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Inledning 
 

"Att ge alla barn och unga en bra start och en gedigen utbildning är den 
viktigaste framtidsinvesteringen ett samhälle kan göra"1 

 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen fattade 2014-10-29 (KS handling 37/2014 §176) beslut om 
genomförande av en förstudie benämnd “Strategi för ytterligare IT-satsningar i 
förskola, förskoleklass och grundskola”. Beslutet fastställdes i 
Kommunfullmäktige 2014-11-29. Uppdraget ska återrapporteras i 
kommunfullmäktige i september 2015.  
 

Bakgrund 
Katrineholms kommun har de senaste åren halkat efter när det gäller tillgången 
på tidsenliga verktyg2 i våra förskolor och skolor. Situationen i våra grundskolor 
är bekymmersam och har så varit under många år. Ett resultatmål i 
Kommunplanen 2015-2018 är att: “Den digitala delaktigheten ska öka i alla 
åldrar”3. För ökad delaktighet krävs god tillgång till digitala verktyg. Beslutet 
som fattades 2003 om en dator på sju elever i grundskolan gäller än idag. Det 
har emellertid under åren genomförts enskilda satsningar för barn/elever och 
personal. 
 

• Vårterminen 2010 infördes 1-14 på Lindengymnasiet.  
• Höstterminen 2011 infördes 1-1 på övriga gymnasieskolor. 
• Vårterminen 2012 fick alla lärare i årskurs 1-9 en egen bärbar dator5. 
• Höstterminen 2013 fick årskurs 9 medel för att öka måluppfyllelsen. 

Dessa lades till viss del på iPads/datorer. 
• Vårterminen 2013 fick alla förskoleavdelningar en iPad. 
• Höstterminen 2014 fick alla förskoleklasser en iPad. 

Gymnasieskolornas satsning på ett digitalt verktyg per varje lärare och elev (1-
1) samt grundskolans satsning på en dator per lärare är de två övergripande 
satsningar som har genomförts. På elevnivå har det förekommit ytterst få och 
spridda insatser vilka har genererat i en viss förtätning av tidsenliga verktyg 
lokalt i vissa klasser och på vissa skolor. 
 
Rapporten Svenskarna och internet 2014 från .SE (Stiftelsen för 
internetinfrastruktur) vittnar om att användningen av tidsenliga verktyg och 
internet ökar för varje år och sjunker allt lägre ner i åldrarna. Rapporten visar att 
                                                 
1 Kommunplan 2015-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-01-19, § 72, sidan 14 
2 Med tidsenligt verktyg avser vi verktyg som ligger i tiden och som vi kan använda för att kommunicera. 
Till dagens tidsenliga verktyg skulle vi exempelvis räkna: datorer, lärplattor, smartphones och interaktiva 
skärmar. 
3 Kommunplan 2015-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-01-19, § 72, sidan 15 
4 Med 1-1 menas att alla elever och lärare får tillgång till ett eget digitalt verktyg. 
5 Alla lärare som hade en anställning på minst 50 % fick en dator. 
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hälften av tvååringarna (57 %) idag har börjat använda internet, medan en 
fjärdedel (26 %) av dessa använder internet dagligen. Redan bland treåringarna 
är tre av fyra internetanvändare och vid sju år är andelen 90 %. Den största 
förändringen de senaste åren har varit att barnens användning av internet har 
blivit mycket mer frekvent. Rapporten visar också att surfplattor har fått stort 
genomslag. Omkring 30 % i alla åldrar från två år och uppåt använde dagligen 
surfplattan. 78 % av alla elever 12-15 år använder internet för skolarbete och 82 
% för att kontrollera fakta. Redan för flera år sedan använde sig de flesta elever i 
den åldern åtminstone någon gång av internet för ett skolarbete. Den 
regelbundna dagliga tillgången var dock begränsad och med ökad tillgång har 
den dagliga användningen av internet för skolarbetet ökat6. Trenden är tydlig, 
för varje år har de barn, som börjar förskolan en högre digital kompetens.  
 
Skolan har idag enligt lag en skyldighet att erbjuda varje elev, oavsett behov, en 
likvärdig utbildning. I Kommunplanen 2015-2018 framgår att “Barn och elever 
med särskilda behov ska få stöd, genom bra hjälp av kompetent personal och 
genom att anpassa lärsituationen till olika barns skilda behov och 
förutsättningar”7. Kommunen har idag flera elever som har ett behov av att 
kompenseras för exempelvis läs- och skrivsvårigheter. Elevhälsan har i februari 
2015 cirka 600 aktiva ärenden och av dessa har cirka 500 elever ett behov av 
digitalt verktyg för att klara sin skolvardag. 
 
