan berör i vilken utsträckning lärarna har tagit intryck av
satsningen i fråga om pedagogisk förhållningssätt samt om
undervisningens organisering och faktiska genomförande har
förändrats. Denna fråga avsåg att belysa vilka konkreta effekter
ITiS haft i skolvardagen.
2. I vilken utsträckning har lärarnas medverkan i ITiS
frammanat nya tankeformer kring IT som pedagogiskt verktyg
och i så fall hur?
Denna fråga syftar till att utvärdera vilka reflektionsprocesser som
startats genom seminarierna, arbetslagens samarbete och i
utvecklingsarbetet med eleverna. Dessa betraktas som nödvändiga
för att skolutveckling ska komma tillstånd. IT-fenomenet
behandlades i ett brett perspektiv vid seminarierna. Detta var tänkt
att ge inspiration till nytt sätt att se på IT och dess användbarhet i
skolarbetet.
3. I vilken utsträckning anser lärarna att deras eget lärande
inom ITiS har kommit eleverna till del och i så fall på vilket
sätt?
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I direktiven angavs att lärarnas eget lärande i ITiS ska vara till nytta
för eleverna. Tanken var att lärarna genom den pedagogiska modell,
som satsningen är utformad efter, ska bli medvetna om sitt eget sätt
att lära. Det var vad vi ville utvärdera med denna fråga.
4. Leder de insatser som görs inom IT-området till
kvardröjande effekter i skolan och vilka faktorer är i så fall
centrala för denna effekt?
Den centrala frågan vid all skolutveckling är om förändringen
kommer att vara bestående eller bara en dagslända dvs. att allt
återgår till det gamla när den speciella satsningen är över. Uppgiften
för oss var att kartlägga och påvisa synergi- och spridningseffekter
på skolan både vid med själva satsningen och efter något år. Det är
endast då vi kan tala om skolutveckling.
5. Hur upplever eleverna att de har varit delaktiga i ITiSsatsningen på den egna skolan? Vilka effekter tycker eleverna
att ITiS-satsningen har haft och hur upplever de relationen till
lärarna?
Bland skolans aktörer är eleverna de viktigaste. I motiven för ITiSsatsningen nämndes eleverna särskilt, när det gäller användning av
IKT i undervisningen med hänvisning till demokrati- och
jämlikhetsaspekter. Däremot fanns de endast med indirekt i
riktlinjerna för satsningen som medverkande i utvecklingsarbetet.
Det betonades dock att eleverna skulle ha inflytande över
utvecklingsarbetet, vilket vi menar är en förutsättning för verklig
förändring.
6. Vilken betydelse har andra, tidigare skolprojekt haft för
genomförande av ITiS-satsningen?
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ITiS-satsningen är endast en i raden av utvecklingsåtgärder som
riktats mot skolan under de senaste decennierna. Inte enbart KKsatsningar utan också andra projekt som lärarna varit inblandade i
kan ha satt spår och påverkar utfallet av satsningen. Vi ville alltså se
om det fanns en samband mellan deltagande i andra projekt och
effekt av ITiS-satsningen.
7. Vilket stöd upplever lärarna att de haft från
kommunledningen och rektorer i samband med ITiSsatsningen? Hur har stödet påverkat vardagsarbetet i skolan?
Vid utvärdering av tidigare satsningar av datorer i skolan har det
visat sig att skolledning och rektors uppmuntran och stöd har haft
stor betydelse för effekten. Inte minst gäller det hur kollegor
uppmärksammar och bemöter de lärare som deltar i en satsning.
Kravet på stöd från kommun och skolledning skulle också vara en
garanti för att satsningen inte blev en isolerad företeelse.

Med skolutveckling som mål
Så som vi tolkade ITiS var satsningen en medveten statlig strategi
för att generera skolutveckling med hjälp av nya pedagogiska
verktyg. Detta gav två infallsvinklar på utvärderingen, dels att göra
en bedömning av vad ITiS faktiskt inneburit för arbetslagen, dels att
påvisa tendenser som pekade på skolutveckling. Det uppdrag vi
hade fått i den nationella utvärderingen medförde begränsade
möjligheter att studera de processer som bidrar till skolans
utveckling. Vi har endast kunnat registrera avtrycken av eventuella
förändringsprocesser vid de olika mättillfällena. Med stöd i våra
teoretiska perspektiv kan vi sedan tolka dessa tecken på som mer
eller mindre skolutveckling.
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TEORETISKA PERSPEKTIV
Under ca 40 års tid har datorsystemens kapacitet fördubblats
ungefär var 18: e månad2. I den närmaste framtiden kan vi se att
ökning av hastigheten på kommunikationsöverföring genom
kraftfullare bredband kommer att möjliggöra att t.ex. rörliga bilder
och film i större utsträckning visas över nätet och att interaktiviteten
ökar. Det finns inget som tyder på att den tekniska utvecklingen
kommer att mattas av. Vi kommer sannolikt i ännu högre grad än
tidigare omges av en mängd högteknologiska artefakter, vilka
ställer nya krav på oss människor och vi på dem.
Datortekniken påverkar samhället interaktivt. Datorerna införs
inte enbart som ny teknik i en organisation eller kultur utan medför
också vissa föreställningar om hur organisationen eller kulturen ska
fungera och vilka roller som medlemmarna ska ha (Tebelius, 1999).
Datorsystem med sitt nätverk kommer att inlemmas i existerande
nätverk av sociala relationer. För att förstå hur datorer fungerar i
samhället måste vi se den teknologiska förändringen som en social
process, som påverkar och påverkas av samspelet med människorna
(Edwards, 1995, Giddens, 1987).
Vårt samhälle har blivit mer mångkulturellt såväl i vårt eget
vardagsliv som genom kommunikation över landets gränser via TV,
datorer och inte minst Internet. Dessa förändringar har inneburit
ökade sociala klyftor i samhället, som bl.a. visar sig i tillgången till
och möjligheten att hantera det digitala samhället. Det finns många
som inte i hemmet har tillgång till kraftfulla datorer, Internet eller
bredbandsuppkoppling. Ur demokratisk synpunkt är det angeläget

2

För en illustration se: http://www.utwente.net/wireless-campus/UTpresWireless_28juni2000/sld063.htm
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att minska den digitala klyftan3 och likaså de kompetensskillnader
som uppstår genom denna.
Dagens ungdomar ägnar en stor del av sin vakna tid till
upplevelser i olika medierade sammanhang som TV-spel, chattande,
Internet etc. Janlert (1995,) uttrycker det så här: ”Våra barn växer upp
med tummen på styrspakens avfyrningsknapp. De sitter i timmar framför
blixtrande snabba datorspel, de tycks veta hur man använder de senaste
datorerna och programvarorna utan att någon behöver säga hur man gör”.
Han tillägger: ”Det medges att denna beskrivning äger mycket större
giltighet för pojkar än för flickor.” (S 92)

Förutom att datortekniken ger tillgång till nya verktyg innebär
den också att barn och ungdomar skapar nya umgängesarenor och
samspelsformer. Detta kan förväntas påverka dem på flera sätt och
ge upphov till annorlunda sätt att tänka och lära (Aderklou &
Tebelius, 2000, Aderklou m.fl., 2001). Nya verktyg och arenor
expanderar våra tankar, vårt lärande och våra identiteter (Turkle,
1984). Wim Veen (2000) kallar den uppväxande generationen
”Homo Zappiens”. Det myckna zappandet mellan TV-kanaler,
snabba byten av TV-spel och bläddrande på Internet förefaller vid
första anblicken som stressat och ofokuserat. Veen menar dock att
barn med hjälp av bilder och berättarstrukturer skapar tillräcklig
mening i innehållet även om de tittar på flera TV- program
samtidigt.
Barn leker sig fram till kunskap i mycket större utsträckning än
vuxna. Samtidens lekar speglar enligt Huizinga (1945/38) den
aktuella kulturen. Genom att se vad barn gör när de leker kan vi få
en bild av hur framtida skola och arbetsplatser kan komma att
fungera. Många barn idag, framför allt pojkar, börjar skolan som
små ”datornördar”. Turkle (1984) menar att ett helt nytt sätt att
3

Digital gap/digital devide, för ett utförligare resonemang i en global kontext se
Tapscott 1998.
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tänka och se på omvärlden utvecklas i dessa samspel. Även skolan
måste ta hänsyn till detta och ta kunskaper om datorspel och
chatlekar på allvar.
IT-satsningar är ett exempel på den politiska enighet som tycks
finnas om att Sverige på alla områden ska göras till en ledande ITnation. Långsiktligt ska medborgarna utvecklas till att kunna
hantera datorer jämförbart med läskunnighet (computer-literacy, se
Janlert, 1995). Att integrera IT i svensk skola är ett sätt att ge alla i
det uppväxande släktet tillgång till datorer och Internet oavsett
socioekonomisk status.
Den situation som skolan befinner sig i har förändrats radikalt
under de senaste decennierna bl.a. genom att huvudmannaskapet
gått över till kommunerna och att styrningen ändrats från regel- till
målstyrning. Styrsystemet lägger ansvaret för implementering av
läroplanens mål på kommunerna, de enskilda skolorna och
lärarna/arbetslagen (Alexandersson, 1999). Som andra institutioner
fungerar skolor på sina egna villkor utifrån de tolkningar av
uppdraget som aktörerna gör. Krav utifrån har en tendens att
anpassas till de vanor och traditioner som redan finns etablerade i
systemet. För att förändring ska komma till stånd krävs att rutiner
och regelsystem lyfts upp till en metanivå, granskas och ifrågasätts
av kollektivet (jmf Pedler m.fl., 1996). I skolans värld skulle detta
kunna innebära att lärarna prövade nya arbetssätt, utvärderade och
reflekterade över dessa samt förändrade och prövade på nytt.
Utveckling kommer inte till stånd om inte lärarna själva känner
behov att förnya det pedagogiska arbetet och har en nyfikenhet
inför teknikens nya möjligheter. Aktuell statistik visar att skolorna i
stor utsträckning har tillgång till datorer för sitt arbete även om det
naturligtvis varierar mellan skolor och kommuner (Gustafsson,
2002). Dagens elever kräver också utrymme att vara med och
bestämma om sådant som har med dem själv att göra. Enligt
Sommer (1997) kan dessa barn beskrivas som förhandlingsbarn. De
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nöjer sig inte med det som föreläggs dem utan förväntar sig att
omvärlden ska lyssna till deras önskemål (detta kallar Stern, 1985,
självagens). Därmed ställer de krav på delaktighet även i skolan.

Kunskap som färskvara
Vad som anses viktigt att lära sig i skolan har varit förbehållet
skolan och lärarna att bestämma utifrån deras tolkning av
styrdokumenten. Det finns också en stark tradition hos många lärare
om vad som uppfattas som ”viktiga” kunskaper. Bilden av kunskap
som fast och oföränderlig lever kvar, men håller på att ersättas av
synen på kunskap som provisorisk och föränderlig. I det gigantiska
informationsflöde som nu finns tillgängligt är fakta en färskvara
med kort ”bäst före datum”.
Säljö (2000) betonar att kunskap inte längre kan ses som
färdigpackade enheter som kan lagras någonstans och tas fram vid
behov. Kunskap skapas och används i samband med att problem
löses och att kommunikations- och praktiska situationer hanteras
(ibid). Lärarens uppgift blir att bidra till elevernas och sin egen
metareflektion snarare än att förmedla kunskap av bestämd
karaktär.

Skolans förändringsbenägenhet
Skolan omnämns ofta som en relativt trög institution där förändring
förutsägs ta lång tid (Jedeskog, 1996, Riis m.fl., 1999, Pedersen,
1998). Traditionella idéer om lärandets natur finns inbyggda i
skolan. Exempel på detta är hur skolornas lokaler är utformade,
schemaplanering, tillgängliga läromedel, prov etc. Dessa strukturer
tas ofta för givna och kan vara svåra att förändra. Skolan är
emellertid inte en sluten enhet. Den ska snarare ses som ett öppet
system, där individer, grupper och organisation strävar efter att hitta
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jämvikt i förhållande till omgivningen (Granberg & Ohlsson, 2000).
Knudsen (1999) visar hur samspel och kommunikation mellan
medlemmarna i en grupp ger upphov till kollektiv utveckling av
kunskap. Det krävs emellertid förändringar i systemet för att en
varaktig förändring av verksamhet och föreställningar ska komma
till stånd. Att enskilda individer förändras räcker inte.
Olika individer i samma arbetslag kan vara bärare av flera
skilda perspektiv på lärande, som existera parallellt (Milsta &
Tebelius, 2003). Genom att dessa uppmärksammas kan gamla
arbetssätt ifrågasättas och nya frågor ställas. Förändring kan ske när
lärare ser nya behov i verksamheten, diskuterar sina perspektiv på
lärande, vad de gör och vilka redskap de använder. I detta ingår
också hur lärarna uppfattar elevernas roll i skolan och hur de ser på
deras lärande och kunnande. Om nya modeller och förhållningssätt
utvecklas och får möjlighet att spridas i organisationen kan faktisk
förändring uppstå.

Utveckling av en lärande organisation
Skolan som organisation består av de individer som finns i den dvs.
lärare, elever, skolledare och annan personal. Genom sin struktur
ger skolan förutsättningar för olika typer av verksamhet som kan ge
upphov till lärande både hos lärare och hos elever. Medlemmarnas
bild av skolan kan emellertid vara mycket varierande. Samtidigt
finns sammanhållande föreställningar som visar sig i gemensamma
regel- och normsystem samt i handlingspraxis (se t.ex. Agyris,
1990, Kim, 1993). Gemensamma kunskaper och erfarenheter
fortlever i normsystemet, befästs och överförs till nya medlemmar i
skolans olika diskurser (Talerud, 1988, Tebelius, 2003).
För att en organisation ska fungera effektivt behöver den kunna
förändras som svar på inre och yttre krav, vilket kan förstås som att
organisationen är lärande. En förutsättning är att det finns ett
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kollektivt lärande dvs. att medlemmarna i arbetsgruppen lär av
varandra och tillsammans utvecklar gemensamma perspektiv och
handlingsnormer för de uppgifter man har (Mezirow, 1991,
Ohlsson, 1996). Lärande sker genom att individerna får utrymme att
utvecklas på ett sätt som kommer organisationen till del. Detta
förutsätter en tilltro till att alla i organisationen är utvecklingsbara
och kompetenta individer. I skolan gäller det både lärare och elever.
Dessutom måste möjlighet till lärande på meta finnas, dvs.
reflektion över ”vilket vetande som organisationen förfogar över
och vad som bromsar tillägnandet av ny kunskap” (Moxnes 1995, s
62). Enligt Starkey, (1996) betecknar metaforen Lärande
organisation alltså både en strategi som främjar individens egen
utveckling inom organisationen och organisationens kontinuerliga
förändring, som ett svar på inre och yttre krav.

