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Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM:s) övergripande uppdrag är att alla 
ska få möjlighet att nå målen för sina studier och för sin utbildning. Myndigheten 
arbetar mot detta mål genom att erbjuda specialpedagogisk rådgivning, driva spe-
cialskolor, framställa läromedel och fördela samt följa upp effekter av statsbidrag.

Denna rapport redovisar en uppföljning av statsbidrag till skoldatatek och liknande 
verksamheter och beskriver vilken effekt myndighetens satsning av cirka 52 miljoner 
till denna verksamhet har haft. Uppföljningen visar på huvudsakligen positiv effekt 
av denna satsning men det finns delar som kan utvecklas om denna satsning ska 
fortsätta.

Ansvarig för uppföljningen har varit Thomas Wilton. Medverkat i arbetet har även 
Joakim Grausne, Kenneth Drougge och Berit Engberg.

Leif Näfver
Chef Statsbidragsavdelningen

Förord
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Sammanfattning                            
Skoldatatekens betydelse för utvecklingen av användande av alternativa verktyg 
i skolan är tydlig. De driver utvecklingen framåt och fungerar som kompetens-
resurser i sina kommuner. Oavsett vilken modell som kommunen arbetar efter 
är upplevelsen att elevernas måluppfyllelse ökat tack vare möjligheten till stöd av 
alternativa verktyg. Stödets effekt är ojämn. Utvärderingen visar att det är många 
faktorer som påverkar om eleven får tillgång till det stöd som alternativa verktyg 
innebär och hur stödet fungerar.

Upplevelsen är att skoldatateken lyckas ganska bra i de enskilda aktiviteterna. Fort-
bildningar genomförs och utlåning av alternativa verktyg administreras. Pedagoger 
och elever har ofta möjlighet att testa eller prova ut ett bra stöd. Som ett resultat av 
detta upplevs eleverna nå målen i högre grad. De upplevs överlag fungera bättre i 
skolarbetet. En upplevd svårighet är hur kompetensen hos lärargruppen sprids och 
bevaras i skolorna. 

Skoldatateken har etablerats som permanenta verksamheter i kommunerna.  
I flertalet av de utvärderade skoldatateken ingår verksamheten på olika sätt i kom-
munernas elevhälsa, resursverksamhet eller elevstöd. Innehållet i verksamheterna 
har förändrats i relation till avsikten i projektansökningarna. Framför allt har flera 
skoldatatek valt att utveckla en utlåningsaktivitet, vilket kan ses som en reaktion 
på ett framväxande behov. 

Några faktorer framstår som väsentliga för framgång med skoldatatekets verksamhet: 

på skolorna, antingen inköpta eller lånade av central resurs.
 

inköpta eller lånade.

elever i behov av särskilt stöd.

projektets alla delar att vara i fas.
 

användandet av alternativa verktyg på skolorna. 
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En svårighet som framkommer är skoladatatekens relativt begränsade personella 
resurser, vilka inte räcker till för att ge skolorna ett balanserat och kontinuerligt 
stöd i deras utvecklingsarbete. I stället blir det proaktiva arbetet lidande av att 
reaktiva arbetsinsatser måste prioriteras. I de fall detta inte görs blir det direkta 
stödet till eleven mindre. 

Skoldatatekets stöd upplevs ha främst följande effekter:

 
elever med koncentrationssvårigheter/ADHD.

De faktorer som upplevs påverka effekten för elevernas måluppfyllelse är:
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Inledning 
Sedan halvårsskiftet 2008 har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) det 
statliga uppdraget att administrera och utvärdera bidrag för specialpedagogiska 
utvecklingsprojekt i kommunerna. Tidigare hade Specialpedagogiska institutet 
(SIT) ett liknande uppdrag. En del av bidragen går till utvecklingsprojekt som avser 
verksamheter inom IT och specialpedagogik. 

När kommuner organiserar sådan övergripande verksamhet kallas den ofta för 
skoldatatek. Det finns också kommuner som kallar verksamheten något annat. 
I denna utvärdering används begreppet skoldatatek vilket avser skoldatatek och 
liknande verksamhet.  

SIS-medel1 är ett statsbidrag som ger stöd åt regionala undervisningsinsatser, sjuk-
husundervisning och utvecklingsprojekt. Ett utvecklingsprojekt syftar till att pröva 
nya arbetssätt som på sikt kan etableras i den ordinarie verksamheten. Bidrag ges 
till exempel för kostnader för projektansvarig och dokumentation. Kommuner som 
är intresserade får härigenom möjlighet att söka bidrag för att utveckla skoldatatek. 
SPSM och tidigare SIT har sedan 2006 fram till och med 2010 förmedlat 52 mil-
joner kronor i bidrag till 155 enskilda utvecklingsprojekt för skoldatatek vilket bety-
der att mer än hälften av landets kommuner numera har tillgång till skoldatatek. 
 
SPSM är del i utvecklingen av nya skoldatatek också genom sin rådgivande verk-
samhet. Rådgivare informerar om vad skoldatatek innebär och stöder i vissa fall 
kommunernas uppbyggnad av sådana. Ett exempel är projektet IT och special- 
pedagogik/skoldatatek som startades i Specialpedagogiska institutets östra region. 
Genom projektet har kommuner i östra regionen erbjudits stöd i deras utvecklingsar 
bete med skoldatatek.

Som stöd för kommunerna att utveckla skoldatatek har de sex första skoldatateken 
– Boden, Göteborg, Norrköping, Södertälje, Uppsala och Västervik – fått bidrag 
från SPSM för att driva på utveckling av fler skoldatatek i sin respektive region. 
Skoldatateksnaven, som de sex skoldatateken kallas, ska verka för uppbyggnad av 
nya skoldatatek, sprida information om skoldatatek, svara för uppdaterad kart-
läggning av skoldatatek, samordna gemensamma insatser och handleda andra 
skoldatatek, för att på så sätt vara stöd i kommunernas utveckling av dessa.

1  SIS-medel, ur förordningen Särskilda insatser på skolområdet, (SFS 1991:931) 
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Skoldatatek
Ett skoldatatek är en verksamhet som ska stödja skolpersonal som undervisar 
främst elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och elever med koncentrations-
svårigheter/ADHD. Verksamheten syftar till att skolpersonal ska kunna utveckla 
kompetens och arbetsmetoder i syfte att ge eleverna bättre möjligheter att nå målen 
i skolan. Skolpersonalen ska få stöd i val av och fortbildning i olika alternativa 
verktyg2 och möjliggöra lån av den utvalda och anpassade utrustningen. 

När det talas om skoldatatek är det lätt att få intrycket av att det finns en modell 
för vad ett skoldatatek är. Så är inte fallet i de tjugo kommuner som den här utvär-
deringen behandlar. Det finns en del likheter. De flesta skoldatateken håller fort-
bildningar för skolpersonal och ibland föräldrar. I vissa fall erbjuder skoldatateken 
skolpersonal och elever möjlighet att prova ut lämpliga alternativa verktyg och 
pedagogiska program åt eleven. I vissa kommuner kan eleven låna motsvarande 
verktyg och program. Skoldatateket är ibland en samrådspart i arbetet med den 
strategiska IT-utvecklingen i skolan. 

Skoldatatekens organisation och organisatoriska tillhörighet ser olika ut i kom-
munerna. I de flesta fall består verksamheten av en eller två kärnfunktioner. Det är 
ofta en specialpedagog och en IT-pedagog eller tekniker som utgör dessa funktio-
ner. Funktionerna samarbetar för det mesta med eller är en del av den kommunala 
elevhälsan eller kommunala resursteam. Inte sällan har den som är ansvarig för 
skoldatatekets verksamhet delar av sin tjänst i någon sådan central resurs. 

