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1 INLEDNING 

Projektets övergripande syfte är att implementera IT på ett sätt som gör att elevernas 
kunskapsmål uppfylls utifrån ett inkluderande arbetssätt där flickors och pojkars behov 
och lärstilar beaktas. Grundidén är att undervisningen ska vara inkluderande, vilket 
innebär att undervisningen ska bedrivas på ett sådant sätt att alla elever kan delta. De 
specialpedagogiska resurserna ska ses som en del i undervisningen i klassrummet och 
inte som en egen del utanför. Genom att lyfta in ny teknik tillsammans med utveckling 
av metoder och arbetsformer på skolan är hypotesen att elevernas inlärning förbättras 
och därmed också elevernas förmåga att förstå och lösa problem. Förhoppningen är att 
fler av eleverna når målen och att resultatet därmed blir en högre måluppfyllelse.1 
 

Det övergripande syftet2 med projektet är att implementera digitala lärverktyg på 
ett sätt som gör att elevernas kunskapsmål uppfylls utifrån ett inkluderande 
arbetssätt, d.v.s. att undervisningen bedrivs så att alla elever kan delta och att 
måluppfyllelsen ökar.  Föreliggande delrapport belyser upplevelser av införande 
av digitala lärverktyg3 under den period som projektet pågått utifrån personalens 
perspektiv. I delrapporten används dels dokumentation som gjorts inom 
projektet i form av en självskattning som genomförts och anteckningar från 
diskussioner och dels intervjuer som genomförts under VT 13, som underlag. 
Projektet äger rum på Furutorpskolan en F-6 skola i Vinslöv (Hässleholms 
kommun) och det startades 12.07.01 och kommer att pågå till 15.06.30. 
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond utgör projektets 
finansiär. Samarbetspartner är den specialpedagogiska forskningsmiljön vid 
Högskolan Kristianstad. Författarna till rapporten, Ann-Elise Persson och Daniel 
Östlund, är verksamma som universitetslektorer i pedagogik sektionen för 
lärande och miljö vid Högskolan Kristianstad.  

 
Furutorpskolan har ca 150 elever och ca 20 medarbetare, på skolan finns även 
ett fritidshem.  

1.1 Bakgrund 

IKT i skolarbetet är i sig inte det avgörande, utan det handlar främst om hur 
elever och lärare skapar lärprocesser som ger nya och fördjupade kunskaper. 
Den pågående samhällsutvecklingen och de förändringar som samhället 
genomgår påverkar även förutsättningarna för arbetet i skolan.  
                                                 

1 Från projektplanen: https://docs.google.com/file/d/0B_nGyVE1ajwhS1RwX2h4M2lWVzA/edit 
2 En utvecklad beskrivning finns i projektplanen: 
https://docs.google.com/file/d/0B_nGyVE1ajwhS1RwX2h4M2lWVzA/edit 
3Företrädesvis s.k. surf- eller läsplattor av Apples modell Ipad. Vid rapportens författande (juni, 2013) hade 
projektet ännu inte köpt in interaktiva tavlor till klassrummen.  
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En viktig utgångspunkt är lärarens professionella utveckling och forskning om 
lärandeprocesser bedömning har visat att det finns ett mycket positivt samband 
mellan systematiskt kvalitetsarbete och elevernas måluppfyllelse (Hattie, 2011). 
Med den senaste läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) har skolorna även ett 
uppdrag att involvera digitala medier i undervisningen. Det väsentligaste är hur 
och till vad digitala lärverktyg i används i elevernas lärprocesser samt på vilket 
sätt ny teknik påverkar skolarbetet så att elevernas måluppfyllelse och resultat 
ökar. 

Målet för projektet är följande: 

• utbilda personalen i ny teknik kopplad till undervisningen 
• hitta tekniker och metoder som både stimulerar undervisningen sam 

elever och lärare 
• få en inkluderad specialpedagogisk skola 
• att fler elever når kunskapsmålen och därmed får en högre måluppfyllelse 

Under det första året läggs, enligt projektplanen4, tonvikten på att alla pedagoger 
och elever blir förtrogna med den nya tekniken och provar dess möjligheter. I 
den föreliggande rapporten fokuseras främst personalens upplevelser av att 
delta, deras egen lärprocess och framtida förväntningar på projektet.  

Tre perspektiv kommer att vara i fokus under de tre år som projektet pågår: 

• ett IKT-perspektiv 
• ett lärandeperspektiv 
• ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Målet i projektet under det första året är att utbilda personalen i ny teknik 
kopplad till undervisningen. Det väsentligaste är hur digitala lärverktyg används 
i det pedagogiska arbetet samt på vilket sätt de digitala lärverktygen påverkar 
skolarbetet, så att elevernas måluppfyllelse ökar.  

