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§ 31
Remissvar, motion om utredning av 1 till 1 (UN 2020.001)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden beslutar att:
- anta föreslaget remissvar angående motionen.

- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Digitalisering inom skolväsendet är en viktig fråga. Den skapar många möjligheter och 
förbereder eleverna för framtiden och det samhälle vi lever i. Lärare, skolledning och 
huvudman ett gemensamt ansvar för att följa lagstiftning samt de strategier, riktlinjer och 
styrdokument som finns kring digitalisering, både nationellt och lokalt i Vallentuna kommun.

Skolan behöver ha strukturer för tillgång till och användande av digitala verktyg i 
undervisningen och ansvara för att säkra och utveckla kompetens hos lärare för att möta 
kraven i digitaliseringsuppdraget. Både nationella styrdokument och digitalisering av 
nationella proven ställer krav på en hög tillgång till digitala verktyg för hela årskurser eller 
gymnasiekurser samtidigt. Elever och lärare ska också ha en vana att jobba med de digitala 
verktygen som används vid proven vilket kräver regelbunden användning av digitala verktyg i 
undervisningen.

Det finns behov av mer forskning om digitala verktygens påverkan och effekt på elevers 
lärande och användandet av digitala verktyg behöver en längre få mer tid innan det kan 
förväntas att se tydliga resultat av digitaliseringen. Det är inte de digitala verktygen i sig som 
skapar effekt på lärande och digitala arbetssätt och verktyg i undervisningen behöver ingå i 
skolans systematiska kvalitetsarbete för att utveckla arbetssätten med verktygen i 
undervisningen på ett sätt som gynnar lärande. Lärares kompetens kring digitala verktyg 
behöver säkras och utvecklas så att det finns en trygghet i att använda digitala verktyg för att 
skapa en varierad undervisning.

Sammanfattningsvis visar barn- och ungdomsförvaltningens utredning att:

- digitala verktyg kan vara ett sätt att jämna ut och skapa lika möjligheter för elever med olika 
förutsättningar

- styrdokument för skolväsendet sätter krav på skolan att utveckla elevernas digitala 
kompetens. De lagar, strategier, riktlinjer och styrdokument som finns skapar förutsättningar 
för att Vallentuna kommuns skolverksamheter kan bedriva en adekvat digital undervisning 
som innefattar:
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- stöd i vilka möjligheter som finns för att utforma undervisningen (exempelvis 1:1-skola)

- hur undervisningen (även 1:1-skola) kan möta den enskilda elevens behov

- arbete med digitala verktyg i undervisningen och att säkerställa och utveckla lärares digitala 
kompetens behöver vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete

Yrkanden
Ylva Mozis yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-18, Remissvar, motion om utredning av 1 till 1
 Remissvar, motion om utredning av 1-1
 Borttagen på grund av personuppgifter.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2020-08-18

DNR UN 2020.001 
LINDA HALLÉN SID 1/2
AVD.CHEF VERKSAMHETSUTVECKLING
  
LINDA.HALLEN@VALLENTUNA.SE  UTBILDNINGSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Remissvar, motion om utredning av 1 
till 1

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
- anta föreslaget remissvar angående motionen.

- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet i korthet
Digitalisering inom skolväsendet är en viktig fråga. Den skapar många möjligheter 
och förbereder eleverna för framtiden och det samhälle vi lever i. Lärare, skolledning 
och huvudman ett gemensamt ansvar för att följa lagstiftning samt de strategier, 
riktlinjer och styrdokument som finns kring digitalisering, både nationellt och lokalt i 
Vallentuna kommun. 

Skolan behöver ha strukturer för tillgång till och användande av digitala verktyg i 
undervisningen och ansvara för att säkra och utveckla kompetens hos lärare för att 
möta kraven i digitaliseringsuppdraget. Både nationella styrdokument och 
digitalisering av nationella proven ställer krav på en hög tillgång till digitala verktyg 
för hela årskurser eller gymnasiekurser samtidigt. Elever och lärare ska också ha en 
vana att jobba med de digitala verktygen som används vid proven vilket kräver 
regelbunden användning av digitala verktyg i undervisningen. 