Generativt lärande
När medlemmarna i en lärande organisation på ett mer aktivt sätt
ifrågasätter regel- och normsystem och bidrar till att verksamheten
förändras på ett nyskapande sätt uppstår s.k. generativt lärande.
”Generativ” står i detta sammanhang för ”alstrande” och
”expansion”. Begreppet innebär att medlemmarna i organisationen
har utrymme att vara kreativa och innovativa (jmf. Senge, 1990a).
För att generativt lärande ska komma till stånd krävs tillgång till
information och sociala nätverk (Agyris & Schön, 1978). Detta är
vad Ekvall (1990) benämner ett gott klimat. Med termen klimat
syftar han på den socialpsykologiska situationen i en
arbetsorganisation. I ett flertal studier har klimatet visat sig vara en
viktig faktor för att generativt lärande ska uppstå i en organisation.
Lärandet sker i ett sammanhang där de lärande i samspel med
omgivningen påverkar och låter sig påverkas. Lärprocesser är
samtidigt både förnuft, känsla och handling. Det går inte att
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särskilja dessa komponenter. För att förnya och utvidga sina
kunskaper behöver de lärande ha möjlighet att bygga vidare på de
föreställningar som de redan har (Hård af Segerstad m.fl., 1996).
Ett generativt lärande kan alltså starta i lärarnas känslor, tankar
eller handlingar och utifrån påkallade behov. Människors
vardagsteorier påverkar hur tidigare erfarenheter kan komma att
omformas till nya handlings- och tankemönster. För detta krävs dels
en miljö som uppmuntrar lärande, dels att utrymme finns för
reflektion (jmf. Mattsson, 2000). Individernas känsla av att styra sitt
eget liv (se Stern, 1998) har också betydelse för att generativt
lärande ska komma till stånd. Känner individen sig styrd uppifrån
och med litet utrymme att påverka sitt arbete blir resultatet i bästa
fall att de ålagda uppgifterna görs noggrant och omsorgsfullt (första
ordningens lärande). Om resultatet ska bli en förbättring av arbetet
krävs kollektiv reflektion (andra ordningens lärande). Först när
individen känner frihet att själv styra sin verksamhet, får använda
sin kreativitet och blir medveten om sitt eget lärande på metanivå
kan resultatet bli något kvalitativt annorlunda (tredje ordningens
lärande, se Boydell & Leary, 1991). Det är först då vi kan säga att
generativt lärande har skett (jmf. Granberg & Ohlsson, 2000). Detta
gäller också eleverna i skolan. En viktig del av skolans
demokratiska uppdrag innebär att elever ska ha inflytande över
skolvardagen såväl till innehåll som till form. Detta uttrycks både i
skollagen och i läroplanen. Det finns också angivit i ITiS
förutsättningar. Vi betraktar alltså detta som en viktig aspekt av
generativt lärande.
Ny teknik t.ex. IKT, som erbjuder nya aspekter på användandet
av datorer, medför situationer som ställer krav på annorlunda
tänkande och arbetsformer för att nya möjligheter till lärande ska
kunna utvecklas. Kärnan i det generativa lärandet är att individen
eller gruppen själv styr och värderar sitt lärande och att ledningen
skapar förutsättningar för spridning i organisationen. Resultatet blir
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i bästa fall att organisationens visioner, verklighetsuppfattning och
handlingspraxis i påverkas (jmf. Barett, 1988). ITiS-satsningen
syftar bl.a. till att göra lärarna aktivt deltagande i och medvetna om
sitt eget lärande i organisationen tillsammans med eleverna. Enligt
Hård af Segerstad m.fl. (1996) kan det ske genom att individer
tillsammans involveras och engagerar sig i lärprocesser för att
uppnå gemensamt uppsatta mål. Såsom ITiS är utformat finns alltså
möjlighet att det kan ske ett generativt lärande inom ramen för
satsningen.

Förändrat pedagogiskt förhållningssätt
Avsikten med ITiS-satsningen så som det uttrycks i direktiven är att
förändra det pedagogiska förhållningssättet i skolan i enlighet med
läroplanen. Genom att IKT förs in som ett pedagogiskt hjälpmedel i
lärarnas kompetensutveckling och utvecklingsarbete kan det
fungera som ett incitament för att pröva nya arbetssätt. Nya
konkreta erfarenheter är en viktig grund för att elevers och lärares
tänkande om undervisning och arbetssätt ska förändras. Inte minst
intressant är i vilken utsträckning ITiS bidrar till att lärarna får syn
på elevernas varierande kompetens när det gäller den nya tekniken.
Detta gäller särskilt i vilken utsträckning IKT som pedagogiskt
verktyg kan vara till nytta för grupper av elever med annan kulturell
erfarenhet än den som skolan står för.
Skolans mål är abstrakt hållna och förutsätter en konkretisering
på lokal nivå. Detta förväntas ske i dialog mellan de som är berörda
dvs. skolpolitiker, skolledning, rektorer, lärare och föräldrar. En
svårighet som påtalas i samband med utveckling av lokala planer är
lärares obenägenhet att samtala om sin verksamhet, reflektera över
vad de gör och analysera detta i förhållande till läroplanen (Wallin,
2000). Arbetslagen kan vara ett forum för en sådan reflektion, som
också eleverna kan göras delaktiga i. I gemensamma diskussioner
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kan nya fakta och ny teoretisk förståelse skapas och prövas i
praktisk handling, vilket kan innebära att individernas kompetens
att hantera olika situationer ökar. Får individen möjlighet att både
pröva och reflektera över egna och andras vardagserfarenhet,
särskilt om det sker tillsammans med andra, kan tänkandet
förändras och vidgas (Alexandersson, 1999). Samtalen med
kollegor är central i denna process. I gemensamma dagliga samtal
kan lärarna lyfta fram både egna och andras erfarenheter och
jämföra dessa. På så sätt kan den enskilde läraren få bättre
förståelse för vad hon ska göra av sitt lärararbete och varför
(Tebelius, 2000). Att lärarna dessutom har stöd från en handledare
och andra arbetslag i denna reflektion kan underlätta utvecklingen
(jmf. Rogoff, 1990).
Att lärarna har en möjlighet att både omsätta sina tankar i
konkret handling och reflektera över sådant de prövat i den egna
skolpraktiken är en förutsättning för att vi ska kunna tala om
skolutveckling. Om inte den möjligheten finns riskerar
kompetenssatsningen att resultera i reflekterande och aktiva men
frustrerade lärare och elever, som kanske revolterar mot en stelnad
organisation.

Lokala förutsättningar
Den svenska skolan har genomgått ett antal organisatoriska
förändringar under de senaste decennierna när det gäller t.ex.
elevgruppers sammansättning, ämnesövergripande uppgifter, hur
elever lokaliseras fysiskt efter ålder, antalet lärare per grupp av
elever osv. En av förutsättningarna för ITiS var att de lärare som
deltog skulle ingå med sitt ordinarie arbetslag och att de skulle ha
ett antal elever gemensamt. Dessutom fanns tanken att lärare med
olika ämnesbakgrund skulle samarbeta i arbetslaget. Hur det
faktiskt har sett ut har naturligtvis påverkat vad det blev av
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arbetslagens deltagande i ITiS och vilka effekter satsningen har
givit.
I direktiven för ITiS-satsningen betonades tydligt att det
handlade om kompetensutveckling och skolförändring med IT som
verktyg. Det innebar emellertid inte att man i alla arbetslag var
medveten om detta. Många hade önskningar att få lära sig använda
datorer och olika IT-verktyg. De förväntningar som finns i
arbetslaget styr naturligtvis hur man uppfattar utfallet av satsningen.
Enligt Rooth Möller (1996) är sociala och materiella villkor
betydelsefulla för vilket utfall förändringsarbete får. Även tidigare
utvärdering av IT-satsning (Riis m.fl., 1999) har lyft fram
betydelsen av tillgång till teknik och stöd för användningen av IT i
skolan. Faktorer som kan påverka satsningen lokalt kan alltså vara
tillgången till datorer och deras placering, i vilken utsträckning det
finns support, tillgång till mjukvara osv.

Klimat som modererande faktor
Den enskilda skolans organisation, klimat och ledningsstruktur har
betydelse för hur lärare ser på sig själva och sin lärarroll, men också
relationen till föräldrarna och det omgivande samhället påverkar
(Milsta & Tebelius, 2003). Stödet ifrån ledningen är viktigt för att
det ska kunna skapas en kultur och ett klimat på arbetsplatsen som
ger utrymme för och legitimerar reflektion, kreativitet och lärande.
Ekvall (1986) menar att klimat betecknar de förhållanden som
är typiska och tämligen stabila för en social organisation. Klimatet
så som det kommer till uttryck psykologiskt och organisatoriskt är
en modererande variabeln mellan en organisations resurser och dess
effekter. Trivsel och kommunikation påverkas starkt av hur
medarbetare upplever klimatet och utveckling förhindras när
relationerna i en organisation inte är bra. För att lärande,
kompetens- och kunskapsutveckling ska komma till stånd är
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förutsättningen att debatter ”förs i en öppen och tillitsfull anda”, menar
Ekvall (1994, s. 105). Utmärkande för ett gott klimat är att
människor är involverade i sin verksamhet och verkligen vill bidra
till utveckling. Klimatet är i sin tur beroende av hur ledarskap,
arbetsorganisation, styr- och kontrollapparat m.m. är utformade.
Detta har betydelse för ITiS eftersom klimatet i de deltagande
skolorna kommer att återverka på satsningen.
Ekvall (1990, 1994) har studerat klimatet i ett stort antal
organisationer med hjälp av ett särskilt frågeformulär. Från svaren
på dessa har han statistiskt tagit fram 10 dimensioner vars
medelvärden bildar ett mått på det totala organisationsklimatet.
Varje individs uppskattning av klimatet i en organisation bestäms
enligt professor Ekvall (1997) av tre faktorer, nämligen klimatet
som det faktiskt existerar, individens personlighet, intelligens och
personliga referensramar samt de erfarenheter individen har av
organisationen. I samråd med professor Ekvall har vi valt ut sex
områden för att mäta skolklimatet. Nedan följer en beskrivning av
de dimensioner vi studerar.
Tillit avser i vilken grad relationerna i en skola är trygga och öppna.
Med en god tillit finns möjligheter för alla att våga komma med
åsikter och idéer samt ta egna initiativ utan fruktan för att ”förlora”
ansiktet. Om tillit saknas råder misstänksamhet och folk är rädda för
att bli utnyttjade.
I en skola, som präglas av humor, råder en otvungen atmosfär och
det skojas och skämtas en hel del. Tokiga idéer och roliga historier
blandas med skolvardagens allvar. Om humor saknas i ett
arbetsklimat dominerar en stel och dyster stämning. Skoj och skratt
betraktas som opassande. Det gynnar inte nytänkande.
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Ett idestödjande klimat i en skola uppmuntrar initiativ. Andra
lyssnar och det finns utrymme att pröva nya metoder och idéer.
Andan är konstruktiv och positiv. Ett dåligt idéstöd ger automatisk
”nej” eller ”det har vi prövat förr” till svar. Att finna fel och resa
hinder inför nyheter är vanligt i organisationer med bristfälligt
idéstöd.
I en skola med god handlingsberedskap råder ett högt rikstagande.
Nya idéer flödar och man prövar nytt utan att först utredda alla
möjligheter. Skolan har lätt snabbt att anpassa sig till förändringar i
sin omvärld. I riskrädda organisationer måste varje idé redas ut
innan den prövas. Man garderar sig så att ingen till slut ens orkar
pröva.
En skola med ett klimat av debatt och mångfald låter nya tankar
och idéer stötas och blötas i livliga diskussioner. Många röster gör
sig hörda. Det pågår ständigt utvecklande och ifrågasättande samtal.
Där ingen dialog förs följer man auktoriteter och inrutade rutiner.
Vid låg debatt ifrågasätts inte beslut och inga nya visioner uppstår.
I en dynamisk skola uppstår ständigt nya lärsituationer. Man växlar
ofta mellan olika tanke- och handlingsbanor. Det råder ”full rulle”.
Utan dynamik går dagen i stilla ”lunk” utan överraskningar. Inga
nya projekt eller annorlunda planer föds.

Synergi
Mycket av det utvecklingsarbete som har bedrivits i skolorna har
haft karaktären av avgränsade projekt. Ofta är det ett antal
entusiaster som engagerar sig medan övrig personal i liten
utsträckning berörts av de aktuella projekten. Projekt är oftast
handlingsinriktade och lite tid ges för reflektion. Det kan också vara
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svårt för berörda att sprida information om det man gör. På många
skolor finns inget forum för att lärarna mer omfattande ska kunna
delge varandra sina erfarenheter Risken för att de lärdomar och
erfarenheter som görs stannar inom gruppen är överhängande. De
engagerade lärarna utvecklas själva men någon överspridning till
övriga på skolan sker inte. Nästa gång erbjudandet kommer är det
andra lärare som tar sig an det nya projektet. Därmed kommer inte
de samlade erfarenheterna från olika projekt att berika varandra. Det
blir ingen synergieffekt. Medvetenhet om detta har funnits i ITiSsatsningen, vilket gjort att denna aspekt också uppmärksammas i
utvärderingsuppdraget. För att studera synergieffekter ville vi även
identifiera i vilken utsträckning ITiS-arbetslagen har deltagit i
annan skolutveckling.
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NATIONELL SURVEYSTUDIE
Att utvärdera en pedagogisk utvecklingssatsning i relation till vad
den genererat för skolan och dess aktörer medförde i förhållande till
vårt uppdrag viktiga avgränsningar: vi utvärderade den pedagogiska
aspekten av kompetensutvecklingssatsningen, inte infrastruktur
eller kommunens ledningsfilosofi etc. Skolans aktörer i detta fall är
elever och lärare. Pedagogiska satsningar är inte värderingsfria utan
innebär ett medvetet val av åtgärder för att uppnå önskvärda resultat
(Jarvis, 1992). I vårt uppdrag låg att vi skulle nå kunskap om
satsningens effekter i arbetslagen och för skolans utveckling.
Eftersom vi kontrakterades efter det att satsningen startat kan vi inte
uttala oss om hur det såg ut före IIiS i arbetslagen. Vi kan endast
beskriva vad som återgavs omedelbart efter satsningen och drygt ett
år efter deltagande. Vi studerade inte heller den enskilde läraren
utan de erfarenheter arbetslaget som grupp rapporterade
gemensamt.

Design
Vid utarbetande av design för den nationella surveystudien ställde
vi ett antal frågor:
!"
!"
!"
!"

Vad ska utvärderas?
Vem sker utvärderingen för?
Vad är syftet med utvärderingen?
Hur ska utvärderingen gå till?

