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Hur används it inom skolan? Vilka är förutsättningarna

Rapporten redovisar regeringsuppdraget att vart tredje
år följa upp it-användning och it-kompetens i förskola,
skola och vuxenutbildning. Uppföljningen har genomförts
med hjälp av enkätundersökningar till elever, lärare,
förskolepersonal, förskolechefer och rektorer. Det har
också gjorts intervjuer med elever, lärare och rektorer
inom grund- och gymnasiesärskola.
Resultaten visar att tillgången till datorer har ökat kraftigt för både elever och lärare sedan den senaste undersökningen 2008. Men fler antal datorer har inte inneburit
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och kompetensen att använda it i undervisningen?

att it används mer i undervisningen. Användningen av it
är i stort sett lika låg i flera ämnen som den var för tre
år sedan. Det framkommer också att många lärare upplever att det finns brister i it-stödet och utrustningen.
Det finns ett behov av kompetensutveckling hos både
lärare och rektorer visar rapporten. Hur datorerna ska
användas som pedagogiska verktyg i undervisningen
och hur skolan ska arbeta mot kränkningar på nätet,
är exempel på områden där det behövs kompetensutveckling.
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It-användning och
it-kompetens i skolan

Förord
Härmed redovisas regeringsuppdraget om uppföljning av it-användning och
it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning givet i regleringsbrevet för
Skolverket för budgetåret 2011, dnr 71-2012:124.
Projektgruppen som arbetat med uppföljningen är Peter Lindkvist (projektledare), Pär Millstam, Malin Schmidt och Annika Haglund, samtliga vid Skolverkets utvärderingsavdelning. Dessutom har Peter Karlberg, Christina Szekely
och Anette Holmqvist som arbetar med it i skolan på utvecklingsavdelningen
ingått i projektgruppen. Projektgruppen har även biståtts av Linnéa Rask, Ola
Höckert, Stefan Erson, Karin Hedin, Anneli Melén, Lotta Mannerfelt, Staffan
Engström, Anders Fredriksson, Carina Hall, Magdalena Karlsson, Ingegerd
Johansson och Kajsa Thunholm.
Ett stort tack till alla elever, lärare, förskolepersonal, rektorer och förskolechefer som besvarat enkäterna!
Skolverket april 2013
Anna Ekström
Generaldirektör

Peter Lindkvist
Undervisningsråd
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Sammanfattning
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att vart tredje år följa upp itanvändning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. 2012 är
andra gången Skolverket genomför uppföljningen. Uppföljningen fokuserar
på att mäta vilka förutsättningar elever och lärare har för it-användning samt
vilken it-användning och it-kompetens som finns i verksamheterna.
Uppföljningen har i huvudsak genomförts med hjälp av enkätundersökningar i form av urval riktade till elever, lärare, förskolepersonal, förskolechefer
och rektorer. Gällande grund- och gymnasiesärskola har Skolverket besökt
tio skolor och genomfört gruppintervjuer med elever, lärare och rektorer. De
skolformer som ingår i undersökningen är förskola, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning samt utbildning
i svenska för invandrare (sfi). Då skolformerna sinsemellan har olika förutsättningar för it-användning har uppföljningen genomförts med delvis olika fokus
och omfattning inom respektive skolform. Rapporten är indelad efter skolform
och är tänkt att fungera som en form av uppslagsverk. Nedan följer en sammanfattning av resultaten.
Mycket har förändrats

Sedan den förra uppföljningen syns en hel del förändringar.
■■ Lärarnas tillgång till egna datorer har förbättrats. Nu har snart alla gymnasielärare och lärare i vuxenutbildning en egen dator jämfört med 2008 då
en fjärdedel av gymnasielärarna saknade egna datorer. På grundskolan har
nu tre av fyra lärare en egen dator jämfört med att endast en av fyra lärare
hade det 2008. Även på förskolan har tillgången till datorer mer än fördubblats och nu har ungefär var tionde pedagog en egen dator.
■■

I förskola, grund- och gymnasieskola har tillgången till datorer förbättrats.
I förskola och grundskola har antalet barn respektive elever per dator närmare halverats jämfört med 2008. Sett till gymnasieskolan har den skillnad
som tidigare fanns mellan elever i kommunala och fristående gymnasieskolor raderats ut.

■■

Det har skett en kraftig ökning av antalet elevdatorer och trenden mot
1 till 1 i många skolor syns tydligt. Det är också en förändring mot allt fler
bärbara datorer och surfplattor.

■■

Många lärare har ett stort kompetensutvecklingsbehov inom flera itområden. Lärarnas beskrivning av sitt behov av kompetensutveckling ser
annorlunda ut jämfört med 2008. I dag lyfts områden som förebyggande
av kränkningar på nätet och hur it kan utgöra ett pedagogiskt verktyg
fram allra mest. 2008 var det störst behov av kompetensutveckling kring
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hantering av bild, film och ljud med hjälp av datorer. Förskolepersonalens
it-kompetens har förbättrats men fortfarande uppger hälften att de har ett
stort behov av kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap.
■■

Kommunikationen mellan skola och hem sker idag till stor del med hjälp
av it.

■■

Trots de ökade satsningarna på it i skolan har färre grundskolor idag en
it-plan eller en uttalad it-strategi jämfört med den förra uppföljningen.
När det gäller gymnasieskolorna är andelen som har sådana planer ungefär
lika stor som den var för tre år sedan.

Men en del har inte förändrats
■■

Elevernas it-användning består fortfarande till stor del av att söka information på nätet och för skrivuppgifter.

■■

Användningen av it är i stort sett lika låg i flera ämnen som den var för tre
år sedan. Det är fortfarande ovanligt att eleverna använder datorer på lektioner i matematik. Det finns inte heller någon tydlig ökning av it-användningen i naturorienterande ämnen och teknik.

■■

Även om antalet datorer har ökat i grundskolan kvarstår skillnaden mellan
kommunala och fristående skolor. Elever i fristående grundskolor har en
fortsatt bättre tillgång till dator.

■■

Krånglande it-utrustning och bristande stöd för hur it kan användas i
undervisningen (pedagogiskt it-stöd) begränsar ofta lärares användning av it
i undervisningen eller i den övriga rollen som lärare.

Resultaten visar också att
■■

Många skolor tillåter att eleverna får ta med sig egen it-utrustning och
använda i undervisningen och få skolor blockerar tillgången till vissa internettjänster, t.ex. facebook. Fristående skolor blockerar oftare än kommunala.

■■

Eleverna upplever att de är bra på att använda dator för att skriva, söka
information och presentera. De är mindre bra på källkritik gentemot information på internet och att använda kalkylprogram.

■■

Elever som har fått en egen dator av skolan använder i mycket högre
utsträckning dator i olika ämnen och för olika skoluppgifter. De får också
mer undervisning i källkritik och säker internetanvändning.

■■

Surfplattan har fått ett genombrott i grund- och gymnasiesärskolan då den
ger eleverna nya förutsättningar för lärande och utveckling.
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■■

Förskolebarn använder dator/surfplatta både tillsammans med personal och
på egen hand i förskolan. Datorn/surfplattan används främst till film och
musik samt utveckling av språk, skrift och matematisk förmåga.

■■

Rektorerna upplever att många lärare inte har tillräcklig kompetens för att
använda och anpassa it-verktyg för elever som behöver särskilt stöd.

■■

En tredjedel av rektorerna anser inte att de har tillräcklig it-kompetens
för att leda skolans it-strategiska arbete, att utveckla användningen av
it i undervisningen eller att hantera frågor om lag och rätt.
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Inledning och kommentarer till resultatet
Inledning
Under tiden sedan den senaste it-uppföljningen genomfördes (2008/2009) har
mycket förändrats. Samtliga skolformer har fått nya eller reviderade styrdokument dels i form av den nya skollagen som trädde i kraft 2011, dels i form av
läro- kurs- och ämnesplaner. I dessa tydliggörs både elevernas rätt till kostnadsfri tillgång till de lärverktyg som krävs för en tidsenlig undervisning och den
digitala kompetens de förväntas uppnå genom denna.
Skolverket har i uppdrag att främja utveckling och användning av it i
förskola och skola. Inom ramen för detta uppdrag arbetar Skolverket bland
annat med stöd till pedagogiskt användande av it och undervisning i källkritik
och säker internetanvändning. Sedan starten 2006 har Skolverkets satsning på
kompetensutveckling kallad PIM (Praktisk it- och mediekompetens) omfattat
totalt ca 150 000 lärare, förskollärare och skolledare. Över 220 kommuner har
använt sig av denna modell för kompetensutveckling.
En trend som varit synlig bland annat genom DiU:s (Datorn i Utbildningen)
interaktiva karta1 handlar om kraftigt ökande satsningar på det som brukar
kallas 1 till 1, en modell för distribution av bärbara datorer till samtliga elever i
en grupp, en klass, hela årskurser eller i vissa fall hela skolor. Sådana satsningar
finns, som framgår av den interaktiva kartan, hos många av huvudmännen.
En annan trend som har startat något senare är att istället för bärbara datorer
använda s.k. surfplattor vilket ser ut att öka främst bland yngre elever.
Under perioden har Skolverket också sett ett ökat intresse bland lärare
och skolledare för att delta i olika former av konferenser och seminarier som
har fokus på utvecklandet av en modern undervisning där it spelar stor roll.
Exempel på sådana är Framtidens lärande som i år anordnas för femte gången,
SETT som nu anordnas för andra gången och Framtidens Läromedel som ordnas flera gånger per år. Därutöver samlas årligen relativt stora grupper svenska
lärare och skolledare på Europas största it-mässa på skolområdet BETT.
En tydlig trend är också att lärare i allt större utsträckning börjat använda
sociala medier för att diskutera det pedagogiska arbetet, man talar om det
utvidgade kollegiet. Fortfarande är det dock i absoluta tal bara en mindre andel
av lärarna som deltar, men de tycks ha hög synlighet också bland andra kollegor. Av särskilt intresse är att lärare som deltar i de sociala medierna utvecklar
en kultur där erfarenheter och kunskaper delas som inte begränsas av det egna
kollegiet, den egna huvudmannen eller av vilken skolform man undervisar i.

1

DiU:s (Datorn i Utbildningen) interaktiva karta (2012) www.diu.se
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Här möts t.ex. förskollärare och ämneslärare på lika villkor. Samtidigt finns det
också exempel där just skolform eller vald teknik utgör grund för till exempel
facebook-grupper.
Internationellt har också en trend kunnat observeras som går under beteckningen BYOD (bring your own device). Den innebär att elever tillåts eller
direkt uppmuntras att ta med och använda egen privat utrustning i skolan.
Frågan har också diskuterats en del i Sverige bland annat utifrån skollagens
tydliga skrivning om att undervisningen ska vara kostnadsfri men också utifrån
det faktum att allt fler elever har tillgång till för undervisning lämplig utrustning som till exempel smarta telefoner. Många huvudmän som satsar på 1 till 1
har också inkluderat någon form av fortbildning men det tycks inte gälla alla.
Det finns dock flera aktörer på marknaden som erbjuder fortbildning med
pedagogisk inriktning.
Skolverkets uppföljning är inte den enda studien av it-användande i den
svenska skolan. Under 2011 genomförde EUN (European Schoolnet) och
universitetet i Liège på uppdrag av EU-kommissionen en undersökning2 i
31 europeiska länder. Dessvärre blev det svenska deltagandet lågt vilket bidrog
till låg validitet, men samtidigt bekräftas tendenserna i den undersökningen av
den nu genomförda uppföljningen.
Skolinspektionen presenterade under hösten 2012 resultat från sin kvalitetsgranskning3 av hur it användes i några olika skolämnen. De konstaterade att
inköp av it-utrustning i många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla
användningen av it så att den blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar
elevernas kunskapsutveckling och lärande. Skolinspektionen lyfte också fram
att skolledningen inte styrde användningen av it i undervisningen på ett aktivt
sätt samt att lärarnas behov av kompetensutveckling inte tillgodosetts.

Kommentarer till resultatet
Likvärdiga förutsättningar

Även om antalet elever per dator genomsnittligt minskat kvarstår stora skillnader mellan skolor och när det gäller grundskolan kvarstår skillnaden också
mellan kommunala och fristående skolor. På gymnasienivå finns inte längre
någon skillnad mellan olika huvudmän när det gäller antalet elever per dator.
Andelen skolor/elever som har egen dator/surfplatta skiljer sig relativt mycket
mellan skolformer men lite eller obetydligt mellan olika huvudmän. Det kan
konstateras att den trend som varit möjlig att följa via media återspeglas i att

2
3

Survey of Schools: ICT in education (2011) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
ejed.12020/full
Skolinspektionen (2012) PM It i undervisningen Dnr 40-2011:2928
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över hälften av landets gymnasieelever nu har tillgång till egen dator, i grundskolan är andelen dock betydligt lägre. I förskolan är tillgången till it väsentligt
lägre men samtidigt har antalet datorer ökat mer än i övriga skolformer sedan
2008. Skillnaden mellan kommunala och fristående förskolor är stor. Digitaliseringen av förskolan och skolan är alltså fortsatt ojämnt fördelad och det är
tydligt att elever får olika förutsättningar.
Samtidigt tillåter också mer än hälften av landets grundskolor och närmare
nio av tio gymnasieskolor att eleverna använder egen utrustning i undervisningen. En stor del av dessa skolor tillåter också eleverna att ansluta sin privata
utrustning till skolans internet-uppkoppling. Om detta innebär att skolan
förutsätter att elever har tillgång till egen utrustning har inte kunnat belysas i
denna uppföljning.
Lärares behov av kompetensutveckling

Förutsättningarna för att it ska kunna användas såväl för administrativa uppgifter som direkt i det pedagogiska arbetet har förbättrats då lärarna nu i stor
utsträckning har tillgång till en egen dator. Allt fler lärare uppger också att de
har mycket eller ganska bra generell it-kompetens. Fortfarande uppger dock
omkring en femtedel att de har mindre bra kompetens. Både att ha tillgång
till egen dator respektive att undervisa i klasser där eleverna har det korrelerar
positivt med lärarnas it-kompetens. Även om datortillgången i förskolan har
förbättrats är personalens tillgång till egen dator fortsatt låg och närmare
30 procent uppger att de inte har tillräcklig tillgång till dator utanför barngruppen. Detta motsvaras av en lika stor andel av personalen som bedömer sin
it-kompetens som mindre bra.
Behovet av kompetensutveckling är alltså fortsatt stort. Bland rektorerna
uppger drygt hälften att lärarna i mycket eller ganska hög omfattning får den
kompetensutveckling de behöver för sin roll som lärare samtidigt som över
hälften av lärarna uppger att de har stort eller ganska stort behov av kompetensutveckling till exempel när det gäller it som pedagogiskt verktyg och hur
man kan arbeta förebyggande mot kränkningar. En tredjedel av lärarna har
behov av mer praktisk kompetensutveckling för att kunna behärska verktyg
för presentation, administration och liknande. Förskolepersonal uttrycker ett
något större behov inom flera områden. Hälften av landets rektorer i kommunala grundskolor uppger att lärarna saknar tillräcklig kompetens att använda
och anpassa it-verktyg för elever i behov av särskilt stöd. Hur dessa behov ska
kunna mötas av huvudmännen behöver belysas närmare.
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Flera av de problemområden Skolinspektionen fann i sin undersökning4 från
2012 bekräftas alltså av Skolverkets uppföljning.
Skolverket avser att under våren 2013 publicera nytt material om kränkningar och mobbning på nätet. Den kunskap som därmed belyses kommer att
tas in i den pågående fortbildningssatsningen om värdegrund och likabehandling i teori och praktik.
Användningen

Uppföljningar av detta slag kan förstås inte fånga mer kvalitativa uppgifter
kring användningen av it i undervisningen. Det är fortfarande ganska många
elever i skolan, kommunal vuxenutbildning och sfi som använder datorer i låg
utsträckning. Fortfarande är det ämnena svenska och samhällskunskap som har
högst frekvens när det gäller användande på lektionerna. Vid den förra undersökningen uppgav över 90 procent av eleverna att de sällan eller aldrig använde
it på lektionerna i matematik i årskurs 7–9 respektive gymnasiet. Här har det
inte skett någon betydande ökning trots att det gått över tre år sedan den förra
undersökningen. Även i naturorienterande ämnen och teknik samt engelska är
användningen av dator fortsatt förhållandevis låg.
Med utgångspunkt i de tydligare skrivningarna om it i de nya styrdokumenten kan det diskuteras om detta är en acceptabel nivå och det belyser också
de stora skillnader som råder mellan skolor. Frågor om tillgång till digitalt
innehåll har inte ställts i denna uppföljning men kan antas vara en bidragande
orsak till den låga användningen.
Utvecklingen när det gäller frågor om it-planer, tillgång till support etc.

Det finns inga krav på att skolor eller förskolor ska ha en it-plan eller itstrategi. Samtidigt pekar mycket på att integrationen av it i verksamheten
ställer stora krav på strategiskt ledarskap5. Sedan 2008 har antalet grundskolor
som har en it-plan minskat samtidigt som allt fler är involverade i omfattande
satsningar. De flesta it-planer som finns tar upp frågor om hur it ska integreras
i undervisningen och utgöra ett pedagogiskt verktyg. Även kompetensutvecklingsbehov behandlas ofta. Fristående skolor tar i betydligt högre grad också
upp tekniska frågor såsom drift och underhåll. Förskolor har i mindre grad
it-planer men också i dessa tas ofta frågor om kompetensutveckling inriktade
mot den pedagogiska verksamheten och it som pedagogiskt verktyg upp. Frågan om hur bristen på it-planer påverkar utvecklingen behöver analyseras.

4
5

Skolinspektionen (2012) PM It i undervisningen Dnr 40-2011:2928
Se t.ex. SLICT: How to integrate ICT in your school, http://www.teachingexpertise.com/
articles/slict-how-to-integrate-ict-in-your-school-2495

12

It-användning och it-kompetens i skolan

Det finns stora skillnader när det gäller tillgången till teknisk support i förskolan där kommunala har god tillgång medan en fjärdedel av de fristående
helt saknar sådan. I grundskolan och på gymnasiet har alla tillgång till sådan
support även om lärarna i stor utsträckning inte upplever att den är tillräcklig.
Tillgången till teknisk it-support är något bättre i fristående skolor men lärarnas uppfattning skiljer sig inte åt.
Avsaknaden av tillräckligt stöd, såväl tekniskt som pedagogiskt utgör ett
hinder för användningen. I förskolan upplever många i personalen att de saknar tillgång till pedagogiskt it-stöd och när sådant finns att det tar relativt lång
tid att få. I grund- och gymnasieskolan upplever över 70 procent att de inte
har tillräckligt pedagogiskt it-stöd. I 15 procent av skolorna finns heller inget
sådant stöd organiserat. Rektorer och lärare på grund- och gymnasiesärskolor
uppger tekniska svårigheter då en del kommuner satsat på system och programvaror som begränsar it-användningen fullt ut för eleverna på dessa skolor.
Investeringsbehovet fortsatt stort

Trots att kommunala förskolor har relativt bättre tillgång till utrustning än
fristående uppger nästan 80 procent av de kommunala förskolecheferna att
de har ett mycket eller ganska stort behov av investeringar i it-utrustning.
Motsvarande andel för fristående förskolor är 56 procent. I grundskolan finns
fortsatt ett stort behov av investeringar och detta har ökat sedan den senaste
mätningen. Kommunala skolor anger ett större behov än fristående. Behovet
är stort även i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.
Källkritik och säker användning

I de nya kursplanerna i grundskolan betonas att eleverna ska lära sig kritisk
granskning och källkritik. Detta ingår som övergripande mål för utbildningen,
i det centrala innehållet och i kunskapskraven för grundskolans teoretiska
ämnen. Det lyfts också i de gymnasiegemensamma ämnena. Den källkritiska
förmågan är en förutsättning för att kunna använda it och internet på ett
säkert sätt. I takt med att allt fler digitala källor används i skolan har också den
traditionella källkritiken fått en ny dimension då det gäller att också värdera
och ha ett förhållningssätt till användargenererade källor utan någon bestämd
avsändare. It-användningen i och utanför skolan kan också innebära avigsidor
som till exempel nätmobbning och publiceringar som kränker elevers och
lärares integritet.
Enligt eleverna ger skolan undervisning i källkritik. En majoritet av eleverna i årskurs 7–9 och gymnasiet uppger att de fått lära sig om källkritik och
säker internetanvändning i skolan. Elevernas svar stämmer ganska bra med vad
lärarna har svarat på frågan om de arbetar med att utveckla elevernas förmåga
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att källkritiskt granska information på internet. Med tanke på skrivningar i
kursplaner är det dock oroande att 31 procent av eleverna i åk 7–9 säger sig
inte få någon undervisning alls i källkritik. Likaså att drygt hälften av lärarna
i årskurs 1–3 säger att de inte alls arbetar med det. Bland eleverna i gymnasial
vuxenutbildning är det mindre än hälften som fått lära sig att vara källkritiska
till information på internet.
Att främja säker internetanvändning uttrycks enbart i kursplanen för
samhällskunskap årskurs 7–9, men att lära elever att vara försiktiga med vad
de publicerar om sig själva och andra är ett led i att förebygga olika former av
mobbning och kränkande behandling. Trots detta arbetar bara hälften av alla
lärare med att främja en säker användning av internet. En förklaring till detta
skulle kunna vara att det saknas kunskaper på området. Drygt hälften av alla
grundskollärare och gymnasielärare har uttryckt att de har ett mycket eller
ganska stort behov av kompetensutveckling när det gäller att förebygga kränkningar på nätet. Lärare på grund- och gymnasiesärskolor betonar också vikten
av att ge eleverna verktyg för att kunna hantera internet.
Att eleverna har fått eller fått låna en egen dator av skolan verkar ha betydelse för hur mycket undervisning de får i källkritik och säker internetanvändning. Elever som fått eller fått låna egen dator på skolan uppvisar de högsta
siffrorna. Detsamma gäller grundskollärare som undervisar elever som har egen
dator. De undervisar i högre grad elever om källkritik än övriga lärare.
Ytterligare en viktig aspekt som kommer in när skolan använder it är att
veta vad som är lagligt när det gäller att publicera uppgifter på internet, till
exempel uppgifter om skolans elever. Det kan också handla om hur elever och
lärare får använda upphovsrättsskyddat material. Undersökningen visar att
hälften av alla grundskollärare och nästan hälften av alla gymnasielärare har
uttryckt mycket stort eller ganska stort behov av kompetensutveckling inom
lag och rätt på internet. Bland lärare inom vuxenutbildningen är det nästan
hälften som har ett ganska stort eller mycket stort behov av kompetensutveckling inom lag och rätt.
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Uppdraget
I regleringsbrevet för budgetåret 2011 fick Skolverket följande uppdrag:
”Skolverket ska kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares it-användning
och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppföljningen ska ske i
enlighet med myndighetens förslag i redovisningen av uppdraget att utarbeta en
plan för förbättrad uppföljning av it-användning och it-kompetens i förskola, skola
och vuxenutbildning (U2007/1716/S). Uppföljningen ska även avse skolornas
administrativa it-användning, liksom deras åtgärder för att med hjälp av it kommunicera skolans och verksamhetens arbete med hemmen. Uppdraget ska redovisas
till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vart tredje år, nästa gång senast
den 15 april 2013.”
I uppföljningen ges en nationell bild av it-användning och it-kompetens i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning och sfi.