Det finns behov av mer forskning om digitala verktygens påverkan och effekt på 
elevers lärande och användandet av digitala verktyg behöver en längre få mer tid 
innan det kan förväntas att se tydliga resultat av digitaliseringen. Det är inte de 
digitala verktygen i sig som skapar effekt på lärande och digitala arbetssätt och 
verktyg i undervisningen behöver ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete för att 
utveckla arbetssätten med verktygen i undervisningen på ett sätt som gynnar lärande. 
Lärares kompetens kring digitala verktyg behöver säkras och utvecklas så att det finns 
en trygghet i att använda digitala verktyg för att skapa en varierad undervisning.

Sammanfattningsvis visar barn- och ungdomsförvaltningens utredning att:

- digitala verktyg kan vara ett sätt att jämna ut och skapa lika möjligheter för elever 
med olika förutsättningar

- styrdokument för skolväsendet sätter krav på skolan att utveckla elevernas digitala 
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kompetens. De lagar, strategier, riktlinjer och styrdokument som finns skapar 
förutsättningar för att Vallentuna kommuns skolverksamheter kan bedriva en adekvat 
digital undervisning som innefattar:

               - stöd i vilka möjligheter som finns för att utforma undervisningen         
(exempelvis 1:1-skola) 

               - hur undervisningen (även 1:1-skola) kan möta den enskilda elevens behov

- arbete med digitala verktyg i undervisningen och att säkerställa och utveckla lärares 
digitala kompetens behöver vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, remissvar motion Miljöpartiet om utredning av 1 till 1 är en 

bra lösning
2. Motion (MP) om utredning av 1 till 1 är en bra lösning
3. Remissvar motion Miljöpartiet om utredning av 1 till 1 är en bra lösning

Susanna Falk Linda Hallén
Utbildningschef Avd.chef Verksamhetsutveckling

______________________

Ska expedieras till
Akten, kommunstyrelsen
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Remissvar på motion om utredning om 
1-1 är en bra lösning
Remissvaret avser motion KS 2019.400.

Bakgrund
Enligt skollagen (2010:800) syftar utbildningen inom skolväsendet till att elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden och ska främja alla elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära.

Begreppet likvärdig skola innebär att elever ska ha lika tillgång till utbildning av god 
kvalitet oavsett var man bor eller vilken social bakgrund man har.1 När det gäller 
användning av it (digitala verktyg m.m.) kan det vara ett sätt att jämna ut och skapa lika 
möjligheter för elever med olika förutsättningar.2 

Utbildningen i förskola och skola ska organiseras och utvecklas så att den svarar mot de 
nationella målen. Skolan har i läroplanerna ett uppdrag att bidra till att eleverna utvecklar 
sin digitala kompetens vad gäller elevernas förståelse för hur digitaliseringen påverkar 
individen och samhällets utveckling samt att eleverna ges möjlighet att utveckla sin 
förmåga att använda digital teknik.3

Digitala verktyg är med andra ord viktiga för hur undervisningen genomförs, för elevernas 
kunskapsutveckling samt för lärare i arbetet med att följa upp och bedöma elevernas 
kunskaper.

