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VERKLIGHETEN

•Brist på utrustning

•Brist på väl anpassad teknisk

infrastruktur

•Standardiserad lösningar

•Samarbetsproblem



PROBLEMOMRÅDEN

Varför fungerar inte samarbetet mellan 

IT-avdelning och verksamhet?

Varför får vi inte skolledarna med oss?



EFFEKTER AV 1:1-SATSNINGAR
Verksamheten knyts närmare IT-avdelningen

Beroende av:

- fungerande drift och support 

- kunna kommunicera sina behov och få dem tillgodosedda

Problem:

- oförståelse och dålig insyn i varandras verksamheter och
förutsättningar

- brist på kommunikation och gemensam strävan



DIGITALISERING SKAPAR UTMANINGAR

• Trådlösa nätverk i gamla gedigna skolbyggnader.

• Undervisningssituationer som kräver skärpt fokus och kontroll
över klassrummet görs lätt sårbara när teknik strular. 

• Digitala verktyg är kostsamma investeringar = olyckor och
skadegörelse. 

• Avsaknad av hårdvara anpassad för en aktiv skolmiljö. 

• Otillräckliga resurser för tillgänglig och effektiv support för
elever och lärare. 

• Långa väntetider.





VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT?





Samarbete avgörande för hur satsningar
implementeras och vilken effekt de ger!

Samarbetsproblem skapar frustration och sätter stopp eller
försvårar för förändringar som skulle kunna vara
verksamhetens utveckling till gagn.

FÖRÄNDRINGSARBETE



FORSKNINGSFRÅGOR

• Vilka problem och hinder finns för

samarbete?

• Vilka faktorer möjliggör och stärker ett

framgångsrikt samarbete?



PROBLEM & HINDER

Strukturella integrationsmöjligheter

Brist på aktiviteter och forum där IT-avdelning och verksamhet kan kommunicera och dela kunskap 

både på formellt och informellt plan. 

Strategiska integrationsmöjligheter

Avsaknad av aktiviteter och processer för gemensam strategisk planering och dokumentation som 

skapar överensstämmande intressen och mål. 

Språk och delade värden

Brist på gemensamt språk samt förståelse för varandras arbetsområde och situation.

Partnerskap

Oförmåga att se varandra som strategisk partner samt förstå, respektera och dra nytta av varandras 

specialistkunskaper och kompetens. 



LÖSNING

• Gemensamma noder där IT-avdelning och verksamhet möts, 

diskuterar, planerar samt skapar gemensamma strategier och 

mål, både formellt och informellt - och framför allt både på 

lednings- och operationell nivå. 

• Skapa roller i verksamheten som arbetar tätt tillsammans med IT-

avdelningen med ett relationellt ansvar att fungera som 

sammanfogande länk



TVÄRFUNKTIONELLA ROLLER

• Tolk: talar bådas språk

• Lika mycket medarbetare på båda sidor

• Visar gott föredöme för organisationen

• Kommunicerar en gemensam vision och 

en strategisk riktning

Selektera information och presentera den på ett sådant sätt att det möjliggörs effektiva och goda beslut samt 
att relationer mellan teknik, människor och processer kommuniceras på ett tydligt sätt. 

• Ökar risken för kaos och förvirring samt 

att otillräcklig information ligger till 

grund för beslut. 

• Ökad komplexitet

• Minskad effektivitet 

• Risk för val av felaktiga lösningar 



• Gemensam digital lärmiljö
• Riktlinjer för lagring och hantering av pedagogisk 

dokumentation
• Ekonomisk planering och kontroll
• Minska förstörelse/skadegörelse av elevdatorer
• Strängare elevavtal
• Centralisera hantering av digitala tjänster/licenser
• Korrekta juridiska avtal kring GAFE
• Risk och sårbarhetsanalys
• Utrusta alla pedagoger med digitala verktyg
• Hållbar utrustning för tuff skolmiljö
• Hantera frostiga relationer med IT-avdelningen

ATT ÅTGÄRDA



https://www.youtube.com/watch?v=0QRO3gKj3qw
https://www.youtube.com/watch?v=0QRO3gKj3qw
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PROJEKTPLAN
Syfte:

- Öka digital kompetens hos elever och pedagoger

- Gemensam lärmiljö

- Större likvärdighet

- Enklare och billigare lösning

- Ökat samarbete mellan verksamhet och IT-avdelning

- Bättre stöd för nyanlända

- Hållbar hårdvara anpassad för skolmiljö





 Gemensamma aktiviteter

 Gemensam strategisk planering

 Gemensam dokumentation

 Strategiskt partnerskap



NYCKELFAKTORER
En verksamhet som visar förtroende och 

respekt, för att IT-avdelningen både har 

kompetens och engagemang nog att ta för 

verksamheten vettiga beslut, samt tydligt 

kommunicerar sina behov utefter vad som 

är möjligt att åstadkomma tillsammans, 

ökar chansen att få både respekt och 

förtroende tillbaka samt att bättre gensvar 

ges. 