De flesta skoldatateken har särskilda lokaler, som är avsedda för fortbildning och 
utprovning. Lokalerna är ofta placerade i anslutning till andra kommunala verk-
samheter såsom skola, bibliotek, mediecenter eller liknande. 

Utvärderingens syfte
Denna utvärdering belyser hur de projekt som fick stöd 2007 använt bidragen och 
vilka effekter projekten har/haft. Utvärderingen är en del i det uppdrag som SPSM 
har att följa upp och utvärdera statsbidrag.
 
För att bättre kunna möta de utvecklingsbehov som finns i kommunerna har SPSM 
behov av att få ökad kunskap om vad som sker i projekten och vilka deras resultat är. 

Utvärderingen syftar till 
-

heter har för elevers måluppfyllelse. 

finansiering från SPSM av utvecklingsprojekten.

Resultatet av utvärderingen förväntas bli ett underlag för myndighetens framtida 
fördelning av utvecklingsbidrag. 

Enskilda kommuners arbete och organisation kommenteras inte i utvärderingen. 
Utvärderingen ska visa på goda exempel, hinder och svårigheter. 

2  Alternativa verktyg i lärandet kallas ibland kompensatoriska hjälpmedel. Alternativa verktyg ger elever olika vägar och möjligheter 
till inlärning och utveckling, beroende på behov och situation. I den här utvärderingen används begreppet alternativa verktyg. 
Exempel på alternativa verktyg är talsyntes, rättstavningsprogram och tangentbord med möjlighet att lagra text som kan överföras 
till dator.  
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Urval 
I utvärderingen har 20 kommuners utvecklingsprojekt valts ut för analys.  
Kriterierna för att ingå i undersökningen var följande. 

institutet för att utveckla ett skoldatatek eller en skoldatateksliknande verksamhet.

Skälen till kriterierna är att det då finns en möjlighet att se hur de olika projekten 
har etablerats och utvecklats.

 
Material och metod
Materialet i utvärderingen har samlats in genom en kombination av dokument- 
studier och intervjuer. De dokument som studerats är ansökningar samt slutredo-
visningar från de utvalda projekten. 

Projektansökningarna har analyserats för att få en bild av de intentioner de an-
sökande har med projekten. De ger dessutom en viss insikt i var kommunen är i 
utvecklingen kring användande av IT i skolan. 

Slutredovisningarna ger i någon mån kommunens bild av projektens genomförande. 
De har på så sätt fungerat som en bakgrund för de slutsatser som dras kring hur 
projekten utvecklats. Dock är de flesta slutredovisningarna bara ekonomiska 
redovisningar av vad projektmedlen används till. De har haft en viss betydelse för 
formulering av frågeställningarna.   

I utvärderingen har dessutom intervjuer genomförts med 20 skoldatateksansvariga 
och 26 pedagoger. Några av pedagogerna arbetar i anslutning till skoldatateken, 
men flertalet är specialpedagoger eller lärare i reguljär undervisningsverksamhet. 
Intervjuerna som genomförts bygger på två frågebatterier, ett till de skoldatateks-
ansvariga och ett till pedagogerna. 

Intervjuerna har genomförts i formen av så kallade semistrukturerade intervjuer. 
En semistrukturerad intervju är en intervju som bygger på ett frågebatteri. Fråge-
batteriet syftar till att vara en grund för ett öppet samtal kring det område som 
berörs. Möjligheten att förklara och fördjupa enskilda frågor är stor. Av den anled-
ningen blir inte svaren jämförbara ur ett kvantitativt hänseende. 
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Tidigare undersökning
Under perioden 2006–2008 fick 74 projekt utvecklingsbidrag ur SIS-medel för att 
starta skoldatatek. Under hösten 2008 genomfördes en kvantitativ undersökning 
där 57 av dessa projekt deltog (77 procent).

Undersökningen visar att verksamheten upplevs som välkänd i kommunerna. Fler-
talet av de svarande anser att skoldatateket har mycket eller ganska stor betydelse 
när det gäller att ge kommunens lärare stöd i frågor kring IT och specialpedagogik. 
Enligt 84 procent av de svarande används alternativa verktyg i högre utsträckning 
som en följd av skoldatateksverksamheten. Upplevelsen är att kunskapen hos kom-
munernas pedagoger ökat.

De som arbetar på skoldatateken är enligt den tidigare undersökningen främst 
specialpedagoger och en liten del tekniker. Andra yrkeskategorier som förekom-
mer är IT-pedagog, logoped och dyslexikonsulent. Skoldatateken har framför allt 
kontakt med specialpedagoger och pedagoger. I något mindre utsträckning möter 
man elever och deras föräldrar. 

Nästan alla svarande skoldatatek menar att bidragen ur SIS-medlen har varit av 
stor betydelse för utvecklingen av verksamheten. 

Denna tidigare undersökning har till viss del fungerat som utgångspunkt för den 
här utvärderingen. 
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Resultatredovisning
Resultatredovisningen är indelad i tre övergripande avsnitt, nämligen verksamheterna, 
aktiviteterna och de upplevda effekterna. I det inledande avsnittet om verksamheterna 
beskrivs verksamheterna från projektansökan till nuvarande situation. I det därefter 
följande avsnittet om aktiviteterna görs en mer ingående beskrivning och analys av de 
aktiviteter som verksamheterna utför. I det avslutande avsnittet presenteras aktiviteter-
nas upplevda effekter på eleverna.

Verksamheterna 
I projektansökningarna har kommunerna varit ganska återhållsamma i beskrivning-
arna av projektens mål och strategi för genomförande. De mål som kan utläsas är 
otydliga. I huvudsak framgår att avsikten med projekten är att skapa och testa vilka 
möjligheter en skoldatateksverksamhet innebär för kommunens elevstöd. Främst har 
aktiviteterna varit fortbildningsinsatser, möjlighet att prova olika verktyg och att i 
olika utsträckning låna ut verktyg att använda för eleven. 
Modellen i de 20 projekten år 2007 har varit att använda projektmedlen till att 
tillsätta en projektledare och att utrusta skoldatatekslokaler med olika verktyg. 
Projektledaren har i de flesta fall varit den som i föreliggande utvärdering benämns 
skoldatateksansvarig. Projektledaren har fungerat både som samordnare och ut-
vecklare för verksamheten och dessutom den som utfört de flesta aktiviteterna. 
I ansökningarna och av slutredovisningarna framgår att kommunerna i projekten 
står för lokaler och inköp av de verktyg som används i fortbildning, för utlåning 
och till utprovning. Kostnaderna för skoldatatekens verksamhet har sedan 2007 
övertagits av kommunerna. Av intervjuerna framgår att de ekonomiska förutsätt-
ningarna för skoldatateken är olika.