Digitalisering av nationella prov
Skolverket tar på uppdrag av regeringen fram digitala nationella prov i grundskola och 
gymnasieskola. Från vårterminen 2023 kommer de nationella ämnesproven att 
obligatoriskt börja genomföras digitalt i Skolverkets webbaserade provtjänst och våren 
2024 ska alla nationella prov genomföras digitalt. Från 2018 har nationella proven i 
grundskola, gymnasieskola och på vuxenutbildningen i svenska, svenska som andraspråk 
och engelska genomförts med hjälp av digitala verktyg som ett första steg i 
digitaliseringen.4

Digitaliseringen av de nationella proven ställer krav på huvudmannens och skolornas 
organisatoriska och digitala beredskap. Alla skolor behöver ha en digital infrastruktur med 
nödvändig teknik och det nya sättet att genomföra proven förutsätter digital kompetens 
hos lärare och elever. Skolorna kan komma att behöva införskaffa nya eller uppgradera 

1 1 kap. 8 § skollagen 
2 Rapport från riksdagen 2015/16: RFR18: Digitaliseringen i skolan - dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och 
resultat i utbildningen, s. 9f
3 Läroplan för grundskola samt för förskoleklass och fritidshemmet 2011, Läroplan för grundsärskola 2011, 
Läroplan för gymnasieskolan 2011, Läroplan för vuxenutbildningen 2012
4 Skolverket https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-
nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven
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sina befintliga datorer och surfplattor så att de kan hantera webbläsare som stödjer 
modern webstandard och skolan behöver säkerställa att digitala verktyg finns i tillräckligt 
stor utsträckning för att alla elever i en årskurs eller gymnasiekurs ska kunna genomföra 
provet samtidigt. Eleverna ska vara vana vid det digitala verktyg som proven genomförs på 
vilket kräver att de regelbundet arbetar med digitala verktygen i skolan.5 

Utgångspunkter för digitalt lärande i Vallentuna kommun
Nedan beskrivs i korthet några av de utgångspunkter kommunen har att förhålla sig till när 
det gäller digitalt lärande inom skolväsendet i Vallentuna kommun.

Strategier och styrdokument
I regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendets lyfts att det är angeläget 
att alla barn och elever ges samma möjligheter att utveckla sin digitala kompentens. Den 
nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet innehåller tre fokusområden som vart 
och ett inbegriper olika delmål som sammantaget bedöms leda till att det övergripande 
målet för strategin uppnås till 2022.6

Strategins övergripande mål:

 ”… att skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för 
att uppnå en hög digital kompentens hos barn och elever och för att främja likvärdigheten.”7 

Strategins tre fokusområden: 

1. Digital kompetens för alla i skolväsendet – här behandlas förutsättningar till adekvat 
digital kompetens, förmåga att leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna samt 
kompetens hos personal att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i 
utbildningen.

2. Likvärdig tillgång och användning – här behandlas bland annat tillgång till digitala verktyg 
utifrån barn och elevers behov och förutsättningar, ändamålsenlig infrastruktur och 
lärresurser samt support.

3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter – här behandlas bland annat 
digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande samt uppföljning av 
digitaliseringsarbetet i skolväsendet.

I september 2015 fick Skolverket i uppdrag (dnr U2015/04666/S) att föreslå nationella IT-
strategier för skolväsendet. I uppdraget ingick att föreslå målsättningar och nödvändiga 
insatser för att säkerställa:8

5 Skolverket https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-
nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven
6 Sveriges Kommuner och Landsting, 2019: #skolDigiplan NATIONELL HANDLINGSPLAN FÖR DIGITALISERING AV 
SKOLVÄSENDET s. 15
7Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-19, s. 3
8 SOU 2016:85: Digitaliseringens effekter på individ och samhälle – fyra temarapporter, s. 545

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven
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 en likvärdig tillgång till it inom skolväsendet, 
 en stärkt digital kompetens hos elever och lärare och 
 en it-strategisk kompetens hos skolledare samt 
 att digitaliseringens möjligheter tas till vara för skolutveckling och för utveckling av 

undervisningen.

