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ABSTRACT
Information technology (IT) is a current development area in preschool and school, and in 
within the teacher training. This article presents a study of local school project in a Swedish 
context, with the aim to stimulate and develop teacher´s information technology compe-
tence as a resource in teaching practice. These projects have been implemented in collabora- 
tion with a university and teacher training. The aim of the study is to create knowledge 
about the relationship between the conditions that higher education and academic practice 
make possible (in this case IT and scientific competence), and the professional practice 
the student teacher participates in and relates to. Two types of projects are identified; the 
strategic project and the practice related project. The study shows that the project has given 
the teacher possibility and mandate to develop and study technology resources in teaching 
practice and in activities related to teaching. The effects are however local without formal 
evaluation and dissemination. Academic practice as resource for planning, implementing, 
analyzing or documentation is missing. Proposed teachers have not been involved in local 
projects during their school placed practice. Those obstacles average teacher´s professional 
practice and academic practice in connection with school development need to be discussed 
and studied furthermore.
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INLEDNING 
Mellan åren 2006-2010 finansierade KK-stiftelsen en nationell satsning med syftet 
att stimulera IT i lärarutbildning och läraryrke. Ett av de lärosäten som deltog i 
denna satsning var Högskolan i Skövde genom projektet KompLIT. Inom ramen 
för detta projekt1 initierades en möjlighet för närregionens förskolor och skolor att 
genomföra så kallade skolprojekt. Dessa skolprojekt skulle med fokus på IT stödja 
lokal verksamhetsutveckling och kompetens hos lärare, möjliggöra för studenter i 
lärarutbildningen att medverka i förskolans eller skolans utvecklingsarbete samt 
stimulera verksamhetsanknytningen inom den högskoleförlagda delen av lärarut-

bildningen. Skolprojekten skulle därmed stärka samverkan mellan yrkespraktik 
och utbildningspraktik2, och på det sättet skapa nya möjligheter till utveckling av 
såväl lärarutbildning som förskola och skola, med IT som huvudsakligt tema. Via 
lärosätet erbjöds teknisk support, handledning eller utbildning med utgångspunkt 
i det lokala skolprojektets mål och karaktär. 

Den akademiska yrkesutbildningens samverkan med yrkets praktik är given. Den 
ska förhålla sig till praktikgrundad, beprövad erfarenhet och till vetenskaplig kun-
skap. Förskolans och skolans vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, den 
i praktiken prövade, kommunicerade och förankrade kunskapen utgör därmed ett 
innehållsligt perspektiv. Den högskoleförlagda utbildningspraktiken har även en 
direkt relation till forskning och vetenskapligt förhållningssätt med utgångspunkt 
i lärares uppdrag och kompetens. Det finns således beröringspunkter mellan lärares 
uppdrag och vardagliga arbete, förskolans och skolans systematiska kvalitets- 
arbete, forskning inom det utbildningsvetenskapliga området och lärarutbildning-
ens kvalitet och kvalitetsarbete. Den studie som artikeln bygger på syftar till att 
skapa kunskap om de förutsättningar som den akademiska yrkesutbildningen ger 
(i detta fall IT-relaterad kompetens och vetenskaplig kompetens) och den yrkes-
praktik den blivande läraren deltar i.3 Målet med studien är att identifiera kritiska 
aspekter och möjligheter i lärarutbildningens båda praktiker. Studien har genom-
förts under huvudprojektets avslutande år. Den har finansierats av Högskolan. 
I föreliggande artikel avser jag att presentera och diskutera delar av studiens 
resultat. De områden som jag fokuserar är dels skolprojektens motiv, karaktär 
och effekter samt relationen mellan yrkespraktik och utbildningspraktik. Dessa 
områden ringar dels in målet med att möjliggöra lokala skolprojekt som en as-
pekt på verksamhetsutveckling, dels målet att stärka studentens möjlighet till 
praktikgrundad kompetens både avseende undervisning med stöd av IT och verk-
samhetsutveckling. Det empiriska materialet, studiens data, består av intervjuer 
med skolprojektens projektledare4 samt de texter om respektive skolprojekt som 
producerats offentligt eller internt. 

I artikeln används begreppet IT som samlingsbegrepp för digitala lärresurser och 
dess användningsområden i undervisning. IT är därmed inte enbart knutet till en 
teknik, utan till det innehåll och de arbetsformer som tekniken möjliggör och alla 
typer av konsekvenser för undervisningsprocessen. Analysen avser inte att vär-
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dera hur IT förstås och hanteras i förskolans och skolans praktik. Däremot visar 
studien vilka områden som prioriteras i skolprojekteten. Studien omfattar både 
förskolor och skolor. Uttrycket undervisning används konsekvent, däremot varieras 
benämningen barn respektive elev beroende på kontext. De möjligheter som ut-
bildningen erbjuder lärarstudenten studeras genom skolprojekten, det innebär att 
studenten har en perifer roll i studiens datainsamling. Istället för att fokusera 
studentens erfarenhet, riktas studiens intresse mot hur skolprojektens huvudaktörer 
beskriver relationen till utbildningen och till lärarstudenten.

PROBLEMOMRÅDET
I detta avsnitt presenteras problemområdet genom utredningar, utvärderingar och 
studier som anknyter till IT och till verksamhetsutveckling i förskola, skola och 
lärarutbildning. Inledningsvis behandlas lärares kompetens och lärarutbildning 
främst med fokus på IT, därefter verksamhetsutveckling. 

IT i förskola, skola och lärarutbildning 
IT är både ett verktyg och ett fenomen i tiden som kräver olika former av kom-
petens (t.ex. European Commission, 2010; UNESCO, 2002). Tekniken förändrar 
undervisningens möjliga innehåll. Den förändrar även villkor och möjligheter för 
lärandeprocessen. Lärares kunskap och förhållningssätt har givetvis betydelse för 
hur verksamheten i förskola och skola möter och hanterar förändrade villkor. 
Lärarutbildningen har att förhålla sig till den statliga styrningen. I betänkandet 
inför den lärarutbildning som trädde i kraft 2001 (SOU 1999:63), utrycks att ”sam-
hällets främsta utbildningsuppgift blir att utveckla individer som har vilja och 
förmåga att hantera information, söka kunskap och lösa problem” (s. 49). Vidare 
beskrivs hur klassrummet och undervisningen förändras genom ”nya rumsligt 
oberoende medier” (s. 53), hur urvalet av innehåll blir en fråga för både lärare och 
elever när inte längre läroboken utgör ensamt innehåll och hur lärprocesser kan 
organiseras mer flexibelt. I utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:108) 
framhålls betydelsen av lärarens unika kunskap och utbildningens uppdrag att 
skapa förutsättningar för relevant kompetens och tydlig yrkesidentitet. Utredningen 
föreslår ”IT som utbildningsresurs” (s. 192 ff.) som ett av fyra perspektiv. Detta 
kan ses som ett förtydligande och en skärpning av kraven i lärarutbildningen. Å 
andra sidan har examensmålen inte förstärkts, vilket är en kritik som bland annat 
framförs av Skolverket (Szekeley, 2009). Det ställs således inte tydligt uttalade 
krav på den nyutbildade lärarens kompetens. 