Bemanning
Det som de flesta skoldatateksansvariga upplever har förändrats sedan projekttiden 
är att bemanningen har minskat. Den sammantagna bilden visar dock på något 
annat. Tjänsteomfattningen inom skoldatateken har ökat. Elva av kommunerna 
står för ökningen, fem kommuner har samma omfattning och tre kommuner har 
minskat tjänsteomfattningen. Minskningarna i dessa tre kommuner är marginella 
(drygt en tjänst). Ser man på antalet tjänster i samtliga kommuner har de ökat från 
drygt 13 tjänster till nästan 24 tjänster. Några skoldatateksansvariga kommenterar 
just att trots mer tjänster är skoldatatekets ansvarsområden så resurskrävande att 
tiden inte räcker till. Det som i första hand prioriteras bort är utvärderings- och 
utvecklingsarbetet. 
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Målgruppen
Skoldatatekens målgrupp är de pedagoger som arbetar i en skola där det finns 
elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med koncentrationssvårigheter/
ADHD. Av de elever som får del av skoldatatekens stöd är lite mer än hälften 
pojkar enligt de intervjuade skoldatateksansvariga. I genomsnitt sätts stödet in i 
skolår fem, vilket av pedagoger upplevs vara i senaste laget. Merparten av de som 
får del av skoldatatekets stöd är elever med dyslexi/läs- och svårigheter. Elever med 
koncentrationssvårigheter/ADHD upplevs inte få stöd från skoldatateken i lika stor 
utsträckning. Flera skoldatatek upplever också ett behov av att förbättra stödet för 
elever med koncentrationssvårigheter/ADHD. 

Enstaka skoldatatek har arbetat med stöd för elever med synskada, motoriska problem 
eller utvecklingsstörning. Det tillhör dock inte vanligheterna. Elever som inte har 
någon funktionsnedsättning får normalt inte stöd från skoldatateken. 

Två skoldatatek beskriver att deras arbetssätt ger stöd åt alla elever, indirekt även 
till elever utan funktionsnedsättning. I de kommunerna finns merparten av de 
alternativa verktygen på alla skoldatorer. De tillfrågade pedagogerna i dessa kom-
muner upplever sättet att arbeta som konstruktivt för eleven. Samtidigt menar de 
att det ställer högre krav på pedagogers kompetens och engagemang och på god 
tekniksupport. De elever som har de mest grava svårigheterna upplevs dock inte 
alltid få sina behov av individualiserat stöd tillgodosedda.

Organisation
Av intervjuerna framgår att 14 av de 20 skoldatatek som fick bidrag ur SIS-medel 
2007 har integrerats i andra verksamheter i kommunen, till exempel resurscent-
rum, elevhälsa, skolstöd och liknande. I de övriga kommunerna är skoldatateket en 
fristående verksamhet. Samtliga skoldatatek som fått bidrag har övergått i ordinarie 
verksamhet i kommunen.

Flera av skoldatateken har också placerats i rumslig relation till andra stödenheter i 
kommunen, som till exempel elevhälsa, resurscentrum med mera. Generellt upplevs 
detta som positivt. De skoldatateksansvariga uttrycker att det ger mer insikt i hela 
stödprocessen. Olika funktioner som utredning, elevhälsa och IT-support fungerar 
enklare. Fördelen att ha flera resurser som logoped, psykolog, utredningsenhet med 
flera i anslutning till skoldatateket lyfts fram som något positivt. Samordningen av 
stödet upplevs överlag som positivt.

Flertalet av de intervjuade menar att en av skoldatatekets främsta styrkor är att 
verksamheten har en central position och funktion. Detta innebär ett övergripande 
ansvar där det tidigare endast funnits enstaka eldsjälar som varit verksamma på 
enskilda skolor. 

Utvecklingen avseende alternativa verktyg och framför allt IT är så snabb att om 
inte skoldatateket finns att samla in och äga kunskapen kring nya verktyg och 
program, får skolan nästan aldrig tillgång till de möjligheter verktygen innebär. 
Det övergripande ansvar som finns i denna funktion beskrivs som mycket bra och 
viktig. Att upprätthålla och stärka skoldatatekets delaktighet i den övergripande IT-
utvecklingen i skolan ses som nästa viktiga steg.
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En svårighet som beskrivs i intervjuerna är skol- och förvaltningsledningens brist på 
engagemang i verksamhetens idé. Vid några tillfällen upplevs projektet exempelvis 
ha saknat stöd på förvaltningsnivå. I de fallen upplevs skoldatateken ha blivit förbi-
sedda och nedprioriterade i samband med samordningsfrågor och mer strategiska 
beslut. I de kommuner där skoldatateken är delaktiga i övergripande strategiska 
frågor finns inte några egentliga svårigheter med skoldatatekets utveckling.

I mer än hälften av intervjuerna med de skoldatateksansvariga har behovet av tek-
nisk support och behovet av fungerande system kommenterats. Den bild som ges är 
att de som är ansvariga för IT-strategierna i kommunerna inte är delaktiga i skolda-
tatekens verksamhet. Det är bara i enstaka kommuner som skoldatateket är tydligt 
delaktigt i diskussionerna för hur kommunernas IT-strategi för skolan ska se ut. 

Ett återkommande exempel hos de skoldatateksansvariga är hur IT-enheter utan att 
kommunicera med skoldatateket väljer övergripande IT-system där de alternativa 
verktygen sedan ska integreras. De flesta uttrycker att integrationen av sådana verk-
tyg inte fungerar särskilt bra. De skoldatateksansvariga beskriver att det är av stor 
betydelse att teknikerna anammar den pedagogiska dimensionen av den verksamhet 
de ska stödja. De flesta menar att användarna bör definiera behovet, inte teknikerna. 
Uppfattningen är att det pedagogiska stödet tenderar att nedprioriteras till förmån 
för support av det administrativa IT-stödet. 

En svårighet som hänger samman med det föregående är i vilken utsträckning IT-
enheten är initierad och delaktig i skoldatatekets arbete. Ofta upplevs IT-enheten 
sakna kunskap om de alternativa verktygen och den pedagogiska insikt som krävs 
för att rätt support ska ges. De skoldatateksansvariga uttrycker att frustrationen 
förstärks av att IT-enheterna med beslutsmandat ofta prioriterar insatserna utifrån 
sina perspektiv. Support av de alternativa verktygen ute i skolorna upplevs ta tid, 
vilket gör att pedagogerna väljer att inte använda verktyg som inte fungerar felfritt. 
Samarbetet med de centrala IT-enheterna beskrivs som ett viktigt förbättrings-
område. Detta inbegriper val av standarder, inköp av skollicenser och innehåll i 
skoldatorer. 

Utvecklingen kring IT och alternativa verktyg upplevs av flera skoldatateksansvariga 
gå väldigt fort. Förutsättningarna att ge ett bra stöd påverkas av detta. Till exempel 
etableras nya övergripande system, både avseende plattformar och operativsystem, 
med jämna mellanrum. Det är känt att de alternativa verktygen fungerar olika bra 
beroende på vilket operativsystem som används. Skoldatatekens personal behöver ha 
kunskap om och kompetens att hantera de förändrade förutsättningarna. De nätverk 
som har byggts upp kring skoldatateksnaven har spelat en viktig roll för uppbyg-
gande och bevarande av sådan kompetens. De skoldatateksansvarigas upplevelse är 
ändå att situationen inte fungerar tillfredsställande. 

Sammanfattande kommentar 
Det verkar generellt finnas en otydlighet i kommunerna kring vilken plats skol-
datateken ska ha i frågor kring övergripande IT-strategier, val av lösningar för 
användande av IT i skolan och support av de alternativa verktygen på skolorna. 
Otydligheten uttrycks i att skoldatatekets insatser blir reaktiva och mindre sam-
ordnade med övrig IT-verksamhet. En slutsats efter intervjuerna är enligt skoldata-
teksansvariga att det egentligen inte är någon större svårighet att få det att fungera 
rent tekniskt. Hindret ligger i stället i kommunernas IT-policy. 
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Många kommuner väljer till exempel att ha ett system för användarna i skolan, 
där man loggar in på datorn i ett läge där alla inställningar är gemensamma – ett 
ursprungsläge. 

Elever i behov av särskilt stöd behöver ofta ha personliga inställningar för använ-
dandet av de alternativa verktygen. Elevens inställningar går då tillbaka till ur-
sprungsläget varje gång eleven loggar ut. 
 