Några utgångspunkter
Enligt uppdraget ska uppföljningen ske i enlighet med Skolverkets plan för
förbättrad it-uppföljning (U2007/1716/S). I planen bedömer Skolverket att
kontinuerliga uppföljningar med ett stratifierat urval av verksamheter bör
göras vart tredje år i syfte att ge en nationell bild av it-användning och it-kompetens inom verksamhetsområdena. Uppföljningen föreslås redovisa aktuell
digital kompetens, hur it används från ett pedagogisk och ett administrativt
perspektiv samt även beröra skolornas arbete med att främja en god etik på
Internet. Denna uppföljning utgör det andra mättillfället av it-användning och
it-kompetens enligt planen för förbättrad it-uppföljning. Eftersom it kontinuerligt förändras har Skolverket sett över samtliga mätinstrument för att anpassa
efter rådande omständigheter. Förändringar i styrdokument har också påverkat
mätinstrumenten. Skolverket har därför reviderat enkäterna efter behov. Där
det är möjligt jämförs resultaten med resultaten från den första mätningen.
Första mätningen genomfördes 2008 när det gäller rektorer och lärare, och
2009 när det gäller barn och elever.
De skolformer som har ingått är förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och utbildning i
svenska för invandrare (sfi). I förskola är det personal och förskolechefer ingått.
För att även fånga upp barnen i förskola har personalen fått besvarat frågor om
barnens it-användning. I grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbild-
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ning har elever, lärare och rektorer6 ingått. Undantaget är eleverna i årskurs
1–3 där lärarna, likt personalen i förskola, har bedömt elevernas it-användning
och it-kompetens. I sfi har lärare och elever ingått. Gällande grund- och gymnasiesärskola har Skolverket besökt tio skolor och genomfört gruppintervjuer
med elever, lärare och rektorer.
Då verksamheterna sinsemellan har olika förutsättningar för it-användning
har uppföljningen genomförts med delvis olika fokus och omfattning inom
respektive verksamhetsområde.
Uppföljningen gällande rektorer har främst fokuserat på förutsättningar
för it-användning, som tekniska resurser, organisation och policy. Lärarna har
bedömt sin it-kompetens, sitt behov av kompetensutveckling inom it, tillgången till it-resurser, hur ofta man använder it, etc. Eleverna har också fått
bedöma sin it-kompetens, svara på hur ofta de använder dator i skolarbetet,
i vilka ämnen de använder dator, etc.
Den definition av it som har använts innefattar förutom datorer och datorprogram även e-post, internet, intranät, digitala skrivtavlor och digitalkameror.
Gällande eleverna har begreppet it inte använts, och därmed inte heller begreppen it-användning och it-kompetens. Istället har datoranvändning och datorkompetens använts. Detta eftersom det framför allt är datorer som barn och
eleverna använder i verksamheterna. Det är också tydligare för respondenterna
vad som avses med datorkompetens än med en mer allmän it-kompetens. För
barn och elevers datoranvändning och elevers datorkompetens har Skolverket
gjort tydligt för respondenterna att en surfplatta också ska räknas som en dator
när frågorna besvaras. Eleverna har bedömt sin datoranvändning och datorkompetens utifrån det eleverna gör i sitt skolarbete, vilket innebär både det
eleven gör i skolan och läxor.
Genomgående i rapporten gäller att surfplatta ingår i begreppet dator.
Undantaget är när resultat specificeras för dator respektive surfplatta eller om
annat anges.
När begreppet it-plan används i rapporten avses den plan eller uttalade
strategi som skolan kan ha för sitt arbete med it. It-planen kan gälla för en eller
flera skolor. Den kan gälla för en specifik skola eller vara övergripande för en
kommun/huvudman.
Begreppet pedagogiskt it-stöd används i rapporten. Med det avses det stöd
lärare eller förskolepersonal kan behöva för att använda och integrera it i
undervisningen/den pedagogiska verksamheten.

6

2008 ingick även rektorer för särskild utbildning för vuxna och sfi i urvalet. De siffror som
redovisas för rektorer i kommunal vuxenutbildning 2008 inkluderar därför även rektorer för
särskild utbildning för vuxna och sfi, varför jämförelser bör tolkas med försiktighet.
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I rapporten refereras till elever i behov av särskilt stöd. Det innebär elever
som riskerar att inte nå målen på grund av till exempel läs- och skrivsvårigheter.
Urvalet har utformats för att i förekommande fall kunna belysa eventuella
skillnader mellan kommunala och fristående huvudmän.
Resultat som redovisas i text, tabeller och diagram är skattningar uppräknade till populationen. Resultatskillnader mellan delmålgrupper eller över tid
som tas upp i löptexten är statistiskt signifikanta på 95 procents konfidensnivå.
I tabeller och diagram redovisas resultat även om de inte är statistiskt signifikanta. Tabellbilagor med 95-procentigt konfidensintervall finns som bilagor
till rapporten. Med ett 95-procentigt konfidensintervall menas att intervallet
i genomsnitt täcker det så kallade sanna värdet i populationen i 95 fall av
100 om andra fel än slumpfel är försumbara.
Bilagor i form av tabeller och enkäter för samtliga undersökningar finns att
tillgå på skolverkets webbplats.

Disposition och läsanvisning
Rapporten är tänkt att fungera som en form av uppslagsverk där resultaten
från de olika undersökningarna presenteras skolformsvis. Utöver inledning,
sammanfattning samt kommentarer är därmed varje kapitel självständigt.
I det fjärde kapitlet presenteras resultaten för förskolechefer, förskolepersonal och barn i förskola. Det femte kapitlet behandlar elever, lärare och rektorer
i grundskola och gymnasieskola. Resultaten från grund- och gymnasiesärskola
presenteras i kapitel sex. Avslutningsvis redovisas resultaten för kommunal
vuxenutbildning och sfi i kapitel sju.

Genomförande
Då denna uppföljning avser flera olika målgrupper i skolsystemet har det varit
nödvändigt att använda olika metoder. I de fall målgrupperna sammanfallit
med Skolverkets återkommande undersökning ”Attityder till skolan” har samordning med denna skett. Likaså har skett för vuxenutbildningen och sfi, där
det varit möjligt, genom Skolverkets undersökning Attityder till vuxenutbildning. Ambitionen har varit att på så sätt minska antalet enkätutskick och den
upplevda uppgiftslämnarbördan för respondenterna.
All datainsamling har genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket. SCB har också utfört sedvanliga statistiska bearbetningar
för att resultaten ska vara generaliserbara på riksnivå.
I det följande redogörs översiktligt för de olika undersökningar som ligger
till grund för denna uppföljning. Om inget annat anges så har undersökningarna genomförts med postalenkäter. För mer detaljerad information om
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metodval, stratifieringar, viktning, kalibrering, m.m. hänvisas till de tekniska
rapporter som på begäran kan erhållas från Skolverket.
Elever i årskurs 1–3 och barn i förskola

För de yngre målgrupperna har bedömningen gjorts att de är för unga för att
kunna fylla i enkäter på ett meningsfullt sätt. Skolverket har därför valt att
belysa de yngre målgruppernas it-användning och it-kompetens genom frågor
till personal inom förskolan och lärare i årskurs 1–3. Vid den första uppföljningen, 2009, genomfördes intervjuer med elever i årskurs 1–3 samt barn i
förskola.
Grundskoleelever i årskurs 4–9 och gymnasieelever

I uppföljningen av hur elever i grundskolans årskurs 4–9 och gymnasieskolan
använder datorer har samordning skett med Skolverkets nationella undersökning Attityder till skolan. Undersökningen är utformad på olika sätt och med
delvis andra frågor för eleverna i årskurs 4–6 jämfört med för de äldre eleverna.
I årskurs 4–6 har eleverna besvarat enkäten under skoltid i klassrummet. Urvalet har varit en klass per skola från 160 skolor. Svarsfrekvensen var 137 skolor
vilket motsvarar knappt 86 procent av urvalet. I årskurs 7–9 och gymnasieskolan ingick sammanlagt 2 600 elever i urvalet. Där skedde insamlingen framförallt med hjälp av telefonintervjuer men även postenkäter användes i viss grad
på försök. Svarfrekvensen var 1441 elever vilket motsvarar drygt 55 procent av
urvalet.
Elever, lärare och rektorer i grundsärskola och gymnasiesärskola

Skolverket har besökt sex grundsärskolor och fyra gymnasiesärskolor i olika
delar av landet för att få exempel på hur de använder it. Grundsärskolorna i
urvalet representerar årskurserna 1–9, och även inriktningen träningsskola.
De besökta gymnasiesärskolorna omfattar både nationella- och individuella
program.
På plats i skolorna har Skolverket genomfört intervjuer i grupp med elever,
lärare och rektorer samt, i några fall, gjort observationer av it-användningen i
undervisningen istället för elevintervjuer. Rektorer samt grupper av lärare respektive elever har fått besvara frågor om användningsområden för it, tillgång
till verktyg och kompetens på området. För genomförandet av intervjuerna
användes en intervjuguide med förberedda frågor och frågeområden. Skolverket har låtit intervjupersonerna styra över vilket utrymme olika frågor och
frågeområden fått under intervjuerna.
Resultaten av studien är inte generaliserbara då de varken är representativa
eller ger en heltäckande bild. Studien ger istället exempel på hur användningen
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och kompetensen inom it kan se ut i grund-och gymnasiesärskolor. Eventuella
skillnader mellan grund- och gymnasiesärskolor belyses i förekommande fall.
Elever i kommunal vuxenutbildning och sfi

Uppföljningen av dessa elevgrupper har gjorts i samarbete med Skolverkets
undersökning Attityder till vuxenutbildning. Urvalet för elever som läser sfi
utgjordes av sammalagt 6 066 elever från 80 skolenheter/anordnare. Av dessa
inkom svar från 3 198 personer på 60 skoleneheter vilket gav en svarsandel på
53 procent.
För elever i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå drogs ett
urval på 3 451 personer. Av dessa inkom svar från 1 985 personer vilket gav en
svarsandel på 58 procent. Enkäterna besvarades på skoltid i klassrummet.
För elever i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå drogs ett urval
på 2 505 personer. Av dessa inkom svar från 906 personer vilket gav en svarsandel på drygt 36 procent.
Förskolepersonal

Urvalsramen skapades med hjälp av data från SCB:s strukturlönestatstik och
begränsades till sådana individer som hade yrkeskodningen barnskötare eller
förskollärare och fritidspedagog. Efter en del andra filtreringar återstod 66 705
personer och av dessa drogs ett urval om 1 100 personer. Antalet som svarade
på enkäten var 521 personer vilket ger en svarsandel på 47 procent.
Lärare i grund- och gymnasieskola

I uppföljningen av lärarnas it-användning och it-kompetens har samordning
skett med Skolverkets nationella undersökning Attityder till skolan. Lärarundersökningen omfattar lärare i grundskolans årskurs 1–9 samt gymnasieskolan.
Vid urvalet har registret över pedagogisk personal använts. Urvalet som omfattade 2 900 lärare stratifierades efter skolform, befattningskod och kön. Av de
2 900 lärarna i urvalet visade sig sju vara en övertäckning. Totalt besvarade
1 754 postenkäten vilket ger en svarsfrekvens på 61 procent.
Lärare i kommunal vuxenutbildning och sfi

Målpopulatationen utgjordes av de som enligt Registret över pedagogisk personal den 15 oktober 2011 undervisade inom kommunal vuxenutbildning och/
eller sfi. Urvalet bestod av 2 500 lärare, 1 250 inom kommunal vuxenutbildning och 1 250 inom sfi, och valdes ut slumpmässigt. 1 534 personer besvarade frågeblanketten vilket utgör en svarsandel på drygt 61 procent.

It-användning och it-kompetens i skolan

19

Rektorer i grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning
samt förskolechefer

Målpopulationen för denna del av uppföljningen togs fram från Skolregistret
(rektorer i grund- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning)
Totalt skickades 2 565 enkäter ut till rektorer för grundskolor, gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar. Av dessa erhölls svar från 1 787 vilket
ger en svarsandel på 70 procent.
Förskolorna identifierades med hjälp av Företagsdatabasen. Totalt skickades
1 000 enkäter ut till chefer för förskolor. Av dessa erhölls svar från 606 vilket
ger en svarsandel på knappt 61 procent.
Tabell 2.1. Population, urval och svarsandel (%).
Population
Elever
Grundskola årskurs 4–6 (skolenheter)
Grundskola årskurs 7–9 och gymnasieskolan

Antal i
urvalet

Svarsandel

3 592

160

86

627 735

2 600

55

Sfi

78 690

6 066

53

Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå

28 944

3 451

58

112 350

2 505

36

66 705

1 100

47

Grundskolan och gymnasieskolan

113 136

2 900

61

Kommunal vuxenutbildning och sfi

6 098

2 500

61

Förskolechefer och rektorer
Grundskolan och gymnasieskolan,
kommunal vuxenutbildning

6 536

2 565

70

Förskolan

8 381

1 000

61

Kommunal vuxenutbildning, gymnasial nivå
Förskolepersonal och lärare
Förskolan
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Förskola
Resultat som redovisas i text, tabeller och diagram är skattningar av populationen. Resultatskillnader mellan delmålgrupper eller över tid som tas upp i löptexten är statistiskt signifikanta
på 95 procents konfidensnivå. I tabeller och diagram redovisas resultat även om de inte är
statistiskt signifikanta.

Förutsättningar för it-användning
Tekniska resurser och en fungerande organisation kan sägas vara förutsättningar för användning av it i verksamheterna. Det här avsnittet innehåller en
beskrivning av antal datorer, nätverkskapacitet, it-planer, etc. samt personalens
och barnens tillgång till it-resurser. I begreppet dator inkluderas även surfplatta.
Tekniska resurser
Förskolepersonalens tillgång till egen personlig dator har förbättrats

2012 uppger 11 procent av förskolepersonalen att de har en egen dator på
arbetet, jämfört med 4 procent år 2008. Resultatet 2008 visade att förskolepersonal som inte hade en egen dator nästan alltid hade tillgång till en dator
som delades med kollegor. I den här undersökningen har Skolverket inte mätt
andelen som har delad dator, men det finns anledning att tro att samma gäller
2012.
Även om andelen förskolepersonal med egen dator är klart lägre än i andra
skolformer tycker relativt många av förskolepersonalen att de i hög grad eller
mycket hög grad har en tillräcklig tillgång till dator i förskolan utanför barngruppen. Närmare 70 procent av förskolepersonalen upplever en tillräcklig
tillgång till dator utanför barngruppen. Förskolepersonalens tillgång till dator i
barngruppen upplevs däremot som sämre. Drygt hälften av förskolepersonalen
upplever den tillgången som tillräcklig.
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Diagram 4.1. Andel (%) förskolepersonal som för den pedagogiska verksamheten med barnen
och rollen i övrigt på förskolan i olika grad har tillräcklig tillgång till dator eller surfplatta i
barngruppen respektive utanför barngruppen i förskolan.
Tillräcklig tillgång till
dator eller surfplatta
i barngruppen

69

Tillräcklig tillgång till
dator eller surfplatta
utanför barngruppen

28

53

0

20

43

40

Mycket hög grad + Hög grad

60

80

100 %

Liten grad + Mycket liten grad

Även barnens tillgång till dator har förbättrats

Förskola är den skolform där antalet datorer ökat mest sedan 2008, sett till
antalet barn per dator. Antalet barn per dator har mer än halverats jämfört
med för fyra år sedan. Kommunala förskolor har i genomsnitt färre barn per
dator jämför med fristående.
Tabell 4.1. Genomsnittligt antal barn per dator i förskola (inklusive surfplattor).
Förskola
kommunal

fristående

2012

11,8

16,8

2008

27,5

44,7

Av alla datorer i förskolan som är avsedda för barn är 37 procent bärbara,
32 procent stationära och 32 procent är surfplattor.
I kommunal förskola går det i genomsnitt 37 barn per surfplatta och motsvarande i fristående förskola är 54.
Hur gamla är förskolornas datorer?

I cirka sex av tio förskolor är minst hälften av datorerna (surfplattor ej inräknade) nyare än tre år. Av alla förskolor har 29 procent ingen eller nästan ingen
dator som är nyare än tre år. En möjlig förklaring att förskolorna har satsat på
surfplattor. Surfplattor är inte med i definitionen av datorer när Skolverket har
mätt datorernas ålder.
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Tabell 4.2. Andel (%) förskolor där alla, tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel,
respektive ingen dator (ej surfplatta) är nyare än tre år.
Förskola
kommunal
Alla eller nästan alla

39

Ungefär tre fjärdedelar
Ungefär hälften

44

7

3

11

15

Ungefär en fjärdedel
Ingen eller nästan ingen

fristående

9

9

31

26

3

3

Ej svar

Vanligare med trådlöst nätverk bland fristående förskolor

Nästan alla förskolor har internet och sex av tio förskolechefer tycker att
internetuppkopplingen har tillräcklig kapacitet. Förskolechefer på fristående
förskolor upplever i större utsträckning att kapaciteten är tillräcklig jämfört
med förskolechefer på kommunala förskolor.
För åtkomst till internet har ungefär två tredjedelar av förskolorna ett
trådlöst nätverk installerat i hela eller delar av förskolan. Drygt hälften har det
i hela förskolan och ungefär en tredjedel har inget trådlöst nätverk alls. Även
här finns skillnader mellan kommunala och fristående förskolor. Fyra av tio
kommunala förskolor har inget trådlöst nätverk alls medan motsvarande bland
fristående förskolor är två av tio.
Förskolepersonalen är positiv när det gäller tillgången till internet/nätverk.
83 procent av förskolepersonalen anser att de i hög grad eller mycket hög grad
har tillräcklig tillgång till internet/nätverk. Även fast förskolechefer på fristående förskolor i större utsträckning anser att internetkapaciteten är tillräcklig
samt att trådlöst nätverk är vanligare på fristående förskolor finns ingen större
skillnad när det gäller om förskolepersonal på kommunal respektive fristående
förskola bedömer tillgången till internet/nätverk som tillräcklig eller inte.
Alla förskolechefer svarar att personalen har tillgång till internet i förskolan.
Så såg det även ut i resultaten 2008. När det gäller barnens tillgång till internet
i förskolan så har den ökat sedan 2008, mest bland fristående förskolor. Det
är dock fortfarande vanligare att barn på kommunala förskolor har tillgång till
internet.
Tabell 4.3. Andel (%) förskolor där barnen har tillgång till internet i förskolan.
Förskola
kommunal

fristående

2012

64

51

2008

43

23
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Fler förskolor med dataprojektor

Samtidigt som barnens och förskolepersonalens tillgång till datorer har ökat
sedan 2008 har även tillgången till annan it-utrustning ökat. Framför allt finns
det fler förskolor som har dataprojektor 2012 jämfört med 2008. Även andelen förskolor med digital skrivtavla har blivit större, medan andelen förskolor
med digitalkamera ligger kvar på samma nivå. Det är genomgående något
vanligare att kommunala förskolor har it-utrustningen.
Tabell 4.4. Andel (%) förskolor som har tillgång till olika it-verktyg fördelat på huvudman.
Förskola
kommunal

fristående

Dataprojektor 2012

57

30

Dataprojektor 2008

19

13

Digital skrivtavla 2012

13

4

Digital skrivtavla 2008

2

2

Digitalkamera/videokamera 2012

93

85

Digitalkamera/videokamera 2008

93

87

TV 2012

62

33

Tillgången till dataprojektor, digital skrivtavla och digitalkamera
enligt förskolepersonalen

Skolverket har frågat förskolepersonalen om de i tillräcklig utsträckning har
tillgång till it-utrustning för den pedagogiska verksamheten och för sin roll i
övrigt på förskolan. Förskolepersonal som upplever att de inte behöver respektive it-utrustning har inte bedömt om de har tillräcklig tillgång till den.
Av den it-utrustning som Skolverket har mätt är TV den resurs som störst
andel förskolepersonal inte anser sig behöva (19 procent). Sett till behovet av
dataprojektor och digital skrivtavla upplever en större andel förskolepersonal
att de inte behöver en digital skrivtavla (13 procent) jämfört med dataprojektor (3 procent). Nästan ingen förskolepersonal upplever att de inte behöver en
digitalkamera.
Förskolepersonalen upplever tillgången till digitalkamera som god. 84 procent tycker att de i mycket hög grad eller hög grad har tillräcklig tillgång till
digitalkamera. Tillgången till dataprojektor upplevs som sämre. 35 procent av
förskolepersonalen tycker att tillgången till dataprojektor är tillräcklig. Motsvarande resultat för digital skrivtavla och TV är 15 respektive 30 procent.