1.2 Den första terminen 

Under den första terminen läggs stor vikt att alla elever och pedagoger blir 
förtrogna med tekniken och provar dess möjligheter på olika sätt. Lärarna på 
låg- och mellanstadiet fick personliga iPads HT 2012, medan fritidspedagogerna 
mottog sina först VT 2013. Inom projektet har eleverna inga individuella iPads, 
utan dessa lånas ut i samband med att de ska användas.  
                                                 

4 http://furutorpgoesdigital.blogspot.se/p/projektplan.html 
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2 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT - NORMMODELLEN 

Normmodellen är intressant med avseende på dess kunskapsfokus på normer 
och normbildning. En norm innefattar faktorer och strukturer som gemensamt 
formar de handlingsmönster och tankstrukturer som är normerade och till följd 
av det ses som normala. Normer fungerar som stöd för handling och ger 
riktningsanvisningar för hur man bör agera och vilka handlingar betraktaas som 
det normala sättet att agera efter i sociala system. En norm är ett uttryck för 
förväntningar som finns på hur man bör agera, men också drivkraften bakom 
vårt handlande(Hydén, 2002).  

Normmodellen (Hydén, 2002) studerar handlingar för att söka efter normer och 
vad det är som styr människans handlande. Normteorin bygger på systemteorin, 
där delarna i ett system är relaterade till varandra och påverkar varandra, 
samtidigt som alla delarna är beroende av helheten. Hydén (2002) utgår från att 
människors normer har tre förutsättningar. Dessa kan inte existera utan varandra. 

  

• vilja/värde 
• kunskap/kognition 
• system/möjligheter 
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I figuren nedan sammanfattas förutsättningarna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1  Normmodellen. Källa: Hydén (2002, s. 284) 

Hallerström (2006) benämner dessa förutsättningar ingångar och menar att 
informationen från dessa synliggör en norm.  

Den första frågan gäller motiv och vilja. Viljeaspekten ställer frågan vad man 
vill och handlar om intresse och känslor men har även med människosyn att 
göra. Den grundläggande frågan för hela projektet är om motivation och vilja 
kan skapa goda lärprocesser och nya arbetsformer i skolan med stöd av digitala 
lärverktyg. Styrgruppen har också en viljeinriktning att projektet ska kunna leda 
till bättre resultat och en ökad måluppfyllelse. 

I normmodellens kunskapsaspekt formuleras frågan: ”Vad kan man?”. I detta 
projekt är IKT-kunskaper en av nyckelfaktorerna för arbetet. Har personen 
kunskaper för att utföra det som den vill uppnå? Kunskap bygger på flera 
egenskaper hos individen och är en viktig förutsättning för att kunna utföra 
önskade åtgärder. 
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Systemvillkor både möjliggör och begränsar det pedagogen önskar uppnå och 
har kunskaper att genomföra. I arbetet symboliseras systemvillkoren av: 
Styrgruppens organisation, ekonomi, teknik, personal samt skolans lokaler.  
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3 METODER FÖR DATAPRODUKTION 

Den dataproduktion som genomförts hösten 2012 under projekts första år bygger 
på tre olika typer av insamlingsmetoder.  

3.1 Den kvalitativa intervjun 

För att kunna ta del av så mycket som möjligt av pedagogernas upplevelser av 
införande av ny teknik valdes kvalitativa intervjuer. Fördelen med dessa är, 
enligt Kvale och Brinkman (2009), att den kvalitativa intervjun är ett pro-
fessionellt samtal som skiljer sig från vardagslivets spontana samtal genom att 
intervjun berör ett särskilt tema. Sett ur ett fenomenologiskt perspektiv är fokus i 
den kvalitativa intervjun lagd på intervjupersonernas egna upplevelser. 

Den 26 och 27 februari 2013 intervjuades sju pedagoger om sina upplevelser 
kring projektet. Intervjuerna ägde rum på Furutorpkolan i ett enskilt rum. En 
intervjuguide (Bilaga) utarbetades i förväg och användes som underlag i 
intervjuerna. Två av de intervjuade pedagogerna arbetar på Fritids (Fp), fyra av 
de intervjuade pedagogerna arbetar på låg- och mellanstadiet (P). Ytterligare en 
av de intervjuade arbetar som specialpedagog (Sp). Intervjuerna 
dokumenterades med stöd av en diktafon och har sedan transkriberats i sin 
helhet. Urvalet av intervjupersoner gjordes av projektledaren på skolan.  

Tabell 3.1 Sammanställning över pedagogerna som intervjuats  

Utbildning Antal år i yrket Antal år på  

Furutorpskolan 

Klass 

Fritidspedagog 27 16 Fritids 
1-7 lärare 17 11 3 
1-7 lärare 11 6 5 
1-7 lärare 22 12,5 2 
1-7 lärare 5 2,5 Fritids och F-klass 
Lärare, språk  

och skapande  

2 6 Åk 4 

1-7 lärare, spec.ped. 15 Började 12.11.15 Alla klasser 

3.2 Enkät 

Under hösten 2012 genomfördes en självskattning av skolans medarbetare med 
stöd av en enkät som fylldes i digitalt. Enkäten konstruerades av de medlemmar 
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i styrgruppen som arbetar inom Hässleholms kommun och utformades utifrån ett 
befintligt material (BRUK) för systematiskt kvalitetsarbete inom förskola och 
skola som finns tillgängligt via Skolverket5. BRUK, är en förkortning av 
Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet. I enkäten grupperades 
frågorna kring fyra teman med sammanlagt 28 påståenden att ta ställning till: 

1. Det dagliga arbetet – 6 påståenden 
2. Elevinflytande – 3 påståenden 
3. Inkludering – 7 påståenden 
4. IKT-verktyg – 12 påståenden  

Svarsfrekvensen på enkäten blev 65 % då 13 av 20 medarbetare besvarade 
enkäten. En anledning till bortfallet på 35% var att flera av medarbetarna pga. 
teknikproblem inte fick länken till enkäten skickad till sig.  