Vilka svar dessa frågor får är en fråga om värdering (FrankeWikberg & Lundgren, 1980 och 1981, Nilsson & Hell, 1995).
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Satsningen skedde inom ramen för en övergripande idé som hade
uttolkas av oss. Eftersom satsningen pågick under flera års tid och
de medverkande arbetslagen löpande kunde återkoppla sina
erfarenheter förändrades förutsättningarna för satsningen under hela
perioden. Dessutom omtolkas de ursprungliga principerna i mötet
med det konkreta, lokala genomförandet. Även vår förståelse av
utvärderingsuppdraget har ändrats under arbetets gång bl.a. genom
kommentarer på enkäterna, i kontakt med arbetslagen och genom
samhällsutvecklingen i stort särskilt avseende hur bruket av IT
utvecklats över tid. Att förändringsarbete i sig har en positiv effekt
för de inblandade är ett välkänt fenomen inom forskning. Eftersom
vårt uppdrag var att utvärdera effekter av satsningen ur ett antal
aspekter kan eventuell allmän påverkanseffekt endast innebära att
viljan att besvara enkäten ökade p.g.a. entusiasm inför själva
satsningen.
Med utgångspunkt i vårt teoretiska resonemang identifierade vi
sådant som vårt mätinstrument skulle belysa dvs. lärarnas
inställning till olika frågor, deras agerande i olika sammanhang,
deras tänkande i pedagogiska frågor osv. Vår analysenhet var alltså
den gemensamma skattning arbetslagen gjorde av ITiS i relation till
ett antal av oss ställda påståenden och inte den enskilde lärarens
erfarenheter av ITiS-satsningen. Vi ringade även in sådant som vi
identifierade som hinder för att satsningen skulle kunna
genomföras. Sådan information var betydelsefull för förståelsen av
förändringsarbetet. Dessutom lade vi in kontrollfrågor för att
säkerställa att svaren var att hänföra till ITiS och inte t.ex. till synen
på IT i allmänhet. Den verksamhet som ITiS-satsningen gav upphov
till skedde inte isolerat utan inlemmades i den tradition som fanns
på skolorna. För att öka validiteten i vår studie försökte vi därför
ringa in aspekter av skolvardagen, som vi bedömde kunde påverka
utfallet av satsningen. Förutom mätning i anslutning till genomförd
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satsning ville vi också att försöka påvisa kvardröjande effekter
genom att upprepa mätningarna över tid.
Enkäten var uppdelad på tre huvudområden:
- IT- och ITiS relaterade frågor
- Klimatstudie (utvecklings- och förändringsfaktorer)
- Arbetslagets konstitution och konstellation.
Samtliga områden hade sin utgångspunkt i de frågeställningar som
formulerats i utvärderingsuppdraget. Den första delen syftade till att
ge information om arbetslagets erfarenheter av sitt deltagande i
ITiS. Dessa frågor avsåg att fånga förändring i lärarnas syn på
pedagogiskt arbete, nya tankeformer kring IT som ett pedagogiskt
verktyg samt deras syn på sitt eget lärande i relation till elevers
lärande. En annan fråga som vi tog upp var huruvida satsningen
givit upphov till ett förändrat arbetssätt. Vidare ville vi se hur
lärarna uppfattade elevernas deltagande, om ITiS-satsningen haft
några synergieffekter när det gäller skolornas utveckling samt vilket
stöd lärare upplevt från rektor och kommunledning.
Den andra delen hade för avsikt att fånga arbetsklimatets
betydelse för förändringsarbetet. Termen arbetsklimat kan sägas ge
ett mått på den situation som rådde på en skola i socialt och
psykologiskt avseende. Den tredje delen skulle ge oss information
om arbetslagets konstitution. Dessa frågor gav en bild av antalet
lärare i arbetslaget, vilka ämnen man representerade samt hur länge
laget arbetat tillsammans. Dessutom ställdes frågor om hur många
elever som arbetslaget hade ansvar för. Även tidigare erfarenheter
av att arbeta med skolprojekt och utvecklingsarbete efterfrågades.

34

Genomförande
Deltagande i ITiS förutsatte tillgång till IT och Internet såväl som
en väl fungerande infrastruktur på skolorna. Lärarna förväntades
även behärska grundläggande kunskaper i att kommunicera via epost samt att koppla upp sig mot Internet. Ett sätt att fånga in detta i
studien var att konstruera en webbenkät för arbetslagen att besvara
via Internet. På så sätt fick vi en indikator på i vilken utsträckning
infrastrukturen på skolorna fungerade och tillika arbetslagens
kompetens att hantera en webbenkät. Vidare innebar en webbenkät
fördelar vid datahanteringen, då inkomna svar omedelbart
registreras digitalt i en databas.
Länk till den första enkäten distribuerades till en kontaktperson i
arbetslaget omedelbart efter att de avslutat sitt deltagande i ITiS.
Inför utskick av webbenkäten informerades kommunala
kontaktpersoner, handledare och rektorer via e-post. Tre
påminnelser gick ut till de arbetslag som inte svarade vid första
utskicket. Länken till enkät två skickades ut tidigast ett år efter
avslutat deltagande i ITiS.
Arbetet med att nå arbetslagen försvårades av att ett flertal epostadresser var inaktuella eller att det inte fanns någon som tog
emot den e-post som nådde skolorna på de adresser vi erhållit. Det
medförde att vi till en början att fick få som svarade. För att råda
bot på detta övergick vi till att skicka koden till enkäten både med
vanlig post och med e-post. Genom det ökade antalet besvarade
enkäter väsentligt.
Vid vårt arbete med att ta fram underlag för den nationella
utvärderingen var bruket av survey med stöd av Internet
förhållandevis litet. Det är främst datorprogrammerare med liten
erfarenhet av vetenskaplig metodologi som har styrt utvecklingen.
Detta var något vi erfor när vi sökte kompetens inom området för
utforma av vår teknik.
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ITiS-enkäten
Utgångspunkten för enkäten var den beskrivning av satsningens
förutsättningar, syfte och utformning som delegationen hade gjort.
Dessa har vi tolkat i ljuset av vår teoretiska förståelse av ITiS som
en satsning på skolutveckling. Eftersom vi vände oss till arbetslagen
gemensam valde vi att låta enkäten bestå av ett antal påståenden,
som arbetslagen skulle ta ställning till på en skala med fyra skalsteg
från ”Stämmer inte alls” till ”Stämmer i hög grad”. Tanken var att
lärarlagen skulle diskutera sig fram till en gemensam åsikt. Svaren
måste betraktas så även om vi inte har möjlighet att kontrollera om
det har skett. Vi menade att en sådan reflektion underlättades av
möjligheten att ta ställning till påståenden snarare än att svara direkt
på en fråga. Med denna konstruktion kan det också ha varit lättare
för arbetslaget att enas om en skattning. Den verklighet som
enkäten skulle avspegla är komplex och mångfasetterad vilket
medförde att det hade varit svårt att ställa direkta frågor utan att
vara ledande. Detta undviks vid skattning av påståenden som
speglar både förändring och icke-förändring. Det är ett välkänt
faktum vid enkätundersökningar att de som svarar på en enkät har
en tendens att närma sig det mittersta alternativet. För att undvika
detta och tvinga arbetslagen att ta ställning valde vi ett jämt antal
svarsalternativ.
Under våren 2000 konstruerade vi ett preliminärt frågeformulär.
För att pröva formuleringarna och få synpunkter på valet av
påståenden vände vi oss till ett antal strategiskt utvalda skolor, som
deltog i ITiS-satsningen men som inte ingick i vårt urval. De
utvalda arbetslagen fanns i Halmstads, Falkenbergs, Båstads samt
Lerums kommuner. Vi fick in bra synpunkter från dessa bl.a. att
arbetslagen kände sig bekräftade i sitt arbete med ITiS i och med att
de besvarade enkäten. Förstudien medförde en viss revidering och
förtydligande av frågebatteriet. I vårt fortsatta arbete har denna
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grupp fortsatt att fungera som vår referens- och kontrollgrupp
(Tebelius, Aderklou, Fritzdorf, 2000).
Efter att ha prövat enkäten för arbetslag från perioderna Ht 99
och Vt 00 beslöt vi att ta bort frågor med lägst prioritet och som
uppvisade liten variation i svaren. Detta gjordes för att enkäten inte
skulle ta så lång tid att besvara, vilket var en synpunkt vi fått från en
del arbetslag. Frågeantalet minskades med 20 frågor. I den första
enkätomgången var ett antal påstående negerade för att ge balans
mot ITiS-positiva påståenden. Arbetslagen hade emellertid vissa
svårigheter att hantera detta, vilket gjorde att vi minskade ner
antalet negerade påstående. Inför omgång tre, Ht 00, kom enkäten
att bestå av en gemensam del med 80 påståenden som riktades till
samtliga arbetslag och två separata delar innehållande åtta
påståenden vardera. Hälften av arbetslagen i en mätomgång fick
den ena halvan och övriga den andra. På så vis kunde vi ställa fler
frågor utan att det belastade det enskilda arbetslaget. Vi har
eftersträvat ett så begränsat antal frågor som möjligt.
Den enkät som skickades till arbetslagen tidigast ett år efter
avslutad medverkan i ITiS innebar i princip en upprepning av
frågorna vid första mättillfället. Eftersom erfarenheterna från
satsningen nu låg tillbaka i tiden ändrade vi tempus samt vissa
påståenden som gällt själva ITiS-satsningen. Dessa kom nu att gälla
verksamheten i skolan i allmänhet och inte specifikt i förhållande
till satsningen. Enkäten innehöll samma antal påståenden och frågor
även i de separata delarna. En fråga, som tillkom vid andra
mättillfället, gällde huruvida arbetslagen efter att ha avslutat ITiS
engagerat sig i nytt utvecklingsarbete.

Klimatstudien
Ekvalls frågeformulär GEFA är utformat för den situation som
råder i organisationer i näringslivet. I vår studie används det för att
37

mäta arbetsklimatet i skolorganisationen. De påståenden formuläret
är uppbyggt av formulerades för ca 20 år sedan. Med Ekvalls
tillstånd har vi utgått från dessa men anpassat omfång och
språkbruk till nutida skolmiljö. Mätinstrument GEFA omfattar i sin
helhet 50 påståenden uppdelade på 10 aspekter. Det är konstruerat
så att fem påståenden bildar en aspekt. Detta visade sig vid första
mätomgången belastade enkäten för mycket. Efter att ha gått
igenom dimensionerna och analyserat resultatet beslöt vi
tillsammans med professor Ekvall att anpassa studien i linje med
utvärderingens syfte. Det formulär vi använde för de resterande
mätomgångarna innehöll 6 aspekter.
I utvärdering vände vi oss till arbetslaget och deras
gemensamma svar hanteras därmed som ett ”klimatsvar” jämförbart
enskilda anställdas svar. Värden på de olika aspekterna är inte
jämförbara med varandra, enligt Ekvall (1990). Jämförelse kan
endast ske aspekt för aspekt mellan olika organisationer i syfte att
se om den specifika aspekten kan klassificeras som tecken på
förändringsbenäget eller inte.

Vetenskapliga överväganden
De påståenden som vi har formulerat i enkäten pekar ut vissa
förhållanden och ställer specifika aspekter i fokus i ITiS-satsningen.
Urvalet styrdes av vår tolkning av ITiS’ direktiv, tidigare forskning
samt vårt pedagogiska förhållningssätt och teoretiska
utgångspunkter. Genom ett sådant selektivt urval finns en risk för
skevhet i den information vi erhåller ur enkäterna. För att motverka
detta har vi förvissat oss om att de aspekter vi lyfter fram har
täckning i beskrivningen av ITiS-satsningen och överensstämmer
med dess intentioner. Detta har skett genom att vi noga gått igenom
grunddokumenten.
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För att motverka att lärarna bejakade påståenden enbart därför att de
visste att det var sådant som ingick i ITiS’ förutsättningar växlade
vi mellan positiva och negativa påståenden om samma förhållanden.
Detta innebar en reliabilitetskontroll. Att vi använt beteckningen
lärare istället för personal i våra påståenden har väckt irritation hos
en del. Vi bedömer emellertid inte att det har haft någon större
effekt på säkerheten. Däremot går det inte att helt undvika
missförstånd vid tolkning av påståendena. Genom förstudien fick vi
möjlighet att rätta till de mest flagranta misstagen av det här slaget.
Samma enkät skulle distribueras till olika arbetslag vid fyra
olika tillfällen och dessutom skickas till varje arbetslagen två
gånger med minst ett års mellanrum. Därför vidtog vi vissa
åtgärder, som att inte skicka ut någon pappersversion och att
försvåra kopiering av enkätformuläret via webbsidan, för att
enkäten inte skulle spridas utanför den krets som besvarade aktuell
omgång. En tanke bakom enkäten var att arbetslaget skulle besvara
den utifrån sina omedelbara reaktioner på påståendena. Det var
därför viktigt för tillförlitligheten att de inte hade sett enkäten innan
de besvarade den. De skulle också helst ha glömt bort den på
detaljnivå under det år som förflöt mellan de upprepade
mätningarna.

Etiska överväganden
Arbetslagen har försäkrats om konfidentiell behandling av de
uppgifter de försett utvärderingen med. Detta innebär att det inte ur
de presenterade resultaten går att urskilja arbetslagens identitet.
Vidare garanteras konfidentiell behandling av datamängder på
sådant sätt som förespråkas av Vetenskapsrådet.
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Urval
Grundtanken med ITiS-satsningen var att den skulle vara lokalt
förankrad och att initiativet för genomförandet skulle ligga ute i
kommunerna. Inledningsvis hade vi stora svårigheter att lokalisera
och identifiera de arbetslag som deltog i satsningen. Från ITiS’
kansli fick vi en förteckning över det antal platser, fördelade på de 6
terminerna som respektive kommun hade tilldelats. Däremot fanns
inget centralt register över deltagandet, eftersom urvalet av vilka
arbetslag som skulle delta skedde lokalt i varje kommunen. Efter
diskussion med representanter för kommunförbundet enades vi om
att istället göra ett stratifierat urval av kommuner med utgångspunkt
i befolkningstäthet, eftersom samtliga Sveriges kommuner ingick i
satsningen. Tillsammans med SCB gjordes en indelning av Sveriges
kommuner i tre strata baserade på befolkningsunderlag, enligt
följande:
Stratum 1: Residensstäder (15 % av befolkningen)
Stratum 2: Övriga storstadskommuner (15 %
befolkningen).
Stratum 3: Övriga kommuner (70 % av befolkningen).

av

Ur den totala urvalsramen (289) valdes 61 kommuner4 genom
obundet slumpmässigt urval (OSU), som representanter för de
kommuner som ingick i respektive strata1. I de utvalda
kommunerna ingick samtliga arbetslag som deltog i ITiS under de
fem terminerna. Sammanlagt motsvarade detta ca 1 500 arbetslag,
vilka utgjorde ca 20 procent av de arbetslag som ingick i den
ursprungliga
satsningen.