I juni 2016 redovisade Skolverket ett regeringsuppdrag om att föreslå nationella IT-
strategier för skolväsendet i syfte att tydliggöra skolväsendets uppdrag att stärka elevernas 
digitala kompetens. I redovisningen av uppdraget lämnade Skolverket förslag till föränd-
ringar i läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål. Regeringen har därefter 
beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vux-
enutbildningen. 9

Skolverket lyfter bland annat att digitalisering handlar om att öka kvaliteten i 
undervisningen och att digital teknik har skapat nya förutsättningar för arbete och 
samarbete. Samtidigt är det en utmaning för skolan utnyttja de nya förutsättningarna på 
ett effektivt sätt, exempelvis måste arbetssätt, digitala lärresurser och elevuppgifter 
förändras på ett systematiskt sätt över tid.10 

I Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11, reviderad 
2018) och Läroplan för gymnasieskolan (GY 11) framgår bland annat följande om skolans 
uppdrag:

”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, 
ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och 
använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin 
förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av 
olika alternativ.”11

”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen 
och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 
digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 
till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 
Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”12 

9 Sveriges Kommuner och Landsting, 2019: #skolDigiplan NATIONELL HANDLINGSPLAN FÖR DIGITALISERING AV 
SKOLVÄSENDET s. 13
10 https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-digitaliseringen-i-
skola-och-forskola
11 LGR 11 s. 7, GY 11 s.3
12 LGR 11 s. 8, GY 11 s.3

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-digitaliseringen-i-skola-och-forskola
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-digitaliseringen-i-skola-och-forskola
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Förra året (2019) fastställde kommunfullmäktige i Vallentuna kommun en 
digitaliseringsstrategi. Syftet med strategin är att vara ett stöd till kommunens nämnder 
och verksamheter och att ge vägledning i att nå kommunens mål med hjälp av 
digitalisering.13

I strategin framgår också bland annat att ”digitala verktyg ska ses som en helt naturlig del 
i det pedagogiska arbetet” och att kommunen ska ”skapa en enklare vardag för 
invånare”.14 

Forskning
Sveriges kommuner och Landsting lyfter i sin handlingsplan att det finns en efterfrågan 
hos huvudmän om att ha tillgång till en samlad databas för pågående och avslutad 
skolforskning, både nationell och internationell, samt regelbundna och formaliserade 
mötesplatser mellan akademi och huvudmän.15

Exempel på forskning som efterfrågas:

 vilka digitala verktyg och undervisningsmetoder som gynnar lärande inom olika skolämnen, 
 hur digitaliseringen påverkar barnens, elevernas samt personalens arbetsmiljö och 

välmående samt 
 hur förskollärares, lärares samt rektorers och förskolechefers digitala kompetens 

identifieras och utvecklas. 

Pågående initiativ inom detta område är Skolverkets forskningsöversikter, Skolforsknings-
institutets systematiska översikter, lärosätens forskningskommunikation, kommersiella 
forskningssammanställningar, exempelvis Skolporten.

13 Digitaliseringsstrategi för Vallentuna kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2019-01-14 § 11, s. 3
14 Ibid. s. 4
15 Sveriges Kommuner och Landsting, 2019: #skolDigiplan NATIONELL HANDLINGSPLAN FÖR DIGITALISERING AV 
SKOLVÄSENDET s. 27

FAKTA Adekvat digital kompetens

Digital kompetens definieras enligt Digitaliseringskommissionen (2015). Enligt Skolverkets 

konkretisering innebär det för individen att: 

 kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen,

 kunna använda och förstå digitala verktyg och medier,

 ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik,

 kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital 

teknik.

Tillägget adekvat tydliggör att den digitala kompetensen förändras över tid, i takt med samhällets behov 

och utvecklingen av såväl användande som verktyg 

Källa: Skolverket
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Ett flertal nationella forskarskolor med fokus på skolväsendets digitalisering har initierats 
bland annat genom särskilda utlysningar från Vetenskapsrådet. 