3.3 Dokumentation från gruppdiskussioner  

Vid två tillfällen, 12.11.21 och 13.01.07 har medarbetarna dokumenterat 
pedagogiska diskussioner som förts. Vid det första tillfället 12.11.21 
diskuterades begreppet inkludering i tre grupper som bestående av fyra personer 
i varje grupp. I sammanställningen som gjorts av medarbetarna själva och 
projektledaren har innehållet från diskussionerna ordnats under tre övergripande 
rubriker: 

• Inkludering ”en skola för alla” 
• Underlättar inkludering 
• Försvårar inkludering 

Vid det andra diskussionstillfället (13.01.07) användes en sammanställning av 
den enkät (självskattning) som genomförts under ht 2012 som underlag. 
Medarbetarna delades in i fyra grupper med 4-5 personer i varje grupp och 
diskussionerna dokumenterades med stöd av ett formulär där diskussionen av 
den genomförda självskattningen.   

3.4 Etik  

I samband med insamlingen av och bearbetningen av dataunderlaget har 
författarna av rapporten eftersträvat att följa de etiska riktlinjer och 
rekommendationer som finns genom Vetenskapsrådet. Dessa kan sammanfattas 

                                                 

5 http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/bruk 
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i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). En problematisk aspekt, utifrån ett 
etiskt perspektiv, är dock att några av de yrkeskategorier som ingår i studien är 
svåra att anonymisera även om de kodats i den sammanställning som gjorts. 
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4 RESULTAT 

Resultatet redovisas med hjälp av fem kategorier.  

• introduktion till projektet 
• implementering av digitala lärverktyg i lärandemiljön 
• fortbildning 
• inkluderande pedagogik  
• betydelsen av att använda digitala lärverktyg 

4.1 Introduktion till projektet 

I personalgruppen som intervjuats finns det olika uppfattningar om 
tillvägagångsättet för hur projektet implementerats. Delar av 
personalgruppen hade redan erfarenheter av att arbeta med digitala 
lärverktyg. Några uttrycker att:  

Egentligen började vi innan vi fått projektpengarna när vi lånade 25 paddor. Vi 
var ganska väl underrättade. (P) 

Vi blev informerade kort efter den nye rektorn tillträdde. Det började med en 
gång. Bra handlingskraft. (P) 

Vi fick mail under sommarlovet att vi fått pengar. (P) 

Andra upplevde att de inte givits information i så stor utsträckning och de i 
personalgruppen som är knutna till fritidshemmet menade att:  

Jag känner att jag inte fått någon information. Jag snappade upp lite snack här och 
där. Vi blev inte tillfrågade från början. Vi har själva gett uttryck att vi vill vara 
med. (Fp) 

Vi på fritids har varit lite vid sidan av. Men nu efter jul har vi glidit mer och mer 
in. (Fp) 

4.2.1 Sammanfattande kommentar 

Av utsagorna framkommer det att lärarna på låg- och mellanstadiet och 
fritidspedagogerna har skilda erfarenheter av införandet av den nya tekniken. 
Gemensamt för lärarna var att de haft möjligheter att prova tekniken innan 
introduktionen, medan fritidspedagogerna saknade denna erfarenhet. Utifrån 
utsagorna i intervjuerna är en rekommendation att inom projektet säkerställa att 
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det finns en gemensam plattform i form av dels en digital mötesplats och dels 
kontinuerliga fysiska möten inom projektet, där samtliga medarbetare kan ta del 
av och diskutera den information som ges. I underlaget utgör den personal som 
är knuten till fritidshemsverksamheten en grupp som verkar ha förbigåtts 
informationsmässigt.  

4.2 Implementering av digitala lärverktyg i lärandemiljön 

Samtliga pedagoger ansåg att de inte ändrat sin planering av undervisningen 
eller anpassat klassrummen som en konsekvens av införandet av digitala 
lärverktyg. Framförallt lyfts de tekniska begränsningar gällande trådlöst nätverk 
fram som en aspekt som hindrar pedagogerna i sitt arbete med att implementera 
t.ex. iPaden i undervisningen.  

