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Skolverket 2013

• Tillgången till datorer har ökat kraftigt sedan 
2008 

• Inte mycket mer användning

• Många lärare upplever stora brister i it-stödet
och utrustningen

• Stort behov av kompetensutveckling hos både
lärare och rektorer



Antal elever/dator

Grundskola Gymnasieskola

Kommunal Friskola Kommunal Friskola

2012 3,1 2,4 1,3 1,3

2008 6,0 4,5 2,5 1,6

Skolverket 2013: “It-användning I skolan”



Andel av skolor datorer/plattor nyare än 3 år

Grundskola Gymnasieskola

Kommunal Friskola Kommunal Friskola

Alla eller

nästan alla

34 (%) 41 48 57

Ungefär tre

fjärdedelar

19 20 27 20

Ungefär hälften 20 18 12 14

Ungefär en

fjärdedel

13 12 8 6

Ingen eller

nästan ingen

14 6 3 2

Skolverket. 137 skolor åk 4-6, 1441 elever åk 7-g3



På hur många av lektionerna eleverna använder
dator, utifrån olika ämnen? Andel (%) elever

Alla eller

nästan alla

De flesta Ca hälften Några få Inga eller nästan

inga

Åk 7-9 Gy Åk 7-

9

Gy Åk 7-9 Gy Åk 7-

9

Gy Åk 7-9 gy

Svenska 12 22 17 23 17 21 33 22 21 11

SO 11 23 20 19 15 17 29 17 24 18

Engelska 11 18 10 16 11 19 29 24 39 21

NO och

teknik

7 11 11 13 16 12 24 18 40 35

Matematik 3 3 4 3 3 3 17 12 73 77



“över 280 kommuner med 
inledda eller
planerade satsningar på
egen dator för varje elev i
någon av sina skolor” 
(DiU)

= En stor ekonomisk
satsning som gett vadå
som resultat?



Från dator till pedagogik till effektivitet

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Fas 5

Skaffa datorer Teknisk 
lärarutbildning
typ PIM
IT-pedagoger

Prövande 
undervisning
”Lärutvecklare”

Organiserad 
pedagogisk 
utveckling. 
Samarbete

Etablerade och 
testade metoder
Lärarna sysslar med 
undervisning

Innovation Produktion Kvalitetssäkrad
produktion



Några trender i tiden (inte alltid i Sverige)

1. Ökat utbud av it-verktyg för skolbruk

2. Verktygen integrerar ofta flera delar av
lärprocessen

3. Standarder och interoperabilitet

4. Flytta fokus från läraren till processer -
”avprivatisera” undervisningen

5. Individualisering – arbetssätt och läromedel

6. Mobil teknik, koppling analog-digital – IoT, 3D-
print (arbeta direkt med data)



Skolverkets nationella it-strategi/er
(att presenteras våren 2016)

1. Förutsättningar för likvärdig it-tillgång

2. Kompetensutvecklingsinsatser för lärare, annan 
skolpersonal och skolledare 

3. Utnyttja digitaliseringens möjligheter i undervisning

4. Utnyttja digitaliseringens möjligheter i administration

5. Digitala prov

6. Stödstrukturer för skolor och huvudmän

7. Forskning

8. Uppföljning

9. Styrdokumentsförändringar



Trender i skolans arbete

• Återkoppling

• Formativ bedömning

• Elever bedömer sig själva och andra

• Kollegialt lärande

-- mycket baserat på forskning, inte minst
Hatties metastudie “Visible learning”.

-- it-stöd också för dessa verksamheter



Trender i skolans it-användning
(delvis spaning, delvis statistik)

På gång

1. Molntjänster, gärna i paket
som integrerar många
verktyg

2. “Plattor”

3. Ökat antal digitala verktyg

4. Ljud, bild och video

5. Quizzar

6. Digitala prov

7. Presentationer

Saknas ännu

1. It-infrastruktur
(interoperabilitet)

2. Skolperspektiv -
processanalys



Hur kan vi studera effekterna av

digitala läromedel?

digital teknik i skolan?



Läromedel utvecklas till it-stöd för hela
verksamheter

• “Skrivningsverktyg” innehåller stöd för
administration, samarbete kollegialt lärande, 
rapportering, statistik, formativ bedömning…

• Digitala läromedel innehåller information 
(“lärobok”), multimedia, tester, 
kommunikation, verktyg för formativ
bedömning, arkiv, automatisk rättning…

• “Plattformar” kopplar ihop många verktyg



Vilka effekter?