Att utvärderingsansvaret av skoldatateken upplevs ligga på skoldatateken själv kan 
uppfattas som en anledning till att den uppkomna situationen inte hanteras i någon 
större utsträckning. Utvärdering av verksamheten saknas i många av kommunerna 
liksom tydliga utvecklingsidéer för skoldatatekets del i mer övergripande frågor 
kring användande av IT i skolan.  

Det som uttrycks som viktiga faktorer är i korthet:

 

 
Aktiviteterna 
I projektansökningarna anges vilka aktiviteter som skoldatateket avser att om-
fatta. En sammanställning av tänkta och faktiska aktiviteter som gjorts i samband 
med utvärderingen visar att det sker en viss förändring. Det är tydligt att vissa 
intentioner som fanns vid tiden för projektansökan förändrats under projekttiden, 
vilket påverkat vilka aktiviteter som bedrivs inom skoldatateksverksamheterna idag. 

Skoldatatekens verksamhet består i de flesta fall av tre olika aktiviteter: fortbildning 
av skolpersonal, elev och föräldrar, utlåning av alternativa verktyg och pedagogisk 
programvara och för enskild elev utprovning3 av lämpliga alternativa verktyg. De oli-
ka aktiviteterna bedrivs i olika utsträckning i respektive kommun. I vissa kommuner 
har man valt att inte bedriva någon av aktiviteterna utan har valt andra arbetssätt 
för att stödja skolpersonal, elever och föräldrar. De skoldatateksansvariga beskriver 
i resonemangen att vilka aktiviteter som bedrivs förändras efterhand, beroende på 
vilket behov eller efterfrågan som finns i kommunen.

Några pedagoger menar att det pedagogiska användandet av IT fortfarande är en 
outvecklad företeelse i skolan. Behovet av fortbildning på området upplevs som 
stort och ökande. Förutsättningarna att använda och bevara den kompetens fort-
bildningarna förmedlar varierar mycket.

I ansökningarna uttrycks att kommunerna ska utföra utvärderingar och uppfölj-
ningar av verksamheten. De skoldatateksansvariga menar att utvärderingar ingår i 
skoldatatekets uppgifter, både uppföljning av stödet till den enskilde individen och 
en mer övergripande utvärdering av verksamheten. Utvärdering av skoldatateks-
verksamheten har dock endast gjorts i ett fåtal kommuner. I de flesta fall upplever 
de skoldatateksansvariga att detta är en brist, men också att det är ett medvetet val 

3  Begreppet ”utprovning” är förknippat med habiliteringens verksamhet ”att prova ut hjälpmedel”. Det är inte det som avses 
i föreliggande utvärdering. Med utprovning menas här möjlighet för eleven att komma och prova olika alternativa verktyg. 
Kommunerna har byggt upp lite olika system för hur aktiviteten hanteras. Några kommuners verksamhet liknar mer den 
verksamhet habiliteringen bedriver än andra. 
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– stödet till eleverna prioriteras. Konsekvensen blir att de saknar underlag för att 
förändra, utveckla och strategiskt planera framtida insatser. 

Verksamheten blir ”på känn” och utifrån akuta eller av målgrupperna direkt ut-
talade behov, det vill säga en reaktiv verksamhet. 

Fortbildning
Fortbildning av pedagoger är en väsentlig del av skoldatatekens verksamhet. 
Fortbildningen bedrivs på flera olika sätt och med flera olika målgrupper. 

Fortbildningarna omfattar i korthet följande:

 främst rörande kommunlicenser4 och skoldatorpaket.

 och pedagogiska program.

De intervjuade skoldatateksansvariga och pedagogerna upplever att fortbildningarna 
har tveksam eller ingen bestående effekt (av de skoldatateksansvariga 68 procent och 
pedagogerna 82 procent) på pedagogernas kompetens kring alternativa verktyg och 
IT som stöd i skolan. 

Pedagogernas upplevelse av fortbildningsinsatserna är ganska blandad. De som är 
mest positiva beskriver skoldatatekens fortbildningsinsatser i termer av många fort-
bildningstillfällen, möjlighet att se flera olika verktyg eller program, breda satsningar 
som kommunlicenser och generellt bra stöd från skoldatateken. 

I de mer tveksamma yttrandena beskriver pedagogerna skoldatatekens fortbildnings-
insatser som otydliga avseende utformning och mål. De talar om att fortbildningen 
mest består av bred information och att prova på. Också fortbildningens resultat 
upplevs som oklart. Både pedagoger och skoldatateksansvariga menar att en del 
pedagoger inte verkar vara så engagerade vid fortbildningarna. Flera pedagoger 
understryker att fortbildningarna inte känns så meningsfulla om de alternativa 
verktygen inte fungerar när man ska använda dem. Ibland saknas de helt.

Några av pedagogerna tycker att det är bra med repetition av fortbildningarna. 
Fortbildningsinsatser som sker i samband med utprovning av alternativa verktyg till 
enskild elev upplevs på samma sätt som konstruktiva och framåtsträvande. Stödet 
till eleven upplevs då bli mer individualiserat och förutsättningarna för ett långsiktigt 
användande blir bättre. Elevens möjligheter till framgång och utveckling tros öka. 

Pedagogerna upplever att de alltför sällan har möjlighet att delta i fortbildningar 
kring alternativa verktyg. Det finns ofta inte pengar att frigöra pedagogerna från 
undervisningen. En annan svårighet som beskrivs av både skoldatateksansvariga 
och pedagoger är pedagogernas attityd till det stöd alternativa verktyg och IT 
utgör. Flera pedagoger upplevs sakna erfarenhet av användande, brister i grundläg-
gande datorkompetens och är ovana att planera med stödet som del i planeringen. 
Nyutexaminerade lärare upplevs inte ha insikt i användande av alternativa verktyg. 
De får sällan tid att sätta sig in i området, då de har många andra områden som 

4  Kommunlicens innebär att programmen får installeras på alla datorer i kommunens skolor.
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prioriteras i rollen som ny lärare. Specialpedagogen når heller ofta inte fram till 
läraren beträffande hur stödet ska anpassas till den enskilde eleven.  

Av intervjuerna med de skoldatateksansvariga framgår att flera skoldatatek har fått 
en roll i kommunernas introduktion av större IT-satsningar, till exempel med vissa 
generella pedagogiska program och skoldatorer som används av alla. Stödet till 
elever med läs- och skrivsvårigheter eller till elever med koncentrationssvårigheter/
ADHD är då tänkt att finnas på kommunens samtliga datorer avsedda för elever. 

Trots fortbildningens tveksamma effekt lyfts den fram som viktig och en av skolda-
tatekens styrkor. Efterfrågan på utveckling av kompetens möts bäst med samordnade 
fortbildningsinsatser. Insatserna beskrivs som absolut nödvändiga för pedagogernas 
möjlighet att kunna förstå och använda de verktyg som skoldatateken kan visa på. 
Strategisk planering och samordning framställs som viktiga ledord för lyckade fort-
bildningsinsatser. 

Nästan alla skoldatateksansvariga tar upp att de inte hinner genomföra någon 
övergripande utvärdering som grund för att mer strategiskt rikta innehållet i och 
utformningen av fortbildningarna. 

Sammanfattande kommentar – fortbildning
Det som framgår i intervjuerna är att fortbildning i skoldatatekets regi är en 
aktivitet med många olika skepnader. Den bestående effekten av fortbildning verkar 
vara liten. 