Skolverket (2009, 2010) redovisar att datortillgången och tillgången till Internet i 
förskola, skola och vuxenutbildning är relativt god. Däremot beskriver elever en 
låg frekvens av användning av IT i undervisningen. I vissa ämnen används datorer 
mycket sällan eller inte alls, t.ex. inom matematik, naturorienterande ämnen och 
engelska (2010, s. 3). Tillgång till och användning av digital teknik är dock inte ett 
mått på hur undervisningen har förändrats. Skolverket är kritiskt och efterfrågar 
lärares didaktiska IT-kompetens (2009). Almqvist, Eriksson, Hedfors, Jonsson 
och Lindström (1999) som under 1990-talet har följt ett antal skolor i deras ut-

vecklingsarbete kring IT menar att undervisningen ställs inför nya villkor som 
med nödvändighet förändrar lärarrollen. Författarna pekar på flera aspekter, och 
sammanfattar dessa som gränsöverskridande avseende tid, rum och innehåll såväl 
inom skolan, som mellan skolan och samhället i övrigt. Å andra sidan redovisar 
KK-stiftelsen (2009) att lärarutbildningarnas innehåll och undervisningsformer 
inte verkar ha förändrats. Lärarutbildningen förefaller i den meningen inte repre-
sentera en utbildningspraktik i framkant. Det kan synas paradoxalt att den nyut-
bildade läraren inte med säkerhet har relevant kompetens inom området. 

KK-stiftelsens undersökning bekräftas i en OECD-rapport (Enochsson & Rizza, 
2009) om IT-kompetens och IT-användning. Studien redovisar resultat från gransk-
ning av lärarutbildning i elva OECD-länder under 2002-2009. Rapporten visar att 
IT inte används regelbundet och systematiskt, inte heller pågår försök eller projekt 
för att utveckla undervisningen. Lärare och lärarstudenter använder datorer för 
egen lektionsplanering, men inte i undervisningen. Studenter är kritiska till att 
utbildningen inte ger förutsättning för att använda IT i undervisningen. Det visar 
sig också att det saknas forskning inom området (Hylèn, 2009). Situationen kan 
förstås som en ond cirkel där frånvaron av IT-perspektiv i högskoleförlagda kurser 
minskar studentens möjlighet att arbeta med IT i verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU), och eftersom även skolans praktik beskrivs som eftersatt avseende under-
visning relaterad till IT kan den inte heller kompensera bristen i den högskoleför-
lagda undervisningen. Resultatet av forskningsöversikten kan förstås både som en 
kompetens- och en attitydfråga. Enochsson och Rizza (2009) menar att det krävs 
styrande insatser på såväl policy- och ledningsnivå som lokal nivå. De lägger ett 
ansvar på lärosäten och lärarutbildning att bidra med adekvat utrustning, tydligare 
mål och därmed kunskapskrav. 

Enochsson (2010) gör även en separat analys gällande svenska förhållanden, till-
sammans med en fördjupad studie av två lärosäten. Den visar att studenter och 
lärare använder datorer i informations- och kommunikationssyfte. Däremot för-
bereder inte utbildningen studenter för att använda IT i den egna undervisningen. 
Vidare saknas mål som examinerar pedagogisk IT-kompetens. Problemet är således 
att, trots att det finns tillgänglig teknik så används den inte för att stärka blivande 
lärares kompetens, det saknas således ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv på 
IT i utbildningen. Även i denna studie antyds glappet mellan utbildningspraktik 
och yrkespraktik, vilket får betydelse både för hur IT behandlas och för de möjlig-
heter studenten ges att utveckla sin kompetens. Enochsson (2010) påtalar att det 
nationella examensmålet som beskriver IT-kompetens inte tycks sätta avtryck var-
ken i kurser, i en progressionsmedvetenhet eller som kunskapskrav i examinationer. 

Fenomenet IT som lärresurs och som innehåll i pedagogisk verksamhet utgör ett 
exempel på förändrade villkor. Lärarutbildningen ska bidra till den blivande lär-
arens kompetens att delta i och kritiskt förhålla sig till förskolans och skolans 
lokala verksamhetsutveckling5 (SOU 1999:63; SOU 2008:108). Läraren ska kunna 
identifiera behov, systematiskt planlägga, genomföra och utvärdera sin verksam-
het. Då lärarens huvudsakliga uppdrag är undervisning är givetvis ansvarsområdet 
vad gäller utveckling knutet till detta uppdrag. Undervisningsuppdraget är kontex-
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tuellt bundet till en specifik tid och kultur. Lindblad (2004) diskuterar hur lärare 
ställs inför att möta förändringar som har sitt ursprung utanför utbildningen. Lärares 
uppdrag är därmed i viss mening formulerat av en annan praktik än den egna. 
Läraryrket är mot bakgrund av det inte ett personligt projekt. Detta återspeglas i 
den europeiska överenskommelsen om lärarkompetens och lärares kvalifikationer 
(European Commission, 2010). Principerna har den europeiska unionens ekonom-
iska tillväxt som utgångspunkt, vilket kräver att medborgare har relevant kunskap, 
och att det utvecklas ny kunskap. Stor betydelse tillskrivs lärarens kompetens att 
ständigt kunna förnya sin kunskap i takt med samhällets utveckling och behov, 
att bidra till interkulturell förståelse samt att förstå sitt uppdrag som en del i sam-
hällelig kontext. IT är därmed både ett samhällsfenomen att förhålla sig till och ett 
verktyg för dokumentation, information och kommunikation.

Hur kan man då beskriva den IT-kompetens som lärarutbildningen behöver ge 
förutsättning för? I första hand gäller den lärares arbete med undervisning och 
anknytande uppdrag. Ett systerprojekt till KompLIT har använt en modell för IT-
relaterad kompetens hämtad från ingenjörsutbildning, men möjlig att anpassa till 
utbildning av lärare (Hanson & Fors, 2009). Modellen formulerar tre typer av kom-
petens: teknisk, digital didaktisk och teoretisk. Digital didaktisk kompetens är 
direkt undervisningsrelaterad, medan teoretisk kompetens innefattar kunskap om 
teorier och forskning. Dessa kompetenser framträder inom fyra områden. Det första 
området handlar om lärandeprocessen, det vill säga teknisk, digital didaktisk och 
teoretisk kompetens relaterad till lärande och därmed till undervisning. De övriga 
tre områdena är kommunikation, information och administration. Modellen visar 
hur teknisk kompetens måste balanseras mot lärares olika uppdrag, men också att 
lärares uppdrag måste ta sin utgångspunkt i teoretiska ställningstaganden. Ball, 
Hoover Thames och Phelps (2008) beskriver en modell för analys av matematik-
undervisning som inte specifikt hänvisar till IT-kompetens, men som heller inte 
kan utesluta den. Den omfattar ämneskompetens (generell och specialiserad) och 
pedagogisk kompetens relaterad till läroplan, till lärande och till undervisning 
i sin specifika kontext. UNESCO (2002) beskriver lärares kompetens i relation 
till samhällets utveckling och krav på utbildning och betonar lärarens teoretiska 
utgångspunkt knutet till undervisningspraktiken. Kunskapssyn och förståelse av 
villkor för lärande har mot bakgrund av det betydelse för lärarens arbete. UNESCO 
formulerar en rekommendation för IT i lärarutbildning med hjälp av fyra övergrip-
ande aspekter; kontext och kultur, ledarskap och vision, planering och förhåll-
ningssätt till förändring samt livslångt lärande. Dessa fyra aspekter kan ses som 
ramverk för lärarens syn på sitt uppdrag där sammanhanget och karaktären av 
ledarskapet avgör vilken pedagogisk verksamhet läraren erbjuder. Inom detta ram-
verk beskrivs nödvändiga IT-relaterade kompetenser. Dessa är teknisk kompetens, 
social kompetens, pedagogisk och didaktisk kompetens samt kommunikations-
kompetens. Dessa kompetenser beskrivs som nära integrerade med varandra, men 
även givetvis knutna till de övergripande aspekterna.