It-användning och it-kompetens i skolan

25

Det finns ingen större skillnad mellan hur förskolepersonal i kommunal och
fristående förskola upplever tillgången till it-resurserna, trots att andelen
förskolor som har it-resurserna skiljer sig mellan kommunal och fristående
förskola.
It-baserad kommunikation med vårdnadshavare

Drygt nio av tio förskolor har en hemsida eller motsvarande. Skolverket har
frågat förskolecheferna om förskolorna använder dels hemsidan, dels e-post för
att kommunicera med vårdnadshavarna. Av det som Skolverket har mätt är det
framför allt vecko- eller månadsbrev som förskolorna använder it för att informera vårdnadshavare. Sju av tio förskolor använder e-post och/eller hemsida
för att informera vårdnadshavare om vecko- eller månadsbrev. Det är även en
majoritet av förskolorna som använder it för att informera vårdnadshavare om
kontaktuppgifter till förskolans personal. Mindre vanligt är det att använda it
för att informera om avdelningarnas planering och minst vanligt att informera
om dokumentationen av verksamheten och barnen.
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Diagram 4.2. Andel (%) förskolor som använder e-post och/eller hemsida för att informera
vårdnadshavare om följande.
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29
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6

56

Fristående
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planering

14

80
Nej

100 %
Uppgift
saknas

Som grafen ovan visar använder genomgående en större andel fristående
förskolor it när det gäller information till vårdnadshavare. Samma gäller för
vårdnadshavares möjligheter att lämna information till förskolan. På en knapp
majoritet av de fristående förskolorna kan vårdnadshavare lämna information
till förskolan via e-post och/eller hemsida (främst e-post). Motsvarande bland
kommunala förskolor är ungefär en tredjedel. Det är ovanligare att vårdnadshavare kan lämna frånvaroanmälan för sitt barn med hjälp av it. På tre av tio
fristående förskolor och två av tio kommunala förskolor kan vårdnadshavare
göra detta.
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Diagram 4.3. Andel (%) förskolor där vårdnadshavare kan göra följande med hjälp av e-post
och/eller hemsida.
Lämna annan
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Organisation
Vanligare med it-plan bland kommunala förskolor

Av alla förskolor har 30 procent en it-plan, vilket är ungefär lika många som
vid mätningen 2008. Det är skillnad mellan kommunala och fristående förskolor. Bland kommunala förskolor har fyra av tio en it-plan medan motsvarande
bland fristående är en av tio.
Skolverket har även undersökt it-planernas strategiska innehåll. Bland
förskolor som har en it-plan är det vanligare att it-planen innehåller mål för
personalens kompetensutveckling inom it samt mål för hur it ska integreras i
verksamheten och utgöra ett pedagogiskt verktyg än mål för hur förskolan ska
utveckla barnens it-användning.
Jämfört med 2008 har andelen it-planer med strategiskt innehåll ökat.
Det gäller för alla de fyra områden som Skolverket mätt. Enkätfrågorna om
it-planernas innehåll formulerades dock inte på exakt samma sätt i undersökningen 2008. Jämförelser ska därför tolkas med försiktighet.
Ungefär hälften av alla förskolor som har en it-plan följer upp it-planen
varje år.
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Diagram 4.4. Andel (%) förskolor som har nedanstående beskrivet i sin it-plan, av de
förskolor som har en it-plan.
Mål för kompetensutveckling
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Många fristående förskolor saknar teknisk it-support

Tillgången till teknisk it-support är en annan förutsättning för it-användning
i verksamheterna. Resultatet visar att det finns stor skillnad mellan kommunala
och fristående förskolor. Närmare en fjärdedel av de fristående förskolorna
saknar helt teknisk it-support, medan ingen kommunal förskola saknar teknisk
it-support. Det är ungefär samma resultat som 2008. När det gäller hur snabbt
förskolorna har tillgång till teknisk it-support svarar 57 procent av förskolecheferna i kommunal förskola och 36 procent av förskolecheferna i fristående
förskola att deras tekniska it-support hjälper till omgående eller samma dag.
Skolverket har frågat förskolepersonalen om de upplever att de har tillräcklig tillgång till teknisk it-support utifrån den pedagogiska verksamheten med
barnen och rollen i övrigt på förskolan. Knappt sju av tio inom kommunal
förskola och drygt fyra av tio inom fristående förskola upplever att de i mycket
hög grad eller hög grad har tillräcklig tillgång till tekniskt it-support.

It-användning och it-kompetens i skolan

29

Diagram 4.5. Andel (%) förskolepersonal som i mycket hög grad + hög grad respektive liten
grad + mycket liten grad har tillräcklig tillgång till teknisk it-support.

Kommunal
förskola
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44

0

20
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1

4

80
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Ingen uppgift

Pedagogiskt it-stöd

60 procent av förskolepersonalen upplever att de inte har tillräcklig tillgång till
pedagogiskt it-stöd. Det finns inga skillnader mellan kommunala och fristående förskolor.
53 procent av förskolecheferna i fristående förskola och 29 procent i kommunal förskola uppger att förskolan inte alls har pedagogiskt it-stöd. I de
förskolor där stödet finns är det ovanligt att det levereras omgående. Vanligast
är att pedagogiskt it-stöd levereras efter längre tid än en dag.
Större behov av investeringar i it-utrustning bland kommunala förskolor

Trots att förskolorna har fler datorer och annan it-utrustning jämfört med
2008 uppger förskolecheferna att förskolan har ett något större behov av investeringar i it-utrustning och it-verktyg än de hade 2008. Kommunala förskolor
har ett större behov av investeringar i it-utrustning och it-verktyg än fristående. 76 procent av förskolechefer i kommunala förskolor uppger ett mycket
eller ganska stort behov medan motsvarande bland fristående är 56 procent.

It-kompetens i förskola
Förskolepersonalens it-kompetens
Förskolepersonalen har en bättre it-kompetens 2012 jämfört med 2008.
Närmare två tredjedelar av förskolepersonalen uppger att de är mycket bra eller
ganska bra på it. För fyra år sedan upplevde drygt hälften att de var mycket bra
eller ganska bra på it. Det finns ingen större skillnad mellan förskolepersonal
i kommunal och fristående förskola.
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Diagram 4.6. Andel (%) förskolepersonal som bedömer sin it-kompetens som mycket eller
ganska bra respektive mindre bra eller inte alls bra.
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Behov av kompetensutveckling inom flera områden

Undersökningen 2008 visade att tre fjärdedelar av förskolepersonalen hade
genomgått utbildning i grundläggande datorkunskap. Istället för att titta på
genomgången utbildning har Skolverket 2012 fokuserat på behovet av kompetensutveckling. Resultatet i grafen ovan visar att förskolepersonalen bedömer sig vara bättre på it 2012 jämfört med 2008. Trots det finns ett behov av
kompetensutveckling inom it.
Skolverket har mätt förskolepersonalens kompetensutvecklingsbehov
inom it för elva olika områden. Förskolepersonalen har bedömt sitt behov av
kompetensutveckling för de olika områdena utifrån det de behöver för den
pedagogiska verksamheten med barnen och för sin roll i övrigt på förskolan.
Förskolepersonal som upplever att de inte alls behöver kompetensen inom ett
visst område har inte bedömt kompetensutvecklingsbehovet inom it för det
området. Andelen förskolepersonal som upplever att de inte behöver kompetensen varierar mellan 5–11 procent för de olika områdena. Undantagen är
it som pedagogiskt verktyg/hjälpmedel, administration med hjälp av it samt
lag och rätt på internet där 3–4 procent upplever att de inte alls behöver den
kompetensen.
Resultatet visar att hälften av förskolepersonalen har ett mycket eller ganska
stort behov av kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap. Med
grundläggande datorkunskap avses kunskap som behövs för att t.ex. arbeta
med olika datorprogram, öppna och spara dokument, filhantering.
Förskolepersonalen upplever att det finns behov av kompetensutveckling
när det gäller att använda it som ett pedagogiskt verktyg/hjälpmedel. Behovet
av kompetensutveckling inom källkritik gentemot information på internet
upplevs som mindre. Det finns inga större skillnaderna mellan förskolepersonal på kommunal och fristående förskolor.
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Diagram 4.7. Andel (%) förskolepersonal som har ett mycket eller ganska stort behov av
kompetensutveckling inom olika it-områden.
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Användning av it i förskola
Barnens it-användning
Utöver frågor om sin egen it-användning har förskolepersonalen även besvarat
frågor om barnens it-användning. Resultaten presenteras nedan.
Skolverket har frågat förskolepersonalen om och i så fall hur ofta ett eller
flera av barnen på förskolan använder dator på egen hand i förskolan. Resultatet visar att barnen i något större utsträckning använder dator på egen hand i
kommunal förskola än i fristående. I kommunal förskola uppger närmare sex
av tio att barnen använder dator på egen hand i förskolan. Motsvarande bland
fristående är drygt fyra av tio. När det gäller användningsfrekvensen använder drygt en tredjedel av barnen dator minst en gång i veckan på egen hand i
förskolan. Barn i kommunal förskola använder dator oftare än barn i fristående
förskolor, sett till andelen barn som använder dator varje dag.
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Diagram 4.8. Andel (%) förskolepersonal som uppger att ett eller flera av barnen använder
dator på egen hand i förskolan.
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100 %

I enkäten ingick också frågor om hur ofta barnen använder dator på egen hand
när de gör olika saker i den pedagogiska verksamheten. Skolverket har mätt det
på sju olika områden. Om förskolan inte har it-verktyg inom ett visst område
har förskolepersonalen inte svarat på hur ofta barnen använder it till området.
Andelen förskolepersonal som uppger att förskolan inte har it-verktyg varierar
mellan 0–3 procent för de olika områdena. Undantaget är it-verktyg för att
läsa/titta i böcker där 6 procent av förskolepersonalen uppger att förskolan inte
har it-verktyg för detta.
Bland de barn som använder dator på egen hand i förskolan är det vanligast
att den används till att titta på bilder/film eller lyssna på musik/sagor samt
för att utveckla intresse för matematik, språk och skriftspråk. Mindre vanligt
är det att använda dator eller surfplatta till att utveckla intresse för naturvetenskap/teknik samt för att rita, måla eller skapa. Att läsa/titta i böcker eller
tidningar är det som tydligast görs till övervägande del på annat sätt än med
dator eller surfplatta. Skillnaderna mellan fristående och kommunala förskolor
är liten.
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Diagram 4.9. Hur ofta barnen använder dator på egen hand i förskolan inom vissa områden,
av de barn som använder dator eller surfplatta på egen hand i förskolan. Andel (%) förskolepersonal.
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Förskolepersonalens it-användning
Här redogörs för förskolepersonalens användning av it i det pedagogiska och
administrativa arbetet samt för kommunikation och kompetensutveckling.
Dator används oftare både i och utanför barngruppen

Resultaten visar att fler av förskolepersonalen använder dator i barngruppen
jämfört med 2008 och även att dator används oftare. 2012 är det ett fåtal av
förskolepersonalen som aldrig använder dator i barngruppen och närmare
hälften använder dator i barngruppen varje vecka eller varje dag. Även användningen av dator utanför barngruppen (med koppling till arbetet) har ökat.
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Diagram 4.10. Ungefär hur ofta använder du dator… Andel (%) förskolepersonal.
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I avsnittet som redovisar barnens it-användning kunde konstateras att drygt
hälften av barnen använder dator på egen hand i förskolan. Barnens användning av dator i förskolan sker givetvis också tillsammans med förskolepersonalen. Skolverket har frågat förskolepersonalen hur ofta de använder it i barngruppen för olika arbetsuppgifter. Om förskolepersonalen uppger att det inte
finns it-verktyg för respektive arbetsuppgift har man inte svarat på hur ofta it
används till arbetsuppgiften. Andelen förskolepersonal som uppger att det inte
finns it-verktyg varierar mellan 6–11 procent för de olika arbetsuppgifterna.
Även om dator används oftare i barngruppen jämfört med 2008 visar resultatet att en övervägande del av förskolepersonalen i huvudsak använder andra
tillvägagångssätt än it till olika arbetsuppgifter. En majoritet av förskolepersonalen använder sällan eller aldrig it för respektive arbetsuppgift. Undantaget är
när förskolepersonalen ska arbeta med bild eller musik, vilket är den arbetsuppgift som i störst utsträckning görs med hjälp av it.
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Diagram 4.11. Hur ofta förskolepersonal använder it i barngruppen till olika arbetsuppgifter.
Andel (%) förskolepersonal.
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Vanligt att it används för att dokumentera verksamheten och barnen

Skolverket har ställt sex frågor om förskolepersonalens it-användning, i syfte
att mäta i vilken utsträckning personalen använder it för informationssökning,
kommunikation, kompetensutveckling och dokumentation. Av de frågorna är
det framför allt att dokumentera verksamheten/barnen samt söka information/
referensmaterial som förskolepersonalen gör med hjälp av it. Det är däremot
ovanligare att använda it till att utveckla den egna kompetensen eller dokumentera barnens närvaro/frånvaro.
Det är vanligare att förskolepersonal på fristående förskolor använder it för
att kommunicera med vårdnadshavare, men i övrigt finns ingen större skillnad
mellan kommunal och fristående förskola.
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Diagram 4.12. Andel (%) förskolepersonal som alltid/nästan alltid eller ofta använder it för
olika arbetsuppgifter.
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Allmän inställning till it i förskolan
En aspekt av it i förskolan är vilket stöd it i allmänhet kan vara i den pedagogiska verksamheten och hur det kan påverka barnen och deras utveckling.
Förskolepersonalen har därför fått svara på frågor om deras allmänna inställning till it i förskolan och i vilken utsträckning de anser att it bidrar till t.ex.
barnens utveckling och lärande, problemlösningsförmåga, kommunikationoch samarbetsförmåga, etc.
Förskolepersonalen ser it som ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg

Av de allmänna inställningsfrågorna kring it är det framför allt att it är ett
betydelsefullt pedagogiskt verktyg som får stöd bland förskolepersonalen.
Hälften av förskolepersonalen tycker att it i förskolan i stor utsträckning är
ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg. Förskolepersonalen är mer tveksam
till om it i förskolan stimulerar och utvecklar barnens kommunikations- och
samarbetsförmåga.
Det finns inga större skillnader mellan förskolepersonal i kommunala och
fristående förskolor.
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Diagram 4.13. Andel (%) förskolepersonal som i olika utsträckning anser att it i förskolan är
ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg/hjälpmedel, utvecklar barnens it-användning, etc.
Är ett betydelsefullt
pedagogiskt
verktyg/hjälpmedel

50

Utvecklar barnens
it-användning

44

42

Stimulerar och utmanar
barnens utveckling
och lärande

23

48

37

3 6 1

54

3 41

Skapar möjligheter att
anpassa verksamheten
utifrån barnens olika behov
och förutsättningar

30

55

5

10

Stimulerar och utvecklar
barnens möjligheter
att lösa problem

30

55

6

8 1

Stimulerar och utvecklar
barnens kommunikationsoch samarbetsförmåga

27

0

51

20

40

13

60

Stor utsträckning

Viss utsträckning

Vet inte

Uppgift saknas

80

8

100 %

Inte alls

Både barn och förskolepersonal vill använda it mer i förskolan

För att få en översikt av hur barn och förskolepersonal vill att omfattningen av
användningen av it och datorer ska utvecklas bad Skolverket förskolepersonalen svara på om de respektive barnen skulle vilja använda dator mycket mer,
mer, ungefär som nu, mindre eller mycket mindre.
Resultatet visar att sju av tio förskolepersonal vill använda it och dator
mycket mer eller mer i förskolan och nästan ingen vill använda det mindre än
de gör idag.
Förskolepersonalens bedömning av barnens användning tyder på att även
barnen skulle vilja använda datorer mer än de gör idag. Närmare två tredjedelar av förskolepersonalen upplever att barnen skulle vilja använda dator eller
surfplatta mycket mer eller mer i förskolan.
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Diagram 4.14. Andel förskolepersonal respektive barn som skulle vilja använda it och dato
rer mycket mer eller mer, ungefär som nu, mindre eller mycket mindre i förskolan. Andel (%)
förskolepersonal.
Barn

64

Förskolepersonal

13

70

0

20

1

21

24

40

60

Mycket mer eller mer

Ungefär som nu

Vet inte

Uppgift saknas

80

1

3 21

100 %

Mindre eller mycket mindre
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2. GRUNDSKOLA OCH
GYMNASIESKOLA
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Grundskola och gymnasieskola
Resultat som redovisas i text, tabeller och diagram är skattningar av populationen. Resultatskillnader mellan delmålgrupper eller över tid som tas upp i löptexten är statistiskt signifikanta
på 95 procents konfidensnivå. I tabeller och diagram redovisas resultat även om de inte är
statistiskt signifikanta.

Förutsättningar för it-användning
Tekniska resurser och en fungerande organisation kan sägas vara förutsättningar för användning av it i verksamheterna. Det här avsnittet innehåller en
beskrivning av antal datorer, nätverkskapacitet, it-planer etc. samt lärares och
elevers tillgång till it-resurser. Avsnittet inkluderar även skolors policy t.ex.
gällande om elever får ta med egen it-utrustning till skolan samt om skolorna
begränsar elevers och/eller lärares åtkomst till vissa tjänster eller visst material
på internet. I begreppet dator inkluderas även surfplatta.
Tekniska resurser
Lärarnas tillgång till egen personlig dator har förbättrats

2012 uppger tre av fyra grundskollärare att de har en egen dator på arbetet,
jämfört med en av fyra år 2008. Bland de grundskollärare som undervisar
i klasser där alla elever har fått eller fått låna en egen dator av skolan har
93 procent tillgång till en egen dator.
2008 var skillnaden i datortillgång stor mellan grundskollärare och gymnasielärare. Bland gymnasielärare var tillgången relativt god medan det i grundskolan var vanligare att lärare delade dator med en kollega. 2012 har glappet
mellan grundskollärares och gymnasielärares tillgång till egen dator minskat.
Det är fortfarande en relativt stor andel grundskollärare som delar dator med
kollegor, men andelen har minskat kraftigt.
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Diagram 5.1 Andel (%) lärare som har tillgång till en egen personlig dator eller surfplatta på
arbetet, tillhandahållen av arbetsgivaren.
77

Grundskollärare

27
94

Gymnasielärare

77

0

20
2012

40

60

80

100 %

2008

Resultatet 2008 visade att gymnasielärare och grundskollärare som inte hade
en egen dator nästan alltid hade tillgång till en dator som delades med kollegor. Även om Skolverket i den här undersökningen inte har mätt andelen som
har delad dator finns det förstås anledning att tro att samma gäller 2012.
När det gäller lärarnas tillgång till dator under lektionstid så skiljer det sig
mellan grundskola och gymnasieskola. Bland gymnasielärarna anser drygt åtta
av tio att man har en tillräcklig tillgång till dator under lektionstid. Motsvarande för grundskollärare är knappt sex av tio.
Diagram 5.2. Andel (%) lärare som i olika grad har tillräcklig tillgång till dator under lektionstid
för att kunna ge eleverna en god undervisning och för sin roll i övrigt som lärare.
Grundskollärare

58

Gymnasielärare

42

84

0

20

40

Mycket hög grad + Hög grad

16

60

80

100 %

Liten grad + Mycket liten grad

Även elevernas tillgång till dator har förbättrats

Resultatet 2008 visade att tillgången till dator för eleverna varierade såväl mellan grundskolor och gymnasieskolor som mellan kommunala och fristående
skolor. Det finns fortfarande stor skillnad mellan skolformerna men gemensamt är att elevernas tillgång till dator har ökat. Enligt svaren från rektorerna
går det närmare hälften så många elever per dator i grundskola och kommunal
gymnasieskola jämfört med 2008. Tillgången till dator skiljer sig fortfarande åt
mellan kommunala och fristående grundskolor, men i gymnasieskolan har den
skillnaden raderats ut.
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Tabell 5.1. Genomsnittligt antal elever per dator i grund- och gymnasieskola.
Grundskola
kommunal
2012

3,1

2008

6,0

Gymnasieskola

fristående

kommunal

fristående

2,4

1,3

1,3

4,5

2,5

1,6

Det har blivit allt vanligare att skolor ger eller lånar ut datorer till elever, d.v.s.
att eleven får en personlig dator. Den satsningen har förstås påverkat antalet
elever per dator. Det kan därför också vara intressant att titta på datortätheten
bland de elever som inte har fått eller fått låna en egen dator av skolan. Bland
dessa elever går det 4,7 elever per dator i kommunal grundskola och 3,5 elever
per dator i fristående grundskola.
Av alla datorer som är avsedda för elever i grundskolan är bärbar dator den
klart vanligaste. 65 procent av alla datorer är bärbara, 25 procent är stationära
och 10 procent är surfplattor. Det är vanligare att fristående grundskolor har
satsat på surfplattor till eleverna. I fristående grundskolor går det i genomsnitt
16 elever per surfplatta och i kommunala 33.
Antalet elever per dator har blivit färre jämfört med för fyra år sedan.
Skolverket har frågat eleverna hur de upplever tillgången till datorer i skolan.
Resultatet visar att sju av tio elever i grundskolans årskurs 7–9 och åtta av tio
elever i gymnasieskolan tycker att tillgången till datorer är mycket eller ganska
bra.
Elever med egen personlig dator

Under senare år har skolor eller huvudmän i varierande omfattning satsat på
det som brukar kallas 1 till 1, en modell för distribution av datorer till samtliga
elever i en grupp, en klass, hela årskurser eller i vissa fall hela skolor.
Skolverket har frågat rektorerna hur många elever som har tillgång till en egen
personlig dator som de fått eller fått låna av skolan. Resultatet visar att det skiljer
sig kraftigt åt mellan skolformerna. I gymnasieskolan har en knappt majoritet av
alla elever en egen dator medan det är betydligt färre i grundskolan.
Tabell 5.2. Andel (%) elever som fått eller fått låna en egen personlig dator av skolan.
Grundskola
2012

44

Gymnasieskola

kommunal

fristående

kommunal

fristående

14

18

54

55
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De allra flesta elever som har fått eller fått låna en dator av skolan har fått en
bärbar dator, men det finns även elever som fått en surfplatta. Av de grundskoleelever som fått eller fått låna en dator av skolan har drygt 10 procent fått en
surfplatta. I gymnasieskola är det ovanligare då motsvarande siffra är 2 procent. Elever i fristående grundskolor har i större utsträckning fått en surfplatta,
jämfört med elever i kommunala skolor.
Skolverket har även frågat eleverna om de har fått eller fått låna en dator av
skolan. Resultatet visar på liknande siffror som i tabellen ovan.
Av alla bärbara datorer och surfplattor som finns i grundskolan är det
vanligare att en bärbar dator är personlig för en elev, än att en surfplatta är
personlig. Närmare 60 procent av de bärbara datorerna är personliga för en
elev. Av alla surfplattor är knappt hälften personliga. Det innebär att surfplattor kan ha köpts in i syfte att kunna nyttjas av fler elever. Här finns skillnader
mellan kommunal och fristående grundskola. I kommunala grundskolor är
44 procent av alla surfplattor personliga för en elev medan motsvarande siffra
bland fristående grundskolor är 65 procent.
Hur gamla är skolornas datorer?