Exempel på forskarskolor för lärare med särskilt fokus på digitalisering:

 Forskarskolan Fundig vid Karlstads Universitet samt 
 forskarskolan GRADE vid Göteborgs Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Högskolan 

Väst, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet

Exempel på pågående initiativ där lärosäten och kommuner samverkar:

 Ifous, Forum för digitalisering vid Mittuniversitetet, 
 Framtidens Digitala Lärande i Skolan vid Högskolan i Halmstad, 
 Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna och 
 Mälardalens kompetenscentrum för lärande. 

Det finns forskningsmetodologiska begränsningar som gör det svårt att säkert avgöra 
effekten av just digitala verktyg jämfört med andra faktorer som påverkar prestationer 
(exempelvis social bakgrund, studievana hemma och kön). Dessutom bedöms flera 
kunskaper och förmågor som utvecklas genom digitala verktyg sakna tydliga, objektivt 
mätbara, kvantitativa mått. Ett införande av digitala verktyg med tillhörande genomtänkt 
pedagogik kräver minst tre år, enligt vissa ända upp till tio år, innan resultat kan förväntas. 
Eftersom det är först under senare år som mer omfattande satsningar har gjorts kan 
rimligtvis effekterna på studieprestationer avläsas först efter några år.16

Satsning på 1:1 (en elev, en dator)
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), menar att det 
är oklart vilka effekter 1:1 faktiskt har på elevers studieresultat. I en rapport från 2019 
undersöker IFAU vilka effekter 1:1-satsningar har på svenska högstadieelevers 
studieprestationer, mer specifikt effekter på elevernas resultat på nationella prov i svenska, 
engelska och matematik i årskurs 9 samt på övergången till gymnasiet. Undersökningen 
omfattar även om effekterna varierar mellan olika elevgrupper samt om det spelar någon 
roll om skolorna använder sig av datorer eller surfplattor.17 Det finns omfattande 
vetenskaplig litteratur och en allmän debatt om för- och nackdelar med 1:1-satsningar och 
rapporten redogör endast översiktligt för tidigare forskning.18

Många skolor satsar idag på 1:1, vilket i många fall handlar om att informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT) ska genomsyra undervisningen. Satsningarna på IKT i 
svenska skolor ligger i linje med statens ambitioner och syftar till att stärka elevers 
förmåga att använda digital teknik samt till att förbättra lärandet generellt och bidra till 
utveckling av färdigheter som kan bli viktiga på framtidens arbetsmarknad.19

16 Rapport från riksdagen 2015/16: RFR18: Digitaliseringen i skolan - dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och 
resultat i utbildningen, s. 6 
17 IFAU (2019): Hur påverkas studieprestationer i skolan av en dator per elev?, s. 4
18 Ibid. s. 5
19 Ibid. s. 3
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I rapporten konstateras att det behövs fler studier, bland annat analyser av långsiktiga 
effekter och hur andra elever än högstadieelever påverkas. Av metodiska skäl fokuserar 
IFAU:s analys den första tiden efter att 1:1 introducerats på en skola. Det kan innebära att 
effekterna kan förändras över tid, i takt med att skolorna förstår hur de kan använda 
tekniken på ett bra sätt. IFAU sammanfattar rapporten med att avsaknaden av positiva 
effekter inte nödvändigtvis ska tolkas som en tydlig signal till skolorna att de inte bör satsa 
på 1:1. Studien visar dock att 1:1 inte är en framgångsrik strategi för att stärka 
högstadieelevers kunskapsresultat generellt samt att det finns en risk för ökad ojämlikhet i 
skolutfall utifrån socioekonomisk bakgrund.20 Skillnaderna i resultat på det nationella 
provet i matematik mellan elever med hög- och lågutbildade föräldrar ser ut att i viss mån 
öka till följd av 1:1, detsamma gäller övergången till ett studieförberedande program på 
gymnasiet.21