Projekt för verksamhetsutveckling i lärares vardag 
Verksamhetsutveckling är en del av yrkeslivets vardag och projekt är i det sam-
manhanget en vanlig arbetsform. Som process har den vissa likheter med forsk-
ning, men saknar i allmänhet vetenskapliga krav. I en antologi utgiven av Myn-
digheten för skolutveckling (Berg & Sherp, 2003) redovisas betydelsen av de val 
som görs i samband med utvecklingsarbete. Berg (2003) benämner projekt som 
problemlösningsprocesser och menar därmed att de behöver bestå av genuina och 
praktiknära frågeställningar som bearbetas och analyseras systematiskt och med 
en tydlig struktur. Han skiljer därmed det avgränsade projektet från den skolut-
veckling som han ser som en ”integrerad del av skolors vardagsarbete” (s. 20). I 
ett projekt synliggörs såväl medvetna som omedvetna perspektiv som alltid får 
konsekvenser i praktiken (Berg, 2003). Genom att förhålla sig till möjliga val och 
fastställa utgångspunkter och mål underlättas styrningen av ett projekt. Projekt 
avser att skapa förändring, vilket kan ställa krav på ny kunskap och omställning. 
Garvey Berger, Boles och Troen (2005) identifierar paradoxer i samband med verk-
samhetsutveckling. En paradox är betydelsen av yttre styrning och samtidigt be-
tydelsen av att lärarna själva får ”äga” sitt utvecklingsarbete. Likaså paradoxen i 
att samtidigt som det finns behov av tydligt ledarskap, krävs lärares egenstyrning. 
En annan typ av paradox är hur projekt som syftar till förändring kan uppfattas 
som, eller leda till ifrågasättande av den egna kompetensen och den egna praktiken. 
Dels genom att det kan krävas ny kompetens i att arbeta systematiskt med ett 
utvecklingsarbete, dels att det hittills givna, bekanta och uppfattat som väl funge-
rande blir ifrågasatt. En motreaktion kan vara ett bekräftande av det man redan vet 
och kanske gör, det vill säga utvecklingsarbetet kräver inte förändring. En kulturs 
mönster av värderingar, föreställningar och traditioner kan antingen stimulera eller 
hämma förändring. Kiefer Hipp, Bumpers Huffman, Pankake och Olivier (2008) 
påvisar i sin analys av framgångsrika utvecklingsinriktade skolor en kultur som 
kännetecknas av gemensamma mål och fokus på elevers lärande, öppenhet och 
inkluderande hållning såväl till elever som mellan lärare, samt ett kommunikativt 
ledarskap. Sammantaget kan det uppfattas som både en möjlighet och ett risktag-
ande att initiera utvecklingsarbete eller projekt.

Karaktären av lärares uppdrag och arbete kan jämföras med ett vetenskapligt för-
hållningssätt inom ramen för en yrkespraktik (Orlenius, 2004; Westbury, Hansén, 
Kansanen, & Björkvist 2005). Behovet av att med systematik utvärdera, analysera 
och förhålla sig till såväl den egna undervisningen som till verksamheten i övrigt 
är centralt. Under 1990-talet utvecklades idén om lärares lärande i sin praktik 
med hjälp av egna kunskapsresurser (t.ex. Alexandersson, 1994b; Lauvås, Hofgaard 
Lycke & Handal, 1997). Begreppet reflekterande praktiker användes, bland annat 
med bakgrund i Donald Schöns (1983) respektive John Deweys (1999, 2004) teorier 
om reflektion. Reflektionsbegreppet är diskuterat och formulerat i flera samman-
hang. Dels finns en kritisk diskussion om begreppets användning till exempel i 
lärarutbildning (Griffiths, 2000), dels finns det teorier som beskriver reflektionens 
karaktär i form av nivåer (t.ex. Alexandersson, 1994a; Griffiths, 2000; Griffiths & 
Tann, 1992; Van Manen, 1991). Genom att synliggöra olika sätt att reflektera blir 
begreppet mer användbart. Till reflektionsprocessen kan också föras kommuni-
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kation och kollektivt arbete vilket synliggör betydelsen av ett yrkesspråk, såväl 
vardagligt som vetenskapligt (Colnerud & Granström, 2002). Lärare förutsätts där-
med kunna driva och kommunicera både sin egen och verksamhetens utveckling 
på ett systematiskt och analytiskt sätt. 

Den akademiska praktiken kan utgöra en samarbetspartner både avseende rela-
tionen till forskning och till utvecklingsarbete. Lendahls Rosendahl och Rönnerman 
(2006) identifierar några aspekter som kan förklara avstånd och hinder mellan yrkes-
praktik och akademisk praktik i samband med projekt där förskola eller skola och 
högskola förväntas samverka. Det exempel de hänvisar till är projekt där forskare 
är delaktiga som handledare. En kritisk aspekt är skilda förväntningar på hand-
ledningens karaktär. Vad ska handledning bidra med? Ska den vara bekräftande, 
informativ eller utmanande? En annan är den akademiska praktikens svårighet att 
skapa sig legitimitet i yrkespraktiken, och en tredje är ovanan att kommunicera 
och dokumentera processer (jfr yrkesspråk). Dessa aspekter kan diskuteras som 
nödvändiga perspektiv att förhålla sig till vid planeringen av ett projekt (jfr Berg, 
2003). 

Lärarstudentens deltagande i en yrkespraktik influeras av praktikens karaktär och 
kultur, samtidigt som studenten också konfronterar tidigare erfarenhet och före-
ställning med den aktuella yrkespraktiken. Ur yrkespraktikens perspektiv kan 
studentens utbildning ses som en tidsmässigt avgränsad vistelse där så mycket er-
farenhet som möjligt ska förmedlas. Den kan också ses som en interaktiv process 
där studentens behov och förutsättningar ska stödjas genom de möjligheter som 
praktiken kan erbjuda, men där också yrkespraktiken kan stödjas genom närheten 
till en akademisk praktik. En bärande idé inom akademisk yrkesutbildning är in-
teraktionen mellan teoretiska och praktiknära studier. Ottesen (2006) studerar hur 
lärarstudenter med uppgift att använda IT i undervisningen under VFU utvecklar 
en praxisidentitet6 där intentionen och förberedelsen från den akademiska utbild-
ningspraktiken möter skolans kultur och i hög grad anpassar sig efter denna. Stu-
dien ger exempel på hur två samverkande utbildningspraktiker, den akademiska 
och den verksamhetsförlagda, förhandlar om vad som ska göras möjligt för stu-
denten och i det specifika fallet. Studenten har att förhålla sig till, och i hög grad 
anpassa sig till båda.

Problemområdet har i detta avsnitt belysts genom lärares kompetens och lärarut-
bildning främst avseende IT och verksamhetsutveckling, samt samarbete mellan 
yrkets praktik utbildningspraktik. I de aktuella skolprojekten är dessa två områden 
nära relaterade till varandra. De principer och den forskning som redovisas får 
bilda perspektiv i studiens analys och slutsatser.

SKOLPROJEKTEN – DATAINSAMLING OCH ANALYS 
I artikelns empiri ingår 21 skolprojekt genomförda inom ramen för en treårsperiod. 7 
Dessa skolprojekt finns dokumenterade inom huvudprojektet genom sin ansökan, 
beslut om beviljande samt som slutrapport.8 I ansökningsvillkoren presenteras 
skolprojekt som ett led i ”att på olika sätt utveckla pedagogisk digital kompetens 

som bidrar till skolutveckling”.9 De insatser som projektet kan få beskrivs som: 
handledning av arbetslag för pedagogiska diskussioner kring IT, praktiska IT-kurser, 
fördjupning i pedagogisk programvara, temadagar/studiedagar inom ramarna för 
projektet, IT-projekt tillsammans med lärarstudenter. Dessa villkor fick bilda 
underlag vid datainsamlingen. Datainsamlingen genomfördes under huvudprojektets 
avslutande år. 