Att pedagogerna ibland inte får tillfälle att använda den kunskap fortbildningen för-
medlat kan vara en faktor som gör att fortbildningsinsatserna ibland upplevs som 
mindre meningsfulla. En annan faktor kan vara att fortbildningen inte motsvarar 
pedagogens förväntan, att den är för generell eller för specifik. Mer övergripande 
fortbildningar har ibland en tendens att upplevas som alltför generell. 
 
De skoldatateksansvariga upplever att pedagogerna ofta känner sig obekväma med 
verktygen vilket förstärks när tekniken inte fungerar som den ska. Att kommunernas 
IT-enheter i mer än hälften av kommunerna inte upplevs prioritera pedagogernas 
behov av support påverkar ytterligare skeendet negativt. 

En rimlig tolkning är att den upplevda effekten är beroende av andra faktorer än 
själva fortbildningsinsatsen, vilket också påpekas av de skoldatateksansvariga. Det 
som är viktigt att nämna är att deras upplevelse av effekten pekar på flera svårig-
heter som finns i det utvecklingsarbete som skoldatateken bedriver. Faktorer som 
påverkar fortbildningens effekter:

Att vissa aktivitetstyper minskar i omfattning till förmån för andra kan ha olika 
förklaringar. Att anordna ett fortbildningstillfälle kräver ofta en stor arbetsinsats. 
Om effekten upplevs vara liten är det rimligt att minska eller välja bort den aktivi-
tetstypen. Det som dock kan konstateras är att pedagogers kompetens att använda 
verktygen är av stor betydelse för ett bra resultat. 
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Utlåning
Enligt intervjuerna är utlåning den aktivitet som har ökat mest i förhållande till vad 
som anges i ansökningarna till skoldatateksprojekten. I ansökningarna anges utlå-
ning som planerad aktivitet i tretton av projekten. Idag bedrivs utlåning i minst ar-
ton av de tillfrågade skoldatateken. Utlåning är den enda aktivitetsform där trenden 
är uteslutande ökande. Inget skoldatatek har slutat att låna ut alternativa verktyg. 

Utlåning sker på två sätt. Flertalet kommuner lånar ut alternativa verktyg under en 
kort period. Syftet med utlåning är att eleven ska få möjlighet att prova det alterna-
tiva verktyget. Därefter förväntas skolorna själv införskaffa motsvarande verktyg. 
En del kommuner lånar ut alternativa verktyg över längre tid. Det kan vara över 
läsåret eller tills att eleven inte längre har behov av stödet. Ibland förändras elevens 
behov och verktyget behöver bytas ut till ett annat.  

att få låna alternativa verktyg för att prova eller använda på lång sikt. De flesta som 
upplever att efterfrågan är låg beskriver ett tidigare hårt tryck som förändrats eller 
är under förändring, antingen beroende på mer övergripande förändrad arbetsmodell 
eller på ändrade behov av stöd eller insatstyp. De beskriver att de som lånat verktyg 
nu har behov av fortbildning eller support i användandet av verktygen.

I intervjuerna har de skoldatateksansvariga beskrivit den ökade utlåningen delvis 
som en konsekvens av ett ökat behov i kommunerna. De flesta talar om ett stort 
behov av att få låna och prova verktyget innan det köps in till skolan.

I några kommuner hanteras utlåningen av skolan. Skoldatatekens roll är i dessa 
kommuner mer att fördjupa och finslipa kunskapen om användandet av verktygen. 
Skoldatateken arbetar då med rådgivning och fortbildning kring de verktyg den 
enskilde pedagogen använder till eleven.
 
En skoldatateksansvarig beskriver hur skoldatatekets verksamhet har ändrat karak-
tär i fråga om utlåning. Utlåningen har tidigare varit en central del i verksamheten. 
Sedan kommunlicenser tecknats har skoldatatekets verksamhet ändrats till att mer 
innehålla support av och fortbildning kring de verktyg som används. Skolan använ-
der skoldatateket i huvudsak som en kompetensutvecklande resurs. 

En del kommuner låter eleven låna det alternativa verktyget över hela skoltiden. Den 
anledning som framhålls är att säkra stödet för eleven under hela skoltiden. Flera av 
de skoldatateksansvariga beskriver hur enskilda elever i samband med stadieöver-
gångar blivit av med stödet. För att motverka detta har vid några skoldatatek system 
för långtidsutlåning införts där stödet flyttar med eleven. 

I stort sett alla skoldatateksansvariga menar att utlåningen är tidskrävande, både uti-
från att skapa och underhålla ett fungerande utlåningssystem och se till att de verk-
tyg som lånas ut är i gott skick. Arbetet med utlåning upplevs generellt som positivt. 

Flera skoldatateksansvariga beskriver att det är väntetid på vissa verktyg. Det som 
främst lånas ut är bärbara datorpaket med talsyntes, rättstavningsprogram och 
e-boksläsare, fristående tangentbord med lagringsmöjlighet och en del tidshjälpme-
del. Utlåningsfrekvensen är hög i nästan alla kommuner. I relativt många fall köper 
kommunerna in de verktyg som testats. Enstaka pedagoger och skoldatateksansvariga 
talar om köpstopp eller nedskärningar. 

skoldatatek.indd   20 2010-11-05   13.06



Utvärdering av skoldatatekens effekter   21

Utlåning upplevs av pedagogerna som en viktig aktivitet. Möjligheten att antingen 
låna på lång tid eller låna för att kunna fastställa verktygets funktion för eleven är 
viktigt. Möjligheten att prova och se effekten av stödet upplevs som motiverande för 
att vilja utveckla användandet av alternativa verktyg. Flera pedagoger menar att det 
fungerar som ett viktigt incitament för vilja till kompetensutveckling hos pedagoger. 

Några pedagoger beskriver en annan situation. Möjligheten att använda alternativa 
verktyg eller datorer i undervisningen är mer eller mindre förbehållen specialpedago-
gen. Det som utmärker situationen i dessa kommuner är att mycket av arbetet med 
eleven sker i en-till-en-situation eller i liten grupp hos specialpedagog eller speciallä-
rare. Skoldatatekets roll upplevs här mer som stöd i pedagogisk utredning och till att 
ta fram förslag på möjliga individuella lösningar. 

Sammanfattande kommentar – utlåning
Av samtalen med pedagogerna framkommer att det är stora skillnader mellan de 
olika kommunernas insatser. I vissa kommuner är datorer och alternativa verktyg 
sällsynta ute i skolorna. Utlåningsinsatsen är ofta den första mer strukturerade 
kontakten kring hur man kan arbeta med stödet. I andra kommuner talas om lär-
miljöer där datorer finns i flertal i samtliga klassrum och verktyg som fristående 
tangentbord med lagringsmöjlighet används frekvent av många olika elever. Stödet 
beskrivs som lättillgängligt. 

Det som framhålls i intervjuerna är följande:

Att utlåningsverksamheten är en viktig del av skoldatatekens verksamhet framgår 
inte minst av i vilken utsträckning de alternativa verktygen lånas ut. 

Utlåning ses som ett bra sätt att arbeta för att etablera kompetens och vana att 
använda alternativa verktyg. Modellen att låna för att testa funktionalitet är uppskat-
tad, liksom att låna på längre tid. Konsekvensen är att mycket tid får läggas ner på 
support till de utlånade verktygen. 