I närmare 75 procent av alla grundskolor är minst hälften av datorerna (surfplattor ej inräknade) nyare än tre år. Fristående grundskolor en maskinpark
med något nyare datorer än kommunala.
Bland gymnasieskolor är andelen skolor med nya datorer högre. Knappt
90 procent av gymnasieskolorna har datorer där åtminstone hälften är nyare än
tre år. 2008 hade fristående gymnasieskolor i större utsträckning nyare datorer
jämfört med kommunala. Det gäller till viss del fortfarande men skillnaden
har minskat.
Tabell 5.3. Andel (%) skolor där alla, tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel, respektive ingen
dator (ej surfplatta) är nyare än tre år.
Grundskola

Gymnasieskola

kommunal

fristående

kommunal

fristående

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

1

1

0

Ej svar

1
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Antalet datorsalar har blivit färre

Andelen skolor som har en datorsal har minskat sedan 2008. I kommunal
gymnasieskola är det vanligast där 75 procent av skolorna har en datorsal.
Bland fristående gymnasieskolor har knappt 40 procent en datorsal. 2008 hade
nästan alla gymnasieskolor, kommunala som fristående, en datorsal.
En fjärdedel av alla grundskolor har en datorsal, vilket kan jämföras med
2008 då ungefär hälften hade en datorsal. Det finns ingen skillnad mellan
kommunala och fristående grundskolor.
Internetuppkopplingens kapacitet

Alla skolor har internet och två tredjedelar av rektorerna tycker att internetuppkopplingen har tillräcklig kapacitet. För åtkomsten till internet har närmare åtta av tio grundskolor och nio av tio gymnasieskolor ett trådlöst nätverk installerat i hela skolan. I grundskolan har 10 procent av skolorna inget
trådlöst nätverk alls. En majoritet av rektorerna uppger att också det trådlösa
nätverkets kapacitet är tillräcklig. Rektorer i kommunala skolor anser i något
större utsträckning att det trådlösa nätverket inte har tillräcklig kapacitet.
Även lärarna är positiva när det gäller tillgången till internet/nätverk. Både
bland grundskollärare och gymnasielärare uppger cirka nio av tio att de har
tillräcklig tillgång till internet/nätverk.
Ungefär sju av tio grundskolor och sex av tio gymnasieskolor erbjuder varken lärare eller elever internet utanför skolan, t.ex. via 3G. Bland grundskolor
är det något vanligare att fristående skolor erbjuder lärare och elever tillgång
till internet utanför skolan.
Dataprojektor, digital skrivtavla och digitalkamera finns på de flesta skolor

Det är inte bara datorerna som har blivit fler i skolan. Även tillgången till
annan it-utrustning har ökat sedan mätningen 2008. Antalet skolor med digitalkamera och dataprojektor har blivit fler, men redan 2008 fanns dessa på de
allra flesta skolor. Framför allt är det digitala skrivtavlor som allt fler skolor har
skaffat. Både i kommunal och fristående grundskola har andelen skolor med
digital skrivtavla mer än tredubblats sedan 2008. Andelen fristående grundskolor som har digital skrivtavla är dock fortfarande ungefär knappt hälften av
kommunala grundskolor med digital skrivtavla.
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Tabell 5.4. Andel (%) skolor som har tillgång till olika it-verktyg fördelat på huvudman.
Grundskola
kommunal
Dataprojektor 2012

96

Dataprojektor 2008

Gymnasieskola

fristående

kommunal

fristående

92

99

99

84

76

94

94

Digital skrivtavla 2012

72

43

75

26

Digital skrivtavla 2008

23

12

41

13

Digitalkamera/videokamera 2012

97

97

94

95

Digitalkamera/videokamera 2008

95

91

91

93

Sett till gymnasieskolan har andelen skolor med digital skrivtavla fördubblats
jämfört med 2008. Andelen fristående gymnasieskolor som har digital skrivtavla är fortfarande mycket mindre jämfört med kommunala.
Lärares och elevers tillgång till digital skrivtavla och fast installerad dataprojektor beror också på hur många klassrum som har sådana enheter installerade.
Skolverket har därför även frågat rektorerna hur stor andel av skolans klassrum
som är utrustade med en digital skrivtavla respektive fast installerad projektor.
33 procent av alla grundskolor har minst hälften av sina klassrum utrustade
med digital skrivtavla. Bland fristående grundskolor är siffran 21 procent.
I gymnasieskolan är andelen klassrum med digital skrivtavla lägre. 11 procent
av gymnasieskolorna har minst hälften av klassrummen utrustade med digital
skrivtavla.
Fler klassrum är utrustade med en fast dataprojektor än med en digital
skrivtavla och andelen klassrum med fast dataprojektor skiljer sig mellan kommunala och fristående skolor. Bland kommunala grundskolor har 62 procent
av skolorna minst hälften av sina klassrum utrustade med fast dataprojektor.
Motsvarande bland fristående grundskolor är 38 procent. Sett till gymnasieskolan har 80 procent av kommunala skolor en fast dataprojektor i minst
hälften av klassrummen medan 70 procent av fristående skolor har det.
Tillgången till dataprojektor, digital skrivtavla och digitalkamera enligt lärarna

Skolverket har frågat lärarna om de i tillräcklig utsträckning har tillgång till
it-utrustningen för sin roll som lärare. Lärare som upplever att de inte behöver respektive it-utrustning har inte bedömt om de har tillräcklig tillgång till
den. Sett till lärarnas behov av dataprojektor och digital skrivtavla upplever en
något större andel lärare att de inte behöver en digital skrivtavla (11 procent)
jämfört med dataprojektor (3 procent). I synnerhet är det gymnasielärare som
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inte anser sig behöva en digital skrivtavla (18 procent). 6 procent av alla lärare
upplever att de inte behöver en digitalkamera.
Lärarna upplever tillgången till dataprojektor som god. 68 procent av grundskollärarna och närmare 86 procent av gymnasielärarna anser att de i mycket
hög eller hög grad har tillräcklig tillgång till dataprojektor.
Tillgången till digital skrivtavla upplevs däremot som sämre. Bland grundskollärarna upplever 34 procent att de har en tillräcklig tillgång till digital
skrivtavla och motsvarande bland gymnasielärare är 26 procent. Det finns
ingen skillnad mellan hur lärare i kommunal och fristående skola upplever
tillgången, trots att andelen skolor som har digital skrivtavla skiljer sig kraftigt
mellan kommunal och fristående skola.
I stor sett alla skolor har digitalkamera och dataprojektor, men lärarna
upplever inte samma tillgång till digitalkamera som till dataprojektor. Bland
grundskollärare upplever 46 procent att de har en tillräcklig tillgång till digitalkamera och motsvarande bland gymnasielärare är 58 procent.
Tillgång till särskilda pedagogiska datorprogram

De vanligaste datorprogrammen som finns i grundskolan och gymnasieskolan
är program särskilt avsedda för matematik, språk samt för att hantera, skapa
eller redigera bild/ljud/video. Utöver program för ordbehandling, kalkyl och
presentation var dessa tre vanligast även vid mätningen 2008. Elever och
personal i kommunala skolor har en större tillgång till datorprogram än i
fristående skolor. I synnerhet gäller det för gymnasieskolan. Ungefär sju av
tio kommunala gymnasieskolor ger lärare och elever tillgång till program för
matematik och språk. Bland fristående gymnasieskolor är motsvarande cirka
fyra av tio.
Tillgång till it för elever i behov av särskilt stöd

Rektorerna har fått besvara fyra frågor som gäller it och elever i behov av
särskilt stöd i den skola de arbetar på. Frågorna gällde i vilken utsträckning
elever med funktionsnedsättning har tillgång till kompensatoriska och/eller
alternativa it-verktyg, i vilken mån elever i behov av särskilt stöd har tillgång
till ändamålsenliga it-verktyg, i vilken utsträckning lärarna har kompetens att
använda och anpassa program/alternativa it-verktyg samt i vilken utsträckning
lärarna har tillgång till skoldatatek.
När det gäller elever med funktionsnedsättning svarar drygt sju av tio rektorer i grundskolan och åtta av tio rektorer i gymnasieskolan att de i ganska eller
mycket hög utsträckning har tillgång till kompensatoriska och/eller alternativa
it-verktyg. Tillgången till dessa it-verktyg är bättre i kommunala än i fristående
gymnasieskolor.
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Tabell 5.5. I vilken utsträckning elever med funktionsnedsättning har tillgång till kompensatoriska och/eller alternativa it-verktyg på skolorna. Andel (%) skolor.
Mycket
hög

Ganska
hög

Ganska
låg

Inte alls

Ej
aktuellt

Kommunal grundskola

31

44

12

1

11

Fristående grundskola

36

36

7

1

18

Kommunal gymnasieskola

47

40

6

1

5

Fristående gymnasieskola

37

38

10

1

13

Sett till elever i behov av särskilt stöd anser en övervägande del av rektorer i
både grund- och gymnasieskola att eleverna i ganska eller mycket hög utsträckning har tillgång till ändamålsenliga it-verktyg. Andelen är något högre i
gymnasieskola än i grundskola.
Tabell 5.6. I vilken utsträckning elever i behov av särskilt stöd har tillgång till ändamålsenliga
it-verktyg på skolorna. Andel (%) skolor.
Mycket
hög

Ganska
hög

Ganska
låg

Kommunal grundskola

28

51

18

1

1

Fristående grundskola

40

47

11

0

2

Kommunal gymnasieskola

46

45

6

1

1

Fristående gymnasieskola

38

47

10

1

3

Inte alls

Ej
aktuellt

Hälften av rektorerna i grundskolan och cirka fyra av tio av rektorerna i
gymnasieskolan anser att lärarna på deras skola i ganska låg utsträckning eller
inte alls har kompetens att använda och anpassa program/alternativa it-verktyg
för elever i behov av särskilt stöd. Det är vanligare att rektorer i kommunala
grundskolor anser att lärarna i ganska låg utsträckning eller inte alls har kompetens för detta, jämfört med fristående grundskolor.
Tabell 5.7. I vilken utsträckning lärarna på skolorna har kompetens att använda och anpassa
program/alternativa it-verktyg för elever i behov av särskilt stöd. Andel (%) skolor.
Mycket
hög

Ganska
hög

Ganska
låg

Inte alls

Ej
aktuellt

Kommunal grundskola

7

41

48

2

0

Fristående grundskola

14

50

32

1

2

Kommunal gymnasieskola

10

49

37

1

1

Fristående gymnasieskola

16

43

34

2

3
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Vid fyra av tio grundskolor och fem av tio gymnasieskolor uppger rektorerna
att lärarna i ganska låg utsträckning eller inte alls har tillgång till ett skoldatatek som stöd vid val och/eller användning av alternativa it-verktyg. En något
större andel fristående skolor jämfört med kommunala saknar tillgång till
skoldatatek.
Tabell 5.8. I vilken utsträckning lärarna på skolorna har tillgång till skoldatatek som stöd vid
val och/eller användning av alternativa it-verktyg. Andel (%) skolor.
Mycket
hög

Ganska
hög

Ganska
låg

Inte alls

Ej
aktuellt

Kommunal grundskola

21

32

23

18

3

Fristående grundskola

11

19

23

29

14

Kommunal gymnasieskola

17

23

28

19

10

Fristående gymnasieskola

6

18

30

29

13

Internetbaserade plattformar och hemsidor

En större andel gymnasieskolor än grundskolor har internetbaserad plattform
för samarbete mellan lärare och elev (såsom lärplattformar). För samarbetet
mellan skola och vårdnadshavare har ungefär en lika stor andel grundskolor
som gymnasieskolor den möjligheten. Jämfört med 2008 har fler skolor en
plattform för samarbete. Det gäller både för samarbetet mellan lärare och elev
och för samarbetet mellan vårdnadshavare och skola.
Tabell 5.9. Andel (%) skolor som har plattform/hemsida/it-verktyg för samarbete mellan
lärare och elev respektive mellan vårdnadshavare och skola.
Grundskola

Gymnasieskola

kommunal

fristående

kommunal

fristående

Mellan lärare och elev 2012

61

61

85

85

Mellan lärare och elev 2008

39

33

68

76

Mellan vårdnadshavare och skola 2012

75

69

72

85

Mellan vårdnadshavare och skola 2008

59

65

61

76

Det är mycket vanligt att skolor har en egen webbplats. Nio av tio grund- och
gymnasieskolor har en webbplats, vilket är ungefär samma resultat som 2008.
Kontaktuppgifter till lärarna är den vanligaste informationen som skolorna har
på webbplatsen, både bland grund- och gymnasieskolor. Det är genomgående
fler fristående gymnasieskolor som lägger ut olika typer av information. Det
gäller även bland grundskolor.
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I närmare hälften av grundskolorna och tre fjärdedelar av gymnasieskolorna
kan vårdnadshavare eller elever göra frånvaroanmälan på skolans webbplats.
Diagram 5.3. Andel (%) skolor som tillgängliggör olika typer av information för vårdnadshavare
eller elever på skolans webbplats eller motsvarande, av de skolor som har egen webbplats.
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Organisation
Fristående skolor inkluderar mer i sina it-planer

Färre grundskolor har en it-plan 2012 jämfört med 2008. 2012 har 51 procent
av grundskolorna en it-plan medan 62 procent hade det 2008. Det är framför
allt färre kommunala grundskolor som har en it-plan 2012. Fortfarande är det
dock en större andel kommunala grundskolor som har en it-plan jämfört med
fristående.
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Bland gymnasieskolor har 58 procent en it-plan, vilket är ungefär samma
resultat som 2008. Färre fristående gymnasieskolor har en it-plan 2012 jämfört
med 2008 vilket gjort att skillnaden i andelen skolor som har en it-plan har
ökat mellan kommunala och fristående gymnasieskolor. 64 procent av kommunala gymnasieskolor har en it-plan medan 49 procent av fristående har det.
Skolverket har även undersökt it-planernas strategiska innehåll. Bland
grundskolor som har en it-plan är det vanligast att it-planen innehåller en
beskrivning av hur it ska integreras i undervisningen och utgöra ett pedagogiskt verktyg. Sju av tio grundskolor har inkluderat det i sin it-plan. Fristående
grundskolor inkluderar mer i sina it-planer än kommunala grundskolor. Det
gäller i synnerhet beskrivning av tekniska frågor (t.ex. utrustningsstandard,
installation och drift/underhåll) samt hur skolan ska arbeta för att främja etik
på internet och förebygga olika former av kränkningar.
Bland gymnasieskolor är det vanligast att it-planen innehåller en beskrivning av tekniska frågor, t.ex. utrustningsstandard, installation och drift/underhåll.
Ungefär sju av tio fristående skolor som har en it-plan följer upp den varje
år. Motsvarande bland kommunala skolor är ungefär sex av tio. Det gäller både
grundskola och gymnasieskola.
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Diagram 5.4. Andel (%) skolor som har nedanstående beskrivet i sin it-plan, av de skolor som
har en it-plan.
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Bristande teknisk it-support

Tillgången till teknisk it-support är en annan förutsättning för it-användning
i verksamheterna och resultatet från 2008 visade att nästan alla lärare i både
grundskola och gymnasieskola har tillgång till teknisk it-support. Det gäller
fortfarande. När det gäller hur snabb teknisk it-support skolorna har svarar 52
procent av rektorerna i grundskola och 77 procent av rektorerna i gymnasieskola
att deras tekniska it-support hjälper till omgående eller samma dag. Både bland
grund- och gymnasieskolor är det vanligare att fristående skolors it-support
hjälper till omgående, jämfört med i kommunala skolor. I 29 procent av de
fristående grundskolorna hjälper it-support till omgående medan 14 procent av
de kommunala grundskolorna har en it-support som hjälper till omgående.
Skolverket har frågat lärarna om de upplever att de har tillräcklig tillgång
till teknisk it-support utifrån att de ska kunna ge eleverna en god undervisning
och för sin roll i övrigt som lärare. Knappt fem av tio lärare i grundskolan och
fyra av tio lärare i gymnasieskolan upplever att de i liten grad eller mycket liten
grad har tillräcklig tillgång till tekniskt it-support. Lärare som upplever sin
egna generella it-kompetens som bra är mer benägna att tycka att tillgången
till teknisk it-support är tillräcklig.
Även om det är vanligare att fristående skolors tekniska it-support hjälper
till omgående anser inte lärare i fristående skolor att de i större utsträckning
har tillräcklig tillgång till it-support.
Diagram 5.5. Andel (%) lärare som i mycket hög grad + hög grad respektive liten grad +
mycket liten grad har tillräcklig tillgång till teknisk it-support

Grundskollärare

52

Gymnasielärare

48

63

0

20

37

40

Mycket hög grad + Hög grad

60

80

100 %

Liten grad + Mycket liten grad

Samtidigt som knappt hälften av grundskollärarna inte anser att de har tillräcklig tillgång till teknisk it-support upplever 43 procent att krånglande
it-utrustning alltid eller ofta begränsar deras användning av it i undervisningen
eller i den övriga rollen som lärare. Bland gymnasielärarna är motsvarande
31 procent. Varken bland grundskollärare eller gymnasielärare finns några
skillnader mellan kommunala och fristående skolor när det gäller andelen
lärare som upplever begränsningar av krånglande it-utrustning.
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Även bristande pedagogiskt it-stöd

73 procent av alla lärare upplever inte att de har tillräcklig tillgång till pedagogiskt it-stöd. Det finns inga skillnader mellan kommunala och fristående skolor.
Hälften av rektorerna i gymnasieskolan och fyra av tio i grundskolan uppger
att skolorna levererar pedagogiskt it-stöd omgående eller samma dag. Cirka
15 procent av alla skolor levererar inte något pedagogiskt it-stöd alls.
Större behov av investeringar i it-utrustning bland kommunala skolor

Trots att grundskolorna t.ex. har fler datorer och annan it-utrustning jämfört med 2008 uppger rektorerna i grundskola att skolan har ett något större
behov av investeringar i it-utrustning och it-verktyg än de hade 2008. Fristående grundskolor har ett mindre behov av investeringar i it-utrustning och
it-verktyg än kommunala. Närmare sex av tio fristående grundskolor uppger
ett mycket eller ganska stort behov medan motsvarande bland kommunala är
närmare åtta av tio. En liknande skillnad finns även bland fristående och kommunala gymnasieskolor. Knappt hälften av fristående gymnasieskolor upplever
ett mycket eller ganska stort investeringsbehov medan siffran är sju av tio
bland kommunala.
Policy
Gymnasieelever får i större utsträckning använda egen privat it-utrustning
i undervisningen

Skolverket har undersökt skolornas policy när det gäller om elever får använda
egen privat inköpt dator, surfplatta eller smartphone i undervisningen.
I 59 procent av grundskolorna och i 89 procent av gymnasieskolorna uppger
rektorerna att elever får använda egen it-utrustning i undervisningen. Sett till
grundskolan är det vanligare att elever i kommunal skola får använda egen
smartphone jämfört med egen dator eller surfplatta i undervisningen. I 50 procent av alla kommunala grundskolor får alla elever eller vissa klasser använda
egen smartphone i undervisningen. Motsvarande siffra för egen dator är
38 procent och för surfplatta 36 procent.
I fristående grundskolor är det vanligare att eleverna får använda egen it-utrustning i undervisningen jämfört med i kommunala. I knappt sju av tio fristående
grundskolor får eleverna ta med egen it-utrustning och använda i undervisningen.
Bland kommunala grundskolor är motsvarande knappt sex av tio.
25 procent av gymnasieskolorna tillåter inte att eleverna använder skolans internetuppkoppling med egen privat it-utrustning. Motsvarande bland
grundskolor är drygt hälften. Bland fristående grundskolor får elever i något
större utsträckning koppla upp sig mot skolans internetuppkoppling jämfört
med elever på kommunala grundskolor.
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Få skolor blockerar åtkomst till vissa internettjänster

Av alla grund- och gymnasieskolor är det ganska få som blockerar elevernas
och/eller personalens tillgång till olika internettjänster. Det kan gälla tjänster
som t.ex. facebook. Fristående skolor är, både när det gäller grundskola och
gymnasieskola, mer benägna att blockera tillgången till vissa internettjänster
för personal och/eller elever. I var fjärde fristående grundskola uppger rektor
att skolan blockerar vissa internettjänster för elever och/eller personal. Nästan
ingen kommunal grundskola har den typen av begränsning.
Jämfört med internettjänster är det fler skolor som blockerar elevers och/
eller lärares tillgång till visst material på internet, t.ex. våld och pornografi.
Drygt fyra av tio skolor blockerar åtkomsten till den typen av material, vilket
är ungefär samma resultat som vid mätningen 2008. Det finns ingen större
skillnad mellan grundskolor och gymnasieskolor. Om skolorna blockerar
åtkomsten till visst material är det vanligast att man gör det både för elever och
personal.
Tabell 5.10. Andel (%) skolor som blockerar elevers och/eller lärares tillgång till…
Grundskola
…vissa internettjänster, t.ex.
facebook
…visst material på internet,
t.ex. våld och pornografi

Gymnasieskola

kommunal

fristående

kommunal

fristående

4

25

4

13

41

53

43

42

Använda teknik för att upptäcka otillåten kopiering
– ovanligt i grundskolan, vanligt i gymnasieskolan

Det finns specifika tekniker eller tjänster för att upptäcka otillåten kopiering av
t.ex. färdiga elevarbeten/uppsatser från internet. Skolverket har frågat rektorerna hur vanligt det är att skolor använder ett sådant verktyg i sin verksamhet.
Resultatet visar att 9 procent av grundskolorna och 65 procent av gymnasieskolorna använder ett sådant verktyg. Det är en större andel kommunala gymnasieskolor (71 procent) än fristående (56 procent) som använder ett sådant
verktyg.

It-kompetens i grund- och gymnasieskola
Elevernas it-kompetens i årskurs 1–3
För att mäta elevernas it-kompetens i årskurs 1–3 har Skolverket frågat lärare
som undervisar i dessa årskurser. Resultaten baseras därför på lärarnas bedömning av elevernas it-kompetens och redovisas separat från den övriga grundskolan.
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Jämfört med äldre elever använder elever i årskurs 1–3 dator i skolarbetet i
mindre omfattning. Bland de elever som använder dator till de olika uppgifterna i tabellen nedan visar resultaten att det framför allt är källkritik som
eleverna inte behärskar. Närmare två av tre lärare tycker inte att eleverna är bra
på att ta reda på om de kan lita på den information de hittar på internet. Bäst
upplever lärarna att eleverna är på att skriva något, t.ex. en uppsats eller inlämningsuppgift. Drygt sex av tio lärare tycker att eleverna är bra på det.
Tabell 5.11. När dina elever använder dator i skolarbetet, hur bra tycker du att de är på att…
Andel (%) lärare till elever i årskurs 1–3.
Mycket
bra

Ganska
bra

Varken
eller

Mindre
bra

Inte alls
bra

…hitta den information de söker
på internet?

6

34

26

27

7

…ta reda på om de kan lita på den
information de hittar på internet?

1

10

26

40

24

…skriva något, t.ex. en uppsats
eller inlämningsuppgift?

12

50

24

10

4

…göra en presentation, t.ex.
presentera något inför klassen?

5

36

37

16

6

…arbeta med bilder, ljud, musik
eller film?

3

27

35

23

13

Bedömningen av elevernas kompetens har endast gjorts om eleverna använder
dator till respektive uppgift. Andelen lärare som uppgett att eleverna inte alls
använder dator till de olika uppgifterna varierar, enligt tabellen nedan.
Tabell 5.12. Andel lärare som uppgett att eleverna ”använder inte dator till detta”. Andel (%)
lärare till elever i årskurs 1–3.
Hitta den information de söker på internet?

25

Ta reda på om de kan lita på den information de hittar på internet?

31

Skriva något, t.ex. en uppsats eller inlämningsuppgift?

20

Göra en presentation, t.ex. presentera något inför klassen?