Det primära empiriska underlaget för denna artikel har utgjorts av intervjuer med 
projektledare för respektive avslutat skolprojekt10, sammanlagt 21 intervjuer. Vi-
dare bestod empirin av den dokumentation om respektive skolprojekt som fanns 
på huvudprojektets webbsida och de på lokala skolprojektens webbsidor. De per-
soner som intervjuades var beroende på skolprojektets karaktär mer eller mindre 
delaktiga i det undervisningsnära arbete som respektive skolprojekt initierade. En 
intervjuguide med öppna frågor användes. De områden som berördes i intervjun 
var: projektets bakgrund och motiv, projektens genomförande och effekter, sam-
arbete med lärosätet samt samarbete med lärarstudenter i verksamhetsförlagd ut-
bildning. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. De transkriberade 
intervjuerna omfattade ca 150 sidor. Studien kompletterades med sekundära källor 
i form av texter från huvudprojektet som på något sätt anknöt till området skol-
projekt. Detta underlag användes som bakgrund i analysen och bidrog därmed till 
att förstå det sammanhang var i skolprojekten introducerats, genomförts och pre-
senterats. 

Studiens analys var induktiv, vilket innebar att empirin bildade utgångspunkt. 
Analysen startade med en inledande textnära fas och därefter en tolkning av tex-
tens innebörd (Ricoeur, 1993, 2002). Den textnära analysen bestod i att studera 
språket i användning (Wetherell, Taylor & Yates, 2004) i intervjuer och i övriga 
texter. Begreppen meddelande, text och diskurs fungerade som tre analytiska 
nivåer (Hodge & Kress, 2004). Meddelandet är det iakttagbara ordvalet och ut-
trycket. Texten är det sammanhang som meddelandet skapar, och diskurs relaterar 
till hur texten kommunicerar utanför det konkreta meddelandet. Relationen till 
andra kontexter, budskapets mening när den studeras i sitt sammanhang öppnade 
för perspektiv och tolkningar. Den efterföljande fördjupade tolkningen sökte efter 
mönster och betydelser i det som visade sig i den inledande analysen. De öppna 
intervjufrågorna bidrog till att empirin var av mer beskrivande/berättande än be-
svarande karaktär. Det innebar att de citat som valdes ut som exempel för att stödja 
studiens analys och slutsats hämtades från det sammanhang under intervjun där 
mönster och betydelser blev synliggjorda, och därmed inte i samband med svar på 
en specifik fråga. Relationen mellan meddelande, text och diskurs fungerade även 
som en pendling mellan närhet och distans till det empiriska materialet.

I studiens olika faser säkerställdes att dokumentation och presentation hanterades 
med korrekt etiskt förhållningsätt (Vetenskapsrådet, 2011). En utgångspunkt var 
att ingen enskild person, skola eller huvudman skulle kunna identifieras av någon 
extern part. Data som på något sätt kan identifiera en verksamhet, ett projekt eller 
en person är därmed bortvald. Forskare och intervjuare har dessutom varit noga 
med att inte beskriva eller tala om studiens data på ett sätt som gör det möjligt 
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med identifikation varken under eller efter studien. Studien har inte haft för avsikt 
att fungera som värderande eller jämförande av projekt. Istället är det forsknings-
frågan och problemområdet som har varit fokus. Forskaren har ett särskilt ansvar 
att förvalta den information som ges i samband med intervjuer och hantera den 
på ett sätt som gagnar det gemensamma målet före andra intressen. Detta gäller i 
synnerhet i en studie med en lokal anknytning och där initiativet till studien har 
kommit från det redan involverade lärosätet.

RESULTAT
I detta avsnitt presenteras delar av huvudstudiens resultat11 genom rubrikerna: 
Skolprojektens motiv, karaktär och effekt samt Projekt i samarbete mellan yrkes-
praktik och utbildningspraktik. Därefter presenteras slutsatser. Avsikten är inte 
att värdera, peka ut eller jämföra enskilda projekt. Istället är det skolprojektet 
som fenomen och relationen mellan yrkespraktik och utbildningspraktik som 
är centralt. Skolprojekten betraktas i studien som ett delprojekt inom ramen för 
huvudprojektet KompLIT. Dessa skolprojekt får därmed bilda figur och huvud-
projektet bakgrund. Ett skolprojekt är alltid initierat genom en ansökan från en 
enhet (förskola, skola) eller en kommun (förvaltning). Huvudprojektet har beviljat 
skolprojektet resurser i enlighet med beskrivet mål och behov, samt utsett en 
kontaktperson. Huvudprojektet har därmed två roller. Den ena är att granska och 
fatta beslut om skolprojektet, och den andra att skapa förutsättningar för genom-
förande och effekt i enlighet med formulerade mål. 

Skolprojektens motiv, karaktär och effekt
Skolprojekten kan delas in i två grupper, det strategiska projektet och det praktik-
nära projektet. Skillnaden görs synlig i samband med ansökan, men också under 
intervjuerna. Det strategiska projektet drivs av en förvaltning, alternativt en eller 
flera skolor. Kompetensutveckling inom digital teknik eller ett särskilt program 
är i fokus. Målet med det strategiska projektet är att skapa förutsättningar för alla 
lärare att utveckla kompetens och därigenom sin undervisningspraktik. Det prak-
tiknära projektet genomförs av en lärare eller ett arbetslag, och tar sin utgångs-
punkt i en problematik eller en idé om förändring av undervisning. Målet med det 
praktiknära projektet är pröva en digital teknik i ett bestämt syfte. 

Dessa två typer av projekt skiljer sig också avseende initiativ och styrning. Ett 
strategiskt projekt är utifrånstyrt där lärare planeras delta, medan det praktiknära 
projektet styrs av de lärare som har initierat det. Både det strategiska och det prak-
tiknära projektet anger att projektstödet på olika sätt har bidragit till att komma 
igång med ett utvecklingsarbete. För det strategiska projektet handlar det i första 
hand om att erbjuda centralt beslutad och kollektiv kompetensutveckling, medan 
lärare i det praktiknära projektet uppfattar att de har fått lokalt mandat att arbeta 
med något som intresserar dem. I ett praktiknära projekt beskriver projektledaren:

Projektet har bidragit till att det har satt igång saker. Vi har gjort saker som vi har 
tänkt på länge att vi borde lära oss och kunna använda. Tack vare projektet har vi 

varit tvungna att genomföra det eftersom man åtagit sig att driva projektet. Annars 
när man hamnar i tidsproblem så glider man ofta tillbaka till det som man måste 
och det som man känner sig säker i. Vi har ju himla mycket att stå i och då kanske 
man inte tar sig den extra tiden för att sedan spara tid i nästa skede, eller få ökad 
kvalitet i nästa skede.

Här beskrivs således både en möjlighet, en rättighet och ett krav att arbeta med 
projektet. Dessa tre aspekter samspelar troligen och bidrar till att ge projektet en 
struktur och att kollektivt behålla en idé om projektets mål. Projektledaren be-
skriver också utmaningen i att faktiskt ta sig an något man har ”tänkt på länge” 
och att mandatet och kravet har bidragit till att inte kunna backa tillbaka till det 
säkra och väl kända. 

Det strategiska projektet omfattar många lärare och i vissa fall flera enheter och 
kräver en organisation för struktur och information. Det finns en svårighet i av-
ståndet mellan projektledning och deltagare såsom lärare och rektorer/förskolech-
efer. Vidare finns i det strategiska projektet en osäkerhet om graden och karaktären 
av förändring, och en uppfattning om att det är de lärare som redan är intresserade 
som tar vara på de möjligheter som projektet ger. Det praktiknära projektet drivs 
genom en successiv process där lärare prövar sig fram. Projektet verkar i huvudsak 
vara självgående utan extern handledning eller utbildning. Istället betonas det 
lokala mandatet att få pröva och utveckla en idé.