En risk med långtidslån är att skolans engagemang för stödet till den enskilde eleven 
förflyttas till skoldatateket. De alternativa verktygen finns bara tillgängliga på skolan 
när en specifik elev använder dem. Det innebär att pedagogers möjlighet att själv 
prova alternativa verktyg för sina elever minskar markant. De har färre möjligheter 
att upptäcka den potential som finns i verktygen och arbetssättet. Det kan också 
medföra att det inte blir intressant att upprätthålla kompetensen kring alternativa 
verktyg på skolan. En risk är då att elever som inte är diagnostiserade eller utredda, 
men har ändå ett stort behov av stöd, inte får tillgång till de alternativa verktygen. 
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Utprovning
Det som i utvärderingen går under benämningen utprovning omfattar som tidigare 
påpekats allt från möjlighet för eleven att komma och prova olika alternativa verktyg 
och datorprogram till en strukturerad utprovning av alternativa verktyg, inte sällan 
med en utredning som grund. 

Skoldatatekens roll i arbetet att ta fram eller prova ut alternativa verktyg till specifika 
elever ser olika ut. Vilken modell som används är beroende av kommunens övriga 
organisation kring elevstöd och IT-stöd.

I vissa kommuner kommer elev och pedagog till skoldatateket för att testa och 
prova olika lösningar. I andra kommuner kommer skoldatatekspersonal till skolan 
och berättar om och visar olika alternativ. En variant av detta är att skoldatatek 
lämnar förslag till skolan, antingen efter utredningsunderlag eller i direkt dialog. 
I sådana fall ansvarar skolans specialpedagog för att prova ut och få stödet anpassat 
efter elevens behov. I en kommun skickas elever på utbildning till skoldatateket och 
i en annan kommun går elev, föräldrar och pedagog till elevvårdsteamet för utbild-
ning och utprovning. 

De flesta pedagoger upplever att även om skoldatateket verkar vara efterfrågat får 
eleven eller pedagogen prova verktygen inom rimlig tid. Väntetiden på att få verktyg 
att testa i skolan (ofta i samband med utlåningen) upplevs i ungefär hälften av kom-
munerna vara lång. Väntetiden upplevs av de skoldatateksansvariga vara ett problem. 

Personalen vid ett skoldatatek beskriver hur de har valt att frångå modellen med att 
låta eleven prova verktyg. Skoldatateket i fråga satsar i stället mer på fortbildning 
av lärare och utlåning, beroende på att de kommunlicenser som skaffats ger ett 
relativt brett stöd. Dock uttrycks en vilja att arbeta närmare eleven. Den skoldata-
teksansvarige menar att det är en fråga om resurser. 

Ett annat skoldatatek har valt en modell där eleverna med definierat behov får en 
mer omfattande utbildning tillsammans med skolans personal. Eleverna har möjlig-
het att, utifrån sina behov och den utbildning de fått, låna de alternativa verktyg de 
behöver. I grunden finns ett relativt väl utbyggt stöd i skolorna där flera alternativa 
verktyg finns tillgängliga för alla elever. En pedagog i kommunen upplever dock att 
elever med mycket stora svårigheter ändå inte får tillräckligt stöd i modellen. 

Sammanfattande kommentar – utprovning
Intervjuerna lyfter fram några viktiga aspekter angående utprovning som i korthet 
kan uttryckas:

Utprovning är en betydelsefull del i arbetet för att eleven ska få tillgång till rätt 
alternativt verktyg. Men skoldatatekets möjligheter att prova ut är beroende av 
andra faktorer. Det kan av resursskäl ske en prioritering i arbetsinsats. Vilken 
aktivitet den skoldatateksansvarige väljer att prioritera av fortbildning, support och 
stöd i användandet av verktygen och utprovning verkar ofta vara beroende av den 
direkta efterfrågan. 
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Dessutom kan det finnas andra aktörer, till exempel ett elevvårdsteam, som avgör 
om eleven ska få tillgång till stödet. Det finns en risk att en sådan organisation 
skapar ett avstånd mellan eleven och möjligheten att prova alternativa verktyg.

 
Upplevda effekter hos eleven 
Pedagogerna och de skoldatateksansvariga är samstämmiga i att effekten för eleven 
av insatserna är positiv men att det fungerar olika bra för olika elever. Det som 
lyfts fram är att möjligheterna att använda de alternativa verktygen påverkas av 
flera faktorer. Till exempel spelar tillgänglighet av alternativa verktyg, support 
och möjlighet att få fortbildning i de olika verktygen stor roll. Dessa möjligheter 
beskrivs som mindre bra av mer än hälften av de intervjuade pedagogerna och 
skoldatateksansvariga. 
Pedagogerna berättar i flera fall om hur eleverna stärks i sitt lärande generellt, inte 
bara avseende läsning och skrivning. Mer tveksamma pedagoger menar att det 
märks skillnad, men att det är svårt att med säkerhet koppla det till den stödinsats 
skoldatateket gjort. 

När stödet med de alternativa verktygen fungerar är det framför allt för elever med 
dyslexi och läs- och skrivsvårigheter som skillnad märks. Talsynteser och rättstav-
ningsprogram har en tydlig påverkan på elevernas möjligheter att tillgodogöra sig 
undervisningen. För elever med koncentrationssvårigheter/ADHD nämns framför 
allt visuella stöd, minnesträningsprogram, tidshjälpmedel och auditivt stöd bland 
verktygen. Men effekten upplevs av pedagogerna vara blandad, allt från inte alls 
till god. 

Nästan alla pedagoger upplever att eleverna får bättre fokus och blir mer uthålliga. 
Eleverna kan slutföra uppgifterna och har mer förståelse för vad som ska göras. 
Elever som tidigare har haft svårt att skriva text, blir medvetna om grammatikens 
betydelse för texten på ett helt annat sätt när de använder datorn. De reflekterar på 
ett annat sätt över det de gör. En annan aspekt som förts fram är att föräldrar ut-
trycker att de i mycket mindre utsträckning behöver förklara, läsa högt eller skriva åt 
eleven vid till exempel läxläsning. Uppfattningen att eleverna blir mer självständiga 
stöds av flera skoldatateksansvariga.

Tidiga insatser
Nästan samtliga pedagogers uppfattning är att stödet ska sättas in tidigt. Tillgången 
till stöd uppfattas som avgörande vad gäller elevers förutsättningar att hantera 
avkodning5. Alla elever bör ha tillgång till läs- och skrivverktyg redan i de tidiga 
skolåren, då både som stöd och som generellt pedagogiskt verktyg. Anledningen är 
att svårigheterna upplevs vara som störst vid olika tillfällen: 

markant.
-

hämta kunskaper mer självständigt. 
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Eleven ska därför ha lärt sig använda det verktyg som kan ge stöd innan förändring-
arna sker. Så är det oftast inte idag. Elevens första möjlighet att använda alternativa 
verktyg kommer ofta senare (år 5–6), mer som en reaktion på upplevda svårigheter. 
Hur van eleven är att använda det alternativa verktyget har en enorm betydelse för 
hur bra verktyget fungerar i skolsituationen. Tidigare träning att använda det alter-
nativa verktyget innebär rimligtvis bättre effekt, vilket är en uppfattning de flesta 
intervjuade delar.

När den ovan beskrivna processen fungerar uttrycker pedagogerna att elevens inlär-
ning är stabilare. De upplever att eleverna ofta får ett ökat självförtroende, arbetar 
mer självständigt och arbetar med samma material som andra elever. När frågan 
om elevers måluppfyllelse lyfts är uppfattningen att stödet har påverkat denna po-
sitivt. Det är fler som når målen i år fem, elever som pedagogerna menar inte skulle 
lyckats annars. Samma uppfattning gäller för elevers måluppfyllelse för år nio. 
Ingen pedagog har egentligen sett någon statistik som bekräftar deras uppfattning, 
men övertygelsen är tydlig.