37

Arbeta med bilder, ljud, musik eller film?

39

Elevernas it-kompetens i årskurs 4–9 och gymnasieskolan
Skolverket har frågat eleverna om hur bra de tycker att de är på att använda
datorer till olika uppgifter i skolarbetet och om de har fått lära sig om källkritik och säkeranvändning av internet.
Resultaten visar att eleverna har ett gott självförtroende när det gäller att
använda datorer. Av eleverna i årskurs 4–6 anser omkring åtta av tio att de
är bra eller mycket bra på att använda datorn till att skriva något, hitta den
information de söker på internet eller göra en presentation. Ungefär två tredIt-användning och it-kompetens i skolan
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jedelar av elever anser att de är bra eller mycket bra på att använda datorn till
att arbeta med bilder eller ljud och knappt sex av tio anser att de är bra eller
mycket bra på att ta reda på om de kan lita på den information de hittar på
internet.
Över en femtedel av eleverna använder inte dator till att arbeta med bilder
eller ljud och en sjättedel av eleverna använder inte datorn för att göra en
presentation. Elever som uppgett att de inte använder dator till de olika uppgifterna har inte svarat på hur bra de tycker att de är.
Sett till det som eleverna i årskurs 4–6 tycker att de är mycket bra på så får
källkritik lägst resultat. Två av tio elever tycker att de är mycket bra på att ta
reda på om de kan lita på den information de hittar på internet, vilket är den
lägsta andelen jämfört med övriga uppgifter.
Tabell 5.13. När du använder en dator i skolarbetet, hur bra tycker du att du är på att…
Andelen (%) elever i årskurs 4–6.

Bra

Mittimellan

Mindre
bra

Inte
alls
bra

46

38

13

3

1

8

…hitta den information du
söker på Internet

37

46

15

2

1

4

…använda datorn för att göra
en presentation, t.ex. presentera något inför klassen?

39

40

16

4

2

14

…arbeta med bilder, ljud,
musik eller film?

32

33

22

9

4

21

…ta reda på om du kan lita
på den information du hittar
på Internet?

19

39

32

8

2

5

Mycket
bra
…använda datorn för att
skriva något, t.ex. en uppsats
eller inlämningsuppgift?
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Använder
inte dator
till detta

Skillnaderna mellan könen är små när det gäller bedömningen av den egna
datorkompetensen i de olika frågorna. Pojkar anser i något högre utsträckning
än flickor att de är mycket bra på att hitta den information de söker på internet, ta reda på om de kan lita på den information de hittar på internet samt på
att arbeta med bilder eller ljud.
Eleverna i åk 7–9 och i gymnasieskolan fick också bedöma sin datorkompetens i olika uppgifter.
Tabell 5.14. När du använder en dator i skolarbetet, hur bra tycker du att du är på att…
Andelen (%) elever i årskurs 7–9 och i gymnasieskolan.
Mycket
bra

Varken
eller

Bra

Mindra
bra

Använder
inte dator
till detta

Inte alls
bra

Åk
Åk
Åk
Åk
Åk
7–9 Gymn 7–9 Gymn 7–9 Gymn 7–9 Gymn 7–9 Gymn
…hitta den information du söker
på internet

30

37

57

51

10

9

3

2

-

1

1

…vara källkritisk
till information du
hittar på internet

17

25

46

46

26

20

8

6

3

3

2

… använda ett
ordbehandlingsprogram, t.ex.
word?

34

49

52

41

9

7

3

2

2

-

1

…använda
program för att
göra en presentation, t.ex. till en
redovisning?

30

41

50

42

14

12

5

3

2

2

2

8

14

24

29

26

25

21

18

20

14

20

19

27

41

33

26

21

8

13

6

6

8

…använda ett
kalkylprogram,
t.ex excel?
…arbeta med
bilder, ljud, musik
eller film?

Drygt åtta av tio elever i både grundskolans åk 7–9 och gymnasieskolan anser
att de är bra eller mycket bra på att hitta den information de söker på internet,
att använda ett ordbehandlingsprogram samt att använda program för att göra
en presentation. Minst duktiga anser eleverna att de är på att använda kalkylprogram och att arbeta med bilder eller ljud. En femtedel av eleverna använder
över huvudtaget inte kalkylprogram på datorn. Elever som uppgett att de inte
använder dator till de olika uppgifterna har inte svarat på hur bra de tycker att
de är.
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Bland eleverna i åk 7–9 och gymnasieskolan finns ingen könsskillnad i hur bra
de bedömer att de är på att använda datorer. Det finns inte heller någon skillnad mellan hur elever på gymnasieskolans studieinriktade och yrkesinriktade
utbildningar bedömer sin datorkompetens.
Elever i årskurs 7–9 som fått eller fått låna en egen dator av sin skola anser
sig ha bättre datorkompetens än elever som inte har tillgång till egen dator på
sin skola. I synnerhet gäller det källkritik och att använda program för att göra
en presentation.
Tabell 5.15. Andelen (%) elever som är mycket bra eller bra på olika uppgifter, fördelat på om
eleven har fått/fått låna en egen personlig dator av skolan och skolform.
Har
fått/fått låna egen
dator av skolan

Har inte
fått/fått låna egen
dator av skolan

Åk 7–9

Gymn

Åk 7–9

Gymn

…hitta den information du söker på Internet?

88

89

86

87

…vara källkritisk till information du hittar på
Internet?

74

71

59

71

…använda ett ordbehandlingsprogram,
t.ex. word?

89

90

85

90

…använda program för att göra en presentation, t.ex. till en redovisning?

92

86

75

79

…använda ett kalkylprogram, t.ex. excel?

33

45

33

40

…arbeta med bilder, ljud, musik eller film?

64

63

58
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Källkritik och säker användning av internet

I den här rapporten har det tidigare konstateras att sett till det som eleverna i
årskurs 4–6 tycker att de är mycket bra på så får källkritik lägst resultat. Två
av tio elever tycker att de är mycket bra på att ta reda på om de kan lita på den
information de hittar på internet, vilket är den lägsta andelen jämfört med
övriga uppgifter som Skolverket har mätt. Pojkar anser sig vara något duktigare
än flickor på att ta reda på om de kan lita på information på internet, två tredjedelar av pojkarna anser sig vara bra eller mycket bra på detta, medan hälften
av flickorna anser det.
I grundskolans senare år (åk 7–9) uppger omkring sju av tio elever att de
har fått lära sig i skolan att vara källkritiska till information som de hittar
på internet och att vara försiktiga med vad de skriver eller publicerar om sig
själva. Åtta av tio anger att de har lärt sig att använda internet på ett schyst sätt
som inte kränker andra.
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Samtidigt svarar en fjärdedel av eleverna i åk 7–9 att de inte fått lära sig att
vara källkritiska till information på internet eller att vara försiktiga med vad de
skriver eller publicerar om sig själva. Cirka en sjättedel uppger att de inte fått
lära sig att använda internet på ett schyst sätt som inte kränker andra.
Tabell 5.16. Andel (%) elever som har fått lära sig om följande i skolan, fördelat på skolform.
Grundskola
årskurs 7–9

År
Att vara källkritisk* till information som du hittar
på internet
Att vara försiktig med vad du skriver/publicerar
om dig själv på internet
Att använda internet på ett schyst sätt som inte
kränker andra

Gymnasieskola

2012

69

83

2009

77

91

2012

74

69

2009

79

65

2012

81

75

2009

77

64

* År 2009 löd frågan ”Att vara kritisk till information som du hittar på Internet”

När det gäller källkritik och säker användning av internet har gymnasieeleverna framför allt fått lära sig att vara källkritiska till information som de hittar
på internet. Över åtta av tio elever uppger att de har fått lära sig om detta i
skolan.
Omkring sju av tio gymnasieelever anger att de har fått lära sig i skolan att
vara försiktiga med vad de skriver på internet och att använda internet på ett
schyst sätt. Samtidigt uppger över en fjärdedel av eleverna att de inte fått lära
sig att vara försiktiga med vad de skriver/publicerar om sig själva på internet
eller att använda internet på ett schyst sätt som inte kränker andra.
Elever i årskurs 7–9 som fått eller fått låna en egen dator av sin skola anger i
något högre grad än elever utan tillgång till egen dator på skolan att de lärt sig
att vara källkritiska till information på internet, att vara försiktiga med vad de
publicerar om sig själva på internet och att använda internet på ett schyst sätt.
Tabell 5.17. Andel (%) elever som har fått lära sig om följande i skolan, av de elever som fått
eller fått låna en dator av sin skola.
Grundskola åk 7–9

Gymnasieskola

Att vara källkritisk till information som du hittar
på internet

79

85

Att vara försiktig med vad du skriver/publicerar
om dig själv på internet

87

73

Att använda internet på ett schyst sätt som inte
kränker andra

93

79
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Lärarnas it-kompetens
Lärarna har en bättre it-kompetens 2012 jämfört med 2008. Närmare åtta av
tio lärare uppger att de är mycket bra eller ganska bra på it. Grundskollärarnas
it-kompetens har ökat mer än gymnasielärarnas, vilket medfört att skillnaden
i it-kompetens mellan lärare i grundskola och gymnasieskola har minskat.
Diagram 5.6. Andel (%) lärare som bedömer sin it-kompetens som mycket eller ganska bra
respektive mindre bra eller inte alls bra.
Grund2012
skollärare
2008

76

24

60

Gymnasie- 2012
lärare
2008

40
80

20

72

0

20
Mycket bra + ganska bra

40

28

60

80

100 %

Mindre bra + inte alls bra

Det är något större skillnad i it-kompetens mellan lärare i kommunala och
fristående gymnasieskolor än vad det är mellan lärare i kommunala och fristående grundskolor. Bland lärare i fristående gymnasieskolor upplever
90 procent att deras it-kompetens är mycket eller ganska bra. Motsvarande
siffra i kommunala gymnasieskolor är 78 procent.
Det finns en koppling mellan om läraren undervisar elever som har egen
dator och lärarens it-kompetens. Drygt hälften av alla gymnasielärare och
knappt två av tio grundskollärare undervisar i en eller flera klasser där alla
elever har en egen dator som de fått eller fått låna av skolan. Dessa lärare har
en bättre it-kompetens än övriga lärare. Cirka nio av tio gymnasielärare som
undervisar elever som har egen dator anser att de har en bra it-kompetens
medan motsvarande bland dem som inte undervisar elever som har egen dator
är cirka sju av tio.
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Diagram 5.7. Andel (%) lärare som är mycket eller ganska bra samt mindre eller inte alls bra
på it utifrån om lärarna undervisar i en eller flera klasser där alla elever har egen dator.
Grundskollärare

Gymnasielärare

Undervisar i
klasser där alla
elever har egen
dator
Undervisar inte i
klasser där alla elever
har egen dator

85

15

74

Undervisar i klasser
där alla elever har
egen dator

26

89

Undervisar inte i
klasser där alla
elever har egen dator

12

71

0

20

Är mycket bra + ganska bra på IT

40

29

60

80

100 %

Är mindre bra + Inte alls bra på IT

Behov av kompetensutveckling inom flera områden

Undersökningen 2008 visade att en stor del av lärarna hade genomgått utbildning i grundläggande datorkunskap. Skolverket har i denna rapport fokuserat
på kompetensutveckling och inte på vilka utbildningar lärarna genomgått. Det
har konstaterats tidigare i den här rapporten att lärarna upplever sig vara bättre
på it 2012 jämfört med 2008. Trots det finns ett behov av kompetensutveckling inom it.
Fem av tio rektorer i grundskolan och sex av tio rektorer i gymnasieskolan
uppger att lärarna i mycket eller ganska hög utsträckning får den kompetensutveckling inom it som de behöver i sin roll som lärare. Den bilden speglas i
lärarnas egen uppfattning av sitt kompetensutvecklingsbehov inom it.
Skolverket har mätt lärarnas kompetensutvecklingsbehov inom it för 13
olika områden. Lärarna har bedömt sitt behov av kompetensutveckling inom
de olika områdena utifrån att kunna ge eleverna en god undervisning och för
sin roll i övrigt som lärare. Lärare som upplever att de inte alls behöver kompetensen inom ett visst område har inte bedömt kompetensutvecklingsbehovet inom it för det området. Andelen lärare som upplever att de inte behöver
kompetensen varierar mellan 2–5 procent för de olika områdena. Undantaget
är området verktyg för kalkyl där 9 procent av lärarna upplever att de inte alls
behöver den kompetensen.
Resultatet visar att cirka tre av tio lärare har ett mycket eller ganska stort
behov av kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap. Med
grundläggande datorkunskap avses kunskap som behövs för att t.ex. arbeta
med olika datorprogram, öppna och spara dokument, filhantering.
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Flest lärare upplever att det finns behov av kompetensutveckling inom områdena att förebygga kränkningar på internet, it som pedagogiskt verktyg,
hantering av bild/ljud/film, säker användning av internet samt lag och rätt på
internet. Ungefär hälften av lärarna anser att de har behov av kompetensutveckling inom dessa områden. När Skolverket frågat rektorerna om vad deras
it-plan innehåller svarar ungefär en tredjedel av rektorerna i grundskola och
cirka fyra av tio rektorer i gymnasieskola att it-planen inkluderar en beskrivning av hur it ska utgöra ett pedagogiskt verktyg samt hur skolan ska arbeta för
att förebygga olika former av kränkningar.
Grundskollärare har genomgående uttryckt ett något större behov av kompetensutveckling än gymnasielärare, även om skillnaden inom flera områden är
liten. Det finns inga större skillnader mellan lärare i kommunala och fristående
skolor.
Diagram 5.8. Andel (%) lärare som har ett mycket eller ganska stort behov av kompetensutveckling inom olika it-områden.
Förebyggande av
kränkningar

57
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Rektorernas it-kompetens
Rektorerna har fått besvara tre frågor om sin egen it-kompetens. Avsikten med
frågorna var att mäta rektorns kompetens kring att leda och utveckla
it i skolan.
Resultaten visar att rektorerna är relativt självkritiska när de bedömer sin
egen it-kompetens. Ungefär en tredjedel av rektorerna i grundskolan tycker
inte att de har tillräcklig it-kompetens för att kunna leda skolans it-strategiska
arbete. Lika många tycker inte att de har tillräcklig kompetens för att utveckla
användandet av it i undervisningen.
Tabell 5.18. Jag har tillräcklig it-kompetens för att kunna… Andel (%) rektorer i grundskola.
Stämmer
mycket
bra

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
mycket
dåligt

…leda skolans it-strategiska
arbete.

16

47

31

4

2

…utveckla användandet av
it i undervisningen.

13

49

32

3

3

…hantera frågor om lag
och rätt på internet (t.ex.
upphovsrätt, hantering av
elevuppgifter)

13

52

30

2

3

Ej
svar

Användning av it i grund- och gymnasieskola
Elevernas it-användning i årskurs 1–3
För att mäta elevernas it-användning i årskurs 1–3 har Skolverket frågat lärare
till eleverna. Resultaten baseras därför på lärarnas uppgifter om elevernas itanvändning och redovisas separat från den övriga grundskolan.
Enligt lärarna i årskurs 1–3 är det få av deras elever som använder dator
i skolarbetet varje dag och även få elever som aldrig använder dator. Det är
vanligast att dator används en eller flera gånger i veckan.
Tabell 5.19. Hur ofta eleverna använder dator i skolarbetet. Andel (%) lärare till elever i
årskurs 1–3.
Varje dag
6

En eller flera
gånger i veckan

En eller flera
gånger i månaden

Mer sällan

Aldrig

Vet inte

39

24

20

6

6
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Lärarna har också fått svara på hur ofta eleverna använder dator i skolarbetet
till specifika uppgifter. Resultatet visar att det genomgående är mycket ovanligt
att eleverna alltid eller nästan alltid använder dator till en viss uppgift. Det är
betydligt vanligare att eleverna aldrig eller nästan aldrig använder datorn till
uppgifterna.
Det som eleverna i störst utsträckning gör genom att använda dator är att
söka information. Närmare en tredjedel av lärarna uppger att eleverna ofta
eller alltid gör det med hjälp av dator. Intressant i det sammanhanget är att
nästan två tredjedelar av lärarna inte tycker att eleverna är bra på ta reda på om
de kan lita på den information de hittar på internet. Att eleverna skriver uppsatser eller inlämningsuppgifter på dator är också relativt vanligt. En fjärdedel
av lärarna uppger att eleverna gör det ofta eller alltid.
Tabell 5.20. Hur ofta använder eleverna dator i skolarbetet när de ska… Andel (%) lärare till
elever i årskurs 1–3.
Alltid/
nästan
alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig/
nästan
aldrig

Skriva uppsatser/inlämningsuppgifter m.m?

6

20

33

16

19

6

Läsa något, t.ex. böcker
eller tidningar?

0

4

17

30

41

8

Vet
inte

Räkna?

0

10

38

20

20

11

Göra presentationer, t.ex.
till en redovisning?

5

10

28

20

29

8

Söka information?

8

23

34

15

15

5

Arbeta med bilder, ljud,
musik eller film?

5

10

24

20

31

9

Lära sig ett annat språk,
t.ex. engelska

2

10

26

24

28

10

Elevernas it-användning i årskurs 4–9 och gymnasieskolan
Eleverna har fått besvara frågor om hur ofta de använder datorer i skolan och
inom vilka ämnen. Eleverna i årskurs 4–6 har besvarat färre och delvis andra
frågor än elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan, varför redovisningen inte är
lika omfattande för dessa årskurser.
Uppföljningen visar att en majoritet av eleverna använder dator i skolan
men att användningen är begränsad i många ämnen. Äldre elever använder
oftare dator i skolan än yngre elever. Framför allt uppger gymnasieeleverna att
de ofta använder dator i skolan.
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En tredjedel av eleverna i åk 4–6 använder sällan eller aldrig dator
i skolarbetet

Många, men inte alla elever i årskurs 4–6 använder dator i skolan. Cirka en
tredjedel av eleverna i årskurs 4–6 uppger att de använder dator i skolan en
eller flera gånger i veckan. En liten andel, fem procent, svarar att de använder
dator i skolan varje dag. Samtidigt anger omkring en tredjedel av eleverna i
dessa årskurser att de använder dator i skolan mer sällan än en gång i månaden
eller aldrig.
Jämfört med år 2009 har datoranvändningen i skolan ökat. Andelen elever
som åtminstone en gång per vecka använder dator i skolan har ökat med tio
procentenheter och andelen elever som mer sällan eller aldrig använder dator
i skolan har minskat med tio procentenheter.
Tabell 5.21. Andel (%) elever i årskurs 4–6 som använder dator i skolan.

Varje dag
2012
2009

En eller flera
gånger i
veckan

5

31

1

25

En eller flera
gånger i
månaden

Mer
sällan

Aldrig

25

29

6

5

26

36

9

3

Vet inte

Datoranvändningen på olika lektioner är begränsad i årskurs 4–6. Närmare sju
av tio elever använder datorer på lektionerna i några få eller inga ämnen. Det
är fler som anger att de aldrig använder dator på någon lektion än att de aldrig
använder dator i skolan. Datoranvändning i skolan behöver med andra ord
inte innebära att datorerna används på lektionstid.
Jämfört med år 2009 har datoranvändningen på lektionerna ökat bland
elever i åk 4–6. Andelen elever som i de flesta eller alla ämnen använder datorer på lektionerna har ökat med sju procentenheter och andelen elever som
använder dator på lektionerna i några få eller inget ämne har minskat med nio
procentenheter.
Tabell 5.22. Andel (%) elever i årskurs 4–6 som använder dator på lektionerna.
I alla
ämnen

I de flesta
ämnen

I ungefär
hälften

I några
få ämnen

Inte i något
ämne

2012

2

14

13

53

15

3

2009

1

8

11

59

18

3

Vet inte
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Elever i åk 7–9 och gymnasieskola använder främst dator i svenska och
samhällskunskap

I årskurs 7–9 och gymnasieskolan finns det en stor variation i hur ofta eleverna
använder datorer i olika ämnen. De lektioner där eleverna oftast använder
datorer är svenska och samhällskunskap. Över 40 procent av gymnasieeleverna använder dator på de flesta, alla eller nästan alla lektioner i svenska och
samhällsorienterande ämnen, samtidigt som en tredjedel använder datorer på
några få, inga eller nästan inga lektioner. Även i årskurs 7–9 är det vanligast
att eleverna använder datorer på lektioner i svenska och samhällskunskap.
Datoranvändningen är dock inte lika vanlig i grundskolans senare år som i
gymnasieskolan. I årskurs 7–9 använder omkring 30 procent av eleverna dator
på de flesta, alla eller nästan alla lektioner i svenska och samhällsorienterande
ämnen, medan över hälften av eleverna använder dator endast på några få, inga
eller nästan inga lektioner. Även i engelska och naturorienterande ämnen och
teknik är det mindre vanligt att elever i årskurs 7–9 använder dator på lektionerna, jämfört med gymnasieelever.
Jämfört med svenska och samhällskunskap är det mindre vanligt att eleverna
använder dator i engelska samt naturorienterande ämnen och teknik.
Tabell 5.23. På hur många av lektionerna eleverna använder dator, utifrån olika ämnen.
Andel (%) elever.
Alla eller
nästan
alla

De flesta

Ungefär
hälften

Några få

Inga eller
nästan
inga

Vet inte

Åk
Åk
Åk
Åk
Åk
Åk
7–9 Gymn 7–9 Gymn 7–9 Gymn 7–9 Gymn 7–9 Gymn 7–9 Gymn
Svenska

12

22

17

23

17

21

33

22

21

11

-

1

Samhällsorienterade ämnen

11

23

20

19

15

17

29

17

24

18

-

6

Engelska

11

18

10

16

11

19

29

24

39

21

-

3

Naturorienterade ämnen
och teknik

7

11

11

13

16

12

24

18

40

35

2

11

Matematik

3

3

4

3

3

3

17

12

73

77

-

2

Få använder dator i matematik

Av de skolämnen Skolverket har undersökt sticker matematik ut som det ämne
där det är minst vanligt att eleverna använder dator på lektionerna. Cirka tre
fjärdedelar av eleverna använder inte dator på någon eller nästan någon lektion
alls i matematik.
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Elever med egen dator använder dator på fler lektioner

Elever som har en egen dator som de fått eller fått låna av sin skola använder
datorn i betydligt högre grad i de undersökta skolämnena än elever som inte
har tillgång till egen dator i skolan. Det gäller samtliga undersökta skolämnen
och både inom grundskola så väl som gymnasieskola.
Tabell 5.24. Andel (%) elever som använder dator på alla, nästan alla eller de flesta lektionerna i olika skolämnen, fördelat på om eleven har fått/fått låna en egen personlig dator av
skolan och skolform.
Har fått/fått låna egen
dator av skolan