Det praktiknära projektet styrs alltså av en undervisningsnära idé. Det handlar om 
att pröva en teknik för att därigenom skapa förändrade villkor i undervisningen 
(t.ex. Tablet-PC, pod-casting, dataspel), eller att använda datorn som kommuni-
cerande och dokumenterande verktyg (t.ex. elevers dokumentation, elevers kom-
munikation, verksamhetsdokumentation). Barnet respektive eleven och målupp-
fyllelse är i centrum. En projektledare i ett praktiknära projekt uttrycker att: ”Om 
inte undervisningen stödjer elevers kunskapsutveckling måste den ifrågasättas.” 
Läraren i det praktiknära projektet visar självständighet, engagemang och mod att 
pröva det osäkra. Istället för att vänta in andra, eller att ligga lågt med rädsla för att 
dra på sig arbete beslutar sig läraren för att gå in i ett projekt. En lärare berättar om 
sina funderingar kring undervisningen: ”En tanke som låg i mitt huvud och gnagde 
om att det skulle vara nyttigt att göra egen filmproduktion i skolan och att man 
faktiskt skulle använda de här IKT-redskapen på något smartare sätt”. En annan 
lärare deltar i en föreläsning om att använda datorer i läs- och skrivundervisningen, 
vilket bidrar till inspiration att förändra den egna undervisningen genom att ta 
hjälp av datorer. ”Jag provade lite, för jag var helt själv. Sen blev vi väl sugna på 
detta och jag pratade lite om det.” Läraren inspireras således av föreläsningen, prövar 
i sitt eget klassrum för att sedan förmedla sin erfarenhet till sina kollegor. Det 
kollektiva intresset som växer fram inspirerar till en ansökan om ett skolprojekt 
för att kunna arbeta vidare med att förändra läs- och skrivundervisningen. Dessa 
exempel visar hur lärare ser möjligheten att utveckla en idé. Nödvändig kunskap 
och kompetens introduceras parallellt med projektet. Det praktiknära projektet 
beskriver på ett engagerat sätt en process som inte har avslutats. Den pågår fort-
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farande på ett eller annat sätt. Ny kunskap har förvaltats till handling i den egna 
undervisningen. 

I det strategiska projektet ligger inte drivkraften i lärares intresse, utan snarare i 
projektets mål att nå så stor förändring som möjligt. Karaktären av förändringen 
kan skifta, det är istället lärares förnyade eller fördjupade kompetens i att använda 
IT som är i fokus. Det finns lärare som blir intresserade och engagerade, och andra 
som väljer bort deltagande. Vidare kan det vara svårt för projektledningen att bedöma 
vad som faktiskt sker i undervisningen. Det finns förväntningar från projektledaren 
på mer påtagliga och snabba effekter. En projektledare beskriver ”Jag trodde nog 
att det skulle gå fortare. Jag trodde att man snabbare kunde komma in i det. Jag 
trodde att projektet skulle bidra till att det gick fortare men det har det inte gjort”. 
Projektledaren beskriver således hur förväntningar på effekter av projektet inte 
har uppfyllts. Vidare antyds svårigheten att kunna påverka. Det har också funnits 
en ambition att vara mer drivande som projektledare i detta strategiska projekt. 
Samma projektledare uttrycker ett behov av att utmana ”… säga liksom ’Du hur 
tänker du här nu?’, liksom ’Hur tänker du gå vidare i det här liksom när det gäller 
IT och verktyget?’” Projektledaren menar att det är läraren som kan ta ansvar för 
och driva utveckling av undervisningen, men att läraren kan behöva både stöd och 
utmaning från externt håll. 

I det strategiska projektet finns en komplexitet i att dels engagera alla, dels att 
möta lärares olika behov, attityd och intresse. Dock finns en drivkraft i det kollek-
tiva då enskilda lärare kan mötas av hur elever ställer krav på undervisningen. 
En projektledare berättar om sina iakttagelser: ”Nu blir det ju väldigt tydligt när 
vagnarna rullar. Då undrar ju eleverna ’Varför får inte vi göra det?’ Då vet jag en 
[lärare] som till slut sa ’Mina elever ska inte bli lidande för att jag inte gjorde färdigt 
kursen. Nu använder jag det också, och så får jag ta hjälp av eleverna’ ” När en ny 
teknik introduceras i vissa ämnen skapas förväntningar hos elever oavsett vilken 
lärare de möter. Läraren förefaller uppleva ett krav, men ser också möjligheter att 
överbrygga sin egen osäkerhet eller bristande kunskap. 

Skolprojektets effekter kan sällan beskrivas via det formulerade projektmålet. I 
stället beskrivs vilka möjligheter projektet kan leda till eller tecken på förändring. 
I intervjuerna uttrycks till exempel att ”någonting har hänt”, utan att kunna ge en 
beskrivning vad detta är och vilken betydelse det kan få. En lärare i ett praktiknära 
projekt uttrycker sitt förhållningssätt i samband med projektet ”Man ställer frågor”. 
Vidare beskriver samma lärare behovet av kommunikation med andra lärare och 
att ”lyfta fram den kunskap man har själv”. Denne lärares erfarenhet handlar om 
att låta sig bli utmanad och att synliggöra sin kunskap. Det görs tydligt att det inte 
enbart är tekniken som är fokus för förändring, istället framhålls teknikens syfte 
och betydelse i ett pedagogiskt sammanhang. Till exempel: ”Kan vi under året på 
olika sätt använda digital teknik på ett nytt sätt och utifrån detta föra pedagogiska 
diskussioner med varandra och eleverna har vi lyckats med vår målsättning för 
projektet.” I talet om effekter syns också mer analytiska resonemang och ett ut-
talat behov av mer kunskap. En deltagare menar att det utvalda området utgör 
ett exempel, som i nästa skede kanske kan generaliseras till andra områden. ”Jag 

är mycket för att från att utifrån det speciella hitta det generella. Alltså jag gillar 
den metoden. Du avgränsar dig. Du provar något.” Ytterligare en lärare använder 
metaforen ”trådar” som skapar idéer eller tankar. Trådar ”knyts ihop”, det vill 
säga det ena kan ge det andra eller olika idéer kan sammanflätas och leda vidare. 
Dessa exempel ger intryck av att se på praktiken genom att skifta perspektiv, att 
försöka förstå sammanhang, att skapa distans och skaffa sig en mer generell bild. 
Vidare beskrivs ett behov av kunskap om teori, t.ex. genom att ta hjälp av teori är 
det möjligt att skapa en gemensam kunskap. Ytterligare ett exempel på behov är 
den projektledare som menar att utvecklingsarbete kräver en analytisk kompetens. 
Således finns exempel på behov av strategier, men också stöd inom områden där 
lärare kan känna sig osäkra. I talet om effekter finns således en högre grad av 
resonemang kring att arbeta med förändring än att arbeta med digitala resurser. 
Det är framför allt i de praktiknära projekten som lärarens upplevelse av utveck-
lingsarbete blir synlig. Dessa erfarenheter och kunskapsbehov är dock en typ av 
effekt som kan vara svårt att med säkerhet relatera till det studerade skolprojektet. 

Teknik kräver också teknisk support. Det saknas i mer eller mindre hög grad en 
supportfunktion som kan stödja det vardagliga arbetet. Å ena sidan kan läraren 
känna sig osäkra på användning av teknik, å andra sidan saknas teknisk support. I 
intervjuerna ges exempel på den tröga processen när en komplettering av teknisk 
utrustning behöver ske eller hur inloggningsproceduren är tidskrävande, vilken i 
sig kan hindra flexibilitet i undervisningen. Läraren utvecklar sin undervisning 
med hjälp av teknik, men det omgivande tekniska stödet och förståelsen kan saknas. 
En projektledare beskriver att det kan leda till att ge upp sin idé och återgå till 
arbetsformer som läraren har egen makt över. Brist på support kan därmed bli ett 
hinder för verksamhetsutveckling och i lärarens vardagsarbete.