För de senare åren och framför allt på gymnasiet upplever några pedagoger och 
skoldatateksansvariga en positiv effekt av användandet av alternativa verktyg. 
Elever som förstår orden, men som har svårt att skriva, kan få ut sina tankar i 
skrift. Eleven kan nu använda sig av de ord han eller hon tänkt sig, i stället för att 
vara hänvisad till ett enklare och mindre nyanserat språk. 

Mer än hälften av pedagogerna påpekar att de skillnader som finns mellan skolans 
olika stadier avseende kunskapsinhämtning lättare överbryggs med hjälp av de 
alternativa verktygen. Här framhävs samtidigt en problematik. Elever som byter 
skola får ofta inte ta med sig det alternativa verktyget. I den nya skolan (och ibland 
kommunen) kan möjligheten till stöd vara avsevärt mindre. En medvetenhet om 
problematiken börjar växa fram i kommunerna och några skoldatateksansvariga 
talar om en tendens till att försöka se till att stödet följer eleven upp genom de 
olika stadierna och skolorna. 

Ökad självständighet
Pedagogerna talar om elevers ökade självförtroende. Genom stödverktygen blir 
eleven självständig och får möjlighet att lyckas. Eleverna kan i högre grad arbeta 
med texter i relation till arbetsuppgifter, oavsett skolämne. De flesta pedagoger 
menar att det är viktigt att stödja och motivera användande, för att komma över 
en initial tveksamhet eller motvillighet som ibland finns hos eleven. 

Generellt upplever pedagogerna att verktygen används självständigt och utifrån 
elevens eget upplevda behov. Flera skoldatateksansvariga beskriver hur elever själv 
skannar in material, spelar in och lyssnar på läxor. Pedagoger berättar om elever 
som uttrycker hur de känner att de kan behärska tekniken som stöder deras skolar-
bete. Samtidigt vill de bli påminda av pedagogerna att använda det verktyg de har. 

Eleverna upplevs av pedagogerna etablera en kunskap om hur de lär och vad de 
behöver för stöd för att lära. Insikten är en del av en mognadsprocess som med-
för annan utveckling än bara bättre läsning och skrivning. I samtalet med eleven 
märks då ibland en förmåga hos eleven att lyfta sig över sin åldersnivå i sitt sätt att 
betrakta vissa frågeställningar. En pedagog beskriver hur elever som hade stöd av 

5  Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att kunna utvecklas. 
Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna 
ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse 
fungerar väl (Nationalencyklopedin 2006).
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pedagogerna att i skolan använda sig av datorstöd, hjälpte varandra att utveckla 
sina läs- och skrivförmågor. De framhåller hur dialogen kring lärandet och verk-
tygen är konstruktiv för elevens (och pedagogens) kunskapsbyggande. 

I flera fall framhålls vikten av att strategierna för inlärningen, sättet att arbeta och 
hur man läser behöver vara etablerade hos eleven innan år sju. Då sker stora för-
ändringar både i skolarbetet och socialt. Elever som fått stöd är säkrare i arbetet och 
klarar sig bättre, mår bättre och känner att de förstår att hantera sin uppgift i skolan.

Inkludering eller exkludering?
Pedagoger beskriver användandet av det alternativa verktyget i klassrummet som 
positivt. Det är bra att eleven inte behöver gå ifrån klassrummet för att få stöd. I 
stället arbetar eleven tillsammans med de andra eleverna, ofta med samma arbets-
uppgifter. Delaktigheten i gemensamma arbetsuppgifter upplevs som avsevärt 
större. Eleven som använder något alternativt verktyg beskrivs av pedagogerna som 
mer van att använda till exempel ordbehandlings- eller rättstavningsprogram. De 
andra eleverna upplever att sådan kunskap är en resurs i gruppens arbete.  

I de skolor där alternativa verktyg och datorer inte är så vanliga märks en stark 
tvekan bland framför allt elever i grundskolans senare år till att vilja ta till sig och 
använda alternativa verktyg. Dessa upplevs som utpekande. Eleverna använder 
främst verktygen som stöd i hemmet, vid läxläsning och andra hemuppgifter. I 
beskrivningen av de insatser som är mer breda framhålls hur alla elever använder 
stödet, ett verktyg gemensamt för alla. Det får effekten att det inte upplevs som 

upplevs annars användandet ha en stark inkluderande effekt, då elever på olika 
sätt kan vara delaktiga i gemensamma arbetsuppgifter. Flera intervjuade upplever 
skoldatatekens funktion som drivkraft för inkludering och jämlikhet som en av 
dess främsta styrkor. 

Några pedagoger upplever att det arbetssätt som skoldatateket använder närmast 
är segregerande. Det som avses då är i de fall där skoldatatekets roll är en del i en 
process där en elev utreds och sedan får stöd av specialpedagogen, i stor utsträckning 
i en lärandesituation en-till-en. En relativt utbredd uppfattning bland pedagogerna är 
att skoldatateket är en del i en större inkluderande utvecklingsprocess inom skolan. 

Sammanfattande kommentar
Skoldatatekets stöd upplevs ha främst följande effekter: 

elever med koncentrationssvårigheter/ADHD.

De faktorer som upplevs påverka effekten för elevernas måluppfyllelse är:
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Det som bör påpekas är att den positiva effekten för eleven är beroende av flera 
olika faktorer. Att de alternativa verktygen finns tillgängliga och fungerar tillfreds-
ställande för eleven är helt avgörande för om en elev som etablerat ett arbets- och 
inlärningssätt ska klara av skolgången. Här verkar det vara mycket olika. För vissa 
fungerar det bra, men för andra inte alls. 

Både elevens användning och effekten för eleven verkar överensstämma med graden av 
tillgänglighet och teknisk funktionalitet. Det som kan konstateras är att fungerande 
alternativa verktyg har god effekt för elevernas utveckling. Användandet av de alterna-
tiva verktygen verkar dock inte alltid fungera. Effekten är i sådana sammanhang liten 
eller inte alls. Detta verkar bero på hur stödet är organiserat och vilka möjligheter som 
finns till kompetensutveckling och kompetensbevarande. 

Behovet av fungerande support och stöd från skolorganisationen framställs som 
viktiga faktorer för framgång. De skoldatateksansvariga och pedagogerna uttrycker 
att det finns tydliga brister och utvecklingsområden. 
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Diskussion
 
I utvärderingen framkommer att skoldatateken är ett viktigt stöd för elever med 
läs- och skrivsvårigheter eller elever med koncentrationssvårigheter/ADHD. Men 
det är tydligt utifrån intervjuerna att skoldatateket måste få en större delaktighet 
i arbetet med kommunens övergripande strategier för användande av IT i skolan. 
Skoldatatekens kompetens kring mer övergripanden IT-frågor tas alltför sällan 
tillvara. Bilden som intervjuerna förmedlar är att de centrala IT-enheternas fokus 
ofta begränsar utveckling av användandet av IT som pedagogiskt verktyg i skolan. 

Organisation och skoldatatekets arbetsuppgifter
Delaktighet i beslut och tydligare ansvarsområden är frågor som behöver lyftas 
och anpassas efter verksamheten. De IT-system som används måste väljas utifrån 
den kommunala verksamhetens alla delar. I de flesta kommuner i studien priorite-
ras den administrativa IT-användningen framför den pedagogiska. Konsekvensen 
kan lätt bli att förståelsen för det pedagogiska användandet av IT minskar och får 
mindre utrymme i planering och uppbyggnad. Förlorarna blir de som använder IT 
i skolan och i slutändan användarna av alternativa verktyg – eleverna.   