Dock är ökat engagemang och intresse för skolarbetet hos eleverna positiva effekter av 
användningen av digitala verktyg. Flera studier har visat att användningen av digitala 
verktyg, exempelvis läsplattor och bärbara datorer, ökar motivationen hos eleverna och att 
eleverna får ett ökat engagemang och intresse för studierna. Det finns dock endast ett fåtal 
undersökningar där mätbara positiva effekter har kunnat bevisas. Digitala verktyg i sig ger 
dock ingen förändring, utan det är först när de används med en genomtänkt pedagogik 
som man får positiva resultat. Det visar en litteraturstudie av forskningsrön om 
digitalisering i skolan som utbildningsutskottet låtit göra.22

IFAU förtydligar i sin rapport att studien inte jämför 1:1 och ingen datoranvändning alls 
samt att studiens resultat inte kan visa att datorer i skolan generellt inte ger några positiva 
effekter på elevernas kunskapsresultat. Den ökade användningen av IKT i undervisning 
stärker exempelvis elevernas färdigheter i att använda digital teknik.23

Projektet Unos Uno är ett stort svenskt forskningsprojekt kring en 1:1. I projektet deltog ett 
tjugotal skolor i elva kommuner (exempelvis Botkyrka, Nacka, Sollentuna och Täby), 
Sveriges kommuner och landsting samt en friskolekoncern (Pysslingen). Projektet samlade 
in data under perioden 2011-2013 och under våren 2014 slutrapporterades 
forskningsprojektet.24 Unos Uno visar bland annat att användande av digitala verktyg ger 
eleverna ett ökat självförtroende.25

Den kanske viktigaste orsaken till att man i utvärderingarna i olika studier inte kunnat 
uttala sig om en eventuell påverkan på elevernas resultat är att utvärderingarna utförts 
under för kort tidsperiod och att det finns för få skolor som har byggt upp en etablerad 

20 Ibid. s. 21
21 Ibid. s. 20
22 https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2016/maj/26/digitaliseringen-i-skolan--vad-sager-
forskningen/
23 Ibid. s. 20
24 Läs mer om projektet här: http://pedagogblogg.stockholm.se/digitala-
resurser/2015/07/22/unosuno/. 
25 Slutrapporten finns publicerad i boken Att förändra skolan med teknik: Bortom en dator per elev av Åke 
Grönlund, Örebro universitet (2014).

https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2016/maj/26/digitaliseringen-i-skolan--vad-sager-forskningen/
https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2016/maj/26/digitaliseringen-i-skolan--vad-sager-forskningen/
http://pedagogblogg.stockholm.se/digitala-resurser/2015/07/22/unosuno/
http://pedagogblogg.stockholm.se/digitala-resurser/2015/07/22/unosuno/
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praktik där en dator per elev är en integrerad del. Fortsatta studier behövs för att avgöra 
långsiktiga resultat och effekter på lärare, elever, undervisning och skola.26

Förutom styrdokument, forskning och nationella riktlinjer och strategier, finns lokala 
beprövade erfarenheter som sprids i det kollegiala lärandet. Digitala verktyg är 
tillsammans med lärarresurser, läromedel och kompensatoriska hjälpmedel viktiga 
komponenter i att skapa en enklare vardag för kommunens elever. Digitala verktyg skapar 
också möjligheter att delta i undervisning och i sociala sammanhang för de elever som av 
olika skäl inte kan vara på plats i skolans lokaler. Detta har blivit särskilt tydligt under 
pandemin.

Det är viktigt att förtydliga att det inte finns något självändamål med att sträva mot en 1:1-
skola och hänvisa till likvärdig tillgång till enheter. Det måste också finnas ett systematiskt 
kvalitetsarbete även kring digitaliseringen, en genomtänkt plan för användningen, 
uppföljning av resultat samt återkommande satsningar på kompetensutveckling för 
lärarna. Relativt nya moment i läroplanerna som programmering, källkritik, säkerhet på 
nätet med mera, ställer stora krav på vad lärarutbildningarna ger för förkunskaper till 
lärarna, men också på skolhuvudmännens planering av lärarnas kompetensutveckling. 