Projekt i samarbete mellan yrkespraktik och utbildningspraktik 
Huvudprojektets mål är att hitta former för en stärkt samverkan, en omstrukturerad 
lärarutbildning och en fördjupad kompetens hos lärare. Samverkan inom ramen för 
ett skolprojekt kan med utgångspunkt i lärarutbildningen därmed ha två fokus, 
dels ett fokus mot verksamhetsförlagd utbildning och studentens medverkan i 
projekt, dels ett fokus mot den akademiska utbildningspraktikens möjlighet att 
bidra med handledning, kunskap och forskning. Samarbetet mellan lärosätet och 
det lokala skolprojektet har ett tydligt mönster. Projektet har fått resurser som 
använts till utbildning, studiebesök eller arbetstid. Det har presenterats i semi-
narier initierade av lärosätet, vilket då handlat om spridning. Sammantaget kan 
man dock hävda att yrkespraktiken och utbildningspraktiken (verksamhetsförlagd 
respektive akademisk) inte har kunnat mötas eller samverka i enlighet med 
huvudprojektets intentioner. Inte i något fall beskrivs hur ett skolprojekt har haft 
ett utvecklat samarbete med utbildningspraktiken eller hur lärarstudenter har 
varit delaktiga i ett projekt. 

Tre olika erfarenheter och förhållningssätt om samverkan med utbildningspraktiken 
kan identifieras. För det första ett självständigt förhållningssätt, där det inte ses 
som nödvändigt att behöva ta hjälp av utbildningspraktiken. En projektledare i 
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ett praktiknära projekt beskriver hur hon frågar en kollega med projekterfarenhet, 
men för övrigt behövs inget stöd. En annan projektledare beskriver: ”Nej jag vill 
inte säga att jag kommer ihåg /…/ det var väl mer någon kontakt via hur pengarna 
skulle betalas ut”. Den akademiska utbildningspraktiken ses därmed som en ex-
tern part som kan bidra vid behov, eller som en finansiär. Ett annat förhållnings-
sätt visar ett önskvärt samarbete för att tillgodose ett kunskapsbehov eller för att 
fördjupa effekter av ett projekt. Detta kan till exempel gälla utbildning i etiska 
frågor eller i analys och utvärdering, men också stöd i samband med dokumenta-
tion. Det tycks dock finnas något mer outtalat hinder och en uppfattning om att 
något inte blivit av, eller att idén har fått avslag när den har kommunicerats med 
huvudprojektet. Ett tredje förhållningsätt är direkt kritiskt till den akademiska 
utbildningspraktikens anonymitet, alternativt att uppfatta den som oåtkomlig 
resurs. Ett exempel är den projektledare som jämför med andra områden inom 
kommunen ”Han har ju ständigt studerande där han kan utvärdera olika delar av 
sin verksamhet /…/ Vi har inte den traditionen inom skolans värld.” Det antyds 
alltså att det saknas en tradition av samverkan med den akademiska utbildnings-
praktiken. De tre förhållningssätten visar på ett avstånd som kan verka paradoxalt 
mot bakgrund av skolprojektens kontext och lärarutbildningens struktur. 

Yrkespraktiken företrädare beskriver krav på lärarutbildningens högskoleförlagda 
undervisning och på verksamhetsförlagd utbildning. För det första betonas bety-
delsen av studentens kunskap för att kunna ta emot det som erbjuds i yrkesprak-
tiken. Ett exempel berör behovet av att studenten har en relevant kompetens för 
att kunna bli delaktig i en praktik. en projektledare uttrycker ”En förutsättning för 
lärarstudenter är att de är förtrogna med tekniken. De måste ha med sig Tablet-PC. 
Annars kommer det att ta för lång tid.” Studenten behöver alltså vara förberedd 
för att kunna bli en deltagare i yrkespraktiken. För det andra efterfrågas studenters 
närvaro och delaktighet i projekt. Studenten kan på det sättet komma i fas med 
yrkespraktikens lärare och dessutom se hur kompetens förvaltas i undervisningen. 
I ett strategiskt kommunövergripande projekt beskrivs att ”Om dessa studenter 
får ta del av vårt projekt, dels genom verksamhetens nyvunna IT-färdigheter, men 
också genom eget deltagande i PIM tillsammans med de lokala lärarutbildarna, 
har de samma möjlighet som alla andra pedagoger i kommunen att förkovra sig i 
sina kunskaper med tonvikt på den pedagogiska integreringen av IT i den dagliga 
verksamheten”. Yrkespraktiken betraktas således som förvaltare av relevant kom-
petens för såväl lärare som blivande lärare. Lärare och studenter kan utbildas och 
utvecklas tillsammans. Ett tredje synsätt är att studenten bär med sig kunskaper 
som yrkespraktiken kan dra nytta av, eller att studenten har ett särskilt intresse 
för yrkespraktikens projekt. En lärare i ett praktiknära projekt efterfrågar ”studenter 
i framkant”. En annan lärare uttrycker sin inledande uppfattning: ”När jag gick in 
i detta [skolprojektet] trodde vi att vi skulle koppla det hårdare till studenternas 
VFU-praktiker. Att vi liksom skulle få studenter som ville vara inne i den här 
typen av projekt. Det var nog tanken från början men vi fick en student som vi 
kanske skulle fått ändå.” Denne lärare skiljer således på en ”vanlig” student och 
en student som är särskilt intresserad av IT. Dessa tre synsätt beskriver ett avstånd 

mellan utbildningspraktiken och yrkespraktiken, men också idéer och förvänt-
ningar som inte blivit av, trots att de aktuella förskolorna och skolorna har haft 
lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning under skolprojektets genomför-
ande. 

De olika förväntningar och erfarenheter som uttrycks kan ses som kritiska då de 
sammantaget visar på svårigheten med samverkan mellan två praktiker med olika 
mål, karaktär, struktur med mera. Det finns givetvis lokala förklaringar som inte 
kan generaliseras till problem med utbildningspraktikens verklighetsförankring 
eller yrkespraktikens öppenhet. Det väcker dock frågor om relationen mellan ut-
bildning, kompetens och utveckling som ändå kan ses som generella oavsett om 
utgångspunkten är yrkesutbildning eller verksamhetsutveckling.

Slutsatser
Studien av skolprojekt har fokuserat mål, resultat och effekt samt samarbete 
mellan yrkespraktik och utbildningspraktik inom ramen för lärarutbildning. Idén 
med att akademin stödjer verksamhetsnära projekt är av flera orsaker genialisk, 
men knappast inte ny. Den bild som växer fram i studien visar dock att det finns 
kritiska aspekter i det ömsesidiga intresset av kunskap och kompetens (jfr Lendahls 
Rosendahl & Rönnerman, 2006). Detta är inte detsamma som att de studerade 
skolprojekten inte har varit framgångsrika. Skolprojekten har var för sig betydelse 
i sin egen praktik, och man kan med säkerhet säga att det har hänt något som i någon 
mening har förändrat yrkespraktiken i det korta perspektivet. Mot bakgrund av 
inledande analys är det möjligt att dra några slutsatser. Slutsatserna relateras till 
lärarstudentens möjligheter att medverka i projekt samt att utveckla sin pedagog-
iska digitala kompetens. 