Effekter:
1. Elevers resultat (betyg, np; it-kunskaper, andra kunskaper genom

it-användning)
Orsaker:
2. Effektiv pedagogik (hur vet jag att elevernas resultat beror på

pedagogiken?)
Förutsättningar/resursutnyttjande:
3. Utnyttjande av lärarnas kompetens och tid (“Bättre om de ägnar

sig mer åt undervisning och mindre åt it och administration”)
4. Utnyttjande av it-resursen (utnyttjas de verktyg som finns på bästa

sätt?)
5. Effektiva processer (stödjer it hela verksamheten?)



1&2. Elever och pedagogik: Bättre resultat bara
om man har en bra metod

77 %
80 % 78 %

48 %

72 %

59 %

45 %

58 %

50 %

Boys Girls Boys & Girls

NP åk 3, svenska och matte

iWTR Traditional ICT

Sollentuna 2013, 502 elever (hela kommunen)



Minskad spridning

NP åk 3

SV & MA

Medel Min Max

iWTR 14.6 9 15

Traditionell 14.1 7 15

“ICT”-metoden 13.6 5 15

Antal godkända delprov (max=15)



Vad beror skillnaderna på?

Tekniken:
• Lättare skriva med tangentbord *
----
Pedagogiken:
• Social interaktion på webben – texterna skrivs på riktigt, för verkliga

läsare, diskuteras och förbättras
• Formativ bedömning & självreflektion
----
Skolhuvudmannen:
• Metoden baserad på forskning
• Metoden systematiskt testad, först i liten skala (2+2 klasser, 2010-11)
• Uthållig kommunal satsning på lärarutbildning i metoden (2011-13)

* Inte avgörande eftersom även den “spontana” metoden använder samma teknik



3. Resursutnyttjande; lärarnas tid

Skoldator: 2000 kr per elev per år

Skola med 500 elever = 1 mkr per år > 1,5 lärartjänster*

Total ägandekostnad (3-5 ggr inköpspriset) -- 8.000kr/år

500 elever 4 mkr/år 6 lärartjänster

* Genomsnittlig lärarlön: 31,823 kr/mån (2015)



4. Processer – undervisning, administration 
uppföljning tillsammans

En vanlig skolprocess: Prov

1. Förberedelse

2. Genomförande

3. Rättning/bedömning

4. Rapportering & återkoppling



“Skrivningsprogram” har integrerat stöd för alla steg
och dessutom för utveckling av processen

1. Förberedelse
2. Genomförande
3. Rättning/bedömning
4. Rapportering & återkoppling

Kollegialt lärande:
• Samarbete mellan lärare vid 

provkonstruktion
• Kollegialt lärande genom

gemensam bedömning
• Formativ bedömning
Elevers självbedömning
• Automaträttade tester för elever
Rättvisa
• Anonymisering
Administration
• Provbank
• Statistik
• Arkiv



…men oftast jobbar man så här

1. Förberedelse

1. Genomförande

2. Rättning/bedömning

3. Rapportering & 
återkoppling

1. Enskilt system, 
kommunalt system,

2. Provsystem

3. Privat system 

4. Kommunalt system

(hela tiden enskilt arbete)



Processer, infrastruktur

Informations-
infrastruktur

Förberedelse

Genom-
förande

Rättning, bedömning

Rapport,
Åter-
koppling



Vilka effekter kan studeras, och hur?
Pedagogik
1. Elevers resultat

2. Effektiv pedagogik

Arbetsorganisation
3. Utnyttjande av lärarnas

kompetens och tid (“Bättre
om de ägnar sig mer åt
undervisning och mindre åt it 
och administration”)

4. Utnyttjande av it-resursen
(utnyttjas de verktyg som finns
på bästa sätt?)

5. Effektiva processer (stödjer it 
hela verksamheten?)

1. Delvis med provresultat men 
många resultat måste bedömas.

2. Benchmarking, särskilt för sådant
som inte mäts i prov

3. Delvis kvantitativt (arbetstid), 
delvis kvalitativt (arbetsinnehåll)

4. Processanalys

5. it-infrastruktur



Summering

Pedagogiska förbättringar kan bara delvis mätas

-- Bättre uppskattningar av måluppfyllelse
efterlyses och it kan bidra.

Processförbättringar som baseras på kollegial
samverkan, standarder och effektivt
resursutnyttjande är nödvändiga för att uppnå
vinster som den enskilde läraren inte kan uppnå

-- Processanalys efterlyses