Det är ingen jättestor skillnad, men den finns med i planeringen. Tekniken är emot 
oss, vilket gör att man lätt tappar motivationen, och dessutom är den tidskrävande. 
Tiden är en bristvara. (P) 

Inte igång. Men tanken finns där. Bara tekniken hade fungerat. Synd att projektet 
inte startade då all teknik hade fungerat. (P) 

Jag har inte iPaden framme varje dag, men de dagar jag tar fram den har jag 
visserligen ändrat planeringen – om tekniken fungerar. (P) 

Specialpedagogen som intervjuats ger uttryck för att användandet av 
digitala lärverktyg är ett av flera verktyg som hon måste använda för att 
möta alla elevers behov:  

…ett komplement till det andra. Jag måste ha ytterligare 20 olika sätt att arbeta 
med barn i behov av särskilt stöd. (Sp) 

I självskattningen som genomförts framgår det att personalen upplever att 
kollegiala samtal och pedagogiska diskussioner i viss mån förs i 
arbetslagen på skolan:  
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Tabell 4.2 Återkommande kollegiala samtal  

 

En relativt stor andel av de som genomfört skattningen har svarat på ett sätt som 
bör tolkas som att arbetet med att föra kollegiala samtal är inkorporerat i det 
vardagliga arbetet. Samtidigt skattar några kriteriet lågt, vilket innebär att 
genomförandet av återkommande kollegiala samtal kan utvecklas ytterligare.  I 
de gruppdiskussioner som genomförts mot bakgrund av enkätens resultat 
uttrycker en av grupperna att diskussioner och reflektioner kring det 
pedagogiska arbetet ligger till grund för allt det andra. Gruppen föreslår mer 
insatser för att skapa en pedagogisk samsyn. En av de andra grupperna är inne 
på samma spår och betonar de även betydelsen av att stärka samarbetet mellan 
skolan och fritidshemmet.  

Tabell 4.3 Att skapa en god lärandemiljö 

 

Av skattningen framgår det att personalen upplever att de medvetet strävar efter 
att skapa en god lärandemiljö på skolan såväl kunskapsmässigt som socialt. 
Skattningen indikerar att det finns mer arbete kvar att göra kring hur skolan ska 
uppnå kriteriet om att skapa en god lärandemiljö.  
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En synpunkt som lyfts fram av en av fritidspedagogerna är att mycket fokus 
läggs på lärande i skolan och efterlyser att projektets innehåll också relateras till 
de mål för verksamheten som fritidshemmet har.  

Syftet med projektet är skrivet mer utifrån ett skollärandeperspektiv. Vi på Fritids 
saknar det sociala perspektivet. Svårt att hitta syftet för vår verksamhet, så att det 
gynnar alla barn. (Fp) 

4.2.1 Sammanfattande kommentar 

Det framgår av utsagorna att det varit tekniska problem i inledningsskedet, och 
att arbetet med att hitta lämpliga appar i appstore är mycket tidskrävande. 
Fritidspedagogerna uppger att de saknar dokumenterade mål för iPadens 
användning och ger uttryck för att projektet främst sätter skolans verksamhet i 
fokus. En rekommendation är att projektet bidrar till en diskussion om relationen 
mellan skola och fritidshemmet. Skattningen av lärandemiljön visar att 
personalen på skolan upplever att de kommit en bit med arbetet, men att det 
också finns de som menar att arbetet med att skapa goda lärandemiljöer kan 
utvecklas. Den skattning (tabell 4.2) som gjorts gällande kollegiala samtal och 
återkommande pedagogiska diskussioner visar att verksamheten kan utvecklas 
på den punkten. En rekommendation är att styrgruppen inom projektet försöker 
bidra till att skapa digitala arenor och fysiska mötesplatser som möjliggör ett 
fördjupat pedagogiskt samtal inom kollegiet och ev. ställer mer explicita krav på 
att kollegiala samtal skall genomföras inom respektive arbetslag som en del av 
den vardagliga pedagogiska praktiken.  

4.3 Fortbildning  

Pedagogerna beskriver att de har olika erfarenheter av att använda den de 
digitala lärverktyg som är tänkta att användas i projektet. Lärarna på låg- och 
mellanstadiet var innan projektets början bekanta med den nya tekniken, 
eftersom de hade lånat iPads i ett och ett halvt år. Fritidspedagogerna saknade 
denna erfarenhet och involverades i projektet efter lärarna. Några av lärarna 
hade varit på workshop, andra konferenser och föreläsningar. Några av 



15 

 

pedagogerna skulle börja på en SET-utbildning6. Alla pedagogerna hade varit 
med om en kick off-träff i början av januari 2013. 

Studiebesök uppmuntras om pedagogerna själva kan finna ett bra ställe. (P) 

Nu har vi börjat få hjälp med den nya tekniken och vilka appar som har ett 
pedagogiskt värde på Fritids. (Fp) 

Det skulle vara bra om alla pedagoger fick samma information samtidigt. Det är 
svårt att komma tillbaka till gruppen och berätta om det. (P, Fp) 

I självskattningen fanns inga påståenden som direkt knöt an till 
fortbildningsaspekter, men när personalgruppen diskuterade skattningens 
resultat kom de med synpunkter om att både barn och personal behöver 
utveckla sina färdigheter i att använda iPads. En av grupperna lyfte också 
fram att ett mer kritiskt förhållningssätt behöver antas i förhållande till 
vilka applikationer som används på lärplattorna. En av pedagogerna 
uttryckte följande:  

Lärare och elever måste vara klara med vad målet med appen är – vad ska 
läras.  