4

Översikt över kommuner i urvalet, se www.hh.se/forskning/itis/
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Inom ITiS organisation rådde oklarhet om vem som hade
ansvaret att förse oss med uppgifter om deltagande arbetslag, vilket
försenade vårt arbete väsentligt. Av de arbetslag som enligt uppgift
skulle ingå i ITiS under första året kom flera aldrig igång medan
andra deltog senare. Sammantaget medförde detta betydande
svårigheter att få kontakt med de arbetslag, som ingick i studien.
Genom intensiv kontakt med samordnare och kommunala
kontaktpersoner kunde vi så småningom lokalisera de arbetslag som
ingick i ITiS för varje termin. Med tiden utvecklades också rutiner i
kommunerna för att samla in de uppgifter om arbetslagen som vi
behövde för att kunna nå dem.

Kommuner som deltog i utvärderingen
De platser som kommunerna tilldelades för deltagande i ITiS
utnyttjades och fördelades lokalt efter kommunernas eget önskemål.
Detta medförde att antalet deltagande kommuner varierade under de
olika perioderna. Några kommuner valde t.ex. att använda samtliga
platser under en och samma period medan andra fördelade platserna
över samtliga terminer. Detta visas i tabell 1. I några fall har vissa,
små kommuner helt fallit bort eftersom inte något arbetslag från
kommunen inkommit med svar.

Tabell 1. Antalet kommuner fördelade på stratum och tidsperiod.
Antal kommuner Ht 99
Strata 1
Strata 2
Strata 3
Totalt

Vt 00
1
3
20
24

Ht 00
1
5
29
35

41

Vt 01
1
6
43
50

Ht 01
1
6
34
41

1
7
38
46

Tabellen ovan visar hur kommunernas deltagande fördelade sig.
Stratum 1 representerades av endast en kommun av tre möjliga och
denna deltog med arbetslag i samtliga perioder. I strata 2 återfinns 8
kommuner totalt. Från en av kommunerna i stratum 2 har vi ej
erhållit information trots upprepade försök under hela perioden. Vi
har därför valt att plocka bort den helt ur materialet.
Totalt 60 kommuner inklusive Gotland ingick i utvärderingen.
Det låga antalet deltagande kommuner för Ht 99 och Vt 00 hänger
samman med svårigheten i början att erhålla uppgift om deltagande
arbetslag från vissa av kommunerna.

Bortfall och svarsfrekvens
Som vi sagt ovan hade vi inledningsvis svårigheter att få tillgång till
uppgifter från vissa kommuner avseende vilka arbetslag som deltog
i ITiS under respektive period. Detta medförde att det under de
första perioderna Ht 99 och Vt 00 fanns kommuner som hade
arbetslags om deltog i ITiS men som vi ej fick information om och
därmed heller inte kunnat nå. Om de första arbetslagen som deltog i
ITiS-satsningen kan sägas att en stor del av dessa arbetslag kom
igång sent då ITiS som helhet led av en viss försening i starten.
I tabell 2 nedan visas svarsfrekvensen för de olika perioderna
och mättillfällena.
Tabell 2. Svarsfrekvens fördelat på tidsperiod och svarsomgång.
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PERIOD
Svar direkt efter ITiS
Svar ett år efter ITiS
Totalt per period

HT 99 Vt 00 Ht 00 Vt 01 Ht 01 TOTALT
80 104
186 246 347
963
48 120
216 270 262
916
128 224
402 516 609
1879

Totalt besvarade 963 arbetslag enkäten vid det första tillfället. Detta
motsvarar en total svarsfrekvens på 65 procent av antalet
distribuerade enkäter. Vid den upprepade mätningen besvarade 916
arbetslag enkäten, vilket motsvarar en total svarsfrekvens på 60
procent. Totalt svarade 1879 arbetslagen på de båda enkäterna. Vid
den här typen av undersökningar genom gruppsvar är en
svarsfrekvens på minst femtio procent tillräckligt för att resultaten
ska kunna sägas vara giltiga.
Vi beräknade också antalet arbetslag som hade besvarat enkäter
både vid första och andra tillfället samt de som enbart besvarat
enkäten vid ett tillfälle. Det totala antalet arbetslag som hade svarat
på enkäter uppgick då till 1289 stycken. Av dessa hade totalt 371
arbetslag endast besvarat enkäten vid första tillfället och 326 endast
vid andra tillfället. De arbetslag som besvarat enkäten både direkt
efter avslutat ITiS-deltagande och tidigast ett år efter avslutat ITiS
uppgick till 592.
Det partiella bortfallet har varit lågt med undantag för några
områden. Ett sådant är frågor som rör mångfald och variation. I
dessa dimensioner efterfrågades främst arbetslagens iakttagelser av
ITiS-satsningens betydelse för särskilda grupper av elever som t.ex.
barn med invandrarbakgrund eller behov av särskilt stöd. Det
partiella bortfallet var här högre än på andra påstående, framförallt
inom stratum 3. En förklaring till detta kan vara att arbetslag i
övriga landet inte i så stor utsträckning hade kontakt med dessa
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grupper. Därmed kan sägas att dessa frågor besvarades med störst
säkerhet inom stratum 1 och stratum 2. Ytterligare ett område med
högre bortfall var frågor som rörde arbetslagens sammansättning.
Här fick vi ett bortfall på ca 4 procent. Även klimatstudien hade ett
högt partiellt bortfall (ca 22 %). Konsekvensen av det blev att vi
endast i begränsad omfattning har kunnat uttala oss om klimatet
som en modererande faktor till ITiS-satsningen.

Nationell indelning och viktning
Urvalets tre strata representerar olika geografiska och i viss mån
demografiska områden. Syftet med indelningen i strata var att
genom studiens urval få en så representativ bild av de deltagande
arbetslagen som möjligt med hänsyn tagit till deras geografiska
lokalisering.
En granskning av antalet besvarade enkäter visade att en det
fanns en underrepresentation av arbetslag i stratum 1 och någon
överrepresentation i strata 2 och 3. Detta innebar att bortfallet i
studien inte fördelade sig enligt de proportioner som avsågs med
stratumindelningen ovan. För att komma tillrätta med denna skevhet
i materialet har vi använt viktning för att återställa proportionerna.
Anledningen till att vi ville hålla de ursprungliga proportionerna
intakta var att arbetslag från storstad kan tänkas ge andra svar än de
från landsbyggd bl.a. som följd av olika lokala förutsättningar. I
praktiken innebar viktningen att svar från stratum 1 gavs större vikt
medan svar från stratum 3 fick lägre vikt.

Bearbetning och Analys
Merparten av enkäten bestod av ett antal påståenden som
arbetslagen skattade ITiS-satsningen och klimatfaktorn genom.
Analysen byggde på medelvärdesanalys (m). Spridningsmåttet (s)
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redovisas också inom parentes. Då studien syftade till att mäta
aspekter på förändring i relation till en satsning på
kompetensutveckling användes skalan 0-3. Svaret 0 betraktades
som avståndstagande och indikerade att ingen förändring skett.
Värdet 1 innebar följaktligen förändring i väldigt låg grad. Värdena
2 och 3 innebar att satsningen hade medfört tankevändor och/eller
förändrat arbetssätt. Då studien var en nationell studie med stort
underlag tenderade ytterligheter att ta ut varandra. Medelvärden
nära 0 och 3 ska därför ses som starka. När medelvärden anges
visas de på två decimaler när.

Statistiska analysverktyg
Utgångspunkten för den statistiska bearbetningen av de inkomna
svaren på enkäterna har varit en teoretisk modell, vilken utgick från
en rad aspekter som identifierats som betydelsefulla för
kompetensutvecklingen genom ITiS. Dessa komponenter har sedan
organiserats i fyra teoretiskt konstruerade dimensioner, varefter
enkätinstrumentets påståendena konstruerades utifrån dessa.
Det är känt att svar på enstaka frågor inte ger en statistisk
säkerhet som är eftersträvansvärd. Därför är det önskvärt vid
konstruktion av ett statistiskt mätinstrument att man når ett resultat
där svaren från flera frågor samvarierar dvs. man kan förklara de
svar som ges på vissa påståenden med svaren på andra påståenden.
De svar som vi då får blir därmed säkrare. Vi har använt oss av
explorativ faktoranalys (EFA) för att testa om våra hypotetiska
dimensioner stämmer överens med de svar arbetslagen lämnat.
Avsikten med att göra en analys med hjälp av EFA är att identifiera
underliggande, dolda eller latenta faktorer, som kan förklara
korrelation mellan en uppsättning variabler, testa hypoteser rörande
variabelstruktur samt bestämma antalet dimensioner hos en
variabeluppsättning (Pedhazur & Pedhazur 1991).
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Genom faktoranalys kan vi också bestämma antalet aspekter hos
en variabeluppsättning, med andra ord vilka frågor som hänger ihop
med varandra och hur många de är till antalet. I syfte att ytterligare
tydliggöra de olika tendenser som framkom genom faktoranalysen
har vi använt roterad faktoranalys (Aronsson, 1999). Vid rotation av
faktormatrisen skapas en optimering av bedömningsgrund så att
tydligare mönster bildas. Resultatet blir att variabeln får hög
laddning på en faktor och låg på övriga. På så vis ”vaskas” fram i
vilken faktor variabeln har högst laddning dvs. varje påstående
tvingas in under en faktor. Med den roterade faktoranalysen lyftes
16 faktorer fram ur materialet (se bilaga). De mångdimensionella
påståenden som lade sig i flera olika faktorer har vi inte tagit med
vid vår redovisning av resultaten.
De faktorer som erhölls genom en explorativ faktoranalys är
empiriska konstruktioner. Detta innebär att svaren ger oss vissa
mönster för hur arbetslagen svarat. För att dessa skall bli tolkbara
krävs ett genomtänkt teoretiskt perspektiv att tolka mot. Vid
genomgång av faktoranalyserna och de teoretiska dimensionerna
fastställdes 13 tolkbara faktorer som alla uppfyller reliabilitetskrav
och endimensionalitet. Dessa benämner vi faktorer eller kluster och
de ingår som aspekter av våra teoretiska dimensioner.
Med klimatinstrumentet avsåg vi att fånga sex skilda aspekter
av arbetsklimat, vilka bildade ytterligare en faktor. Skalorna är inte
kalibrerade sinsemellan, ett högt värde på en aspekt kan inte sägas
vara högre än ett lägre värde på en annan aspekt. Relativa
jämförelser kan däremot göras dvs. att en dimension avviker eller
skiljer sig mer från andra organisationers resultat. Värden över 1,5
anses ge goda förutsättningar att generera ett lärorikt och innovativt
klimat, värden runt 1,5 ses som ”normala” och värden under 1,5
pekar
på
en
stagnation,
vilket
kan
betyda
icke
förändringsbenägenhet. Skillnader på 0,25 anses vara reella.
Eftersom en organisation i förändring ska uppvisa ett förändrat
46

klimat enlig Ekvall (1990) ska tolkning av resultaten från en
klimatmätning göras med försiktighet under pågående
förändringsarbetet.

Dimensioner och faktorer
För att strukturera vårt material kombinerade vi resultatet från den
roterade faktoranalysen med de hypotetiska dimensioner som låg
till grund för enkäten och som beskrivits i teoriavsnittet. Dessa
teoretiska dimensioner benämns: Lokala förutsättningar,
Förändrad pedagogiskpraxis samt Generativt lärande.
Sammantaget kan vi genom dessa dimensioner belysa huruvida
skolutveckling skett genom ITiS-deltagandet. De 13 faktorerna
samt klimat fördelade sig på de olika dimensioner så som visas i
tabell 4.
Tabell 3. Presentation av dimensioner och faktorer.
LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR GENERATIVT LÄRANDE

PEDAGOGISK PRAXIS

Arbetsplats möjliggörare

Lärande och reflektion

Samspelsvillkor i skolvardagen

Tekniskt stöd

Elevers delaktighet

IT i skolvardagen

Administrativt stöd

Lärare lär av elever

Kollegialt samlärande

Arbetsklimat

Elevers IT-kompetens och skolan

Elever-Lärande och IT
Mångfald
Genus

Faktorerna inom varje dimension ska alltså ses som aspekter av
denna. Förutom de faktorer som framkommit genom faktoranalysen
har en separat studie av arbetslagens arbetsklimat gjorts. Klimat ses
som en aspekt av dimensionen Lokala förutsättningar.
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UTVÄRDERINGENS RESULTAT
ITiS-satsningen sträckte sig över fem terminer och omfattade
arbetslag runt om i landet. Avsikten med vårt urval var att nå
arbetslag som representerade dels förhållanden i skilda delar av
landet, dels den stora variation och bredd i organisation som finns
mellan skolorna. På de båda enkäterna har vi totalt erhållit svar från
1879 arbetslag. Antalet arbetslag som har svarat på enskilda frågor
varierar däremot och därför anger vi detta i anslutning till
presentationerna där n är lika med antal.
Den följande redovisningen är uppdelad på fyra huvudrubriker,
nämligen Presentation av arbetslagen, Lokala förutsättningar,
Generativt lärande och Förändrad pedagogisk praxis. Resultaten
redovisas uppdelade på strata och skolår. I inledningen till varje
faktor presenteras de frågeområden som faktorn bygger på (se
bilaga). Därefter följer en redovisning av de statistiskt mest
betydelsefulla resultaten. I anslutning till redovisningen av
respektive dimension följer också i en del fall redovisning av
enstaka frågor som inte statistiskt gått att hänföra till någon faktor,
men som vi har bedömt som intressanta för dimensionen.

Presentation av arbetslagen
Enkäten innehöll en rad frågor som var tänkta att fånga arbetslagens
bakgrund och sammansättning samt vilka elever de hade
tillsammans. Dessutom ansåg vi det viktigt att ta reda på i vilken
utsträckning de tidigare hade deltagit i IT-projekt.
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Skolår
Arbetslagen har fått svara på hur gamla de elever är som de arbetat
tillsammans med i ITiS-satsningen. Frågan avser att utröna vilka
skolår som arbetslagen representerar men också variationerna i hur
eleverna är organiserade. Idag är det inte ovanligt med spår och
ålderintegrerad indelning av klasser. Detta tydliggörs i diagram 1
nedan.
Skolår
Direkt efter avslutat ITiS-deltagande

F-3
19,3%

F-6
19,3%

4-6
14,0%
Gymnasiet inkl KomVu
23,6%

7-9
17,9%

Diagram 1. Skolår som arbetslagen representerade vid mätning 1
i procent (n=721).
Vid mätning ett var de arbetslag som svarat till nästan 75 procent
från grundskolan och knappt 25 procent från gymnasieskolan. Detta
motsvarade den reella fördelningen av elever mellan grundskola
och gymnasium under motsvarande period. Inom grundskolan
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besvarades enkäten av ca 55 procent av arbetslag från de lägre
åldrar, F–6, medan de högre åldrarna, 7-9, svarade mot ca 18
procent. Vid andra mättillfället hade det inte skett någon större
förändring. Det finns en snedfördelning när det gäller skolår till
förmån för gymnasieskolan, eftersom en större andel arbetslag i
storstadsområdet som verkar på gymnasium och Komvux har
besvarat enkäten.