En första slutsats är att det projekt som tar sin utgångspunkt i lärares eget intresse, 
det praktiknära projektet gör undervisningspraktiken mer synlig och utmanad än 
det strategiska projektet. Det praktiknära projektet ägs av lärare och arbetslag vilket 
förefaller innebära både möjligheter och ansvar (jfr Berg, 2003; Garvey Berger et 
al., 2005). Den nya kunskap som utvecklas förefaller successivt stödja projektets 
process. Det innebär inte att det strategiska projektet är mindre meningsfullt, men 
det får troligen mer karaktär av utifrån kommande kompetensutveckling än av 
reell verksamhetsutveckling som tar sin utgångspunkt i ett behov. Det krävs där-
med ytterligare ett steg för att möjliggöra och synliggöra förändring i en enskild 
praktik, men också för att stimulera och möta lärarens idéer, kritiska frågor eller 
kanske till och med fördjupade reflektioner. Huruvida detta har skett i de strate-
giska projekten varierar troligen, men studien visar inte att det har genomförts 
utvärderingar eller granskning av effekter. Det är således svårt att känna till både 
effekter och behov. I de praktiknära projekten uttrycks implicit värdet av att få 
arbeta med utveckling av sin egen undervisningspraktik. Studien synliggör en 
potential av lärarkraft, erfarenhet och kompetens som är betydelsefull. Denna 
slutsats är delvis kontroversiell då det i hög grad är det kollektiva målet som ska 
vara företrädande i förskola och skola. Å andra sidan kan man säga att det kollek-
tiva kräver ett enskilt engagemang. Frågan är då hur enskilda lärares kunskap och 
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resonemang om undervisningen kan ges möjlighet att både göra avtryck, prövas 
och diskuteras i ett vidare sammanhang. 

En andra slutsats kan riktas mot skolprojektets mål och relation till undervisningens 
innehåll. Innehållsfrågan förefaller vara underordnad frågan om undervisnings- 
former. Innehållsfrågan är därmed inget som beskrivs eller behandlas. Projekten 
uttrycker en erfarenhetsgrundad och prövad variation av undervisningsformer med 
hjälp av digitala resurser. Men om jag skulle välja att använda Ball et al. (2008),  
Hanson och Fors (2009) eller UNESCO (2002) i en didaktisk/ämnesdidaktisk 
analys av skolprojekten skulle det vara svårt att identifiera undervisningens inne-
håll. Kanske blir innehållsfrågan underordnad i ett IT-fokuserat skolprojekt eller är 
det så att innehållet även mer generellt är underordnat i förskolans och skolans ut-
vecklingsarbete? Detta leder också vidare till att fundera över syftet med använd-
ningen av digital teknik i olika sammanhang. Är digital teknik utgångspunkten för 
planering och genomförande av undervisning eller betraktas den som ett av flera 
stödjande verktyg för måluppfyllelse?

Ytterligare en slutsats är avståndet mellan yrkespraktik och utbildningspraktik, 
såväl den verksamhetsförlagda som den högskoleförlagda utbildningspraktiken. 
Studenten förefaller inte vara delaktig i skolprojektet. Den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen är således inte inbegripen i förskolans eller skolans utveck-
lingsarbete. Både det strategiska och det praktiknära projektet relaterar till veten- 
skapliga resonemang, det finns således ett intresse för en kunskap som ligger 
utanför den direkta användningen av IT. Studien visar en efterfrågan av stöd i 
analys och utvärdering. Lärare känner sin praktik väl och kan föra en professionell 
diskussion, och i vissa fall har lärare med senare utbildning en kompetens att 
kritiskt och systematiskt studera och analysera sin egen praktik, vilket kan sägas 
motsvara delar av yrkets vetenskapliga kompetens. Studien visar dock ett behov 
av både mer teoretiska resonemang och hjälp med analys och reflektion (jfr t.ex. 
Alexandersson 1994a; Griffiths & Tann, 1992; Van Manen, 1991). Detta behov är 
inte uttryckt i projektansökan, det visar sig i stället under intervjuer där projektledare 
berättar om skolprojektet, och i vissa fall beskriver vad de saknar. 

Att arbeta med verksamhetsutveckling innebär att förändra och förbättra. Skol-
projektet kan bidra till att den egna praktiken utmanas och ifrågasätts (t.ex. Kiefer 
Hipp et al., 2008). I det strategiska skolprojektet finns en utmaning i målet att alla 
ska delta. Deltagandet i sig leder dock inte med automatik till ny kunskap, även 
om det strategiska projektet i vissa fall har utvecklat rutiner för utmanande möten 
eller samtal. Det praktiknära skolprojektet styrs och genomförs av en lärare eller 
ett arbetslag där närheten kan göra det svårt att upptäcka kritiska aspekter eller 
nya möjligheter. Det faktum att projekten i hög grad har fått ”leva sitt eget liv” 
kan samtidigt ha skapat hinder för utveckling. De kritiska aspekter eller paradoxer 
som kan identifieras (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2006; Garvey Berger et 
al., 2005) har därmed inte uppfattats. Detta kan å ena sidan ses som positivt då 
skolprojekten har varit följsamma mot sin egen praktik, eller å andra sidan kritiskt 
då dessa projekt i högre utsträckning hade kunnat utmana sin egen praktik.

Till sist är det meningsfullt att belysa verksamhetsutveckling med hjälp av projekt. 
En lärare säger ”Jag har aldrig arbetat i projekt tidigare, så jag visste inte riktigt 
hur man gjorde”, vissa projekt saknar konkreta mål. Flertalet projekt verkar sakna 
strategier för att följa upp och utvärdera processen. Det är svårt att beskriva och 
därmed identifiera effekter utöver en känsla av förändring. Det är därmed också 
svårt att se vilka nya frågeställningar och behov som väcks. De moment som kan 
stödja ett projekt saknas i hög grad. Återigen, det går inte att värdera denna iakttag-
else som bra eller dålig. Men den forskning som intresserar sig för skolutveckling 
pekar just på behovet av perspektivmedvetenhet och styrning (Berg, 2003), vilket i 
nästa skede också är en fråga om ansvar för resurser och resultat. 

MÖJLIGA KONSEKVENSER OCH NYA UTMANINGAR
Artikeln bygger på en studie av skolprojekt med avsikten att stimulera lärares 
IT-kompetens relaterat till frågor eller kompetensbehov i den egna praktiken. 
Skolprojektens avsikt var också att stimulera lärarutbildning och därmed blivande 
lärares möjlighet att utveckla pedagogisk digital kompetens, samt kompetens i 
arbete med verksamhetsutveckling. Med kompetens avses något mer än kunskap. 
Kompetens är förmågan att använda de kunskapsresurser som krävs i ett specifikt 
sammanhang (Söderström, 1990). Kompetens uttrycks således i handling. Studiens 
slutsats är att projekten har varit framgångsrika för de lärare, arbetslag, skolor och 
kommuner som deltagit. Men här finns också aspekter som kan behöva diskuteras 
och prövas i nya sammanhang.

Tidigare utvärderingar och studier framhåller hur IT inte längre är något som ifrå-
gasätts i förskola och skola (Almqvist et al., 1999; Skolverket, 2009; 2010). Digitala 
lärresurser har sin plats i undervisning och som verktyg för information och kom-
munikation. Samma erfarenhet beskrivs i de studerade projekten. Även om det 
empiriska materialet inte är helt täcker antalet genomförda projekt, och även om 
det finns projekt som inte beviljats medel och givetvis skolor som valt att avstå, 
så är det tydligt hur IT ses som ett verktyg med stor utvecklingspotential. Det är 
därmed också givet att lärarutbildning behöver ta ställning till och på allvar han-
tera blivande lärares IT-kompetens. De studerade projekten beskriver ett avstånd 
till utbildningspraktiken, och därmed även ett avstånd mellan pågående projekt 
och de lärarstudenter som samtidigt finns i VFU. Denna erfarenhet kan ses som 
en kritik mot lärarutbildningens akademiska praktik, men också mot förskolans 
eller skolans sätt att betrakta blivande lärare. Studiens slutsats är kanske inte för-
vånande eller unik. Möjligen kan det ses som en del i ett nationellt och internatio-
nellt mönster (jfr Enochsson & Rizza, 2009; Enochsson, 2010; KK-stiftelsen, 2009), 
lärarutbildningen och även den didaktiska/ämnesdidaktiska forskningen visar ett 
svagt intresse för IT-frågor.