Har inte fått/fått låna
egen dator av skolan

Åk 7–9

Åk 7–9

Gymn

Gymn

Svenska

63

66

16

25

Samhällsorienterade ämnen

59

59

21

26

Engelska

51

55

9

13

Naturorienterande ämnen och
teknik

43

38

9

11

Matematik

13

10

5

2

I fristående skolor är det vanligare att elever med tillgång till egen dator
använder den på lektionerna, jämfört med i kommunala skolor. Detta gäller
i synnerhet gymnasieskolan.
Eleverna söker främst information och skriver på datorn

Eleverna i åk 4–6 fick besvara en fråga om till vad de använder dator i skolarbetet.
Av eleverna i åk 4–6 använder åtta av tio dator i skolarbetet till att söka
information. Över sex av tio använder dator till att skriva något och över fem
av tio till att göra presentationer. Fem procent av eleverna använder inte dator
över huvudtaget i skolarbetet.
Tabell 5.25. Andel (%) elever i åk 4–6 som använder dator i skolarbetet till följande.
Söka information om något, t.ex. på Google eller Wikipedia

80

Skriva något, t.ex. en uppsats eller inlämningsuppgift

64

Göra en presentation, t.ex. om du ska presentera något inför klassen

55

Spela spel, som har med skolarbetet att göra

38

Arbeta med bilder, ljud, musik eller film

34

Lära mig ett annat språk, t.ex. engelska

25

Räkna

21

Läsa något, t.ex. böcker eller tidningar

9

Använder inte dator i skolarbetet

5
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Eleverna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan har också besvarat frågor om hur
ofta de använder dator till ett antal olika arbetsuppgifter. Resultaten visar att
det är vanligast att eleverna söker information och skriver texter. Nästan samtliga elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan anger att de använder dator i skolan för att söka information och över nio av tio skriver uppsatser/inlämningsuppgifter m.m. och gör presentationer. Gymnasieeleverna är de mest frekventa
användarna. Nio av tio gymnasieelever använder ofta eller alltid dator i skolan
för att söka information och nästan lika många för att skriva uppsatser eller
inlämningsuppgifter. Åtta av tio gymnasieelever använder ofta eller alltid dator
när de gör presentationer. I årskurs 7–9 används inte dator riktigt lika ofta till
de nämnda arbetsuppgifterna.
Tabell 5.26. Hur ofta använder du dator i skolarbetet när du ska… Andel (%) elever.
Alltid eller
nästan
alltid

Ofta

Ibland

Aldrig
eller
nästan
aldrig

Sällan

Vet inte

Åk
Åk
Åk
Åk
Åk
Åk
7–9 Gymn 7–9 Gymn 7–9 Gymn 7–9 Gymn 7–9 Gymn 7–9 Gymn
…söka
information

42

68

30

24

18

6

7

2

3

-

-

-

…skriva
uppsater/
inlämninhgs
uppgifter m.m

39

69

21

21

18

6

15

2

7

1

-

-

…göra presentationer, t.ex.
till en redovisning

32

62

24

21

24

10

12

4

8

2

-

1

…att arbeta
med bilder,
ljud, musik
eller film

18

44

18

13

22

9

17

10

24

18

2

6

…ta kontakt
med lärare
(utanför lektionstid)

12

37

11

20

16

17

19

13

38

12

4

1

…samarbeta
med andra
elever

11

25

20

33

28

25

18

10

21

6

3

2

7

21

9

12

16

16

21

16

45

31

3

3

Göra beräkningar, skapa
diagram, jobba
med statistik

70

It-användning och it-kompetens i skolan

Andra användningsområden som Skolverket frågat om är att arbeta med
bilder, ljud, musik eller film på datorn. Över hälften av gymnasieeleverna
använder ofta eller alltid datorer i skolan för att arbeta med bilder eller ljud.
Motsvarande för eleverna i årskurs 7–9 är cirka en tredjedel.
Av de sju olika områden som Skolverket frågat om är det att göra beräkningar, skapa diagram och jobba med statistik som är minst vanligt. Ungefär
hälften av eleverna i grundskolans åk 7–9 och två tredjedelar av eleverna
i gymnasieskolan använder sällan eller aldrig dator till detta.
Inga signifikanta skillnader mellan studieinriktade och yrkesinriktade
gymnasieutbildningar

Eleverna på studieinriktade och yrkesinriktade gymnasieutbildningar7 använder datorer i skolan i ungefär samma utsträckning och till samma ändamål.
Det är lika vanligt att elever på studieinriktade som yrkesinriktade utbildningar använder datorer i skolan till att skriva texter, söka information, göra
presentationer, arbeta med bilder, ljud, musik eller video, göra beräkningar,
skapa diagram och jobba med statistik samt ta kontakt med lärare och samarbeta med andra elever. Det är också lika vanligt att elever på studieinriktade
som yrkesinriktade utbildningar använder datorer på lektionerna när det gäller
matematik, svenska, engelska, naturorienterade ämnen och teknik samt samhällsorienterade ämnen.
Elever med tillgång till egen dator i skolan använder den mer i olika
arbetsuppgifter

På samma sätt som när det gäller användningen av dator i olika skolämnen kan
konstateras att elever som fått eller fått låna en egen dator av sin skola använder dator i betydligt högre grad till att utföra olika arbetsuppgifter än elever
utan tillgång till egen dator i skolan. Det gäller i synnerhet elever i grundskolan.

7

Program där arbetsplatsförlagd utbildning (APU) krävs räknas som yrkesinriktade: Barn och
fritid, Bygg, El, Energi, Fordon, Handels- och administration, Hantverk, Hotell- och restaurang, Industri, Livsmedel, Medie, Naturbruk, Omvårdnad. Program där arbetsplatsförlagd
utbildning (APU) ej krävs räknas som studieinriktade: Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga, Tekniska, Estetiska och International Baccalaureate.
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Tabell 5.27. Andelen (%) elever som alltid, nästan alltid eller ofta använder dator i skolarbetet
till olika uppgifter, fördelat på om eleven har fått/fått låna en egen personlig dator av skolan
och skolform.
Har fått/fått låna
egen dator av skolan

Har inte
fått/fått låna egen
dator av skolan

Åk 7–9

Gymn

Åk 7–9

Gymn

Söka information

89

94

65

90

Skriva uppsatser/inlämnings-uppgifter m.m.

88

95

49

86

Göra presentationer, t.ex. till en redovisning

71

88

50

79

Att arbeta med bilder, ljud, musik eller film

45

62

32

52

Ta kontakt med lärare (utanför lektionstid)

35

64

18

52

Samarbeta med andra elever

43

62

26

53

Göra beräkningar, skapa diagram, jobba
med statistik

22

36

13

31

Det är något vanligare att elever med tillgång till egen dator i fristående skolor
använder den i olika arbetsuppgifter jämfört med i kommunala skolor.
Lärarnas it-användning
En viktig del av uppföljningen är att ge en nationell bild av hur it används.
Framförallt redogörs för i vilken omfattning lärarna använder it i det pedagogiska och administrativa arbetet samt för kommunikation och kompetensutveckling. Därutöver beskrivs hur lärarna tillsammans med eleverna arbetar
med källkritik, trygghet och säkerhet på internet samt vilka möjligheter it ger
att anpassa undervisningen för alla elever.
Lärarnas användning av it när det gäller undervisning och förberedelse

Skolverket har ställt tre frågor om lärarnas it-användning gällande undervisning och förberedelse. Av dessa tre är det framför allt att söka information/
referensmaterial samt att skapa arbetsuppgifter eller prov till eleverna som
lärarna gör med hjälp av it. Det är färre lärare som använder it för att skapa
presentationer till lektion, framför allt bland grundskollärare. Mer än var
tredje grundskollärare använder aldrig/nästan aldrig eller sällan it för att skapa
presentationer till lektion.
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Diagram 5.9. Andel (%) lärare som alltid/nästan alltid eller ofta använder it när det gäller
undervisning och förberedelse.
80
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40
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0

20
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40

60

80 %

Gymnasielärare

Lärare i fristående skolor använder genomgående it något oftare än lärare på
kommunala skolor när det gäller undervisning och förberedelse. Bland grundskollärare i fristående skolor använder 88 procent alltid eller ofta it för att
skapa arbetsuppgifter/prov. Bland gymnasielärare i fristående skolor använder
72 procent alltid eller ofta it för att skapa presentationer till lektion.
Lärare som undervisar elever som har fått eller fått låna en egen dator av
skolan använder oftare it när det gäller undervisning och förberedelse. I synnerhet gäller det när lärarna ska skapa presentationer till lektion. 56 procent av
grundskollärare och 68 procent av gymnasielärare som undervisar elever som
har egen dator använder alltid eller ofta it för att skapa presentationer till lektion. Motsvarande siffra bland grundskollärare som undervisar elever som inte
har egen dator är 38 procent och 53 procent bland gymnasielärare.
Lärarnas användning av it för kommunikation

Lärarna använder it för kommunikation i något mindre utsträckning jämfört
med undervisning och förberedelse. Av de tre frågor som Skolverket ställt
gällande kommunikation är det, sett till grundskollärare, framför allt kommunikationen med elever (utanför lektionstid) som fortfarande sker på annat sätt
än med it. Drygt sex av tio grundskollärare använder aldrig eller sällan it för
att kommunicera med elever. Grundskollärarnas kommunikation med vårdnadshavare och andra t.ex. kollegor sker däremot till övervägande del med it.
Oavsett vem lärarna kommunicerar med är det vanligare att lärare i fristående
skolor använder it för kommunikationen, jämfört med lärare i kommunala
skolor. Skillnaden är störst när det gäller kommunikationen med elever och
vårdnadshavare. Det gäller både för lärare i grundskola och gymnasieskola.’
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Diagram 5.10. Andel (%) lärare som alltid/nästan alltid eller ofta använder it för kommunikation med olika grupper.
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Lärarnas användning av it för dokumentation och uppföljning

När det gäller lärarnas användning av it för dokumentation och uppföljning
har Skolverket ställt tre frågor. Sett till dessa tre frågor finns det skillnader mellan grundskollärare och gymnasielärare. Grundskollärare använder oftare it för
att dokumentera elevernas utveckling, medan gymnasielärare oftare använder
it för att dokumentera elevernas närvaro/frånvaro samt följa upp elevernas
provresultat/betyg.
Skillnaden mellan gymnasielärare i fristående och kommunala skolor stor.
Ungefär 50 procent av gymnasielärare i kommunala skolor följer upp elevernas
provresultat/betyg och dokumenterar elevernas utveckling genom att använda
it. Motsvarande bland lärare på fristående gymnasieskolor är cirka 80 procent.
Grundskollärare som har tillgång till egen dator använder oftare it för dokumentation och uppföljning. I synnerhet gäller det dokumentation av närvaro/
frånvaro. Bland grundskollärare med egen dator dokumenterar 69 procent
alltid eller ofta närvaro/frånvaro med hjälp av it. Motsvarande siffra bland
grundskollärare som inte har egen dator är drygt 53 procent.
Diagram 5.11. Andel (%) lärare som alltid/nästan alltid eller ofta använder it för dokumentation och uppföljning.
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Lärarnas kompetensutveckling via it

Nä det gäller lärarnas användning av it för kompetensutveckling, t.ex. genom
kurser, visar resultatet att det är relativt ovanligt att använda it för att utveckla
den egna kompetensen. 21 procent av grundskollärare och 28 procent av
gymnasielärare utvecklar alltid/nästan alltid eller ofta sin kompetens genom att
använda it.
Skolverket har frågat rektorerna i vilken utsträckning skolan använder it
som stöd för kompetensutveckling av skolans personal, t.ex. på internet. Bland
rektorer i grundskola svarar drygt sex av tio att man använder it som stöd för
kompetensutveckling. Motsvarande bland rektorer i gymnasieskola är drygt sju
av tio.
Tre av tio lärare utvecklar inte elevernas förmåga till källkritik av
information på internet

Drygt tre av tio grundskollärare och två av tio gymnasielärare arbetar inte alls
med att utveckla elevernas förmåga att källkritiskt granska information på
internet. I grundskolans årskurs 1–3 är det drygt hälften av lärarna som inte
arbetar med det.
Tabell 5.28. Andel (%) lärare som i olika utsträckning arbetar med eleverna för att utveckla
deras förmåga att källkritiskt granska information på internet.
Grundskollärare

Gymnasielärare

Arbetar i stor utsträckning med att utveckla
elevernas förmåga inom källkritik på Internet

8%

19 %

Arbetar i viss utsträckning med att utveckla
elevernas förmåga inom källkritik på Internet

61 %

59 %

Arbetar inte alls med att utveckla elevernas
förmåga inom källkritik på Internet

31 %

22 %

Grundskollärare som undervisar elever som har fått eller fått låna en egen
dator av skolan utvecklar i större utsträckning elevernas förmåga till källkritik av information på internet. Bland dessa grundskollärare utvecklar (i stor
utsträckning + viss utsträckning) 80 procent elevernas förmåga till källkritik av
internet.
Få lärare arbetar med frågor om säkerhet och trygghet på internet

Knappt hälften av alla lärare uppger att de inte alls arbetar med sina elever för
att främja en säker användning av internet (t.ex. gällande utlämning av personliga uppgifter, bilder, köp av tjänster/produkter) och drygt fyra av tio uppger
att de inte alls arbetar med att förebygga olika former av kränkningar via
mobiltelefon och internet. En förklaring kan vara att många lärare upplever ett
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behov av kompetensutveckling på området. Lärare som undervisar elever som
har fått eller fått låna en egen dator av skolan arbetar i något större utsträckning med både säkerhet och att förebygga kränkningar via mobiltelefon och
internet.
Enkätfrågorna om säkerhet och trygghet formulerades inte på exakt samma
sätt i undersökningen 2008 som 2012. Jämförelser ska därför tolkas med
försiktighet. Jämfört med 2008 verkar andelen lärare som inte arbetar med att
förebygga kränkningar via mobiltelefon och internet att ha ökat, framför allt
bland gymnasielärare. 2008 arbetade cirka en tredjedel av gymnasielärarna inte
alls med detta. 2012 är det hälften av gymnasielärarna som inte gör det.
Lärarnas arbete med att främja en säker användning av internet verkar istället ha förbättrats något, framför allt bland grundskollärare. 2012 arbetar drygt
hälften av grundskollärarna (i stor + viss utsträckning) med att främja en säker
användning av internet. 2008 var det cirka en tredjedel av grundskollärarna
som gjorde det.
Tabell 5.29. Andel (%) lärare som i olika utsträckningar arbetar med eleverna för att förebygga kränkningar via mobiltelefon och internet respektive främja en säker användning av
internet.
Förebygga kränkningar
via mobiltefon och
Internet
Grundskollärare

Gymnasielärare

Främja säker användning av Internet

I stor utsträckning

10 %

7%

I viss utsträckning

49 %

44 %

Inte alls

41 %

49 %

I stor utsträckning

6%

8%

I viss utsträckning

44 %

46 %

Inte alls

50 %

46 %

Lärarna anser att It ger möjlighet att anpassa undervisningen

Att it ger en möjlighet att anpassa undervisningen för alla elever utifrån deras
olika behov och förutsättningar får ett brett stöd bland lärarna. Närmare nio
av tio lärare upplever att it underlättar möjligheten att anpassa undervisningen
så att den ska passa alla elever. Det är ungefär samma resultat som 2008.
För elever i behov av särskilt stöd är andelen ungefär den samma, dvs. närmare nio av tio lärare uppger att it ger möjligheter att anpassa undervisningen
för de eleverna. Det är också ungefär samma resultat som vid mätningen 2008.
Av lärare i grundskolan anser fyra av tio att it i stor utsträckning underlättar
anpassning av undervisningen och nästan ingen lärare tycker att it inte alls
underlättar anpassning av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd.
Lärarna i grundskolans årskurs 1–3 upplever i något högre grad än lärarna i de
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högre årskurserna att it i stor utsträckning underlättar anpassningen av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd. Jämfört med lärare i grundskolan
är det en mindre andel gymnasielärare som tycker att it i stor utsträckning
underlättar undervisningen för elever i behov av särskilt stöd och samtidigt
en större andel som anser att it inte alls underlättar undervisningen av dessa
elever.
Tabell 5.30. I vilken utsträckning it underlättar möjligheterna att anpassa undervisning för…
Andel (%) lärare.
Stor utsträckning

Viss utsträckning

Inte alls

Vet inte

…alla elever utifrån deras olika behov
och förutsättningar.
Grundskola

30

56

5

9

Gymnasieskola

21

58

10

11

Grundskola

37

51

3

9

Gymnasieskola

24

53

10

13

…elever i behov av särskilt stöd.

Allmän inställning till it i grund- och gymnasieskola
En aspekt av it i skolan är vilket stöd it i allmänhet kan vara i den pedagogiska
verksamheten och hur it kan påverka eleverna och deras utveckling. Lärarna
har därför fått svara på frågor om deras allmänna inställning till it i skolan och
i vilken utsträckning de anser att it bidrar till t.ex. lärande, motivation och
måluppfyllelse bland eleverna. Här redovisas också de öppna svar som lärare
har lämnat. De öppna svaren kommer från enkätens sista fråga där lärarna har
haft möjlighet att lämna ytterligare kommentarer kring it.
Lärarna ser it som ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg

Närmare fyra av tio lärare tycker att it i skolan i stor utsträckning är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg. Grundskollärare tycker också att it ökar elevernas motivation för skolarbetet, utvecklar förmågan till källkritik av internet
samt stimulerar lärande. Det är framför allt grundskollärare i årskurs 1–3 som
tycker att it ökar elevens motivation för skolarbetet och stimulerar lärande.
Sett till gymnasielärare så skiljer de sig från grundskollärare då de inte tycker
att it ökar motivationen och inte heller stimulerar lärande i lika stor utsträckning. Både grundskollärare och gymnasielärare är mer tveksamma till om it i
skolan utvecklar elevernas kommunikations- och samarbetsförmåga.
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Diagram 5.12. Andel (%) lärare som i olika utsträckning anser att it i skolan är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg/hjälpmedel för eleverna, utvecklar elevernas it-kompetens, etc.
Är ett betydelsefullt
pedagogiskt
verktyg/hjälpmedel
för eleverna

Grundskollärare

Utvecklar elevernas
IT-kompetens

Grundskollärare

43

Gymnasielärare

32

33

Gymnasielärare

6 4

55

28

Grundskollärare

33

59

36

Gymnasielärare

Ökar elevernas
motivation för
skolarbetet

50

17

6 3

63

5 3

57

7 3

61

18

4

Utvecklar elevernas
förmåga att söka och
kritiskt använda information på internet

Grundskollärare

30

57

7 6

Gymnasielärare

29

61

6 4

Stimulerar elevernas
lärande

Grundskollärare

29

Gymnasielärare

Används på ett sätt
som ökar elevernas
måluppfyllelse

Utvecklar elevernas
möjligheter att lösa
problem

Utvecklar elevernas
kommunikations- och
samarbetsförmåga

18

53
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9
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13

0
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63

13

55

20

57

20

40

Viss utsträckning

9

25

60
Inte alls

80

7

5

100 %
Vet inte

Lärarnas öppna svar visar på brett spektrum av åsikter kring it

Av lärarnas öppna svar att döma finns ett stort engagemang kring it-frågor och
åsikterna kring it är många. En del lärare skriver om potentialen med it samtidigt som de är lite försiktiga och inte ser it som ett självändamål i sig utan att
tekniken måste användas på rätt sätt. Vissa lärare anser att den utrustning som
finns inte fungerar tillräckligt bra och att det finns för lite datorer för att it ska
kunna nyttjas fullt ut. Sociala medier som t.ex. facebook är något som en del
lärare tar upp i de öppna svaren. Lärare menar att detta lätt distraherar eleverna och tar uppmärksamhet från undervisningen.
Exempel på öppna svar från lärare:
Jag tycker att it överdrivs i skolan. Det är bra men ska inte överanvändas i klassrummet.
It är bra när det används i rätt syfte. När man kan utveckla lektionerna och
uppgifterna så att de blir mer intressanta eller t.o.m. att de inte hade gått att
genomföra utan datorn.
Vi har tillgång till fyra datorer i 4:an varav en är uppkopplad till internet.
De är mycket gamla och långsamma – eleverna vill inte gärna ens sätta på dem.
Tyvärr krånglar i stort sett alltid it på vår skola vilket leder till att det är ett stort
frustrations- och irritationsmoment i den dagliga verksamheten. Skulle det fungera
bättre skulle det hjälpa oss på skolan mycket.
It i all ära. Men det uppstår problem för eleverna när de ständigt har denna tillgång (Facebook osv) Förödande för omotiverade elever och det går inte alltid
att kontrollera.
Bärbara datorer bryter sönder möjligheten att undervisa hela klassen. Eleverna
surfar, skriver andra arbeten, sköter sin mail – ungefär som vid möten på de flesta
arbetsplatser.
Gymnasieelever minst intresserade av att vilja använda dator mer
i skolarbetet

För att få en översikt av hur lärare och elever vill att omfattningen av itanvändningen ska utvecklas bad Skolverket lärare och elever svara på om de
skulle vilja använda dator mycket mer, mer, ungefär som nu, mindre eller
mycket mindre. Resultaten för elever i årskurs 1–3 baseras på enkäten till
lärare i årskurs 1–3 där lärarna fått uppskatta hur eleverna ser på datoranvändningen i skolarbetet. Även föräldrar till eleverna har fått svarat på i vilken
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omfattning de vill att eleverna ska använda dator i skolarbetet. Föräldrarnas
svar är inhämtade från skolverkets undersökning om attityder till skolan.
En majoritet av elever och lärare i grundskolan vill använda dator mycket
mer eller mer i skolan. Föräldrar till grundskoleelever är inte riktigt lika
övertygade om att eleverna ska använda dator mer än de redan gör. Sett till
gymnasieskolan är både lärare och elever mindre intresserade av att använda
dator mer än de redan gör, jämfört med lärare och elever i grundskolan. Bland
gymnasieelever vill knappt tre av tio använda datorer mycket mer eller mer,
medan motsvarande bland grundskoleelever i årskurs 7–9 är närmare sex av
tio. Det är inte bara elever och lärare i gymnasieskolan som inte vill använda
dator mer. Elevernas föräldrar är också mindre benägna att tycka att dator ska
användas mer i skolan.
Diagram 5.13. Andel (%) elever, lärare respektive föräldrar som tycker att dator ska användas
mycket mer eller mer, ungefär som nu, mindre eller mycket mindre i skolan.
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3. GRUNDSÄRSKOLA OCH
GYMNASIESÄRSKOLA
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Grundsärskola och gymnasiesärskola
Grund- och gymnasiesärskolan har inte tidigare ingått i Skolverkets uppföljning av it-användning och it-kompetens. Kunskapen om hur it används i
grund- och gymnasiesärskolan är därmed begränsad och därför har en annan
undersökningsmetod valts för dessa skolformer. Skolverket har besökt tio skolor och genomfört gruppintervjuer med elever, lärare och rektorer. Studien är
avsedd att kunna ligga till grund för eventuella framtida uppföljningar.
Tekniska resurser