4.3.1 Sammanfattande kommentar 

Samtliga av de intervjuade pedagogerna önskar de fått mer kompetensutveckling 
och fortbildning kring de digitala lärverktygen som används inom projektet. I de 
gruppdiskussioner som förts mot bakgrund av självskattningen framkommer 
synpunkter som kan tolkas som att ett mer kritiskt förhållningssätt i förhållande 
till vilka applikationer som introduceras för dem efterlyses.  En sammanfattande 
reflektion är att den vidare fortbildningen bör ha inslag av det mer 
instrumentella hanterandet av tekniken, men framförallt knyta den rent tekniska 
hanteringen av de digitala lärverktygen till det pedagogiska och didaktiska 
arbetat. En grundläggande utgångspunkt kan vara att knyta användandet av olika 
typer av applikationer till didaktikens grundfrågor: vad, hur och varför.  

 

                                                 

6 SET står för Social och Emotionell Träning och är en modell som i Sverige utvecklats av Med Dr Birgitta 
Kimber (www.birgittakimber.se)  
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4.4 Inkluderande pedagogik  

Den specialpedagogiska verksamheten på skolan är under uppbyggnad, eftersom 
en ny specialpedagog är anställd. Denne utgår från ett inkluderande synsätt och 
arbetar i inledningsskedet med kartläggning och åtgärdsprogram. Under ht 12 
genomfördes aktiviteter med personalgruppen (3st grupper à 4 deltagare) som 
syftade till att diskutera begreppet inkludering i relation till implementeringen av 
digitala lärverktyg i skolans pedagogiska praktik, vilket resulterade i följande 
tabell:  
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Tabell 4.4  

 

I tabellen visar deltagarna på komplexiteten i begreppet inkludering. I tabellens 
respektive fält belyses vad den i diskussionen deltagande personalen menar att 
inkluderingsbegreppet innehåller samt vad som underlättar respektive försvårar 
arbetet för en mer inkluderande pedagogik. En rekommendation är att inom 
skolan och fritidshemmet fortsätta diskutera begreppet med stöd av ytterligare 
fortbildning.  
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Tabell 4.5 Kartläggning och utredning  

 

Hjälper inte varje enskild individ utan ger råd och tips till pedagogerna. Vissa 
barn skulle behöva sitta en-till-en. Önskvärt hade varit om det hade funnits både 
en speciallärare och en specialpedagog. (P) 

Den nya specialpedagogen plockar inte ut några elever. Hon gör ett superbra jobb, 
skolar in oss på att skriva åtgärdsprogram. (P) 

Vi har inte riktigt haft det innan på Fritids. Men den nya specialpedagogen är mer 
inne hos oss nu. Vi har fått en extra resurs. (Fp) 

Tabell 4.6Rutiner för stöd 

 

Den skattning som gjorts av hur pass väl rutinerna för hur särskilt stöd 
skall ges på skolan indikerar på ett tydligt sätt att dessa rutiner 
behöver klargöras och kommuniceras till all personal på skolan. Det är 
anmärkningsvärt att fem av sammanlagt 13 svarande skattar kriteriet 
på de två första svarsalternativen.  
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Tabell 4.7 Att ge det stöd som behövs 

 

I tabellen synliggörs det att kriteriet behöver bearbetas ytterligare på skolan.  I 
intervjuerna som genomfördes under våren uttalar flera av pedagogerna dock att 
den nyanställda specialpedagogen påbörjat ett utvecklingsarbete kring hur 
skolan möter alla elever. Det bör också betonas att en av grupperna som 
diskuterat resultaten av skattningen uttrycker att:  

Vår grundtanke är att egentligen behöver alla elever stöd. Elever på olika nivåer 
måste få möjlighet att utvecklas utifrån var de befinner sig. Ett spektra.  

Elevdemokrati 

Ett viktigt område i Lgr 11(Skolverket, 2011) är elevdemokrati och 
elevernas delaktighet betonas. I svaren antyds att inledningsvis i projektet 
har lärarna fått styra över planering och användandet av de digitala 
lärverktygen och eleverna har inte haft så stort inflytande.  

Jag tror i förlängningen. Nu i början är det jag som bestämmer ramarna för 
aktiviteten med iPad, men hoppas att barnen blir mer delaktiga i projektet ju 
längre vi kommer. (P) 

Inte med detta projekt. Men vi jobbar på det. iPaden måste vara ett synligt inslag 
och ligga framme. Det måste bli en naturlig aktivitet. (Fp) 

De synpunkter som framkom i intervjun bekräftas även i självskattningen, 
där personalen menar att arbetet med elevinflytande kan utvecklas. 

 

 



20 

 

Tabell 4.8 Elevinflytande  

 

I diskussionerna som dokumenterats utifrån personalens genomgång 
av resultatet från självskattningen lyfter en av grupperna fram att 
bättre rutiner för elevinflytande behöver utvecklas både i skolan och 
på fritidshemmet.  

Värdegrund 

Jag kan inte säga någon skillnad. Värdegrunden finns i huvudet hela tiden. (P) 

Hoppas öppna fler diskussioner om att alla barn har rätt att vara i klassrummet. 
(Sp) 

Inte tänkt på det innan. Men jag kan tänka mig att samarbetet blir bättre, eftersom 
de får sitta två och två och lära känna varandras styrkor och svagheter. (P) 

Genus 

Flickorna tycker det är lika roligt som pojkarna. Vi har det styrt. Alla får samma 
chans. (P) 

De lär av varandra. (P) 

Jag kan inte se någon skillnad. (P) 

 

4.4.1 Sammanfattande kommentar  

Pedagogerna framhåller att elevdemokrati, värdegrund och genus finns i deras 
tankar hela tiden. Svaren antyder dock att pedagogerna initialt har fått styra över 
implementeringen av de digitala lärverktygen.  