Storlek
Vi har frågat arbetslagen om hur många personer de bestod av vid
tidpunkten för ITiS-deltagandet. Svarsalternativen har indelats i litet
arbetslag om 1-3 personer, mellanstort arbetslag på 4-7 personer
och stort arbetslag med 8 personer eller fler.
Resultatet visar att en majoritet av arbetslagen (57 %) har
bestått av 4-7 deltagare. Drygt en femtedel av arbetslagen (22 %) är
större än 8 personer och små arbetsslag med 1–3 personer utgörs av
14 procent. Den här frågan har ett ganska stort bortfall (6 %), vilket
eventuellt kan indikera att den var svår att besvara i de fall då
arbetslagen nybildats för deltagande i ITiS. Sett utifrån kommuntyp
visar studien att betydligt fler arbetslag i residensstad var av
storleken 4-7 personer jämfört med strata 1 och 2.

Ämnessammansättning
Eftersom en av grundstenarna i ITiS-satsningen var att
utvecklingsarbetet med eleverna skulle vara ämnesövergripande
frågade vi arbetslagen om antalet ämnen som hade integrerats i
utvecklingsarbetet. I diagram 2 nedan kan vi se att i flertalet
utvecklingsarbeten har 4–7 ämnen varit integrerade. I närmare tio
procent av arbetslagen har så många som åtta eller fler ämnen
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integrerats. 1-3 ämnen
utvecklingsarbetena.

förekommer

i

30

procent

av

Integrerade skolämnen

4-7
15%

1-3
24%

8 eller fler
61%

Diagram 2. Antal ämnen som ingick i utvecklingsarbetet vid
mätning 1, i procent (n=734)

Arbetslagens varaktighet

Ett av kraven på de lärare som ville delta i ITiS från delegationens
sida var att de var organiserade i och arbetade i arbetslag. Skolorna i
Sverige är dock inte generellt organiserade i arbetslag. Detta har
medfört att det bildats en rad nya arbetslag inför deltagandet i ITiS.
För oss var det intressant att se om det fanns någon skillnad i
resultat mellan de arbetslag som bildades för ITiS och de som fanns
sedan tidigare.
Ser vi till hela tidsperioden, i tabell 5 nedan, deltog 60 procent
av samtliga arbetslag med sitt ordinarie arbetslag, medan 40 procent
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sattes samman inför deltagandet i ITiS. Trenden har hållit i sig över
tidsperioderna med vissa smärre förskjutningar.
Tabell 4. Fördelningen mellan ordinarie och nybildade arbetslag
per tidsperiod, i procent (n=994).

Ordinarie arbetslag
Nybildade arbetslag

Ht99 Vt00 Ht00 Vt01 Ht01 Totalt
65
52
65
65
57
35
48
35
35
43

60
40

Om gruppen delas upp på skolår visar det sig att fler arbetslag för
skolår F-3 (70 %) deltagit med sitt ordinarie lag i jämförelse med
övriga skolår. En förklaring till detta kan vara att
ämnesövergripande arbetslag inte är lika vanligt bland lärare som
arbetar med äldre elever. För övrigt fanns det inte någon markant
skillnad i hur de uppskattade de olika påståendena.

Har ITiS inspirerat till nya utvecklingsarbeten?
Vid det andra mättillfället, tidigast ett år efter avslutat ITiSdeltagande, frågade vi arbetslagen ifall deras ITiS-deltagande har
inspirerat dem till att starta nya utvecklingsarbeten eller projekt.
Närmare 42 procent uppger att ITiS-deltagandet inspirerat dem att
starta nya projekt. Detta resultat diskuterar vi i slutet av
resultatkapitlet under rubriken ”ITiS, to be continued”. Några
signifikanta skillnader finns inte mellan olika strata. Arbetslag från
residensstad har därmed lika frekvent som arbetslag från övriga
storstadskommuner och övriga kommuner i landet inspirerats att
starta nya utvecklingsarbeten efter avslutat ITiS-deltagande.
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Lokala förutsättningar
Denna dimension omfattade påståenden som berörde förutsättningar
för förändring på arbetsplatsen. Dessutom ingår i denna dimension
synen på tekniskt stöd och organisatoriska möjligheter när det gäller
datoranvändningen i skolan. Avslutningsvis redovisas hur
arbetslagen uppfattar sitt arbetsklimat.

Arbetsplatsen som möjliggörare
En av förutsättningarna för ITiS har varit skolledarnas aktiva
engagemang. Därför återfanns i detta frågekluster frågor om i
vilken grad arbetslagen känt stöd från respektive skolledare. I en
annan fråga togs ställning till om satsningen medfört några “ringar
på vattnet” dvs. om kollegor inspirerats av förändringsarbetet. En
demokratisk organisation är viktig för att generativt lärande ska
komma till stånd. Därför var det intressant hur arbetslagen
uppfattade sin delaktighet i beslut kring ITiS-satsningen. Resultatet
av faktorn visas i diagram 3.
Denna faktor har ett lågt totalt medelvärde, (1,17) vilket
indikerar att arbetslagen inte uppfattat sig ha särskilt mycket stöd på
arbetsplatsen. I övrig storstadskommun har stödet uppfattats i högre
grad än i övriga strata. Denna skillnad är statistiskt signifikant. Vid
mättillfälle 2 har skillnaderna dock mattats något. Både frågan om
delaktighet i beslutsprocessen och påverkan på andra kollegor fick
litet stöd. Arbetslagen i stratum 2, som tog mest avstånd vid första
mätningen, tycktes vara mer positiva, när de såg tillbaka.
Skillnaderna är inte statistiskt säkerställda.
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ARBETSPLATSEN SOM MÖJLIGGÖRARE
0,5
Nationell indelning
Residenstad

n=61
n=59

Övrig storstadskommun

n=130
n=126

Övriga landet

n=588
n=561

SKOLÅR
Grundskola

n=547
n=530

Gymnasium

n=174
n=178

1

Mätning ett, direkt efter ITiS

1,17

1,5

Aritmetiskt
medelvärde

Mätning två, ett år senare
Medevärde och 95% konfidensintervall

Diagram 3. Arbetslagens svar från perioderna Ht00 - Ht01

En fråga i anslutning till denna faktor är om arbetslagen upplevde
deltagandet i ITiS som något pålagt dem uppifrån. Hela 75 % av
arbetslagen tog fullständigt avstånd från detta påstående.
Faktorn visar att arbetslagen i låg grad uppfattat stöd från
skolledare och delaktighet i beslut. De har påverkat andra
kollegor i liten utsträckning. Därmed visar resultaten att
arbetsplatsen i låg utsträckning har uppfattats som
möjliggörare. Arbetslagen har heller inte känt sig tvingade att
delta i ITiS.
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Tekniskt stöd
En förutsättning för deltagande i ITiS har varit tillgång till lämplig
teknik, mjukvara och support. Tidigare utvärderingar har betonat
vikten av bra och fungerande teknik. Under ITiS-deltagandet har
ansvaret legat på kommunerna att se till att skolorna hade lämplig
utrustning som fungerade. Med våra påståenden ville vi utröna hur
arbetslagen såg på detta. Vi utvärderar emellertid inte den
infrastrukturella satsningen utan hänvisar intresserade till
utvärderingar utförda av statskontoret. I diagram 4 visar vi hur
arbetslagen svarade på denna faktor.

TEKNISKT STÖD
0,5
NATIONELL INDELNING
Residenstad

n=31
n=26

Övrig storstadskommun

n=64
n=68

Övriga landet

n=286
n=271

SKOLÅR
Grundskola

n=262
n=259

Gymnasium

n=94
n=90

1

Mätning ett, direkt efter ITiS

1,08

Aritmetiskt
medelvärde

Mätning två, ett år senare
Medevärde och 95% konfidensintervall

Diagram 4. Arbetslagens svar från perioderna Ht00 - Ht01
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1,5

Av diagrammet framgår att variationen i uppfattningar var stora,
vilket pekar på skillnader i de lokala förutsättningarna. Faktorns
totala medelvärde är 1,08, vilket motsvarar instämmande i låg grad.
Arbetslagen tog alltså avstånd från påståendet att arbetslagens
arbete med ITiS skulle ha försvårats av bristande tillgång till
teknisk utrustning, mjukvara och support. Gymnasiet tog kraftigt
avstånd från påståendena medan grundskolan instämde i något
högre grad. Skillnaderna är statistiskt signifikanta både vid
mättillfälle ett och två även om de minskade något vid mättillfälle
två. Med undantag för stratum 1 rapporterade arbetslagen att
problemen var större ett år efter det att de avslutade ITiSdeltagandet än direkt efter.
Till denna dimension har vi också fört ett påstående om
huruvida arbetslaget ansåg sig ha tillräcklig kompetens för att ställa
krav på skolans tekniska utrustning. Arbetslagen instämde i detta i
ganska hög grad. Över tid sjönk medelvärdet något. Lärare i
gymnasiet instämde i högre grad än lärare från grundskolan.
Skillnaden är signifikant på 1 % nivån både vid mättillfälle 1 och 2.
Denna faktor visar att brister i teknik, mjukvara eller teknisk
support har förekommit och att de lokala skillnaderna var
stora. Dock tycks dessa förhållanden inte ha utgjort något
större hinder för arbetslagen att genomföra ITiS.

Administrativt stöd
I vilken utsträckning arbetet med ITiS har varit beroende av tillgång
till lämpliga lokaler, datorernas placering, schemastyrningen samt
om eleverna varit spridda på flera platser har tidigare visat sig vara
väsentliga för om och hur IT används i skolan. Kommunerna hade
ansvar att tillse att lokala förutsättningar var sådana att arbetslagen
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kunde genomföra satsningen i enlighet med intentionen. I diagram 5
visar vi hur arbetslagen värderade påståenden som rörde detta.
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Diagram 5. Arbetslagens svar från perioderna Ht00 - Ht01

Medelvärdet (0,94) pekar på att arbetslagen i låg grad upplevt brist
på lokaler eller att schemastyrningen hindrat arbetet i ITiS.
Detsamma gällde om datorer varit placerade i särskilda datorsalar
eller att eleverna varit spridda på flera platser. Gymnasieskolan
ansåg i högre grad än grundskolan att ett bristande organisatoriskt
stöd förelåg men det totala värdet är fortfarande lågt. Skillnaden är
dock signifikant på 5 % nivån. Resultatet visar obetydliga skillnader
mellan de två mätningarna och trenden förefaller stabil
Inom denna dimension ställde vi ytterligare några frågor som
rörde arbetet med ITiS. När det gällde huruvida arbetet med ITiS
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varit mer tidskrävande än förväntat instämde arbetslagen till viss
del. Däremot tog arbetslagen kraftigt avstånd från påstående att
ITiS-arbetet inneburit att eleverna till stor del arbetat utan att det
funnits lärare närvarande. Samtliga arbetslag angav att de i hög grad
känt stort stöd från handledarna under tiden med ITiS. Grundskola
uppgav detta i högre grad än gymnasiet och skillnaderna är
signifikanta.
Sammantaget visar faktorn att arbetslagen i låg grad har
upplevt att brist på lokaler, datorers placering, schema eller att
eleverna varit spridda på flera platser hindrat eller försvårat
deltagandet i ITiS.

Arbetsklimat
Avsikten med att mäta klimat var att spegla skolans
förändringsbenägenhet eller psykosociala utvecklingsmöjlighet.
Med instrumentet ville vi belysa klimatet på de skolor som deltog. I
tabell 6 nedan visas skolornas profil på de sex aspekterna av
klimatanalysen som vi har använt oss av. Klimataspekterna visade
sig vara stabila över tid. Det fanns inte heller någon skillnad mellan
strata eller mellan grund- och gymnasieskola.
I klimatinstrumentet fördelar sig de aritmetiska medelvärdena
mellan 0-3. Med tanke på det stora interna bortfallet (22 %) ska
resultat redovisade här tolkas med försiktighet. Vi kan inte utesluta
att de som avstått från att svara varit betydligt mer negativa.
Aspekten Idéstöd ligger på värdet 2,02 vid första mättillfället och
1,99 vid det andra, vilket tyder på en stabil trend. Värdet är
betydligt högre än vad som anses vara ett stagnerat tillstånd. Det
innebär att det råder ett klimat som ger utrymme för idékläckande
och uppmuntrar till nytänkande.
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Tillit är en central faktor i ett arbetsklimat. Värdet vid mätning 1
ligger på 1,87 och vid mätning 2 på 1,84, vilket får anses spegla ett
klimat med trygg och öppen kommunikation. Faktorn är stabil över
tid. Denna faktor är väsentlig för att lärande ska ske.
Aspekten Dynamik ligger på 2,04 respektive 1,99 vid de olika
mätningstillfällena. Dynamik och livfullhet är den mest föränderliga
aspekten i ett klimat. När flera utvecklingsprojekt är i gång
samtidigt på en arbetsplats så ökar värdet för att sedan sjunka
tillbaka till normal nivå.
Humor har ett medelvärde på 2,21 respektive 2,10 vid de två
mätningarna. Detta tyder på en otvungen atmosfär där det kan finns
möjligheter att komma fram med nya idéer. Lekfullhet och humor
anses i tidigare studier vara anpassningsstrategier. Därför kan det
höga värdet vid mätning ett betraktas som en tillfällig höjning,
eftersom vi fångade in klimatet precis efter avslutat
utvecklingsarbete. Efter ett år har intrycken “satt sig” och
arbetslagen ger en något lägre skattning vid på mätning två.
Aspekten Debatt hamnar på 1,90 vid första och 1,86 vid andra
mättillfället. Debatt innebär att många olika röster gör sig hörda och
att motstridiga tankar och idéer dyker upp. Debatt är den aspekt
som normalt uppvisar minst differens mellan innovativt och
stagnerat klimat. I den här studien ligger den dock mycket högt.
Denna klimataspekt är också stabil över tid.
Risktagande handlar om benägenhet att tolerera osäkerhet. I
studien hamnar risktagande på medelvärdena 1,73 vid första
mätningen och 1,71 vid andra mätningen. De ITiS-skolor som har
besvarat klimatformuläret uppvisar god tolerans för osäkerhet. Det
kan innebära att de är öppna för att prova nytt och kanske utvärdera
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efteråt istället för att göra tvärtom. Någon skillnad över tid kan inte
påvisas.
Den sammanfattande bedömningen av de skolor, som har besvarat
klimatformuläret, är att de inte kan sägas vara stagnerade. Tvärtom
tycks dessa skolor ha ett utvecklingsinriktat klimat med glädje,
humor, pedagogisk nytänkande och mångfald av idéer. Dessutom
tyder värdena för debatt och dynamik, som ligger oförändrat högt
vid de båda mättillfällena, på en fortsatt förändringsbenägenhet.