Tillgängligt lärande
Digitala verktyg som stöd i undervisningen kan vara helt avgörande för att vissa elever i 
skolan ska klara kunskapsmålen. Tekniken kan ge ytterligare en dimension i lärandet som 
varken skolans personal eller vårdnadshavarna kan ge eleven. De digitala möjligheterna 
stärker självkänslan och möjligheten att på egen hand ta sig vidare till högre studier och 
arbetsliv. 

I värderingsverktyget för tillgänglig utbildning (2015, reviderad 2018) beskriver 
Specialpedagogiska myndigheten digitala verktygens roll i arbetet med att skapa 
tillgängligt lärande:

Verksamhetens förhållningssätt till olikhet, rätt till delaktighet och till en likvärdig 
utbildning är också viktiga faktorer för att öka digitaliseringen i verksamheten. 
Användningen av it är också en betydelsefull del i ett tillgängligt lärande, vilket ska rusta 
alla barn och elever inför framtidens utmaningar. Digitala verktyg kan vara en 
förutsättning för barn och elever att kunna ta del av och kunna vara delaktiga i 
aktiviteter och i skolarbetet. Genom att förskolan och skolan erbjuder olika digitala 
verktyg i lärandet görs undervisningen och den pedagogiska situationen tillgänglig för 
alla barn och elever, oavsett funktionsförmåga. 27

Verksamheten har genom sina styrdokument ett ansvar för att se till att varje barn och 
elev kan utvecklas så långt som möjligt mot målen för utbildningen. För barn och elever 
som har behov av anpassningar kan tillgängligheten i lärverktyget vara avgörande för 

26 Rapport från riksdagen 2015/16:RFR18: Digitaliseringen i skolan - dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och 
resultat i utbildningen, s. 6
27 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 2015: Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning förskola, 
skola, fritidshem – handledning. s.68



SID 8/9

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00

BUF@VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA.SE

hur de kan tillgodogöra sig kunskap. Vilka lärverktyg som ger bästa möjliga stöd för 
varje inlärningssituation behöver bedömas utifrån barnets eller elevens behov. Elever ska 
ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning i dagens 
digitaliserade samhälle. Kurs- och ämnesplanerna förutsätter tillgång till internet och 
ämnesundervisningen ska bidra till elevernas digitala kompetens. För barn och elever 
där en funktionsnedsättning utgör hinder i lärandet kan digitala verktyg skapa möjlighet 
till större självständighet, ett utvecklat lärande och till att barn och elever i högre grad 
når målen för utbildningen.28

Genom att erbjuda en variation av verktyg, metoder och resurser i förskolan och skolan ges 
också förutsättningar för barns och elevers meningsskapande och lärande. Analoga 
resurser ger vissa förutsättningar och digitala andra, de kompletterar varandra på olika 
sätt. Att använda digitala verktyg i lärandet ger stora möjligheter till variation och 
individualisering och delaktighet och skapar goda förutsättningar för måluppfyllelse. 

Sammanfattning
Digitalisering inom skolväsendet är en viktig fråga. Den skapar många möjligheter och 
förbereder eleverna för framtiden och det samhälle vi lever i. Lärare, skolledning och 
huvudman ett gemensamt ansvar för att följa lagstiftning samt de strategier, riktlinjer och 
styrdokument som finns kring digitalisering, både nationellt och lokalt i Vallentuna 
kommun. 

Skolan behöver ha strukturer för tillgång till och användande av digitala verktyg i 
undervisningen och ansvara för att säkra och utveckla kompetens hos lärare för att möta 
kraven i digitaliseringsuppdraget. Både nationella styrdokument och digitalisering av 
nationella proven ställer krav på en hög tillgång till digitala verktyg för hela årskurser eller 
gymnasiekurser samtidigt. Elever och lärare ska också ha en vana att jobba med de digitala 
verktygen som används vid proven vilket kräver regelbunden användning av digitala 
verktyg i undervisningen. 