21 

 

Det framstår i skattningen (tabell 4.6) att det finns en stor diskrepans i hur 
personalen på skolan uppfattar att rutiner för särskilt stöd finns. En 
rekommendation, utifrån att projektet har en explicit uttalad målsättning om att 
utveckla inkluderande praktiker, är att med olika fortbildningsinsatser och 
diskussioner fördjupa kompetensen kring rutiner och arbetsformer för stöd till 
elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. I de diskussioner som förts kring 
vad inkludering är, vad som underlättar och vad som försvårar inkludering 
framträder en komplex bild och det är centralt för projektets målsättning av 
personalen fortsätter att diskutera och reflektera kring vad inkluderande 
praktiker kan innebära i de kontexter som de verkar. Det förändringsarbete som 
specialpedagogen påbörjat, med utvecklade former för hur det särskilda stödet 
ges, är något som bör utvecklas ytterligare och specialpedagogen bör ges 
möjlighet att utveckla sitt förändringsarbete ytterligare. 

4.5 Betydelsen av att använda digitala lärverktyg 

På organisation- grupp och individnivå uttrycks en optimism, gällande implementering av 
digitala lärverktyg och de pedagogiska möjligheter som det för med sig, bland flertalet av de 
som intervjuats. En grupp som uttrycker att de inte fått samma möjligheter som övriga är 
fritidshemmets personal.  

Organisationen 

Det har uppstått betydligt fler pedagogiska diskussioner än tidigare samt blivit 
bättre sammanhållning. (P) 

Positivt. Rektorn är drivande. Fantastiskt för en sådan liten skola att få så mycket 
pengar. (P) 

Vi har fått något gemensamt. Projektet ger ett sammanhang för hela 
organisationen. (Sp) 

Inte för oss. (Fp)  

Gruppen 

Stärker gruppen. (P) 

Det har även betytt ökat utbyte mellan lärarna inom och utanför skolan. (P) 

Glädjen att vi fick vara med. (Fp) 
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Individen 

Alla barn får samma möjlighet oavsett bakgrund. Det är skolans uppgift att ge 
alla barn lika möjlighet till lärande. Eftersom alla barn inte har samma sociala 
förutsättningar är det viktigt att erbjuda möjligheter att tillägna sig digital 
kompetens i skolan. 

Tabell 4.9 Att söka ämnesrelaterade faktakunskaper 

 

Tabellen visar att flera av pedagogerna skattar detta kriterium mycket lågt, men 
det är viktigt att poängtera att skattningen gjordes under ht 12 och att 
pedagogerna i intervjuerna som genomfördes vt 13 ger uttryck för en mer positiv 
syn på hur de digitala lärverktygen används.  

Tabell 4.10 Användet av digitala lärverktyg  

 

Skattningen påvisar att en majoritet av pedagogerna upplever att de är på 
god väg med användandet av t.ex verktyg i ordbehandlingsprogram samt 
hur de använder bilder, grafik och digitala bilder.  
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I intervjuerna framkom det att pedagogerna sett flera positiva aspekter av 
användandet av digitala lärverktyg.  

För vissa barn en aha-upplevelse – en kick. (P) 

Det är aldrig någon som gör sina arbetsuppgifter så snabbt om de vet att de får ta 
fram sina paddor. Det är dock svårt att behålla uthålligheten hos barnen när det 
gäller färdighetsträning. När de får skapa något själva kan de sitta hur länge som 
helst. (P) 

Några av pedagogerna tryckte särskilt på samspelet och kommunikationen 
mellan barnen:  

Det är fascinerande att se barnens samspel och kommunikation vid iPaden .(P) 

Samarbetet är viktigt. (P) 

Ipaden öppnar enorma möjligheter för att öka elevernas samarbete och motivation 
– vilket ger eleverna självförtroende och lust att lära. (P) 

När barnen sitter två och två sker det ett samspel. De datorkunniga eleverna stöttar 
de mindre datorkunniga. De hjälper och kommunicerar med varandra. ”Jag ska 
visa dig”. De utbyter tankar, åsikter och frågor. (P) 

Minskar motoriska svårigheter. (P) 

iPaden är enklare att hantera för barnen än en dator. (P) 

Någon pedagog väckte också kritiska tankar mot att undervisningen blir 
alltför teknikfokuserad:  

Barn är på olika nivåer. En del barn är inte intresserade av tekniken. De vill leka 
istället. Det får inte bli iPad i allt vad skolan gör. (Fp) 

4.5.1 Sammanfattande kommentar  

Mot bakgrund av den självskattning med efterföljande diskussioner som 
genomförts och intervjuerna framträder en positiv inställning till implementering 
av digitala lärverktyg av den pedagogiska praktiken. På organisations- grupp- 
och individnivå lyfts många positiva aspekter av projektet fram. En viktig 
utgångspunkt för det framtida arbetet blir hur projektet i större utsträckning kan 
involvera all personal i skolan och på fritidshemmet.   
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5 KONKLUSION 

Delrapporten utgår från pedagogernas professionella förmågor och kunskaper 
samt deras upplevelser av digitala lärverktyg i ett inledningsskede av projektet. 
Samtliga pedagoger beskrev i intervjueran iPaden som ett pedagogiskt verktyg 
och redskap och ser den som ett ytterligare komplement till övriga pedagogiska 
hjälpmedel. Detta med oanade möjligheter. Några pedagoger betonade dock att 
iPaden inte fick ta över all undervisning, utan att penna och papper behövdes 
alltjämt i undervisningen – men även ny teknik.  

