
Erfaringer rundt innføring av IKT i skolene. 
 
Gjennom Kunnskapsløftet er skolene pålagt å sidestille digital kompetanse med øvrige 
basiskompetanser – og flere steder har vi sett at man da har hatt fokus på det tekniske 
(nettverk, utstyr), men uten å ha en strategi for hvordan man skal ta dette i bruk. Dette 
har medført at man gjerne har noen lærere som kan være aktive og veldig mange som 
ikke har klart å få inn bruk av digitale verktøy som en del av den daglige rutinen (noe 
som er avgjørende for suksess slik vi ser det). Gjennom å vise eksempler på hvordan 
innføringen har foregått og hvilke reaksjoner lærerne har hatt håper vi å gi et bilde av 
hvordan man ikke skal sette igang en slik prosess – det er ikke for ”å henge ut” noen.  

Eksempler på dårlig strategi for implementering av ny teknologi. 
 
Her er noen eksempler som viser hvordan delegert og fragmentert ansvar skaper 
problemer i forhold til implementering av ny teknologi. Målsettingen var å øke bruken av 
IKT, men hvor man ikke vurderte hvilke midler som måtte gjøres tilgjengelig og hvor 
man ikke hadde en plan videre for oppfølging på den enkelte skole. 
 

En kommune (skoleeier) vedtok at alle grunnskolene skulle ha et bestemt LMS og 
bestilte dette. Imidlertid ble det ikke fulgt opp med noe tilbud om opplæring og 
introduksjon, og kommuneledelsen mente det var opp til hver enkelt skole om 
man ønsket å ta dette i bruk. Resultatet har vært at en skole bruker det noe, 
mens øvrige ikke har tatt det i bruk i det hele tatt - og man har nå betalt lisens for 
hver skole i flere år. Som en rektor sa; “det skal mer til enn å vedta at man skal 
ha en bestemt programvare - de glemte å tenkte på infrastrukturen”. 
 
Det viste seg at når man kjøpte inn LMS var situasjonen for lærerne at de hadde 
to stasjonære PC’er pr 6 lærere - ingen ideell situasjon hvis man mener at man 
skal introdusere IKT i skoleverket. 

 
Her er det to problemstillinger; det ene er å sørge for at nødvendig infrastruktur er på 
plass, det andre er at det mangler en plan for hvordan man skal innføre teknologien og 
ta den i bruk.  
 
Det viser seg at det er vanlig at man fokuserer på det tekniske fordi dette er håndfast og 
målbart, men når det gjelder å ta i bruk og adoptere teknologien som en del av 
hverdagen blir dette ofte veldig tilfeldig og avhenger ofte av at man har enkelte ildsjeler i 
kollegiet. 
 
Det som må være hevet over enhver tvil er at man selvfølgelig må ha verktøyet 
tilgjengelig for at man skal komme igang med praktisk og pedagogisk bruk, og at dette 
har vært en problemstilling for mange skoler er helt opplagt. Nå begynner imidlertid de 
fleste skoler å få på plass en god infrastruktur, og jeg fikk bl.a følgende innspill i forhold 
til plassering av ansvar for å komme igang praktisk på skolen: 
 

“Pådrivere behøver ikke ha autoritet som ledere - men det er nødvendig at 
pådrivernes aktiviteter har aksept i ledelsen. Skoleeier bør ha ansvar for IKT-
infrastruktur, administrative systemer, PC-er, nettverk og administrasjon av dette. 
Igangsetting av pedagogiske aktiviteter bør initieres lokalt! Planer innen IKT har 
en tendens til å gå ut på dato før de rekker å komme på papiret. Imidlertid bør 
ledelsen ha klare holdninger til hvordan IKT prosjekter skal gjennomføres. 
Suksessfaktor på skolen er som regel knyttet til enkelte ressurspersoner. Ledelsen 
bør i stor grad la folk få prøve seg - og la folk få lov til å feile” 
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En tilsvarende holdning kommer til uttrykk i følgende to sitat; 
 

“Nå har vi utstyret, nettet, programmene! Mange lærere viser entusiasme, 
engasjement og legger ned et stort arbeid i noe de har tro på! Det er disse skolen 
og rektor må sette sin lit til! Det er disse rektorene må støtte, og støtte seg til. 
Rektorene må bruke sin lederskap til å støtte, stimulere og videreutviklet dette 
engasjementet slik at det kan utvikles videre. Endringer kommer best innenfra, 
frivillig og uten tvang.” 