Det som tydligt framgår av intervjuerna är att skoldatatekets uppgift är komplex 
och omfattande. Många skoldatatek förväntas: 

möjligheter till likvärdig utbildning.

Att en specialpedagog på en hel- eller deltidstjänst och en tekniker på en mindre 
deltid ska kunna hantera kommunens hela behov av stöd i ovanstående frågor ver-
kar orimligt. I intervjuerna framkommer att insatserna i realiteten sker efterhand, 
sällan i någon samordnad process. De insatser som görs sker ofta som reaktioner 
på andra enskilda insatser. Man arbetar så att säga reaktivt. 

Ett exempel på en reaktiv process kan vara att pedagoger ställt krav på fortbildning 
efter att ett visst stödbehov uppdagats. En fortbildning genomförs då, kanske innan 
det säkerställts att det alternativa verktyget fortbildningen berör finns tillgängligt 
för eleven. Fortbildningen utgör i sig en del av behovets tillfredsställelse. 
Men för att den ska bli användbar krävs att vissa förutsättningar finns. 
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Finns inte verktygen kommer fortbildningen att upplevas som bortkastad. När då 
det alternativa verktyget väl är på plats kan det ha gått så lång tid att kunskaperna 
från fortbildningen inte är aktuella, eller i värsta fall att behovets ursprung, det vill 
säga eleven, inte längre är aktuell för undervisning.  

Vissa av de förväntade uppgiftsområdena görs avkall på, inte minst utvärdering 
och utveckling med denna som grund. Ska skoldatatekens verksamhet verkligen 
få effekt för elevens arbete, behövs reflektion över skoldatatekets organisation och 
andra stödfunktioner i kommunens organisation. Organisationen måste kunna 
svara upp till den planerade och definierade arbetsuppgiften. Förväntningarna på 
vad skoldatateket finns till för motsvarar ofta inte den planeringen. Detta får ofta 
konsekvenser för vilka krav som ställs – både från pedagog och från förvaltning. 

De olika aktiviteter som utgör en grund i skoldatatekets arbete är fortbildning, 
utlåning och utprovning framstår av intervjuerna som reaktiva. Det bestående 
intrycket är att de olika delarna inte är i fas med varandra. Rimligtvis påverkar 
det processens effekt i stor utsträckning. De kommentarer som de intervjuade gjort 
kring den relativt låga effekt fortbildningsinsatserna har haft på pedagogerna, kan 
bero på att de olika insatserna inte är samordnade och ”i fas” med varandra. 

För att fortbildningsinsatserna ska få en proaktiv inriktning måste verktygen 
finnas tillgängliga på skolorna, verktygen fungera tillfredsställande, resurser för 
utlåning och val av rätt stöd vara tillräckliga. För att förbättra möjligheten att så 
sker behöver skoldatateken som pedagogiskt stöd utgöra en relevant del av hela IT-
stödet och vara delaktig också i mer övergripande strategiska beslut. 

För att kunna arbeta proaktivt krävs utvärdering av insatserna och inte minst tid 
och möjlighet för skoldatatekspersonalen att analysera insatserna. Målet måste 
vara en bättre övergripande planering av samtliga insatser. 

I intervjuerna framkommer att skoldatateken alltmer representerar en generell kun-
skapskälla kring alternativa verktyg och användande av IT i skolan. För att leva 
upp till en sådan förväntning krävs att de som arbetar där ges förutsättningar att 
analysera fortbildningsbehov och utlåningsbehov på ett sätt som möjliggör pro-
aktivt arbete framför reaktioner på akut uppkomna behov. De behöver utrymme 
att hitta, analysera och utveckla lösningar som ger stöd åt eleverna, för att kunna 
bevara sin roll som kunskapskälla. 

Pedagogernas förutsättningar
En del av det proaktiva arbetet är att etablera förståelse och positiv attityd till 
användandet av alternativa verktyg i skolan. För det krävs information, samtal, 
fungerande verktyg och bra supportstöd från de som har ansvar för tekniken. 
En reflektion kring problemet med insatsernas bestående effekt är att pedagoger-
nas möjlighet att använda inhämtade kunskaper begränsas av om de alternativa 
verktygen inte fungerar. Att flera pedagoger uttrycker en motvilja mot användande 
av IT i skolan, förefaller handla om brister i tillgång och funktionalitet. Det som 
fortbildningarna ger får sällan tillämpas. Effekten för eleven upplevs som så osäker, 
otydlig och avlägsen att man väljer att inte använda IT som lärande verktyg över-
huvudtaget. Skeendet skapar en osäkerhet i pedagogleden som blir ett hinder för 
utvecklingen i skolan. 
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Utvecklingsområden
Vad som kan konstateras utifrån intervjuerna är att det finns behov av att utveckla 
och förändra förutsättningarna för skoldatateksverksamheten. De uppfattade ut-
vecklingsområdena är kring:

I ansökningarna till de projekt som startat skoldatateken saknas ofta tydliga rikt-
linjer för vad verksamheten ska bestå i, hur den ska både dimensioneras och vilken 
kompetens de funktioner som ska driva skoldatateket ska ha och sedan de facto 
behöver. De här bristerna i ansökan har bekräftats i intervjuerna i termer av vissa 
kommunikationssvårigheter inom några kommuners IT-organisation, alltför stora 
förväntningar på skoldatateket och ofta uttryckta behov av fler kompetenser och 
inte minst personell resurs inom skoldatateket.  

Slutsatsen är att innan en skoldatateksverksamhet startas ska en grundlig under-
sökning göras. Undersökningen ska kartlägga vilka behov av särskilt stöd kommunens 
elever har och hur man bäst ger dessa stöd. En sådan undersökning bör minst omfatta: 

på ett relevant sätt inrymma och stödja en skoldatateksverksamhet.

Med en sådan undersökning som grund bör det bli avsevärt enklare att förutse och 
proaktivt hantera frågor kring de ovan beskrivna utvecklingsområdena. Rimligtvis 
kan en hel del av de svårigheter som beskrivits i intervjuerna ovan då undvikas el-
ler minskas i omfattning. 

Förslag för SPSM:s framtida stöd inom området skoldatatek
Bidragen ur SIS-medel för start av skoldatatek är väl satsade medel och verksam-
heterna har nått en stor omfattning i landets kommuner. 

Om en kommun ser ett behov av att förbättra stödet inom IT och lärande för 
elever med funktionsnedsättning kan SPSM vara behjälplig på flera sätt.

Rådgivarna inom specialpedagogisk rådgivning i respektive region är en naturlig 
samtalspart och ett stöd i det strategiska och praktiska arbetet för en kommun 
när det gäller olika stödbehov för elever med funktionsnedsättning. 

Kompetensutveckling. SPSM:s kursverksamhet är omfattande och innefattar 
korta kurser, distansutbildningar, pedagogträffar och konferenser. 

Anpassade läromedel är en del av alternativa verktyg för skoldatatek och liknan-
de verksamheter. SPSM har i uppdrag att främja och informera om tillgången till 
anpassade läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 
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Statsbidrag ur SIS-medel kan utgöra ett stöd i samband med start av bland annat 
skoldatatek och liknande verksamheter. Inför beslut av statsbidrag ur SIS-medel 
ska ovanstående utgångspunkter om en förberedande undersökning utgöra kriterier 
för bedömningen. 

Bidrag ur SIS-medel till de så kallade skoldatateksnaven under fem års tid har varit 
väl investerade medel för att påskynda spridningen och uppbyggnaden av nya skol-
datatek. Denna typ av stöd bör framöver till stor del kunna ges av SPSM utifrån 
bland annat ovan nämnda insatser.
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