Varför har lärarstudenten inte varit involverad i projekt som har pågått parallellt 
med utbildningen? Varför har projekten inte utgjort ett innehåll i lärarutbildningen? 
Lärarstudenten har i allmänhet funnits nära yrkespraktiken, men har inte dragits 
in i projektet. Studien visar att de förskolor och skolor som genomfört projekt är 
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drivande och aktiva i fråga om utvecklingsarbete. Förutom de studerade skolpro-
jekten har dessa enheter eller kommuner deltagit i andra sammanhang där det 
handlar om att söka medel för och driva verksamhetsutveckling. Om bilden av 
lärarstudenten är sådan att skolans och lärares utvecklingsarbete ligger utanför 
den verksamhetsförlagda utbildningen, eller om studenten själv inte ser värdet i 
att engagera sig i det som sker utanför den direkta undervisningen eller målet för 
VFU, är det möjligen lärarutbildningens ansvar att se till att detta faktiskt sker. 
Å andra sidan behöver kanske lärares bild av vad som är värdefull lärarkunskap 
och kompetens vidgas. Ottesens (2006) forskning visar hur blivande lärare formas 
av de förväntningar och möjligheter som erbjuds i yrkets praktik. Det finns dock 
ett gemensamt ansvar för både lärares och blivande lärares kompetens, där också 
troligen uppfattningar om varandras praktiker och hinder kan behöva utmanas.

En annan närliggande aspekt rör vetenskaplig grund i den lokala praktikens verk-
samhet och utveckling av verksamhet. Vetenskaplig grund kan beskrivas utifrån 
två perspektiv. För det första kan vetenskaplig grund avse att sätta sig in i och vär-
dera forskning i relation till den egna praktiken. För det andra kan det handla om 
att den egna praktiken studeras och förbättras med stöd av vetenskapliga metoder. 
Dessa båda perspektiv kan givetvis förenas. Lärare kan därmed behöva ett yrkes-
språk utöver det vardagliga, för att kunna uttrycka kunskap, teorier för att tänka 
om sin praktik samt verktyg för att systematiskt studera, analysera och dra slut-
satser (t.ex. Colnerud & Granström, 2002; Robertson, 2010). Vidare krävs en med-
vetenhet om vardagens val och behov av ny kunskap i den egna praktiken (t.ex. 
Berg, 2003; Orlenius, 2004; Westbury et al., 2005 ). Dessa områden knyter an till 
vetenskaplighet och vetenskaplig grund. Vetenskaplig grund är dock knappast något 
som ska implementeras. Snarare visar denna studie att lärare själva identifierar 
och söker relevant stöd. Några av de områden som synliggörs i studien stämmer 
väl överens med behovet av systematik i planering, genomförande och utvärde-
ring, eller att kunna skapa distans till sin egen praktik och för att kunna analysera 
och dra slutsatser som bidrar till ny kunskap. Detta är ingen ny tanke eller er-
farenhet (se Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2006). Snarare är det ett område 
som fortfarande är högaktuellt och där den akademiska utbildningspraktiken är en 
möjlig partner för gemensam kunskapsutveckling.

Till sist är det värt att stanna upp vid motivet till, och betydelsen av IT i undervis-
ningen. IT är något självklart, vilket är logiskt. Men det finns också en okritisk håll-
ning där det mer handlar om att lära sig använda digital teknik, än att på en mer 
övergripande nivå arbeta med frågor som rör demokrati, påverkan och inflytande, 
maktaspekter, integritet med mera. Inget av projekten beskriver undervisningens 
innehåll som ett område att studera, diskutera eller utveckla. IT ses mer som ett 
verktyg som ska användas, än som en teknik som för med sig nya innehållsliga 
frågeställningar. Bildningsaspekten och den kritiska diskussionen förefaller vara 
underordnad. Om målet är att använda IT kan möjligen både lärares självständighet 
och kompetens avseende val av innehåll och stöd i undervisningen underordnas. 
Denna aspekt är värd att aktualisera i samband med lokalt läroplans- och kurs-
planearbete.

Det finns givetvis kritiska moment i studiens genomförande. Min avsikt har varit 
att under givna förutsättningar studera skolprojekten som helhet och inte enbart 
ett antal utvalda projekt. Studiens syfte är därmed inte att djupstudera enskilda 
projekt, vilket dock hade kunnat ge en mer nyanserad bild av just dessa projekt. Ett 
annat kritiskt moment är den valda analysmodellen där min tolkning med stöd i 
valda perspektiv och egen förförståelse är företrädande. Återigen är det viktigt att 
betona hur det totala datamaterialet har varit föremål för analys. Insamlad data har 
betraktats som en helhet med variationer, där de mönster som framträder under 
mina läsningar och min tolkning av intervjuutskrifter och annan text blir studiens 
slutsatser. Huruvida dessa slutsatser är igenkännbara i enskilda yrkespraktiker 
och utbildningspraktiker är upp till varje läsare att bedöma. Ur mitt perspektiv 
har det lett till nya intressanta frågeställningar.

NOTER
1. Enligt Ansökan KK-stiftelsens utlysning IT i lärarutbildningen 2005-09-23 dnr 2005/0314 var målet att bidra 
till lärarstudenters och lärares pedagogiska digitala kompetens; IT-kompetens med perspektivet kunskap och 
lärande inom en pedagogisk praktik.

2 Med yrkespraktik avses lärares praktik i förskola och skola. Med utbildningspraktik avses högskoleförlagd 
och verksamhetsförlagd del i lärarutbildning, med akademisk utbildningspraktik avses högskoleförlagd utbild-
ning och forskning. 

3 Gustavsson, S. (2011). En studie av skolprojekt i samverkan med akademisk utbildningspraktik (prel. titel). 
En rapport kommer att publiceras på www.his.se hösten 2011.

4 De personer som har intervjuats är en eller flera av de som i ansökan namnges som ansvariga för ett projekt. 
Det kan vara kommunens utvecklingsledare, rektor alt förskolechef eller lärare. En lärare kan i vissa fall ha 
fått ett särskilt uppdrag att leda ett projekt. I artikelns resultatavsnitt används genomgående uttrycket projekt-
ledare utom i de fall det är mer naturligt att använda uttrycket lärare om den/de personer som intervjuas. 

5 Begreppet verksamhetsutveckling kan jämställas med skolutveckling, men med en mer generell framtoning.  
Det huvudsakliga motivet är att tydligt visa att även förskolan är inbegripen, men jag menar dessutom att 
begreppet verksamhetsutveckling ger generaliseringsmöjligheter till relevanta områden. 

6 Norskans praxisidentitet kan översättas med identitet som lärare i den aktuella yrkespraktiken. 

7 Inom ramen för huvudprojektet identifieras ca 30 skolprojekt. Dessa projekt är mer eller mindre väl 
dokumenterade. Förutom skolprojekt i förskola och skola har också projekt inom Högskolan internt samt 
ett projekt i samarbete mellan skola och Högskola genomförts. Samtliga projekt redovisas i studiens rapport,  
bilaga 1. 

8 Skolprojektens slutrapporter skiljer sig åt mellan att vara en kort information om att ett projekt är avslutat 
eller en längre rapport om projektets genomförande.

9 Se Gustavsson (2011) in progress, bilaga 2.

10 Intervjuerna initierades genom ett brev till den kontakt som i ansökan angetts som ansvarig för skolprojek-
tet. Respektive skolprojekt kunde välja vem eller vilka som skulle medverka vid en intervju. I alla intervjuer 
medverkade projektledare/kontaktperson för skolprojektet, vilken var den person som hade mest kännedom 
om skolprojektet. Intervjuerna genomfördes av Yvonne Broberg, Elisabeth Bertilsson, Högskolan i Skövde 
samt artikelns författare.

11 Denna artikel är som redan nämnts i inledningen en del av en större studie som både kommer att vidga och 
fördjupa vissa delar av det empiriska materialet.
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