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I boken Att leda i förändring 

(Gleerups 2016) beskriver du 

förändringsarbetet i Falkenbergs 

kommun vid införandet av en 

dator till varje elev. Varför valde du 

att skriva en bok? 

- Jag var helt uppfylld av allt

vi hade gjort. Dels tänkte jag att 

boken kan vara av intresse för 

andra, dels var skrivandet ett 

sätt för mig att bearbeta mina 

erfarenheter. Jag blandar teori 

och praktik när jag beskriver hur 

vi startade, vilka motgångar vi 

stötte på och vilka framgångar 

som arbetet resulterade i. 

Du var förvaltningschef under 

projektets gång, med start 2007. 

Skolan måste ha förändrats 

mycket under dessa nio år. 

- Ja, i dag är det ju självklart

att använda datorer i undervis

ningen. Frågorna är också helt 

annorlunda nu. Min roll var att 

stå upp för vårt arbete, förklara 

vad som hände i skolan och hur 

det hängde ihop med uppdraget. 

Vem vänder sig boken till? 

- Både ledare och lärare.

Lärare är ju också ledare. 

Räcker det att ge eleverna 

varsin dator? 

- Nej, och det försöker jag

beskriva i boken. Det blir ingen 

pedagogisk utveckling av det. 

Frågan är hur datorerna, som ju 

bara är ett verktyg i undervis

ningen, ska användas så att de 

gör mest nytta. Vi har fått jobba 

med det på olika nivåer. Det är 

olika lätt och svårt i olika ämnen. 

Påverkades förändringsproces

sen av att den hand lade om just 

digitalisering? 

- Ja, tekniken gör att kommu

nikationen går allt snabbare. Det 

skapar möjligheter som inte har 

funnits tidigare. Jag var dessut

om tvungen att visa att jag själv 

använder tekniken för att sända 

ut rätt signaler. 

Ni hade forskare kopplade till 

er satsning. Vad kom de fram till? 

- Kontentan är att lärarna

behöver få kompetensutveck

ling och att rektorn måste ha ett 

tydligt ledarskap. Alla nivåer 

måste samarbeta och vara aktiva 

i sina roller. 

Hur har förändringen gynnat 

eleverna? 

- Vi såg tidigt att de största 

vinnarna var de som hade det 

svårast och lättast för sig, efter

som de upplevde en sti-

mulans. Resultatmässigt 

har vi jämfört oss med 

oss själva och det har 

stadigt gått uppåt.• 

Av Mari Edman 
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