Slutsats
Påståenden inom denna dimension avsåg att påvisa huruvida
arbetslagens deltagande i ITiS hade påverkats av lokala
förutsättningar och om satsningen berört mer än det egna
arbetslaget. Resultaten visade att teknik och organisation haft liten
betydelse. Skolledare hade inte givit påtagligt stöd och skolorna
hade inte heller påverkats i någon märkbar omfattning vare sig i
samband med genomförd satsning eller drygt ett år efter. Trots detta
tycktes flera av ITiS-skolorna ha en god potential för förändring.
Eventuella hinder för positiva effekter av ITiS kan svårligen
härledas till ett dåligt utvecklingsklimat.

Generativt lärande
Denna dimension omfattar sådant som kan tolkas som tecken på att
arbetslagen har utvecklat sitt förhållningssätt till lärande med IT
som verktyg. För att vi skall kunna betrakta lärandet som generativt
vill vi fästa uppmärksamheten på lärarnas eget lärande men också
hur de ser på elevers delaktighet och IT-kunskaper i relation till
skolans kunskapstradition.
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Lärande och reflektion
I direktiven för ITiS betonas betydelsen av att lärarna blir medvetna
om sitt eget lärande dvs. uppnår lärande på metanivå. En
förutsättning för att lärarna ska kunna ge eleverna utrymme för
varierade möjligheter till lärande i vardagsarbetet är att de själva har
reflekterat över hur de lär. Reflektion tillsammans med kollegor
över nya och tidigare erfarenheter ses som viktig förutsättning för
att förändring ska komma till stånd. Resultatet för denna faktor
visas i diagram 6.
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Diagram 6. Arbetslagens svar från perioderna Ht00 - Ht01

Diagrammet ovan visar att denna faktor fick ganska starkt stöd
arbetslagen. Övriga storstadskommuner hade något högre
medelvärde än övriga strata vid mätning ett. En signifikant skillnad
fanns mellan grundskola och gymnasium. Denna trend höll i sig vid
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andra mätningen men hade då mattats något. Vi har också ställt
påståendet till arbetslagen att läraruppgiften innebär att ständigt
ompröva sin kunskap, vilket arbetslagen nästan samstämmigt
instämde i (m=2, 69). Det är en stabil trend.
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetslagen, särskilt i
grundskolan, anser att ITiS-deltagandet medfört reflektion över
det egna lärandet och givit upphov till nya perspektiv på
lärande.

Elevers delaktighet
Med påståendena i denna faktor försökte vi ringa in elevernas
inflytande på utvecklingsarbetet samt arbetslagens syn på vikten av
att planera tillsammans med elever. Vi menar att elevers möjlighet
att aktivt påverka sin utbildning och skolvardag utgör en viktig
aspekt av generativt lärande. Vid mätning ett gällde påståendena
elevers inflytande på utvecklingsarbetet inom ITiS medan de i
mätning två relaterades till elevernas delaktighet i skolvardagen i
stort. Båda resultaten visas i diagram 7.
Resultatet av mätning ett visar att det totala medelvärdet för
faktorn ligger på 1,28. Faktorn fick alltså ett visst stöd. Påståendet
“planering tillsammans är en förutsättning för lyckat arbete” fick ett
något större stöd av arbetslagen. Däremot ansåg de att eleverna i
liten grad varit med och planerat eller bestämt utformningen av
utvecklingsarbetet. Kommuner i övriga landet hade ett något högre
medelvärde än storstads- och residenskommuner. Skillnaderna var
små och inte statistiskt säkerställda. Resultatet från mätning ett
visade inte heller några betydande skillnader mellan grundskolan
och gymnasium.
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Diagram 7. Arbetslagens svar från perioderna Ht00 - Ht01

Vid mätning två, när frågan avsåg elevers inflytande i allmänhet
visade resultatet ett högre medelvärde. Lägst var ökningen i övriga
landet. Mellan grundskola och gymnasium fanns en statistiskt
signifikant skillnad. Elever på gymnasiet var i högre grad delaktiga
i skolvardagen än elever i grundskolan.
Faktorn visar sammantaget att elever i liten grad varit med och
planerat eller bestämt utformningen av utvecklingsarbeten i
ITiS. Elever på gymnasiet var i högre grad än elever i
grundskolan delaktiga i beslut och planering av skolvardagens
innehåll. Elevers inflytande förbättrades något över tid.

Lärare lär av elever
Många elever har vana att använda datorer och många av dem har
goda IT-kunskaper. Denna faktor avser arbetslagen inställning till
att lära av eleverna och om de faktiskt hade lärt av elever. Detta
visas i diagram 8.
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Diagram 8. Arbetslagens svar från perioderna Ht00 - Ht01

Denna faktor har ett lågt totalt medelvärde (1,08) vilket tyder på att
lärare inte i större utsträckning uppfattar att elever har något att lära
dem om IT. En svagt uppgående trend kan skönjas över tid men
skillnaden är liten. Påståendet att lärarna själv måste behärska IT
som pedagogiskt verktyg innan eleverna kan släppas in får ett något
större stöd.
Sammanfattande visar faktorn att ITiS inte i någon högre grad
inneburit att lärare lärt av eller anser sig ha något att lära av
eleverna när det gäller IT.
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Elevers IT-kompetens och skolan.
Ytterligare faktor, som rör elevers kunskaper, utkristalliserades i
vårt resultat. I detta fall gällde det huruvida lärarna ansåg att elevers
IT-kunskaper hade med lärande respektive undervisning att göra.
Även om styrkan i sambandet mellan frågorna gör resultatet osäkert
har vi valt att ta med dem i denna faktor. Resultatet presenteras i
diagram 9.
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Diagram 9. Arbetslagens svar från perioderna Ht00 - Ht01

Resultatet visar att arbetslagen starkt instämde i att elevers
kunnande om IT inte har vare sig med lärande eller med
undervisning att göra. Inom samtliga redovisningsgrupper
uppvisade resultatet en stor spridning (s=0, 85) vilket indikerade att
det finns olika meningar om detta bland arbetslagen. Medelvärdet
förändras marginellt över tid. Trenden får sägas vara stabil och inga
skillnader finns vare sig för strata eller för skolår.
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Sammantaget anser alltså inte arbetslagen att elevers
kunskaper om IT har vare sig med lärande eller undervisning
att göra.

Slutsats
Denna dimension visar att ITiS-satsningen hade påverkat lärares
reflektion både kring eget lärande och om IT som pedagogiskt
verktyg. Lärarna hade också upptäckt betydelsen av att eleverna var
med, planerade och utformade arbetet i skolan. Däremot hade ITiS
inte inneburit att lärarna upptäckt och värdesatt elevernas kunskaper
och kompetens i fråga om IT.

Förändrad pedagogisk praxis
Denna dimension avser att fånga om ITiS-satsningen inneburit
faktiska förändringar i skolan. Den består av sex faktorer som var
och en speglar olika aspekter av skolvardagen. I anslutning till
denna dimension presenterar vi resultatet av några enstaka frågor,
som vi menar kan bidra till förståelse av ITiS-satsningens resultat.

Förändrade samspelsvillkor i skolvardagen.
Denna faktor, som visas i diagram 10, belyser ITiS’s betydelse för
om relationerna i vardagen förändrats. I den ingick så olika frågor
som synen på samarbete över ämnesgränser, om elevrelationer
förbättrats och om lärararbetet blivit roligare. Vidare frågade vi om
eleverna hade fått större frihet i sitt lärande och om
klassrumsundervisningen minskat.
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Diagram 10. Arbetslagens svar från perioderna Ht00 - Ht01

Resultatet visar ett lågt medelvärde (1,07) strax över ett för denna
faktor. Gymnasieskolan uppvisade ett signifikant, något högre värde
än grundskolan men skillnaderna var små. Den andra mätningen
visade ett lägre värde än den första. Detta indikerar att ITiSdeltagandet inte haft betydelse för förändrade positioner och
samspelsvillkor i skolvardagen. I viss mån ansåg arbetslagen att det
skett en förändring mot mer ämnesövergripande samarbete mellan
lärarna i arbetslaget.
Faktorn visar sammanfattat att lärarnas samarbete påverkats
något till det bättre av ITiS men att det inte påverkat relationen
till eleverna.
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IT-skolvardagen
Denna faktor visar lärarnas syn på ITiS-satsningen samt på ITverktygets pedagogiska betydelse. Faktorn speglade arbetslagets
reflektioner över ITiS i den vardagliga praktiken. Denna faktor
besvarade frågor om ITiS har motsvarat förväntningar, om IT
fungerat som ett tankeväckande redskap och om deltagandet i ITiS
förändrat IT-användningen. Resultatet visas i diagram 11.
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Diagram 11. Arbetslagens svar från perioderna Ht00 - Ht01

Medelvärdet för denna faktor uppvisar högst värde av samtliga
faktorer (2,06). Skillnaden mellan strata är liten och resultatet är
stabilt över tid. Arbetslagen på grundskolan var mer positiva än de
på gymnasiet. Skillnaden, som minskar mellan mätning 1 och 2, är
signifikant på en procents nivån. Resultatet på denna faktor får
betraktas som en god indikator på att ITiS har haft betydelse för
förändring av pedagogisk praxis.
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Ytterligare påståenden presenteras i anslutning till denna faktor.
Två rör huruvida arbetslaget deltagit i ITiS i syfte att generera idéer
om nya pedagogiska arbetssätt och om arbetet med ITiS har
synliggjort vad som behöver läras om IT som pedagogiskt verktyg.
På båda är medelvärdena relativt höga (m=1, 87 respektive m=1,
81). Båda värdena sjunker något över tid. Det första påståendet
uppvisar inga signifikanta skillnader mellan grupper. För det andra,
däremot, finns signifikanta skillnader mellan grundskola och
gymnasium vid mättillfälle 2. Arbetslagen i grundskolan ansåg
alltså i högre grad än i gymnasiet att ITiS synliggjort vad de
behövde lära om IT som pedagogiskt verktyg.
På påstående huruvida arbetslaget anser sig ha kommit längre i
sitt pedagogiska arbete än vad ITiS ger möjlighet till fick detta stöd
till viss del (m=1, 22). Värdet är stabilt över tid och det är ingen
skillnad mellan strata. Arbetslag på gymnasium ansåg i högre grad
att så var fallet vid mätning 2 jämfört med grundskolan. Skillnaden
är signifikant på en procents nivån.
Sammanfattade innebär faktorn att ITiS har varit ett
incitament till förändrat synsätt på och ökad användning av IT
i det pedagogiska arbetet. Detta var en stabil trend över tid.

Kollegialt samlärande
Denna faktor inbegrep samarbete och lärande i arbetslaget,
påståenden om den pedagogiska diskussionen på skolan och
huruvida arbetet med ITiS inspirerat kollegor som inte ingått i ITiS
satsningen. Detta visas i diagram 12. De sistnämnda frågorna avsåg
att mäta om satsningen givit upphov till några synergieffekter.
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Diagram 12. Arbetslagens svar från perioderna Ht00 - Ht01

Även på denna faktor ligger medelvärdet relativt högt (1,75). Vid
andra mätningen finns en signifikant skillnad mellan stratum 2 och
stratum 1. Det som drar ner värdet på denna faktor är påståendet
som rörde spridning av tankar till andra kollegor. Däremot har
påståendet som rörde att lärarna lärt av varandra hade fått betydligt
större stöd än övriga påståenden.
Till denna faktor har vi också fört frågan huruvida IT som stöd för
lärande innebär en allt mer otrygg lärarroll. Arbetslagen tog
kraftfullt avstånd från påståendet vid båda mättillfällena. Inga
statistiskt signifikanta skillnader finns mellan grupperna.
Sammanfattningsvis indikerar denna faktor att arbetslagen har
varit ett forum för samarbete och lärande men att detta inte har
spridit sig till skolan i övrigt.
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Elever – lärande och IT
Elevers möjlighet att aktivt påverka sin utbildning och skolvardag
utgör en aspekt av generativt lärande. Därför ansåg vi att det var
viktigt att få lärarnas uppfattning om huruvida elevernas
användning av IT i skolan har betydelse för deras lärande. Våra
påståenden rörde huruvida elevernas spontana lärande med IT ses
som en resurs i skolan, om spontan tillgång till IT innebär att de blir
mer motiverade att lära och om de styr sitt eget lärande med stöd av
IT. Dessutom frågade vi om problembaserat lärande och om
Internet. Resultatet på denna faktor visas i diagram 13.
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Mätning ett, direkt efter ITiS

2

Aritmetiskt
medelvärde

Mätning två, ett år senare
Medevärde och 95% konfidensintervall

Diagram 13. Arbetslagens svar från perioderna Ht00 - Ht01

Resultatet för mätning ett visar ett totalt medelvärde på 1,44.
Arbetslagen vid gymnasieskolor uttryckte vid båda mätningarna att
elever arbetade mer problembaserat med IT än vad som gällde för
grundskolan. Någon skillnad mellan strata visas inte.
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Ett påstående i faktorn avser om lärarna ansåg att Internet höjer den
kommunikativa kompetensen hos eleverna. Arbetslagens svar vid
båda mättillfällena indikerade att de inte i någon större utsträckning
ansåg det. Vid mätning 2 var det fler arbetslag på gymnasiet som
bejakade detta jämfört med grundskolan. Skillnader är signifikanta
på en procents nivån.
Sammanfattningsvis visar faktorn att IT-användningen i
skolorna ur ett arbetslagsperspektiv i viss mån har betydelse för
elevernas motivation, kommunikativa kompetens och lärande.

Mångfald
Den här faktorn avser att spegla om IT är ett användbart
pedagogiskt verktyg för att tillgodose mångfald och variation. Vi
ställde påståenden om elever som är skoltrötta, starka/svaga elever
och elever med annan etnisk bakgrund finner stöd av arbetet med
IT. Resultatet presenteras i diagram 14.
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0,5
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n=288

SKOLÅR
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n=283
n=271

Gymnasium

n=78
n=88

1

Mätning ett, direkt efter ITiS

1,03

1,5

Aritmetiskt
medelvärde

Mätning två, ett år senare
Medevärde och 95% konfidensintervall

Diagram 14. Arbetslagens svar från perioderna Ht00 - Ht01

Diagrammet visa att det totala medelvärdet vid mätning ett är lågt
(m=1,03). Det finns inte heller någon skillnad mellan strata. Vid
mätning 2 däremot har det skett en ökning i stratum 2. När det
gäller skolnivå minskade instämmandet från grundskolan vid
mätning 2 ytterligare medan gymnasiet visade en påtaglig ökning.
Frågan om “skoltrötta” ökar sitt engagemang fick ett högre stöd än
övriga aspekter av faktorn både vid mätning ett och två inom
samtliga strata. Även i denna aspekt sker en större ökning över tid i
stratum 2.
Två frågor som gällde nyttan av IT för speciella grupper av
elever, nämligen de med fysiska funktionshinder och
skrivsvårigheter eller dyslexi föll utanför ovan beskrivna faktor. I
båda påståendena instämde arbetslagen i hög grad. Trenden är stabil
och inga signifikanta skillnader finns mellan strata. På den andra
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frågan tog arbetslagen på grundskola starkare avstånd från
påståendet än de på gymnasiet. Skillnader är signifikanta på en
procents nivån.
Sammantaget visar faktorn att IT inte har någon särskild effekt
för elever som inte finner sig tillrätta i skolan. Däremot kan
elever med avgränsade svårigheter ha nytta av IT-verktyget.