Alla pedagoger rapporterade om större lust och motivation i elevernas 
skolarbete. En pedagog lyfte dock fram att det under färdighetsträningen på 
iPaden var svårt att bibehålla elevernas uthållighet. Flera av pedagogerna har 
inledningvis i projektet uttryckt fascination över barnens samspel och 
kommunikation vid använde av t.ex. iPaden. När de sitter två och två sker ett 
samspel, de lär av varandra och med varandra. De kan även få stöttning av andra 
barn som är mer datorkunniga. Barnen kan få förståelse av varandras olikheter, 
och de kan ändra insikter om den andre. Pedagogerna betonade även 
hanterbarheten med iPaden. Den var lätt att använda jämfört med en dator. 
Några pedagoger betonade rättviseaspekten, d.v.s. att alla elever ska ha samma 
möjligheter oavsett bakgrund. Under själva aktiviteten med iPaden ansåg 
pedagogerna att de behövde vara närvarande och bestämma ramarna för 
verksamheten. 

De hinder som beskrevs av pedagogerna handlade om tekniska svårigheter, 
tidsbrist och kompetensutveckling. Fritidspedagogerna upplevde att de saknade 
dokumenterade mål för användandet av iPaden. Mer grundläggande kompetens 
är önskad, och hur denna kan användas på Fritids så att den gynnar alla elever. 
Fritidspedagogerna ville att iPaden skulle bli en naturlig del och inte bara en ny 
aktivitet. Om iPaden skulle bli en naturlig del av verksamheten måste det finnas 
ett klart och pedagogiskt syfte om hur den ska brukas. 

Många av pedagogerna upplevde tiden som en bristvara och att de hade tekniken 
emot sig. Detta medförde att det var lätt att tappa motivationen. En annan 
didaktisk konsekvens var att inte alla pedagoger hade fått någon utbildning och 
information om iPaden. Det innebar att de pedagoger som redan kommit i 
kontakt med tekniken hade ett försprång och hade hunnit längre än de som 
startade från scratch. Det framkom i intervjuerna att pedagogernas egen 
kompetens är avgörande hur benägen man är att använda iPaden tillsammans 
med eleverna. Det efterfrågades möjligheter till erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling. Adekvat utbildning är en viktig faktor för en lyckad 
implementering av iPad i undervisningen. 
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Den specialpedagogiska verksamheten håller på att byggas upp av en nyanställd 
specialpedagog. Denne arbetar bl.a. med åtgärdsprogram, kartläggning och tips 
till pedagogerna och arbetar utifrån ett inkluderande synsätt. Somliga pedagoger 
betonade att eleverna ibland skulle behöva sitta en-till-en. 

Någon förändring av undervisningen och klassrummen hade inte skett i samband 
med införandet av iPaden, men tanken finns där. Elevdemokratin och 
värdegrunden är något som finns med i pedagogernas tankar hela tiden. Detta 
hade dock inte förändrats vid införandet av iPaden. Pedagogerna hoppades att 
fler diskussioner skulle uppstå kring värdegrunden och att elevernas delaktighet 
i projektet skulle ökas. Det är skolans uppgift att ge alla barn lika möjligheter till 
lärande. 

Om projektet kan leda till resultatutveckling återstår att se, och speciellt 
intressant blir det när och om projektet leder fram till tydligt formulerade 
arbetssätt. Mycket arbete återstår givetvis. Furutorpskolan har endast börjat en 
väg mot en skola, där iPaden är en naturlig del av verksamheten. Det är upp till 
var och en att hitta vägar för att utnyttja iPadens hela potential. Vi ser fram emot 
en mycket utmanande och utvecklande tid, där nya användningsområden dyker 
upp succesivt. Projektet tar ännu ett steg närmre den digitala omvärlden.  