 
”Noe av problemene omkring innføring av den digitale skolen tror jeg strander i 
fokuset på den tekniske biten og ansvar skjøvet over på teknikere, og for lite 
fokus på den pedagogiske delen og forankring i skolens ledelse. Det har lenge 
vært et skille mellom programvare og digitale verktøy, og at dette faktisk er tenkt 
å gi et bedre læringsutbytte, altså en pedagogisk gevinst. Jeg er overbevist om at 
en sterk forankring og troverdighet i skoleledelsen inkludert rektor er en 
forutsetning for å lykkes.” 

 
Jeg viser også et annet eksempel på dårlig strategi for implementering hvor man har 
fokus på det tekniske og ikke på det organisatoriske: 
 

En lærer kunne fortelle at de hadde fått pc’er alle sammen - og var ikke så lite 
oppgitt. For det første var ingen blitt spurt før de var kjøpt inn, og som denne 
læreren sa: “mange av oss har jo fra før, så hvorfor skal vi ha enda en maskin?”. 
Deretter hadde de fått beskjed om at det skulle inn datamaskiner med tilhørende 
prosjektor i alle klasserom. Læreren sa oppgitt til meg “Det er ingen som har sagt 
noe om hvordan og hva vi skal bruke datamaskinene til - så flere av oss synes 
dette er bare tull, samtidig gjør disse ekstra kostnadene på innkjøp til at vi må 
spare inn på andre ting – det er nesten umulig for oss å f.eks ta med klassen til 
museet”. 

 
Jeg synes sitatet viser en tydelig ovenfra-og-ned-holdning, her føler man seg ikke 
rådspurt og lærerne er ikke tatt med i prosessen. På den ene siden kan man velge å se 
dette som et utslag av oppgaveorientert ledelse hvor man vil sørge for at infrastruktur 
ikke er en problemstilling, på den andre siden skaper ikke en slik innføring delaktighet og 
motivasjon, snarere tvert imot.  
 
Jeg ønsket å se på motivasjonen som lå bak en slik avgjørelse og hadde en samtale med 
rektor som mente at han ikke kunne pålegge bruk av IKT i undervisningen fordi han 
mente dette ville være i strid med den enkelte lærers pedagogiske frihet med følgende 
begrunnelse; 
 

“Når det gjelder pålegg i forhold til å holde seg orientert er dette noe jeg kan 
innføre - jeg kan, hvis jeg først har sørget for at alle har tilgjengelig pc og 
nettverk, forvente at alle er inne og sjekker meldinger, oppslag og epost på 
nettet. Men - lærerne har pedagogisk frihet, så hvis jeg prøver å pålegge bruk av 
IKT i undervisningen er jeg redd jeg får stor lærerflukt. Den pedagogiske friheten 
tør jeg ikke prøve å innskrenke ved å bruke pålegg - her kan man kun 
tilrettelegge.” 

 
Enkelte andre lærere har et annet syn på dette, noe som framkommer i dette sitatet; 
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”Det som forundrer meg er at mange lærere faktisk ikke benytter seg av dette 
gode tilbudet skoleeier bruker ganske mye tid og ressuser på å holde oppe. Og 
hvorfor stilles det ikke strengere krav fra arbeidsgiver og skole om at LMS-ens 
skal brukes i undervisningsarbeidet(......) Ettergivenheten her forundrer meg når 
føringene ovenfra ellers er så sterke (også på områder der det kanskje ikke 



trenges føringer overhodet). Og hvordan få digitale basisferdigheter til å funke i 
skolen uten at lærerne i det minste lærer seg en LMS?”  

 

Utfordring for skoleledelsen. 
 
Ledelse av selve endringsprosessen er analytisk forskjellig fra både ledelse av operative 
prosesser og lederskap. I skolen er man nødt til å skape en visjon som lærerne kan 
identifisere seg med og som er attraktiv og man må sette igang med å realisere løsninger 
framfor å planlegge hva man skal gjøre.  
 