Det finns behov av mer forskning om digitala verktygens påverkan och effekt på elevers 
lärande och användandet av digitala verktyg behöver en längre få mer tid innan det kan 
förväntas att se tydliga resultat av digitaliseringen. Det är inte de digitala verktygen i sig 
som skapar effekt på lärande och digitala arbetssätt och verktyg i undervisningen behöver 
ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete för att utveckla arbetssätten med verktygen i 
undervisningen på ett sätt som gynnar lärande. Lärares kompetens kring digitala verktyg 
behöver säkras och utvecklas så att det finns en trygghet i att använda digitala verktyg för 
att skapa en varierad undervisning.

Sammanfattningsvis visar barn- och ungdomsförvaltningens utredning att; 

 digitala verktyg kan vara ett sätt att jämna ut och skapa lika möjligheter för elever 
med olika förutsättningar

28 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 2015: Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning förskola, 
skola, fritidshem – handledning. s.68
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 styrdokument för skolväsendet sätter krav på skolan att utveckla elevernas digitala 
kompetens. De lagar, strategier, riktlinjer och styrdokument som finns skapar 
förutsättningar för att Vallentuna kommuns skolverksamheter kan bedriva en 
adekvat digital undervisning som innefattar:

o stöd i vilka möjligheter som finns för att utforma undervisningen 
(exempelvis 1:1-skola) 

o hur undervisningen (även 1:1-skola) kan möta den enskilda elevens behov

 arbete med digitala verktyg i undervisningen och att säkerställa och utveckla 
lärares digitala kompetens behöver vara en del av skolans systematiska 
kvalitetsarbete
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Motion om utredning om 1 till 1 är en bra lösning

I dag har omkring 75 procent av eleverna på högstadieskolor en egen dator eller läsplatta, enligt
Skolverket. En förhoppning är att satsningen ska leda till ökad likvärdighet. Men en ny studie
från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitik visar att varken skolresultaten eller
j ämlikheten forbättras.

I undersökningen, som är den första stora svenska studien som fångar hur "en elev, en

dator"-satsningar påverkar elevers skolresultat, har forskarna tittat på resultat från
högstadieskolor i26 kommuner över hela landet. Total undersöktes 50 000 elevers resultat på

de nationella proven i engelska, matematik och svenska samt övergång till gymnasiet. Forskarna

kom fram till att elever med en egen surfplatta presterar sämre i svenska än elever utan dator
eller surfplatta. Det är viktigt att påtala att datorer och surfplattor används på alla skolor idag

och att studien inte är mellan L till 1 och ingen datoranvändning alls. Datore4 surfplattor och

andra digitala verktyg har en plats i skolan, speciellt vad gäller elever med särskilda behov.

Efter samtal med flera av kommunens rektorer och lärare visar det sig att sättet att använda

digitala hjälpmedel skiljer sig åt mellan skolor och klasser, mycket kommer an på lärarens

intresse och kunskaper i att arbeta med digitala verktyg,

Frågan är om vi ska ha 1 till 1 till alla elever i Vallentuna då detta är en otroligt dyr satsning och

inte står i läroplanen att det är ett krav. Det står däremot att, "att utbildningen ska alltid vila på

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet nar det gtiller såväl innehåIl som arbetss¿iút " Vilken
vetenskaplig grund har vi att läsplattor gagnar undervisningen?

Ktilla: https://www.ifau.se/sv/Press/Meddelanden /inea-forbattrade-stu dieresultat-med-en-dator-per-elev/

Miliöpartiet i Vallentuna föreslår därför:

-Att Vallentuna Kommun utreder hur vi ska använda datorer & läsplattor i undervisningen.

-Att Vallentuna Kommun utifrån resultaten i utredningen tar ställning till om 1 till 1 skola

verkligen är en bra lösning för att kunna möta elevernas behov.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna

î,\i
Nicklas erg Bergenholtz