5.1 Normer i projektet       

I denna delrapport har det växt fram en bild av sju pedagogers uppfattningar om 
vilja/värde, kunskap/kognition och möjlighet/hinder. Ur ett normperspektiv har 
vi kunnat se att det finns olika viljor och uppfattningar om hur pedagogerna ska 
ta sig an detta uppdrag. De intervjuade pedagogerna hade en vilja att utveckla 
den nya tekniken. Viljan är en drivande kraft som bygger på individens motiv 
och värderingar (Hydén, 2002). Det som driver pedagogerna kan beskrivas som 
en medvetenhet hos dem om att deras roll är viktig. Det är värdefullt att 
poängtera att den nya tekniken inte på något sätt är tänkt att ersätta 
pedagogernas funktion; snarare är förhållandet det omvända. Pedagogernas roll 
som handledare och vägvisare blir central och avgörande när eleverna får 
tillgång till alla de möjligheter som tekniken erbjuder. Fritidspedagogerna anser 
dock att de saknade tydliga mål med projektet, och vad detta skulle kunna leda 
till, så att det blev en naturlig aktivitet på fritids. De önskade en tydligare 
målsättning från styrgruppens sida. Flera pedagoger betonade rättviseaspekten: 
att alla elever får samma chans till den nya tekniken, oavsett socioekonomisk 
bakgrund. Det fanns även en viljeinriktning hos pedagogerna att eleverna bättre 
ska nå kunskapsmålen. Sammanfattningsvis framträder bilder av vilja och 
värden som en övertygelse hos flertalet pedagoger om att detta projekt har stor 
betydelse för kommunens barn och ungdomar i deras utbildning. 
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Kunskapsaspekten i projektet har under den första terminen i huvudsak 
fokuserat på att pedagogerna skulle bli bekanta med den nya tekniken. Flertalet 
av pedagogerna menar att de har goda datorkunskaper, men det finns skillnader 
dem emellan hur de ser på möjligheterna att använd digitala lärverktyg i 
undervisningen. Det har inneburit ett merarbete från pedagogernas sida, det har 
tagit tid att förbereda sig och använda den nya tekniken. De flesta pedagoger har 
arbetat hemifrån, och de betonade att tiden var en stor bristvara. De viktigaste 
faktorerna för en lyckad implementering av ny teknik i undervisning är att 
pedagogerna får en adekvat utbildning, vilket även efterfrågades av 
pedagogerna.  

Systemvillkoren både möjliggör och begränsar de handlingar som pedagogerna 
önskar uppnå. De är dock överens om att det finns hinder för att utveckla 
tekniken. Det har inte framgått av intervjuerna hur pedagogerna ska ta sig förbi 
hindren. Ett hinder som de upplevde var att tekniken inledningsvis inte hade 
fungerat. Pedagogerna kände sig frustrerade, och då var det lätt att tappa 
motivationen. För den fortsatta utvecklingen efterfrågades möjligheter till 
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. En fråga om är relevant att ställa är, 
om pedagogerna har fått de rätta förutsättningarna (tid, kompetensutveckling 
etc.) för att arbeta med den nya tekniken. Det borde även ges tid till hur man kan 
utveckla undervisningen samt en återkommande dialog mellan fritids-
pedagogerna och styrgruppen om målen för projektet.          

                                                                                                   

5.2 Några särskilda punkter att beakta i det vidare arbetet 

• Att inom projektet säkerställa att det finns en gemensam digital plattform 
där samtliga medarbetare kan ta del av den information som ges. I 
underlaget utgör den personal som är knuten till fritidshemsverksamheten 
en grupp som verkar ha förbigåtts informationsmässigt.  

• Att styrgruppen försöker bidra till att skapa digitala arenor och fysiska 
mötesplatser som möjliggör ett fördjupat pedagogiskt samtal inom 
kollegiet och ev. ställer mer explicita krav på att kollegiala samtal skall 
genomföras inom respektive arbetslag som en del av den vardagliga 
pedagogiska praktiken.  

• Att den vidare fortbildningen bör ha inslag av det mer instrumentella 
hanterandet av tekniken, men framförallt knyta den rent tekniska 
hanteringen av de digitala lärverktygen till det pedagogiska och didaktiska 
arbetat. En grundläggande utgångspunkt kan vara att relatera användandet 
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av olika typer av applikationer till didaktikens grundfrågor: vad, hur och 
varför.  

• Att inom projektet fortsätta att diskutera och reflektera kring vad 
inkluderande praktiker kan innebära i de kontexter som personalen verkar 
i. Det förändringsarbete som specialpedagogen påbörjat, med utvecklade 
former för hur det särskilda stödet ges, är något som bör utvecklas 
ytterligare och specialpedagogen bör ges möjlighet att utveckla sitt 
förändringsarbete ytterligare. 
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     Bilaga  

Bakgrund:  

Utbildning? 

Antal år i yrket:  

Hur länge har du jobbat på skolan? 

Vilken/Vilka klasser undervisar du i? 

Hur har du informerats och introducerats till projektet?  

Lärande:  

Har du förändrat ditt sätt planera, genomföra och utvärdera undervinsingen som 
en konsekvens av att du använder iPaden?  

Har ni anpassat klassrummen och förändrat pedagogiken som en konsekvens av 
att ni börjat arbeta med projektet?  

Vilka aktiviteter har genomförts för Er i personalgruppen för att utveckla det 
kollegiala samarbetet?  

- Studiebesök? 
- Konferenser? 
- Studiedagar? 
- Föreläsningar? 

Har ni tagit del av andra skolors erfarenheter? På vilket sätt? 

IKT:  

Vilken utbildning har du fått för att hantera den teknik som ni arbetar med? 

Har användandet av iPaden bidragit till förändring i ditt sätt att undervisa?  

Vad har iPaden betytt för: 

- Organisationen 

- Gruppen 
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- Individen 

Specialpedagogik:  

Hur är det specialpedagogiska stödet utformat?   

Märker Ni någon förändring i hur ni arbetar med:  

- elevdemokrati? 

- värdegrund?  

- genus?  