Skolorna i studien har datorer som är stationerade i klassrummen, och i vissa
fall även datorsalar och bibliotek. De har också i varierande utsträckning tillgång till bärbara datorer att använda i undervisningen. I vissa fall har skolorna
s.k. nomader som består av ett antal bokningsbara bärbara datorer. Lärarna
har även tillgång till datorer som arbetsverktyg, vilka det förekommer att de
lånar ut till elever om tillgången på it-verktyg är begränsad. I arbetslagen och
klasserna finns också i olika utsträckning tillgång till digitalkameror, videokameror, projektorer och/eller smartboards, scanners samt färgskrivare. Studien
visar att skolorna på senare tid har kompletterat och/eller förnyat befintlig itutrustning med surfplattor. Antalet surfplattor på skolorna varierar, från att ett
arbetslag eller en klass delar på en surfplatta till att det finns elevgrupper som
har tillgång till varsin. Det förekommer även att elever via habiliteringen eller
hemmet har tillgång till egen dator eller surfplatta som de använder i skolan.
Vidare finns exempel på att elever använder egna smartphones, som en del
skolor uppmuntrar eleverna att använda som verktyg i skolarbetet.
Vanliga användningsområden i undervisningen

Några återkommande ledord i intervjuerna om varför it är viktigt i grund- och
gymnasiesärskolan är kommunikation och motivation. I intervjuer uppges även
att it ger möjligheter att använda varierade metoder för inlärning, vilket gynnar
eleverna såväl i världen utanför skolan som i framtida samhälls- och vardagsliv.
Dessutom ökar det elevernas självständighet och delaktighet.
Av intervjuerna framgår att det är svårt att helt och hållet särskilja på it som
hjälpmedel och it som pedagogiskt verktyg. It används för olika ändamål som
överlappar varandra och som tillsammans stärker förutsättningarna för lärande
och utveckling. Till exempel används personliga hjälpmedel även som verktyg i
undervisningen för att främja lärandet. Olika pedagogiska verktyg i skolan kan
samtidigt utgöra ett personligt stöd och hjälpmedel. It i grund- och gymnasiesärskolans undervisning omfattar således både kompensatoriska hjälpmedel
och verktyg som främjar lärandet.
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I intervjuer med rektorer, lärare och elever ges exempel på en mängd olika
användningsområden för it. Olika programvaror och applikationer används
för läsinlärning och skrivutveckling, matematik, övningar i engelska, redigera
bilder och filmer, samt för att träna på att sortera och kategorisera. De används
även till minnesträning, förståelse av orsak- och verkanförhållanden samt för
att stimulera olika former av kommunikation, t.ex. med hjälp av bilder och
symboler. Bilder och filmer som visas via projektorer och smartboards gör
det möjligt att konkret illustrera olika fenomen och kunskapsområden. Det
underlättar enligt skolorna elevernas deltagande i klassrummet och lockar till
interaktion mellan elever och lärare i flera ämnen. Elever berättar att smartboard är bra att använda i olika ämnen, t.ex. när de räknar, tittar på djur eller
när olika former av presentationer görs.
Vidare används it även till att tillgodose individuella behov genom t.ex.
skärmar med touchfunktion, anpassade tangentbord, ordbehandlingsprogram
med symbolstöd, talsyntes och handdatorer. Enligt studien används it allt mer
i flera ämnen. Från att tidigare främst ha använts i teoretiska ämnen berättar
lärare att de t.ex. i musikundervisningen har börjat använda applikationer och
programvaror som ger eleverna möjlighet att prova på att spela olika instrument. Andra lärare beskriver att de filmar övningar i idrottsundervisningen för
att sedan diskutera utförande och framsteg tillsammans med eleverna. I intervjuer framgår att denna utveckling kommer fortsätta i takt med att lärarnas
förtrogenhet med it och dess pedagogiska möjligheter ökar. Elever uttrycker att
de gärna använder it mer i skolan då det både är roligt och gör att det ibland är
lättare att lära sig vissa saker.
Rektorer och lärare påpekar vikten av att eleverna erbjuds verktyg och
strategier som understöder deras möjligheter att leva ett självständigt liv. Med
hjälp av it arbetar skolorna för att ge eleverna förutsättningar att planera och
genomföra olika vardagliga aktiviteter. It används även för att konkretisera
vardagen för eleven, t.ex. utforma scheman för enskilda elever vilka kanske
illustreras med hjälp av bilder och fotografier. Till exempel har lärarna på en
skola hjälpt en elev att skapa mallar i sin smartphone med bilder som eleven
använder för att kommunicera med sin omgivning både i och utanför skolan.
Vidare används olika verktyg för att underlätta elevernas förmåga att mäta och
uppfatta tid kopplat till aktiviteter i deras vardag. I studien förekommer även
exempel där elever i gymnasiesärskolan får lära sig att tillsammans med andra
elever bedriva olika former av verksamheter. I till exempel kaféverksamheter
används visuella kassasystem med touchskärm, bildstöd och talsyntes som gör
det lättare för eleverna att hantera ett kassasystem.
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Surfplattan

Surfplattan beskrivs som ett genombrott som ger elever i grund- och gymnasiesärskolan nya förutsättningar för lärande och utveckling. ”Den är gjord för
särskolan” säger en lärare. Främst nämns de möjligheter till kommunikation
som surfplattan ger. Elever som annars har svårigheter att uttrycka sig kan via
surfplattan enkelt kommunicera med exempelvis bilder. Detta ökar förutsättningarna för eleverna att vara delaktiga. Enligt lärare förenklar surfplattan
möjligheterna att tillgodose individuella behov eftersom tillgången till uppgifter och övningar av olika slag och på olika nivåer är stor. Det medför att elever
oavsett grad av utvecklingsstörning kan använda den.
Elever med motoriska svårigheter har också nytta av surfplattan som bland
annat används vid läs- och skrivinlärning. Den är användarvänlig då den är
lätt att komma igång med, den ger omedelbar återkoppling på det som eleven
gör, innebär färre moment än datoranvändning, samt att eleven enbart behöver fokusera på en skärm istället för på både skärm och tangentbord. Lärarna
använder sig också av surfplattan för att dokumentera med fotografier och
film. Det beskrivs som fördelaktigt för att läraren i sin tur ska kunna göra
formativa bedömningar, och ge eleven återkoppling med hjälp av bildstöd.
Användningen av videokamera och digitalkamera uppges mer eller mindre ha
minskat i takt med att skolorna använder surfplattans funktioner för att på ett
enkelt sätt spela in och fotografera eleverna och deras arbeten. Det förekommer även att denna dokumentation ersätter det tidigare dokumenterandet i
vanliga skrivböcker i kommunikationen mellan skolan och hemmen.
Även eleverna använder surfplattan för att till exempel dokumentera, skriva
dagbok och föra minnesanteckningar i skolan. Surfplattan uppges även ge
möjlighet till rekreativa och motivationshöjande inslag till exempel när elever
får spela spel som kan ha mer eller mindre pedagogiska inslag. Elever berättar
att de tycker att surfplattan är rolig att använda till program av olika slag
i undervisningen men även i underhållande syfte på till exempel raster.
Internetanvändning med olika syften

Internet har många användningsområden i grund- och gymnasiesärskolan.
Internet används till allt från att söka information, skicka e-post, strömma
media, få tillgång till böcker och uppgifter, översätta engelska ord, söka bilder,
lyssna på musik, utforska andra delar av världen via Google Earth till att spela
spel och pyssla. På en skola sker kommunikation med skolor och elever i andra
delar av världen via internet som enligt skolan skapar helt nya förutsättningar
för lärande.
Enligt studien används internet främst för att söka bilder och information.
När det gäller grundsärskolans yngre åldrar samt elever inom inriktningen
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träningsskola förekommer informationssökning i mer begränsad skala i de
besökta skolorna. Bland de äldre eleverna inom grund- och gymnasiesärskolan
används informationssökning mer flitigt, även om omfattningen varierar med
elevernas ålder och utvecklingsnivå. Behovet av att sovra i mängden av information och värdera den hanteras på olika sätt av skolorna. På en del skolor
förekommer diskussioner och övningar med källkritiskt syfte, på andra skolor
är lärare med vid informationssökningen, och på ytterligare andra får eleverna
tillförlitliga länkar av lärarna.
På skolorna förekommer också löpande diskussioner mellan lärare och
elever kring säker användning, till exempel vad konsekvenserna kan bli om
någon lägger upp bilder och information på internet. Detta beskrivs som ett
svårt arbete, och det förekommer att lärare övervakar elevers internetanvändning. Skolorna har regler för internetanvändningen, vilka eleverna känner till
mer eller mindre väl. Elever uttrycker att det bland annat inte är tillåtet att gå
in på vissa internetsidor som anses vara olämpliga samt att det inte är til�låtet att ladda ner saker. Lärare betonar vikten av att ge eleverna verktyg för
att kunna hantera internet. För elever som t.ex. är användare av sociala medier
försöker lärarna att få eleverna att förstå gränsdragningar och skillnader i hur
kommunikation via internet kan se ut i förhållande till verkligheten.
Krav på ny kompetens

Användningen av ny teknik, som surfplattor och smartboards, ställer nya krav
på lärarna. För att kunna använda den nya teknikens möjligheter behöver
lärarna tid för att utveckla sin kompetens inom området. Förutom utbildning
i praktisk it-kompetens har lärarna i olika omfattning genomgått fortbildning
för att få en introduktion i den nya tekniken. På en del skolor upplevs det inte
som tillräckligt, då det finns ett behov av att utveckla strategier för att hitta
och sovra bland mängder av applikationer och programvaror som finns att
tillgå på marknaden. I nuläget upplevs användandet i hög grad bero på lärarens
eget intresse, engagemang och förmåga att tillgodogöra sig den nya tekniken.
Enligt lärare är det viktigt att spel eller program som eleverna använder har
ett pedagogiskt syfte. Lärare efterfrågar både kompetensutveckling och tid för
att t.ex. kunna fördjupa sig i olika applikationer och deras användningsområden. Det finns skolor där rektor har satt ihop personalgrupper med uppdrag
att bistå lärarna i detta sorterande och värderande. Det förekommer också att
rektorer låter de mest it-intresserade lärarna prova nytt material för att sedan
värdera vad som behöver köpas in och sprida kunskap om användningsområden. På en del skolor hjälper it-kunniga assistenter till med att hitta applikationer samt ge it-stöd till både elever och lärare. Skolor och lärare tar också hjälp
av skoldatatek, nätverk, hemsidor, facebookgrupper, kommunen och myndigheter som sprider kunskap om olika applikationer och programvaror. En del
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lärare efterfrågar material som är anpassat för gymnasiesärskolans åldersgrupp.
”De vill inte ha små skära kaniner i sina räkneövningar”, säger en lärare.
Tekniska hinder

I intervjuer med rektorer och lärare framkommer att det förekommer vissa tekniska hinder för att kunna utnyttja möjligheterna med it fullt ut. Det rör sig
främst om tekniska problem som medför en begränsad tillgång till olika typer
av programvaror, exempelvis att tillgången är begränsad till enstaka datorer.
Datorer kan vara för gamla för installationer av ny programvara, så att skolor
istället får använda äldre och sämre uppdaterade versioner.
Enligt en del av skolorna har kommunen satsat på vissa system och programvaror som i flera avseenden täcker majoritetens it-behov, dock inte alltid
de behov som finns i en specifik skola. I intervjuer framgår att det kan få skolpersonal att känna sig låsta i de kommunala strategierna. Avtalen kan innebära
att den enskilda skolan inte får köpa och installera program som den anser sig
ha behov av, att det upplevs svårt att få igenom önskemål om program, samt
att det kan vara tidsödande och kostsamt att få tillgång till program som inte
ingår i kommunens ordinarie utbud. Det finns också kommunala system som
bygger på att personalen ska anmäla ärenden och sedan bli uppringda för att
få teknisk support, vilket kan vara svårt för lärare under lektionstid. Andra
problem som beskrivs är att uppkopplingen till internet kan vara långsam eller
inte fungera fullt ut, vilket medför att det är svårt att till exempel strömma
filmer i undervisningen. På en skola lånar lärarna ut sina egna datorer till
eleverna så att de ska få tillgång till tjänster på internet. I intervjuerna lyfts
även andra tekniska hinder, som att skolan inte har förutsättningar för att
exempelvis datorer och surfplattor ska vara kompatibla med skrivare och
projektorer/smartboards.
Lärarplattformar för att underlätta

Administration och dokumentation är ett annat användningsområde för it i
grund- och gymnasiesärskolan. Skolor i urvalet använder sig av olika så kallade
plattformar som syftar till att underlätta skolornas administration, dokumentation, kvalitetsarbete och kommunikation mellan kollegor, elever och föräldrar.
För vissa skolor är detta relativt nytt och i ett implementeringsskede, medan
andra skolor använt plattformen en längre period. Plattformarna används till
att bland annat lägga upp planeringar, scheman, arbetsuppgifter, dokumentera
närvaro, frånvaro och elevernas resultat, boka tid för utvecklingssamtal och
kommunicera med andra skolor. Det finns även skolor som informerar elever
och föräldrar om sin verksamhet via exempelvis hemsidor, intranät och bloggar
samt epost och sms.

86

It-användning och it-kompetens i skolan

4. KOMMUNAL VUXENUTBILDNING OCH SFI
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Kommunal vuxenutbildning och sfi
Resultat som redovisas i text, tabeller och diagram är skattningar av populationen. Resultatskillnader mellan delmålgrupper eller över tid som tas upp i löptexten är statistiskt signifikanta
på 95 procents konfidensnivå. I tabeller och diagram redovisas resultat även om de inte är
statistiskt signifikanta.
2008 ingick även rektorer för särskild utbildning för vuxna och sfi i urvalet. De siffror som redovisas för rektorer i kommunal vuxenutbildning 2008 inkluderar därför även rektorer för särskild
utbildning för vuxna och sfi, varför jämförelser bör tolkas med försiktighet.

Förutsättningar för it-användning
Tekniska resurser och en fungerande organisation kan sägas vara förutsättningar för användning av it i verksamheterna. Det här avsnittet innehåller en
beskrivning av antal datorer, nätverkskapacitet, it-planer, etc. samt lärares och
elevers tillgång till it-resurser. Avsnittet inkluderar även skolors policy t.ex.
gällande om elever får ta med egen it-utrustning till skolan samt om skolorna
begränsar elevers och/eller lärares åtkomst av vissa tjänster eller visst material
på internet. När vuxenutbildning nämns nedan innefattas kommunal vuxenutbildning och sfi. För att förenkla läsningen förkortas kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå till grundläggande vuxenutbildning respektive gymnasial vuxenutbildning. I begreppet dator inkluderas även surfplatta.
Tekniska resurser
Lärarnas tillgång till egen personlig dator har förbättrats

2012 uppger nio av tio lärare inom vuxenutbildning att de har en egen dator
på arbetet, jämfört med närmare sju av tio 2008. För lärare inom sfi är andelen
något lägre (82 procent).
Resultatet 2008 visade att lärare som inte hade en egen dator nästan alltid
hade tillgång till en dator som delades med kollegor. Även om Skolverket i
den här undersökningen inte har mätt andelen som har delad dator finns det
anledning att tro att samma gäller 2012.
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Diagram 7.1. Andel (%) lärare i vuxenutbildning som har tillgång till
en egen personlig dator på arbetet, tillhandahållen av utbildningsanordnaren.
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Närmare åtta av tio lärare i vuxenutbildning upplever att de i mycket hög grad
eller hög grad har tillräcklig tillgång till dator under lektionstid. Även här är
andelen något lägre bland lärare i sfi.
Diagram 7.2. Andel (%) lärare som i olika grad har tillräcklig tillgång till dator under lektionstid
för att kunna ge eleverna en god undervisning och för sin roll i övrigt som lärare
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Elevernas tillgång till dator

På kommunal vuxenutbildning går det omkring 5,4 elever per dator jämfört
med 4,5 för fyra år sedan8. Av alla datorer som är avsedda för elever i kommunal vuxenutbildning är stationär dator den klart vanligaste. 65 procent av alla
datorer är stationära, 33 procent är bärbara och 2 procent är surfplattor.
Skolverket har frågat eleverna hur de upplever tillgången till datorer i skolan.
Inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå upplever 39 procent att

8

Resultatet för 2008 har räknats om. Detta för att möjliggöra jämförelser över tid och med
övriga skolformer. 2008 ingick rektorer för särskild utbildning för vuxna samt sfi och enkätfrågan var ställd på ett något annorlunda sätt, varför jämförelser ska tolkas med försiktighet.
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de alltid eller nästan alltid har tillgång till en dator när de behöver det för sitt
lärande. Bland eleverna på grundläggande nivå och sfi upplever 19 respektive
26 procent att de alltid eller nästan alltid har tillgång till dator i skolan.
Elever med egen personlig dator

Under senare år har skolor eller huvudmän i varierande omfattning satsat på
det som brukar kallas 1 till 1, en modell för distribution av datorer till samtliga
elever i en grupp, en klass, hela årskurser eller i vissa fall hela skolor.
Skolverket har frågat rektorerna inom kommunal vuxenutbildning hur
många elever som har tillgång till en egen personlig dator. Resultatet visar att
2 procent av eleverna har tillgång till en egen dator som de fått eller fått låna
av skolan. De allra flesta elever som har fått eller fått låna en dator av skolan
har fått en bärbar dator. Endast ett fåtal har fått en surfplatta.
Hur gamla är skolornas datorer?

I närmare 75 procent av alla skolor i kommunal vuxenutbildning är minst
hälften av datorerna (surfplattor ej inräknade) nyare än tre år.
Tabell 7.1. Andel (%) skolor inom kommunal vuxenutbildning där alla, tre fjärdedelar,
hälften, en fjärdedel, respektive ingen dator (ej surfplatta) är nyare än tre år.
Kommunal vuxenutbildning
Alla eller nästan alla

36

Ungefär tre fjärdedelar

24

Ungefär hälften

16

Ungefär en fjärdedel

12

Ingen eller nästan ingen

10

Ej svar

3

Vanligt med datorsal

Andelen skolor inom kommunal vuxenutbildning som har en datorsal är
fortsatt hög. 81 procent av skolorna har en datorsal, jämfört med 85 procent
för fyra år sedan.
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Internetuppkopplingen

Alla skolor inom kommunal vuxenutbildning har internet. Sett till kapaciteten
anser närmare åtta av tio rektorer att internetuppkopplingen har tillräcklig
kapacitet.
För åtkomsten till internet har 79 procent av skolorna ett trådlöst nätverk
installerat i hela skolan. 7 procent av skolorna har inget trådlöst nätverk alls.
Ungefär två tredjedelar av rektorerna uppger att också det trådlösa nätverkets
kapacitet är tillräcklig.
Även lärarna inom vuxenutbildningen är positiva när det gäller tillgången
till internet/nätverk. Drygt nio av tio lärare uppger att de har tillräcklig tillgång till internet/nätverk.
Ungefär sex av tio skolor inom kommunal vuxenutbildning erbjuder varken
lärare eller elever internet utanför skolan, t.ex. via 3G.
Dataprojektor, digital skrivtavla och digitalkamera finns på de flesta skolor

Digitalkamera och dataprojektor finns på de allra flesta skolor, vilket de även
gjorde redan 2008. Framför allt är det digitala skrivtavlor som allt fler skolor
har skaffat. Andelen skolor med digital skrivtavla har nästan tredubblats sedan
2008.
Tabell 7.2 . Andel (%) skolor inom kommunal vuxenutbildning som har tillgång
till olika it-verktyg.
Kommunal vuxenutbildning
Dataprojektor 2012

99

Dataprojektor 2008

93

Digital skrivtavla 2012

63

Digital skrivtavla 2008

22

Digitalkamera/videokamera 2012

89

Digitalkamera/videokamera 2008

87

Lärares och elevers tillgång till digital skrivtavla och fast installerad dataprojektor beror också på hur många klassrum som har sådana enheterna installerade.
Skolverket har därför även frågat rektorerna hur stor andel av skolans klassrum
som är utrustade med en digital skrivtavla respektive fast installerad projektor.
Resultatet visar att 20 procent av skolorna inom kommunal vuxenutbildning
har minst hälften av sina klassrum utrustade med digital skrivtavla. Fler klassrum är utrustade med en fast dataprojektor då närmare 70 procent av alla
skolor har minst hälften av sina klassrum utrustade med en fast dataprojektor.
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Tillgången till dataprojektor och digital skrivtavla enligt lärarna

Skolverket har frågat lärarna om de i tillräcklig utsträckning har tillgång till
utrustningen för sin roll som lärare. Lärare som upplever att de inte behöver
respektive it-utrustning har inte bedömt om de har tillräcklig tillgång till den.
Sett till lärarnas behov av dataprojektor och digital skrivtavla upplever en
större andel lärare att de inte behöver en digital skrivtavla (13 procent) jämfört
med dataprojektor (3 procent).
Lärarna upplever tillgången till dataprojektor som god. 81 procent anser att
de i mycket hög grad eller hög grad har tillräcklig tillgång till dataprojektor.
Tillgången till digital skrivtavla upplevs däremot som sämre då 35 procent
upplever att de har tillräcklig tillgång.
Tillgång till särskilda pedagogiska datorprogram

De vanligaste datorprogrammen som finns inom kommunal vuxenutbildning
är program särskilt avsedda för språk samt för att hantera, skapa eller redigera
bild/ljud/video. Utöver program för ordbehandling, kalkyl och presentation
var dessa tre vanligast även vid mätningen 2008. Ungefär två tredjedelar av
skolorna ger både lärare och elever tillgång till program särskilt avsedda för
språk respektive för att hantera, skapa eller redigera bild/ljud/video. När det
gäller matematik ger ungefär fyra av tio skolor både elever och lärare tillgång
till program särskilt avsedda för matematik. Ungefär lika stor andel har program särskilt avsedda för yrkesämnen.
Tillgång till it för elever i behov av särskilt stöd

