
Ledarskap och  
IKT

Rektors roll för IT i skolan



Vem är jag?
• Rektor på Pauli gymnasium sedan 2006

• Arbetar dessutom med/för:  
Styrgruppen för CPI (Centrum för Pedagogisk Inspiration)  
Styrgruppen för UnosUno

• Nyckelord för mig:  
IKT, Resultat, Kvalitet, Skolbibliotek, Omdefinition

• Kontaktuppgifter:  
Mail: edward.jensinger@malmo.se 
Twitter: @Edward Jensinger  
Tele: 0708-346590  
Blogg: edwardrektor.blogspot.se
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Rektor är avgörande!
• Skolledningen är en kritisk faktor (UnosUno) 

• Skolledningen styr inte användningen av IT i 
undervisningen på ett aktivt sätt (Skolinspektionen)

• Om skolledningen stödjer it-utvecklingen blir 
lärarna mer benägna att vara mer positivt inställda 
till digitala medier i undervisningen (Skolverket)



Svårtolkat?
Forskarna i UnosUno skriver: 

"Vi ser stora skillnader i hur skolledningarna 
hanterar 1-1, och de som är aktiva, engagerade 
och konstruktiva lyckas bäst. De har även mest 
nöjda lärare och elever. (Bästa 
betygsutvecklingen också även om det inte är 
1-1-relaterat)" UnosUno



Svårtolkat?
Forskarna i UnosUno skriver vidare: 

"Utvecklingen mot 1:1 är inte en fråga för lärarna 
utan till sist en ledningsfråga"  

"Skolledarna är mer kritiskt viktigt ju längre man 
kommer med 1-1"



Fas 1
≈ År 1

Fas 2
≈ År 2

Fas 3
≈ År 3

Fas 4
≈ År 4

Fas 5
≈ År 5

- Skaffa 
datorer
- Se till att de 
funkar
- Avtal
- Eluttag

- Teknisk 
lärarutbildnin
g typ PIM
- ”IT-
pedagoger”

- Prövande 
undervisning
- Pedagogisk 
fortbildning, typ 
Tänk Om
- ”Lärspridare”
- ”Nätverket 

- Organiserad 
pedagogisk 
utveckling med 
definierat 
helhetsansvar;
Rektor och arbetslag
- >50 % av lärarna 

- Etablerade 
och testade 
metoder
- 
Kunskapsbank
- Enhetlig 
”digital 



Bästa rektor vinner – men det tar tid!



Styra vad?

• Bestäm målet! 

• Var digitalt aktiv!

• Styr pedagogiken!

• Se möjligheterna!



Vad har varit viktigt?
• Fortbildning 

Pedagogisk 
Praktisk 
Metodologisk

• Teknik: infrastruktur och maskiner  
Klassrum och lokaler 
Datorer/läsplattor

• Krav och förväntningar 
Lönekriterier  
Läsårsplaneringar 



Stöd genom struktur:

• Ta bort konkurrerande teknik

• Skapa en blogg/plats för alla ”produktioner” 
som skapas på skolan

• Teachmeet istället för Ämneskonferens

• Uppmärksamma goda exempel



Tips till rektorer:

• Skapa konton på Twitter och andra sociala 
media. Ta del av vad som händer...

• Läs bra rapporter och böcker. Ex 
Skolinspektionens eller Patricia Diaz bok 
”Webben i undervisningen”

• Släpp inte taget...