Genus
Vi bad arbetslagen att ta ställning till två sinsemellan olika
påståenden som rörde genus. Den ena handlade om skillnaden
mellan flickors och pojkars IT-användning i skolan och den andra
om satsningen inneburit att flickorna särskilt uppmuntrats att
använda IT i utvecklingsarbetet. Resultatet visas i diagram 15.

75

Genus
0,5
Nationell ind elning
Residenstad

n=29
n=33

Övrig storstadskommun

n=65
n=58

Övriga landet

n=297
n=287

SKOLÅR
Grundskola

n=285
n=270

Gymnasium

n=74
n=86

1

Mätning ett, d irekt e fter ITi S

1,24

1,5

Aritme tis kt
medelvärde

Mätning två, et t år senare
Medevärde och 95% konfidensintervall

Diagram 15. Arbetslagens svar från perioderna Ht00 - Ht01

Det totala medelvärdet ligger på 1,24 med stor spridning.
Gymnasiet tog mer avstånd från påståendet att flickor skulle urskilja
sig vid användning av IT och kräva särskild uppmärksamhet. Vid
andra mätningen hade arbetslagen mer uppmärksammat att det
fanns skillnader mellan flickor och pojkar. Detta gällde för samtliga
strata och framför allt för grundskolan.
Faktorn kan sammanfattas med att lärarna först i efterhand
uppmärksammat genusaspekten på IT-användning i skolan.

ITiS, to be continued
De arbetslag, som uppgivit att de ett år efter avslutat ITiSdeltagande fortsatt med nya utvecklingsarbeten, uppvisar statistiskt
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signifikant skilda svar på vår studie. Vi bedömer att denna grupp,
som vi fortsättningsvis valt att kalla ”fortsättarna”, ska betraktas
som ITiS-satsningens framgångsexempel. Vi har därför valt att göra
en särskild analys av hur denna grupp svarat vid de båda
mättillfällena. Genom detta får vi en bild av vilka aspekter av
satsningen som arbetslagen uppfattat vara väsentliga för ett så kallat
”lyckat” ITiS-deltagande.
Sett i relation till skolår kom en något större andel av
fortsättarna från gymnasiet (55 %) än från grundskolan (45 %).
Däremot hade det ingen betydelse om arbetslagen fanns i storstad
eller övriga landet. En majoritet av fortsättarna (57 %) har inte
deltagit med sitt ordinarie arbetslag i ITiS. Ur ett pedagogiskt
perspektiv tycks det ha mindre betydelse om lärarna deltagit med
ordinarie arbetslag eller ej. En stor andel (60 %) av de deltagande
arbetslagen i ITiS hade projektvana sedan tidigare. Resultatet visade
dock att detta inte gällde för en förhållandevis stor andel av
fortsättarna (36 %). Det stämmer alltså inte att ITiS bara varit
betydelsefullt för de redan frälsta utan även andra grupper av
arbetslag har inspirerats. Anmärkningsvärt är också att endast 37
procent av arbetslagen med tidigare erfarenhet av KKstiftelseprojekt valde att fortsätta. Kan detta tyda på en viss
projekttrötthet?
Fortsättarna angav i högre grad (m=1,98) än andra arbetslag
(m=1,67) att de fått en medvetenhet om IT som ett pedagogiskt
hjälpmedel genom ITiS. Likaså instämde de i att deltagandet i ITiS
medfört att de ändrat sitt arbetssätt med eleverna i högre grad
(m=2,14) än de arbetslag som valt att inte fortsätta (m=1,75). Denna
grupp menade att de använde IT mer nu än innan ITiS (m=1,70),
jämfört med de övriga (m=1,26). Nämnas kan också att dessa
arbetslag såg större positiva effekter av ITiS avseende samarbetet i
arbetslaget, samarbetet över ämnesgränserna, att kollegor hade