Ju bättre interaktion desto mer troligt att 

IT-avdelningen agerar flexibelt och 

proaktivt i enlighet med verksamhetens 

behov.

Kommunikation

Kunskap

Förståelse

Förtroende
Respekt



SATSNINGAR
• IT-strategi + IT-plan

• IT-pedagogiska grupper med IT-ansvariga 
pedagoger på varje skola

• Fler digitala läromedel och centraliserat alla 
licenser

• Projekt för att utveckla 
studiehandledning/modersmålsundervisning

• Nya rutiner/flöden för 
beställningar/fakturahantering

• Tekniska lösningar för kontosynk mellan AD och 
GAFE (via GADS)

• Flertalet politiskt beslut; t ex IT-strategi/IT-plan, 
Chromebook-projekt, lärplattform och  basnivåer

• Omorganisation av hårdvara from HT 2016

• Ny organisation för centraliserat IT-stöd

• System för iPadhantering 

(DEP/VPP/MDM)

• Utbildningsinsats i GAFE för hela 

kommunen

• Upphandling av lärplattform

• Skolfederation

• SSO-lösning

• Gemensamt ägande av alla enheter from 

jan 2017.



TVÄRFUNKTIONELLA ROLLER

IT-avdelningen

IT-administratör

IT-ansvarig
pedagog

Förskolornas 
IT-pedagoger

Verksamheten

IT-utvecklare IT-stödjare IT-stödjareIT-stödjare



Argument för tjänsterna

• Ökad likvärdighet mellan skolorna (tid, kompetens, utrustning mm).

• Tydligare helhetsbild av verksamhetens behov

• Ökat kollegialt lärande

• Säkerställa stöd till pedagogerna i hur man kan/bör använda 
digitala verktyg i undervisningen.



IT-stödjare (100% + 50% + 10%)

• Pedagog anställd av UF  - central 
funktion

• Utbildare för lärare/elever

• Fokus på användning av digitala 
läromedel/tjänster + G Suite

• 1:1-processer (utdelning, 
introduktionsutbildning och  
kontraktsgenomgång med eleverna)

• Pedagogiskt stöd för arbete i 
grundskola, förskola, IM och 
vuxenutbildning

• Kontaktperson mellan (för)skolor, 
förvaltning och IT-avdeln.

• Beställare

• Supportärenden (garanti, försäkring, 
skador mm)

• Kommunicera verksamhetsbehov till 
förvaltning

• iPads/appar



IT-organisation

IT-avdelningen

Utbildnings-
nämnden

UF:s ledning

IT-administratör
Britt Ask Rydgård

Skolledare/
förskolechefer

IT-stödjare

IT-ansvarig
pedagog

Förskolornas 
IT-pedagoger

Pedagogisk 
personal

Externa nätverk

IT-utvecklare
Carolina Sanderberg

Elevhälsan

Skoldatateket (50%)



GODA RÅD

1. Bjud in

2. Kör aldrig över

3. Läs på och kom med konkret underlag

4. Skapa utrymme för nya projekt utan att belasta

5. Projektmål för bättre samarbete

6. Utvärdera

7. Diskutera

8. Avlasta varandra

9. Tät kontakt

10. Fika ofta!



1. Ett gott samarbete byggs på goda relationer och är ett resultat av en 
god styrning och struktur som genomsyrar hela organisationen - oavsett 
nivå

2. Möten är endast liten del av all interaktion som bör ske mellan IT-
avdelning och verksamhet.

3. IT-avdelningen är en del av organisationen som inte enbart bistår med 
service utan är en strategisk partner att ta i handen. 

SLUTSATS



Carolina Sanderberg
carolina.sanderberg@alvesta.se

Mobil: 0733-239698