I skolen vil overordnet strategisk visjon i forhold til innføring av IKT i undervisningen 
være å gi rammene for en kultur som fremmer dette i form av innovasjon og 
delingskultur, samtidig som man må gjøre nødvendige ressurser tilgjengelige. En lærer 
ga meg denne kommentaren i forhold til hva slags visjon lærerne kunne identifisere seg 
med: 
 

”NYTTEN av endringene må synliggjøres. Innføringen av digitale verktøy må ikke 
være teknologi-drevet - men kunne gi praktisk nytte på disse to feltene: - 
Arbeidsbesparende verktøy i planlegging/gjennomføring av undervisning - Bedre 
læringsutbytte ved hjelp av mer motiverte elever ( nye verktøy, variert 
undervisning, bedre tilgang på læringsresurser osv)” 

 
En av hovedutfordringene at skolene blir pålagt reformer av en instans utenfor, og at det 
derfor er vanskelig å skape delaktighet lokalt. En ting er at lærerne har hatt mange 
reformer - det å bli en digital lærer er bare en ny, en annen ting er at man kanskje ikke i 
like stor grad har klart å formidle hvorfor man nå skal gjøre ting på en ny måte. Enkelte 
lærere er svært engasjerte og har lyst til å prøve seg i det digitale landskapet, men det 
er liten hjelp i dersom dette ikke blir forankret fra ledelsen. Det kan også være problemer 
knyttet mot det å ha en overordnet visjon som en del av den strategiske ledelsen uten å 
få overført denne visjonen til den operative ledelsen. Dersom den overordnede visjonen 
er uklar skaper det usikkerhet om hvilke mål som skal oppnås. 
 

”Gjennom strategiplanen må målet komme tydelig frem, slik at alle vet hvor 
skolen skal. Det er også viktig å involvere de ansatte når en skal finne frem til 
veien en skal gå, handlingsplanen. Før skolen kan lage en handlingsplan, så må de 
vurdere nåsituasjonen. Hvor er kollegiet vi skal arbeide med? Og en annen viktig 
faktor er krav og støtte. Dersom en setter krav til bruk av digitale verktøy, så må 
en gi støtte.” 

 
Det kan virke som om det på mange skoler er en forveksling mellom mål og middel, 
utbygging av infrastruktur og innkjøp av pc og programvare er kun midler for å nå målet 
om økt bruk av IKT i undervisningen. Det må også være et samsvar mellom 
beslutningstaker og beslutningstakers myndighet og verdier. Ansvaret i grunnskolen er 
tildels delegert og fragmentert og da kan det være vanskelig å å få dette samsvaret. Det 
er kommunene som skoleeiere som har det overordnede ansvaret. Med delegering av 
ansvar til den enkelte skole kan resultatet bli at mål satt av skoleeier kan være vanskelig 
å følge opp fordi skoleledelsen ikke har beslutningsmyndighet (i form av at man har fått 
fastsatte rammer som ikke gir rom for å gjennomføre endringer og oppfylle krav). 
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“Vi blir pålagt oppgaver uten å få de ressursene som er nødvendig til å foreta 
endringer - skal man få opplæring må midlene omprioriteres og dette går utover 
elever i form av f.eks mindre renhold eller vedlikehold. På den andre siden vil slike 
omdisponeringer av midlene vi har fått resultere i sterke reaksjoner fra f.eks 
foreldre - og det blir en drakamp om hva som skal prioriteres. Vi (lærerne) blir 
påtvunget oppgaver man ikke behersker (her: IKT-bruk i undervisningen). 



Rektorene har fått nye arbeidsoppgaver (ikkepedagogisk virksomhet) som de i 
utgangspunktet ikke har kompetanse på; f.eks regnskap og personalledelse, det vi 
har lært under utdanningen (lærerutdanningen) er klasseromsledelse - og dette 
blir noe helt annet.” 

 
ITU sin rapport “Hvordan lykkes med utvikling av digital kompetanse i videregående 
skole?” peker også på følgende problemstilling: 
 

”Et gjennomgående mønster er at svært mange skoleledere umiddelbart 
assosierer og relaterer digital kompetanse til lærernes digitale kompetanse og 
langt mindre til sin egen lederrolle og egen kompetanse. De fleste flytter altså lett 
fokus bort fra egne lederfunksjoner.” 

  
Når skoleledere ikke har fokus på at det er et lederansvar å lede endringsprosesser kan 
dette være grunnen til at oppfølging og implementering når det gjelder praktisk og 
pedagogisk bruk av IKT blir mer eller mindre tilfeldig, i tillegg kommer problemstillingen 
rundt lærernes pedagogiske frihet. I dag er det i mange kommuner lagt vekt på 
videreopplæring av rektorer spesielt pga de ikke-pedagogiske oppgavene som stillingene 
har blitt pålagt gjennom delegering av ansvar fra skoleeier til skoleledelse.  
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