77

inspirerats, de pedagogiska diskussionerna i arbetslaget stöttats
samt att lärares reflektion över det egna lärandet aktualiserats.
Fortsättarna skiljer sig också från de övriga avseende
påståenden som rör eleverna. De ansåg i högre grad att de hade
något att lära av elever även om värdena för båda grupperna är låga.
Relationen till eleverna hade också stärkts genom ITiS. En annan
skillnad mellan grupperna rörde påståendet att utvecklingsarbetet
med eleverna i hög grad upplevts göra lärararbetet mycket roligare
(m=1,6 jmf. m=1,14). Dessa arbetslag ansåg också i högre grad att
spontan tillgång till IT verkade motivationshöjande för eleverna.
Avseende påståenden som rörde elevers delaktighet var skillnaderna
mellan grupperna ringa.
Även i tidigare redovisade faktorer svarade fortsättarna
annorlunda än övriga arbetslag. Det var endast i fråga om tekniska
och administrativa stöd som det inte fanns någon skillnad mellan
grupperna. Samtliga presenterade värden för dessa två grupper är
statistiskt signifikanta på enprocentsnivån och kan därmed sägas ej
bero på slumpen.
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Resultatet i ljuset av uppdragsfrågorna
I detta avsnitt belyser vi de sju uppdragsfrågorna utifrån surveystudien. Vid presentationen följer vi inte den ordning på frågorna
som står i kontraktet utan vi har i stället valt att starta i vilka
förutsättningar de medverkande arbetslagen har haft. I linje med det
inleder vi med att beskriva det stöd arbetslagen upplevt i
utvecklingsarbetet och i skolvardagen. Därefter tar vi upp de frågor
som rör satsningens effekter på arbetssätt, lärarnas tankeformer och
för eleverna. Vi avslutar med att diskutera spridningseffekter,
kvardröjande effekter och vilka faktorer som är centrala för detta.
* Vilket stöd upplever lärarna att de haft från kommunledning
och rektorer i samband med ITiS-satsningen? Hur har stödet
påverkat vardagsarbetet i skolan?
Med innovativt stöd avses ett klimat som uppmuntrar nytänkande
och pedagogiska experiment. Av klimatstudien framgår att den
skattning som arbetslagen gjorde tyder på en hög innovationsanda
eller förändringsbenägenhet i de skolor som besvarade
klimatenkäten. De ligger högt på samtliga sex aspekter som vi
undersökte dvs. tillit/öppenhet, idéstöd, risktagande, dynamik,
mångfald/debatt och humor/lekfullhet.
Det socialpsykologiska stödet ovan kan jämföras med hur
skolledarna i ITiS-skolorna själva ser på sin stödfunktion. Enligt en
nyligen utkommen studie av rektorer i svensk skola instämmer
endast en femtedel fullt ut i att de ser sig själva som en ledare som
aktivt stödjer lärarna (Forsell, 2003). Enligt våra resultat uppfattade
arbetslagen rektorsstödet som tämligen svagt. Det bristande stödet
från rektorer kan bottna i att många skolledare betraktade ITiS som
ett av alla projekt i skolan. En annan möjlig tolkning är att rektor är
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med administratör än ledare, vilket stöds av den positiva
bedömningen av arbetsklimatet i många skolor. Det skulle i så fall
tala organisation där rektor har karaktären av ”språkrör” och där
arbetslagen som grupp själva ansvarar för skolutveckling.
Stöd från kommunen verkade ha liten betydelse för det
vardagliga skolarbetet för arbetslagen. Lärarnas kontakt med
kommunrepresentanter har oftast handlat om ITiS-datorerna och om
att viss IT-support tillhandahållits via kommunen. Bristande teknik,
mjukvara eller teknisk support har emellertid inte uppfattats som ett
hinder för arbetslagen att genomföra ITiS. Minst har problemen
rapporterats vara i gymnasieskolan medan arbetslag från
grundskolan i högre grad uppfattat att genomförandet försvårats av
bristande teknik mm. Bristen på tekniskt stöd rapporteras vara
större vid andra mätningen ett år efter avslutat deltagande i ITiS.
Detta kan ha sin förklaring i att lärarna under ITiS var inställda på
att lära sig ny pedagogik medan när de efteråt försöker tillämpa det
de lärt kanske saknar relevanta verktyg. En annan rimlig tolkning
kan vara att maskinparken föråldrats och att uppdatering och
förnyelse inte skett i takt med behoven. Arbetslagen har inte i någon
större utsträckning upplevt att bristen på lokaler, datorernas
placering eller schemastyrningen har hindrat deltagandet i ITiS.
Arbetslag på gymnasiet upplever i lägre grad än arbetslag på
grundskolan brister i administrativt och organisatoriskt stöd.
Handledarna uppfattades ha utgjort ett reellt stöd under tiden
med ITiS, speciellt på grundskolan och i residensstad. Detta
stämmer med vad som framkom på ITiS utvärderingskonferens i
Jönköping 2001.
I enkätstudien fann vi litet samband mellan uppfattat organisatoriskt
och tekniskt stöd och pedagogisk förändring. De eventuella
bristerna i stöd uppifrån kan mer än väl ha kompenserats av att
skolan som arbetsplats har upplevts ha ett gott arbetsklimat dvs. en
anda som uppmuntrar till nytänkande och innovation. Trots att
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kompetensutvecklingsprogrammet hade initierats från högsta
beslutande organ kände lärarna sig inte toppstyrda. De tycktes ha
gjort programmet till sitt eget och har verkat i ett tillåtande
arbetsklimat. Resultatet visar också att lärarna inte upplevde något
stöd i elevernas kompetens, något som vi diskuterar närmare under
den fråga som berör ITiS’ effekt för eleverna.
* I vilken utsträckning anser lärarna att ITiS-satsningen
medfört en förändrad pedagogisk och administrativ
arbetssituation samt förändrat arbetssätt?
Arbetslagen gav uttryck för att ITiS i hög grad hade motsvarat deras
förväntningar, vilket borde ha betydelse för förändringsarbetets
genomslagskraft. Av våra resultat framgår att lärarna uppfattade att
samarbetet med kollegor klart stärkts genom ITiS, likaså ansåg de
att ITiS gjort arbetet roligare. Att ITiS satte spår i skolarbetet var
arbetslagen i det närmsta helt eniga om. Det fanns inte några
skillnader i hur den ämnesmässiga sammansättningen såg ut i olika
delar av landet men variationen var stor. Arbetslagen bedömde att
IT till viss del använts i högre grad i undervisningen än tidigare. Att
detta påstående inte fick högre skattning kan bero på att IT använts
frekvent på många skolor redan före ITiS. Trenden är stabil och
ligger på samma värde ett år efter avslutat ITiS-deltagande. Dessa
resultat säger dock inget om i vilken utsträckning eleverna möttes
av förändrad pedagogik. Däremot bejakade arbetslagen påståendet
att ITiS-deltagandet medfört att de ändrat sitt arbetssätt med elever.
Detta kommenterar vi ytterligare längre fram i arbetet. I fråga om
hur självständigt eleverna arbetar med ITiS bedömde arbetslag med
yngre elever att det skedde till viss del. Deras värde på denna faktor
låg lägre än gymnasieskolans. Vid båda mätningarna ansåg
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gymnasieskolornas arbetslag att elever arbetade självständigt och
problembaserat med IT.
Ett exempel på att om själva satsningen inneburit i form av
tematiskt arbete också medfört ”blodad tand” hos dem som ingick i
satsningen. 42 procent av arbetslagen sade sig ha startat nya
utvecklingsarbeten efter avslutat ITiS-deltagande.
* Har lärarnas medverkan i ITiS frammanat nya tankeformer
kring IT som pedagogiskt verktyg och i så fall hur?
I vår studie har användningen av IT som tekniskt hjälpmedel i
undervisningen betraktats som sekundär. Vi har istället fokuserat
nya förhållningssätt, ny pedagogik och sådant som påverkar
skolornas utvecklingspotential. Enligt klimatstudien angav många
av arbetslagen att skolorna var innovativa, vilket innebar att de var
öppna för tankevändor, att prova nytt och kanske utvärdera efteråt,
istället för tvärtom. Detta pekar på en skolorganisation med hög
beredskap för nymodigheter och pedagogiska experiment.
Datorn som ett "tankeväckande objekt" (Turkle, 1984) kan sätta
fart på utvecklingen av nya förhållningssätt och eventuellt att vägen
nya arbetssätt utvecklas. I resultatet indikerar att lärarnas
medverkan i satsningen har lett till ett ökat reflekterande och
lärande om eget sätt att lära. ITiS har också genererat ökad
medvetenheten om IT som ett pedagogiskt verktyg. I denna
dimension ligger svaren genomgående högt även om vi måste tolka
resultatet i sin helhet som ”förstått men inte förmått”. Med detta
menar vi att för att nå ända fram till förändrat arbetssätt måste inte
bara nya tankeformer kring IT åstadkommas utan också ett nytt sätt
att relatera till barn och ungdom och deras erfarenheter.
Vår studie pekar på att lärarna redan efter drygt ett år hade ökat
sin medvetenhet om vikten av att aktivt ha med eleverna redan i
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planerings- och beslutsarbetet. Detta har vi också erfarit vid våra
fortsatta samtal med lärare som deltagit i ITiS. De framhöll att en av
deras främsta lärdomar var deras reflektion över av de inte hade
gjort elever mer delaktiga i planeringen av utvecklingsarbetet inom
ITiS.
* Anser lärarna att deras eget lärande inom ITiS har kommit
eleverna till del och i så fall på vilket sätt?
Under detta tema vill vi att speciellt lyfta fram vad som arbetslagen
ansåg hade kommit eleverna tillgodo genom lärarnas egen
kompetensutveckling i ITiS. I direktiven för ITiS betonades
betydelsen av att lärarna blev medvetna om sitt eget lärande och
också hur barn och ungdomar lär. En förutsättning för att lärarna
ska kunna ge eleverna utrymme för varierade möjligheter till
lärande i vardagsarbetet är att de själva har reflekterat över hur de
lär. Reflektion tillsammans med kollegor över nya och tidigare
erfarenheter ses som en viktig förutsättning för att förändring ska
komma till stånd. Vår studie visar att arbetslagens deltagande i ITiS
medfört att de i ganska hög grad reflekterat över hur de själva lär.
En signifikant skillnad fanns mellan grundskola och gymnasium.
Denna trend höll i sig vid andra mätningen men hade då mattats
något.
Som vi tidigare sagt tyder resultaten på att lärare inte i större
utsträckning uppfattat att elever har något att lära dem om IT.
Arbetslagen såg alltså inte att de kunde ha något stöd av elevernas
kompetens. De menade i stor utsträckning att sådana kunskaper inte
har med lärande och undervisning att göra. En svagt uppgående
trend kan emellertid skönjas över tid men skillnaden är liten.
Påståendet att lärarna själv måste behärska IT som pedagogiskt
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verktyg innan eleverna kan släppas in fick högre värde, vilket pekar
på vilken kunskap som är viktigt i skolan.
Även om lärarna uttryckte att ITiS medfört såväl något nytt som
att det satt spår i verksamheten så hade det inte inneburit att
arbetslagen gav eleverna nämnvärt större frihet att lära på egna
villkor eller att klassrumsundervisningen minskat. I vissa fall kan
detta bero på att de redan gav eleverna stor frihet.
* Hur upplever eleverna att de varit delaktiga i ITiSsatsningen på den egna skolan? Vilka effekter tycker eleverna
att ITiS-satsningen har haft och hur upplever de relationen till
lärarna?
Det här uppdragstemat består av tre frågor som i första hand ska
besvaras genom den fördjupade studien som hade direkt kontakt
med elever. I denna studie kan vi enbart arbetslagens perspektiv på
de tre frågorna.
Elevers möjlighet att aktivt påverka sin utbildning och
skolvardag utgör en av principerna för ITiS-satsningen. En ambition
med ITiS var att involvera eleverna på ett tidigt stadium i
utvecklingsarbetet. Vad utvärderingen kan konstatera är att eleverna
endast i begränsad omfattning varit delaktiga i beslut och planering
kring satsningen. Vid mätning två relaterades till elevernas
delaktighet till skolvardagen i stort. När det gällde elevers
inflytande i allmänhet visade resultatet ett högre värde. Mellan
grundskola och gymnasium fanns en statistiskt signifikant skillnad.
Elever på gymnasiet var i högre grad delaktiga i skolvardagen än
elever i grundskolan.
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* Har ITiS-satsningen i de involverade skolorna haft några
synergieffekter på andra förekommande skolutvecklingsprojekt och i så fall på vilket sätt?
Direkt efter avslutat ITiS-deltagande ombads arbetslagen svara på
frågan om någon i arbetslaget hade erfarenhet sedan tidigare av att
delta i något annat skolutvecklingsprojekt än ITiS. Närmare 60
procent (ca 400) visade sig ha tidigare erfarenhet. Av dessa hade en
tiondel deltagit eller deltog i projekt bekostade av KK-stiftelsen.
Våra resultat visar något överraskande att så många som 42
procent av arbetslagen faktiskt fortsatte med nya utvecklingsarbeten
efter ITiS. Denna grupp av arbetslag som sade sig vilja fortsätta
med utvecklingsarbete var överlag mer positiva till satsningen än de
arbetslag som ej instämde i påståendet. Skillnader är signifikanta
avseende samtliga faktorer utom teknik och rektorsstöd. Även av
KK-stiftelsens utvärdering (Riis m.fl., 1997) framgick att en del
projekt tycktes ha förutsättning att leva vidare och integreras i den
ordinarie verksamheten. Våra resultat bekräftar detta starkt och ger
vid handen att denna grupp av arbetslag borde vara intressanta att
följa över tid för att se ifall denna tendens är varaktig.
* Leder de insatser som görs inom IT-området till
kvardröjande effekter i skolan och vilka faktorer är i så fall
centrala för denna effekt?
Faktorn ”ITiS betydelse för samspelsvillkor i skolvardagen” är den
faktor i studien som visade sig ha högst förklaringsvärde av
samtliga faktorer. De utgör en beskrivning av faktisk förändring i
skolvardagen som kan härledas till ITiS. Denna faktor har högst
korrelation med faktorn ’Lärande och reflektion’ följt av faktorn
’Elever - lärande och IT’ och faktorn ’Kollegialt samlärande’.
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Därefter följer faktorerna ’Mångfald’, ’IT i skolvardagen’, ’Lärare
lär av elever’ samt slutligen ’Elevers delaktighet’. Alla dessa
faktorer visade sig betydelsefulla för att bestämma vilken effekt
ITiS hade haft på samspelsvillkoren i skolvardagen. Det innebär att
de arbetslag som fick ett högt medelvärde på denna faktor också
hade det på de andra uppräknade faktorerna. Samtliga samband
stärktes ytterligare vid mätningen ett år efter ITiS-deltagandet. Den
grupp arbetslag som valt att starta nya utvecklingsarbeten efter ITiS
visade sig ha signifikant högre värden på dessa faktorer än övriga.
Detta pekar alltså sammantaget på att det fanns en klar tendens som
visar att ITiS har haft kvardröjande effekter på skolornas
utveckling.
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Slutord
ITiS-satsningen är den största kompetenssatsningen i svensk skola
under modern tid. Det som gör den specifik är att IT-tekniken
används som incitament för förändring och skolutveckling. Enligt
Gustafsson (2002) är lärarkompetens, i bred bemärkelse, den faktor
som har störst betydelse för elevernas kunskaper och färdigheter.
Han menar att kompetens byggs upp av yrkeserfarenhet, pedagogisk
utbildning, ämnesutbildning och kompetensutveckling. Vad vi har
kunnat bedöma har ITiS-satsningen utformats efter liknande
principer.
Skolan befinner sig i ett samhälle som förändras oupphörligen.
Detta ställer krav på en utvecklingsbenägenhet och större öppenhet
än tidigare. I ITiS styrdokument påpekas att utvecklingen börjar hos
de enskilda lärarna, men vi anser att organisationen måste
inbegripas för att bestående förändringar ska komma till stånd. På
så sätt kan också omgivningen förändra sin syn på skolan. Inte
minst är föräldrarna viktiga i denna diskussion
En utvärdering som pågår så lång tid som fyra år påverkas av
sådant som omger den t.ex. IT-utvecklingen. Datorerna har blivit
snabbare och starkare och mjukvarorna är mer användarvänliga och
omfattande. På dessa få år har också våra vanor att nyttja tjänster
över Internet ökat markant. Överlag tror vi att detta har betydelse
för hur man i vardagen finner bruk för IT. Vardagsrelationen till IT
och dess tillämpningsområden har blivit allt mer tydliga. Vi ställer
frågan om ITiS kom vid rätt tidpunkt när skolorna kände behov och
intresse av att utveckla kompetens inom området. I så fall fanns det
både ett mål, ett behov och en mening med deltagandet. Detta
resonemang har stöd av vår undersökning i att arbetslagen inte alls
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kände att satsningen var något som ålagts dem uppifrån trots att den
initierats av staten och drevs av kommunen.
I våra resultat har framkommit att deltagandet i ITiS medförde att
arbetslagen reflekterade över eget lärande och olika perspektiv på
lärande. Arbetslagen har utvecklat nya kunskaper och erfarenheter
genom sin gemensamma medverkan och IT har fungerat som ett
tankeväckande redskap (Turkle, 1984). Detta vill vi lyfta fram som
en positiv effekt av ITiS-satsningen. Gustafsson (2002) framhåller
att lärare som genomgått kompetenshöjande insatser får en bredare
och mer varierad repertoar i fråga om hur de möter eleverna i deras
lärande. Detta indikeras även av våra resultat. Att lärarnas lärande
är betydelsefullt för skolans utveckling stöds av annan forskning.
Lärare, som anpassar sin undervisning efter olika elevers behov och
har visat sig ha stor variation i pedagogiska metoder, god förmåga
att relatera sig till elever på olika sätt och har strategier som är
användbara i olika elevgrupper (Ibid).
I förutsättningarna för ITiS-satsningen betonades att elevernas
aktiva medverkan var central. Lärarna ansåg emellertid inte att
elevernas kunskaper och erfarenheter av IT var något som de kunde
lära av eller som hade med skolans verksamhet att göra. Lärande i
skolan förknippas med effekter av undervisning snarare än att ses
utifrån en bredare kontext dit elevers kunnande om IT skulle kunna
räknas. Detta indikerar vilka kunskaper som värderas som viktiga i
skolan. Även lärarnas svårighet att se att “skoltrötta” elever skulle
kunna ha fördel av att arbeta med IT kan hänföras till detta. Utanför
skolans väggar är IT elevernas verktyg och umgängesarena. Datorer
och Internet är inte ovanligare nu än vad TV och telefon var för 30
år sedan. Internethandeln har ökat och skillnaden mellan mobil
telefoni och Internet har suddats ut. Detta är fenomen som i stor
utsträckning fångas upp av barn- och ungdomar och som ger dem
nya kunskaper och erfarenheter.
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Våra resultat visar att arbetslagen inte i någon högre utsträckning
uppfattade brister i teknik och program som något hinder för
genomförandet av ITiS. Detta kan tyda på att pedagogiska frågor
har varit mer akuta och stått i fokus för lärarna snarare än IT sett ur
ett tekniskt perspektiv. Enligt Gustafsson (2002), som gått igenom
effekten av ett stort antal skolprojekt, har varken lokaler,
administration eller utrustning visat sig ha någon nämndvärd
betydelse för vilka kunskaper och färdigheter som eleverna uppnår.
Inte heller de lärarlag som deltog i ITiS tycktes ha påverkats
nämnvärt av sådana materiella villkor.
Faktorn Arbetsplatsen som möjliggörare uppvisade emellertid
ett relativt lågt medelvärde som såg ungefär likadant ut oberoende
av skolnivå, men skiljde sig för strata. Väsentlig är att funderar över
vilken roll skolledarna har för detta. Frågan är i vilken insyn i och
inflytande skolledarna har haft över de processer som ITiS gav
upphov till. Enligt Forsells studie (2003) ombesörjde skolledningen
endast 45 procent av uttagningarna till ITiS, medan 51,2 procent av
uttagningarna skedde centralt i kommunen.
Den sammanfattande bedömningen av de skolor, som har
besvarat klimatformuläret, är att dessa tycktes ha ett klimat som var
utvecklingsinriktat. För fortsatt förändringsbenägenhet talade att
värdena för debatt och dynamik låg oförändrat högt vid de båda
mättillfällena. Även om arbetslagen skattat klimatet i överkant
pekar detta resultat på att förutsättningarna för utveckling är stora i
många av Sveriges skolor.
I en av våra delstudier “Skola i omvandling – mot ett generativt
lärande” (Tebelius, Aderklou och Fritzdorf, 2002) betonade vi
vikten av generativ kontext för att ITiS skulle ge bestående effekt
för skolan. Arbetslagens delaktighet i beslut kring organisationens
utveckling utgör en stark aspekt av generativt lärande. En sådan
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demokratisk organisation ger möjlighet för förändring. Det finns ett
samband mellan elevernas och personalens möjligheter till
inflytande. Det är viktigt att personalen är en del av en demokratisk
organisation. Annars får de i sin tur svårt att fungera i förhållande
till eleverna och ge dem reellt inflytande. Det tycks dock som om
satsningen har medverkat till att fler av lärarna fått upp ögonen för
betydelsen av att eleverna har ett reellt inflytande på arbetet.
Det instrument som vi har konstruerat avsåg att fånga sådan
förändring i skolans vardag och lärarnas uppfattningar som kunde
relateras till ITiS. Avsikten med ITiS-satsningen var att förändra
den pedagogiska praktiken i skolan i enlighet med de generella
direktiven i läroplanen. Genom att IT fördes in som ett pedagogiskt
tankeväckande hjälpmedel i lärarnas egen kompetensutveckling och
i utvecklingsarbetet kom IT att fungera som ett incitament för
pedagogisk förnyelse. Däremot finns det inget i vår studie som
tyder på att en denna utveckling kommit eleverna till godo fullt ut.
Enligt vår tolkning av resultaten tog inte lärarna tillvara elevernas
kunskaper. De uttryckte inte heller någon insikt om att de kunde ha
något att lära av eleverna. Därför menar vi att ITiS-satsningen som
incitament till skolutveckling inte nådde ända fram.
Ännu återstår att ge elever ett reellt inflytande över sin
skolvardag och sitt lärande. Det är en utvecklingsprocess, som
också den måste börja med lärarna!
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Dimensioner

Bilaga 1

Lokala förutsättningar
Faktor 1: Arbetsplatsen som möjliggörare
Skolledarstöd
Kollegiestöd och engagemang.
Delaktiga i beslutsprocesser.
Faktor 2: Teknikstöd
Lämplig teknisk utrustning.
Teknisk support.
Lämplig mjukvara.
Faktor 3: Organisatoriskt stöd
Lämpliga lokaler.
Elever spridda på flera platser samtidigt.
Schemastyrning.
Datorerna i datorsalar
Faktor 4: Arbetsklimat
1. Idéstöd.
2. Tillit.
3. Dynamik.
4. Humor.
5. Debatt.
6. Risktagande.
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Generativt lärande
Faktor 1: Lärande och reflektion
Perspektiv på lärande i skolmiljön
Vårt deltagande i ITiS har medfört att vi lärare reflekterar
över hur vi själva lär
Faktor 2: Elevers delaktighet
Elevers delaktighet i planering.
Planera tillsammans med elever en förutsättning för ett lyckat utvecklingsarbete
Elevers medbestämmande.
Faktor 3: Lärare lär av elever
Arbetet med ITis har inneburit att vi lärare lärt av eleverna
När det gäller IT har vi mycket att lära av eleverna
Faktor 4: Elevers IT-kompetens och skolan
Elevers IT-kompetens och undervisning.
Elevers kunnande om IT och lärande.

Förändrad pedagogisk praxis
Faktor 1: Förändrade samspelsvillkor i skolvardagen
Vidgad syn på samarbete över ämnesgränser.
Förändrade elevrelationer.
Minskad klassrumsundervisning.
Större frihet för elever att lära på egna villkor.
Roligare lärararbete.
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Faktor 2: IT i skolvardagen
Inneburit nytt.
Satt spår i skolarbetet.
Medfört ändrat vårt arbetssätt med eleverna.
Medfört en medvetenhet om IT som pedagogiskt hjälpmedel.
Motsvarat förväntningar .
Medfört att IT används i allt högre grad i skolarbetet.
Medför en otrygg lärarroll.
Faktor 3: Kollegialt samlärande¨
Förbättrat samarbetet i arbetslaget.
Lärt av varandra genom diskussion.
Bidragit till pedagogiska diskussionen på skolan.
Stöttat det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Inspirerat arbetskollegor.
Faktor 4: Elever - lärande och IT
Elevers spontana lärande med IT som resurs i skolarbetet.
Elever motiverade att lära med spontant tillgång till IT.
Elever styr eget lärande med IT som stöd.
Elevers kommunikativa kompetens höjs genom Internet.
Faktor 5: Mångfald
"Skoltrötta" elever ökar sitt engagemang i skolan med IT.
Barn med invandrarbakgrund ökar sitt engagemang i skolan med IT.
Klyftor mellan starka och svaga barn har minskat.
Faktor 6: Genus
Aktiv uppmuntrat flickor att använda IT
Skillnader mellan flickors och pojkars IT-användning i skolan.
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