Rektorerna har fått besvara fyra frågor som gäller it och elever i behov av
särskilt stöd i den skola de arbetar på. Frågorna gällde i vilken utsträckning
elever med funktionsnedsättning har tillgång till kompensatoriska och/eller
alternativa it-verktyg, i vilken mån elever i behov av särskilt stöd har tillgång
till ändamålsenliga it-verktyg, i vilken utsträckning lärarna har kompetens att
använda och anpassa program/alternativa it-verktyg samt i vilken utsträckning
lärarna har tillgång till skoldatatek.
Närmare sex av tio rektorer inom kommunal vuxenutbildning svarar att
skolan i ganska hög eller mycket hög utsträckning ger elever med funktionsnedsättning tillgång till kompensatoriska och/eller alternativa it-verktyg
respektive ger elever i behov av särskilt stöd tillgång till ändamålsenliga
it-verktyg. Att lärarna har kompetens att använda och anpassa program/alternativa it-verktyg för elever i behov av särskilt stöd får ett lägre resultat. Fyra av
tio rektorer uppger att lärarna i ganska eller mycket hög utsträckning har den
kompetensen. När det gäller tillgång till skoldatatek uppger tre av tio rektorer
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att lärarna i ganska eller mycket hög utsträckning har tillgång till ett skoldatatek som stöd vid val och/eller användning av alternativa it-verktyg.
Internetbaserade plattformar och hemsidor

2012 har en större andel skolor inom kommunal vuxenutbildning en internetbaserad plattform för samarbete mellan lärare och elev jämfört med för fyra
år sedan. Av rektorerna uppger 80 procent att de har en plattform. 2008 var
motsvarande siffra 67 procent.
Det är vanligt att skolorna har en egen webbplats. Åtta av tio skolor har en
webbplats, vilket är ungefär samma resultat som 2008.
Av de skolor som har en webbplats är kontaktuppgifter till lärarna den
vanligaste informationen som skolorna har på webbplatsen. En majoritet av
skolorna använder även webbplatsen för att tillgängliggöra elevens schema,
skolarbeten samt läxor/hemarbeten.
Diagram 7.3. Andel (%) skolor inom kommunal vuxenutbildning som tillgängliggör olika typer
av information för elever på skolans webbplats eller motsvarande, av de skolor som har egen
webbplats.
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Skolverket har även frågat rektorerna om möjligheterna att göra frånvaroanmälan via webbplatsen. Resultatet visar att knappt fyra av tio skolor erbjuder den
möjligheten.
Organisation
It-planer

2012 har 47 procent av alla skolor inom kommunal vuxenutbildning en itplan, jämfört med 52 procent för fyra år sedan.
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Skolverket har även undersökt it-planernas strategiska innehåll. Bland skolor
som har en it-plan är det vanligast att it-planen innehåller en beskrivning av
tekniska frågor (t.ex. utrustningsstandard, installation och drift/underhåll).
Sju av tio skolor har inkluderat det i sin it-plan.
Diagram 7.4. Andel (%) skolor inom kommunal vuxenutbildning som har nedanstående beskrivet i sin it-plan, av de skolor som har en it-plan.
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Bristande teknisk it-support

Tillgången till teknisk it-support är en annan förutsättning för it-användning
i verksamheterna och resultatet från 2008 visade att nästan alla lärare inom
vuxenutbildning hade tillgång till teknisk it-support. Det gäller fortfarande.
När det gäller hur snabb teknisk it-support skolorna levererar svarar 70
procent av rektorerna att deras tekniska it-support hjälper till omgående eller
samma dag. I 31 procent av skolorna hjälper it-support till omgående.
Skolverket har frågat lärarna om de upplever att de har tillräcklig tillgång
till teknisk it-support utifrån att de ska kunna ge eleverna en god undervisning och för sin roll i övrigt som lärare. Tre av tio lärare inom vuxenutbildning
upplever att de i liten grad eller mycket liten grad har tillräcklig tillgång.
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30 procent av lärarna anser att krånglande it-utrustning alltid eller ofta begränsar deras användning av it i undervisningen eller i den övriga rollen som lärare.
Även bristande pedagogiskt it-stöd

Två tredjedelar av lärare inom vuxenutbildning upplever inte att de har tillräcklig tillgång till pedagogiskt it-stöd.
Ungefär hälften av rektorerna i kommunal vuxenutbildning uppger att
skolorna levererar pedagogiskt it-stöd omgående eller samma dag. Närmare en
femtedel av skolorna saknar helt pedagogiskt it-stöd.
Behov av investeringar i it-utrustning

Närmare två tredjedelar av rektorerna i kommunal vuxenutbildning uppger att
skolan har ett mycket stort eller ganska stort investeringsbehov av it-utrustning
och it-verktyg. Det är ungefär samma resultat som för fyra år sedan.
Policy
Användning av egen privat it-utrustning i undervisningen

Skolverket har undersökt skolornas policy när det gäller om elever får använda
egen privat inköpt dator, surfplatta eller smartphone i undervisningen. I 91 procent av skolorna i kommunal vuxenutbildning uppger rektorerna att elever får
använda egen it-utrustning i undervisningen. 78 procent av skolorna tillåter
att elever använder skolans internetuppkoppling med egen privat it-utrustning.
Få skolor blockerar åtkomst till vissa internettjänster

Av skolor inom kommunal vuxenutbildning är det få som blockerar elevernas
och/eller personalens tillgång till olika internettjänster, som t.ex. facebook.
5 procent av rektorerna uppger att skolan har en sådan begränsning.
Jämfört med internettjänster är det fler skolor som blockerar elevers och/
eller lärares tillgång till visst material på internet, t.ex. våld och pornografi.
42 procent av rektorerna uppger att skolan blockerar tillgången till visst material på internet.
Användning av teknik för att upptäcka otillåten kopiering

Det finns specifika tekniker eller tjänster för att upptäcka otillåten kopiering av
t.ex. färdiga elevarbeten/uppsatser från internet. Skolverket har frågat rektorerna i kommunal vuxenutbildning hur vanligt det är att skolor använder ett
sådant verktyg i sin verksamhet. Resultatet visar att 63 procent av skolorna
använder ett sådant verktyg.
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It-kompetens i verksamheterna
Elevernas it-kompetens i vuxenutbildningen
Skolverket har frågat eleverna om hur bra de tycker att de är på att använda
datorer till olika uppgifter. Resultaten visar att eleverna i vuxenutbildning har
ett gott självförtroende när det gäller att använda datorer. I kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå anser ungefär åtta av tio att de är bra eller
mycket bra på att hitta den information de söker på internet och att använda
ett ordbehandlingsprogram. Andelen är något högre bland elever i kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå.
I sfi är andelen elever som upplever att de är mycket bra eller bra något lägre
jämfört med elever på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Sett till
kurserna på sfi värderar eleverna på kurs A sin datorkompetens som sämre än
eleverna på övriga kurser.
Tabell 7.3. Hur bra är du på att1… Andelen (%) elever i vuxenutbildningen som anser att de är
bra eller mycket bra.
Bra eller mycket bra
Grundläggande
vuxenutb.

Gymnasial
vuxenutb.

Sfi

…hitta den information du söker på internet?

85

91

76

…vara källkritisk till information som du hittar
på internet?

*

74

*

…använda ett ordbehandlingsprogram, t.ex.
word?2

79

89

68

…använda program för att göra en presentation, t.ex. till en redovisning?

*

72

*

1. I enkäten för gymnasial vuxenutbildning löd frågan ”När du använder en dator i dina studier, hur bra tycker
du att du är på att...
2. I enkäten för grundläggande vuxenutbildning och sfi löd frågan: ”…skriva texter på dator, t.ex. i word?”
* Frågan ställdes inte till den här målgruppen.

Bland eleverna i vuxenutbildningen finns ingen nämnvärd könsskillnad i
bedömningen av datorkompetens i de olika uppgifterna.
Ett svarsalternativ till frågan om datorkompetens i enkäten var ”använder
inte dator till detta”. Andelen elever som inte använde dator till de olika uppgifterna var 2–8 procent, förutom i en fråga som riktades till elever i gymnasial
vuxenutbildning där 13 procent av eleverna inte använder program för att göra
en presentation, t.ex. till en redovisning. Elever som angett att de inte använder dator till en viss uppgift har inte svarat på hur bra de är på uppgiften.
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Källkritik på internet

Eleverna i gymnasial vuxenutbildning har fått besvara en fråga om de i utbildningen har fått lära sig att vara källkritiska till information som de hittar på
internet. 43 procent svarar att de fått lära sig detta, medan nästan lika många
svarar att de inte fått lära sig det. 17 procent har svarat ”vet inte” på frågan.
Det finns inte någon skillnad mellan könen och inte heller mellan elever på
teoretiska kurser och på yrkeskurser.
Lärarnas it-kompetens i vuxenutbildningen
Lärarna inom vuxenutbildning har en bättre it-kompetens 2012 jämfört med
2008. Åtta av tio lärare uppger att de är ganska eller mycket bra på it år 2012,
medan knappt sju av tio gjorde det år 2008. Bland lärare i teoretiska kurser på
gymnasial vuxenutbildning anger nio av tio att de är ganska eller mycket bra
på it.
Diagram 7.5. Andel (%) lärare i vuxenutbildningen som bedömer sin it-kompetens som mycket
eller ganska bra respektive mindre bra eller inte alls bra.
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Behov av kompetensutveckling inom flera områden

Undersökningen 2008 visade att tre fjärdedelar av lärarna i vuxenutbildningen
hade genomgått utbildning i grundläggande datorkunskap. Istället för att
titta på genomgången utbildning har Skolverket 2012 fokuserat på behovet
av kompetensutveckling. Det konstaterades tidigare i rapporten att lärarna i
vuxenutbildning upplever sig vara bättre på it 2012 jämfört med 2008. Trots
det finns ett behov av kompetensutveckling inom it.
Sex av tio rektorer i kommunal vuxenutbildning uppger att lärarna i ganska
eller mycket hög utsträckning får den kompetensutveckling inom it som de
behöver för sin roll som lärare. Den bilden speglas i lärarnas egen uppfattning
av sitt kompetensutvecklingsbehov inom it.
Skolverket har frågat om lärarnas kompetensutvecklingsbehov inom it för
11 olika områden. Lärarna har bedömt sitt behov av kompetensutveckling
utifrån att kunna ge eleverna en god undervisning och för sin roll i övrigt som
lärare. Lärare som upplever att de inte alls behöver kompetensen inom ett visst
It-användning och it-kompetens i skolan
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område har inte bedömt kompetensutvecklingsbehovet inom it för det området. Andelen lärare som upplever att de inte behöver kompetensen varierar
mellan 6–7 procent för de olika områdena. Undantagen är kompetensutveckling i it som pedagogiskt verktyg/hjälpmedel där andelen är 3 procent och
verktyg för kalkyl där den är 17 procent.
Resultatet visar att en tredjedel av lärarna har ett ganska eller mycket stort
behov av kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap. Med
grundläggande datorkunskap avses kunskap som behövs för att t.ex. arbeta
med olika datorprogram, öppna och spara dokument, filhantering.
Flest lärare upplever att det finns behov av kompetensutveckling inom
områdena att skapa eller hantera bild, ljud och film, it som pedagogiskt verktyg samt lag och rätt på internet. Ungefär hälften av lärarna anser att de har
behov av kompetensutveckling inom dessa områden.
Lärare på yrkeskurser i gymnasial vuxenutbildning uppger ett större behov
av kompetensutveckling än lärare på teoretiska kurser. Det här gäller alla områden i undersökningen, förutom området lag och rätt på internet där skillnaden
mellan grupperna inte är statistiskt signifikant.
Diagram 7.6. Andel (%) lärare i vuxenutbildningen som har ett ganska eller mycket stort
behov av kompetensutveckling inom olika it-områden.
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Rektorernas it-kompetens i kommunal vuxenutbildning
Rektorerna har fått besvara tre frågor som rör rektorns egen it-kompetens.
Avsikten med frågorna var att mäta den kompetens som behövs för att kunna
leda och utveckla it i skolan.
Resultaten visar att rektorerna är relativt självkritiska när de bedömer sin
egen it-kompetens. Ungefär tre av tio av rektorerna tycker inte att de har
tillräcklig it-kompetens för att kunna leda skolans it-strategiska arbete. Lika
många tycker att de inte har tillräcklig kompetens för att utveckla användandet
av it i undervisningen respektive hantera frågor om lag och rätt på internet.
Tabell 7.4. Jag har tillräcklig it-kompetens för att kunna…
Andel (%) rektorer i kommunal vuxenutbildning.
Stämmer
mycket
bra

Stämmer
ganska
bra

…leda skolans
it-strategiska arbete.

15

50

…utveckla användandet
av it i undervisningen.

15

…hantera frågor om lag
och rätt på internet (t.ex.
upphovsrätt, hantering av
elevuppgifter)

15

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
mycket
dåligt

Ej svar

26

3

5

51

25

3

5

50

27

4

5

Användning av it i verksamheterna
Elevernas it-användning i vuxenutbildningen
Eleverna har fått besvara frågor om på hur många lektioner de använder dator
och hur ofta de använder dator för specifika uppgifter.
Drygt hälften av eleverna använder dator på några få eller inga lektioner

Av eleverna i grundläggande vuxenutbildning använder två av tio dator på de
flesta eller alla lektioner, medan tre av tio gör det inom gymnasial vuxenutbildning och sfi.
Omkring hälften av eleverna inom vuxenutbildningen använder dator
endast på några få eller inga lektioner.
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Tabell 7.5. På hur många av lektionerna eleverna i vuxenutbildning använder dator.
Andel (%) elever.
Alla eller
nästan
alla

De
flesta

Ungefär
hälften

7

13

21

Elever i gymnasial
vuxenutbildning

19

12

Elever i sfi

13

16

Elever i grundläggande
vuxenutbildning

Några få

Inga eller
nästan
inga

Vet inte

31

24

4

9

18

37

4

19

35

13

4

Elevernas datoranvändning är mest utbredd i gymnasial vuxenutbildning

Eleverna i vuxenutbildningen har besvarat frågor om hur ofta de använder
dator till ett antal olika uppgifter i skolan. Resultaten visar att datoranvändningen är mest utbredd i gymnasial vuxenutbildning, där närmare nio av tio
elever ofta eller alltid använder dator när de söker information och skriver
uppsatser/inlämningsuppgifter m.m. Över sju av tio elever i gymnasial vuxenutbildning använder ofta eller alltid dator när de ska ta kontakt med lärare
eller göra presentationer. Minst utbredd är datoranvändningen i gymnasial
vuxenutbildning när det gäller samarbetet med andra elever, där mindre än
hälften av eleverna ofta eller alltid använder dator till detta.
Elever på teoretiska kurser i gymnasial vuxenutbildning använder datorer
till olika uppgifter i skolan i ungefär samma utsträckning som elever på yrkeskurser.
I grundläggande vuxenutbildning och i sfi är datoranvändningen inte lika
vanlig som i gymnasial vuxenutbildning. Omkring en tredjedel av eleverna i
grundläggande vuxenutbildning och sfi använder sällan eller aldrig dator när
de ska skriva texter eller söka information, och ungefär hälften av eleverna
använder sällan eller aldrig dator för att ta kontakt med lärare eller samarbeta
med andra elever.
Eleverna i sfi fick också besvara frågor om de använder dator till att lyssna
på texter eller annat tal och till att arbeta med språkövningar. Cirka hälften av
eleverna använder ofta eller alltid dator till detta, en fjärdedel gör det ibland
och en fjärdedel sällan eller aldrig. Datoranvändningen i olika uppgifter varierar något mellan sfi-kurserna A–D.
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Tabell 7.6. Andel (%) elever i vuxenutbildning som ofta eller alltid/nästan alltid använder dator
till följande.
Grundläggande
vuxenutb.

Gymnasial
vuxenutb.

41

*

Skriva texter
Skriva uppsatser/inlämningsuppgifter m.m.

Sfi
34

*

85

*

44

88

47

Göra presentationer, t.ex. till en redovisning

*

74

*

Lyssna på texter eller annat tal

*

*

47

Arbeta med språkövningar

*

*

50

25

76

24

20

44

29

Söka information

Ta kontakt med lärare (utanför lektionstid)
Samarbeta med andra elever
* Frågan ställdes inte till den här målgruppen.

Lärarnas it-användning i vuxenutbildningen
Här redogörs för i vilken omfattning lärarna i vuxenutbildningen använder it i
det pedagogiska och administrativa arbetet samt för kommunikation och kompetensutveckling. Därutöver beskrivs hur lärarna tillsammans med eleverna
arbetar med källkritik samt vilka möjligheter it ger att anpassa undervisningen
för alla elever.
Lärarnas användning av it när det gäller undervisning och förberedelse

Skolverket har ställt tre frågor om lärarnas it-användning gällande undervisning och förberedelse. Av dessa tre är det framför allt att skapa arbetsuppgifter
eller prov till eleverna samt att söka information/referensmaterial som lärare
gör med hjälp av it. Det är färre lärare som använder it för att skapa presentationer till lektion, framför allt bland lärare i sfi, där fyra av tio lärare ofta eller
alltid gör det.
Diagram 7.7. Andel (%) lärare i vuxenutbildningen som ofta, nästan alltid eller alltid använder
it när det gäller undervisning och förberedelse.
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Lärarnas användning av it för kommunikation

Skolverket har ställt två frågor som gäller användning av it för kommunikation. Resultatet visar att lärarnas kommunikation med elever och andra, t.ex.
kollegor, till övervägande del sker med hjälp av it. Det visar också att det är
vanligare att lärarna använder it för att kommunicerar med andra, t.ex. kollegor, än med elever. Lärare på teoretiska kurser i gymnasial vuxenutbildning är
de som i störst utsträckning använder it för att kommunicera med elever.
Av de lärarna använder 86 procent alltid, nästan alltid eller ofta it för att kommunicera med sina elever. Lärare i sfi är de som i minst utsträckning använder
it för att kommunicera med sina elever då motsvarande siffra bland dem är
34 procent.
Diagram 7.8. Andel (%) lärare i vuxenutbildningen som ofta, nästan alltid eller alltid använder
it för kommunikation med olika grupper
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Lärarnas användning av it för dokumentation och uppföljning

Skolverket har ställt tre frågor om lärarnas användning av it för dokumentation och uppföljning. Resultatet visar att lärarna till övervägande del använder
it för att dokumentera elevernas resultat/betyg samt närvaro/frånvaro. Mindre
vanligt är det att använda it för att följa upp elevernas provresultat/betyg.
Det är vanligare att lärare i gymnasial vuxenutbildning dokumenterar elevernas resultat/betyg och även följer upp provresultat/betyg jämfört med lärare i
grundläggande vuxenutbildning och sfi. Dokumentation av elevernas närvaro/
frånvara med hjälp av it är dock vanligast bland lärare i sfi.
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Diagram 7.9. Andel (%) lärare i vuxenutbildningen som ofta, nästan alltid eller alltid använder
it för dokumentation och uppföljning
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Lärarnas kompetensutveckling via it

Fyra av tio lärare i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och tre av
tio lärare i sfi använder ofta eller alltid it i sitt arbete när de utvecklar sin kompetens, t.ex. genom kurser.
Skolverket har frågat rektorerna i kommunal vuxenutbildning i vilken
utsträckning skolan använder it som stöd för kompetensutveckling av skolans
personal, t.ex. kurser på internet. En av tio rektorer anger att man i hög utsträckning använder it som stöd för kompetensutveckling, sex av tio anger att man gör
det i viss utsträckning och närmare en fjärdedel att man inte gör det alls.
En tredjedel av lärarna i vuxenutbildningen arbetar inte med att utveckla
elevernas förmåga till källkritik av information på internet

I grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning arbetar ungefär var fjärde
lärare inte alls med att utveckla elevernas förmåga att källkritiskt granska information på internet. Motsvarande inom sfi är cirka hälften av lärarna.
Tabell 7.7. Andel (%) lärare i vuxenutbildningen som i olika utsträckning arbetar med eleverna
för att utveckla deras förmåga att källkritiskt granska information på internet.
Lärare i
grundläggande
vuxenutb.

Lärare i
gymn. vuxenutb., teoretiska kurser

Lärare
i gymn.
vuxenutb.,
yrkeskurser

Arbetar i stor utsträckning med
att utveckla elevernas förmåga
inom källkritik på Internet

8%

23 %

12 %

4%

Arbetar i viss utsträckning med
att utveckla elevernas förmåga
inom källkritik på Internet

65 %

53 %

61 %

45 %

Arbetar inte alls med att utveckla
elevernas förmåga inom källkritik
på Internet

27 %

23 %

27 %

51 %

Lärare
i sfi
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Lärarna anser att it ger möjlighet att anpassa undervisningen

En tredjedel av lärare inom vuxenutbildningen anser att it i stor utsträckning
underlättar möjligheterna att anpassa undervisningen för alla elever utifrån
deras olika behov och förutsättningar. Sex av tio tycker att it i viss utsträckning
underlättar och endast 7 procent att it inte alls underlättar möjligheterna att
anpassa undervisningen för alla elever.
Elever och lärares syn på omfattningen av it-användningen
För att få en översikt av hur elever och lärare i vuxenutbildningen vill att
omfattningen av it-användningen ska utvecklas bad Skolverket eleverna svara
på om de skulle vilja använda dator mycket mer, mer, ungefär som nu, mindre
eller mycket mindre i studierna. Lärarna tillfrågades om hur mycket de vill
använda it och datorer för att ge eleverna en god undervisning och för sin roll i
övrigt som lärare. Svarsalternativen var de samma som för eleverna.
Inom gymnasial vuxenutbildning är både lärare och elever mindre intresserade av att använda dator mer än de redan gör jämfört med lärare och elever
i grundläggande vuxenutbildning och i sfi. I gymnasial vuxenutbildning vill
en fjärdedel av eleverna använda datorer mer eller mycket mer i skolan, medan
omkring sex av tio elever i grundläggande vuxenutbildning och i sfi vill göra
det.
Diagram 7.10. Andel (%) elever och lärare i vuxenutbildning som tycker att dator ska användas mer eller mycket mer, ungefär som nu, mindre eller mycket mindre i skolan.
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Hur används it inom skolan? Vilka är förutsättningarna

Rapporten redovisar regeringsuppdraget att vart tredje
år följa upp it-användning och it-kompetens i förskola,
skola och vuxenutbildning. Uppföljningen har genomförts
med hjälp av enkätundersökningar till elever, lärare,
förskolepersonal, förskolechefer och rektorer. Det har
också gjorts intervjuer med elever, lärare och rektorer
inom grund- och gymnasiesärskola.
Resultaten visar att tillgången till datorer har ökat kraftigt för både elever och lärare sedan den senaste undersökningen 2008. Men fler antal datorer har inte inneburit
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och kompetensen att använda it i undervisningen?

att it används mer i undervisningen. Användningen av it
är i stort sett lika låg i flera ämnen som den var för tre
år sedan. Det framkommer också att många lärare upplever att det finns brister i it-stödet och utrustningen.
Det finns ett behov av kompetensutveckling hos både
lärare och rektorer visar rapporten. Hur datorerna ska
användas som pedagogiska verktyg i undervisningen
och hur skolan ska arbeta mot kränkningar på nätet,
är exempel på områden där det behövs kompetensutveckling.
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