Avsaknaden av tidsenliga verktyg gör att Katrineholms skolor inte lever upp till 
läroplanernas krav inom det digitala området. I grundskolans läroplan framgår 
det bland annat att det är skolans ansvar att varje elev efter genomgången 
grundskola ”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande”8.  
 
Varje år genomförs en undersökning om elevernas syn på skolan och 
undervisningen. Delar av denna undersökning redovisas i Kommunens kvalitet i 
korthet (KKiK)9. Frågorna handlar bland annat om trygghet och delaktighet i år 
5 och 8. I år 5 är det värt att notera att nästan hälften (42 %) inte anser att 
”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer” och i år 8 är 
resultatet hela 59 %. Det är inte osannolikt att de låga resultaten på frågan i 
Katrineholm, kan ha ett samband med den bristande tillgången på digitala 
verktyg vilket omöjliggör tidsenliga undervisningsupplägg. 
 
1-1 kartan som initierats av Datorn i utbildning10 visar att allt fler skolor och 
kommuner i landet är på väg att anta utmaningen från en förändrad värld med 
digitalisering och globalisering. Närliggande kommuner har de senaste åren 
genomfört stora satsningar på att öka tätheten av tidsenliga verktyg i sina 

                                                 
6 Svenskarna och internet 2014, http://www.soi2014.se/ 
7 Kommunplan 2015-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-01-19, § 72, sidan 14 
8 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, sidan 14 
9 http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/grundskola/elevundersokning.4694.html  
10 
https://www.google.com/maps/d/viewer?oe=UTF8&ie=UTF8&msa=0&sourc&hl=sv&mid=zJrlbH_juaeo.
kAHJ75NCnZrw  

http://www.soi2014.se/
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/grundskola/elevundersokning.4694.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?oe=UTF8&ie=UTF8&msa=0&sourc&hl=sv&mid=zJrlbH_juaeo.kAHJ75NCnZrw
https://www.google.com/maps/d/viewer?oe=UTF8&ie=UTF8&msa=0&sourc&hl=sv&mid=zJrlbH_juaeo.kAHJ75NCnZrw
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förskolor och skolor. Mot bakgrund av den snabba utveckling som sker, riskerar 
barn och elever i Katrineholms skolor att halka efter i digitalt lärande. Därför är 
behovet av en utökning i förskolan och en övergripande satsning på 1-1 i 
grundskolan nödvändig.  
 
Inför budget 2015 skrev bildningsförvaltningen fram ett behov av ekonomiska 
medel för att öka tätheten av tidsenliga verktyg i förskola och grundskola. 
Kommunstyrelsen gav bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda situationen i 
förvaltningen.  
 

Syfte 
Syftet med förstudien är att lyfta fram argument för varför Katrineholms 
förskolor och grundskolor behöver genomföra en övergripande satsning på 
tidsenliga verktyg, samt presentera en kostnadsberäkning för satsningen. 
 

Frågeställningar 
Avsikten är att besvara följande frågor: 
 

• Varför behöver barnen förskolan få en förtätning av iPads? 
• Varför behöver personalen i förskolan ett eget tidsenligt verktyg? 
• Varför behöver eleverna i F-9 ett eget tidsenligt verktyg? 

 

Avgränsning 
Avgränsningen har varit förskola och grundskola eftersom gymnasieskolorna 
redan har 1-1.  
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Erfarenheter kring 1-1 
Det finns en del forskning och erfarenheter kring 1-1. Nedan presenteras några 
forskningsresultat. 
  

Botkyrka kommun11 
Botkyrka har satsat på 1-1 för alla elever i årskurs 7-9 en egen dator. Några av 
de resultat som den tredje och sista utvärderingsrapporten visar är att att:  
 

• arbetsron har påverkats positivt, det har blivit tystare i klassrummet. 
• de elever som tidigare störde i klassrummet inte längre gör det lika 

mycket eftersom de är sysselsatta.  
• det har blivit lättare för eleverna att hålla ordning på sitt 

undervisningsmaterial eftersom de har allt samlat på ett och samma 
ställe. 

• eleverna upplever sig vara mer motiverade.  
• eleverna i högre grad kan arbeta utifrån sina egna förutsättningar. 
• den digitala tekniken underlättar lärandet.  
• undervisningen har blivit mer elevaktiv. 
• undervisningen har blivit mer varierad. 
• eleverna får redovisa sina kunskaper på flera sätt. 
• kommunikationen mellan lärare och elever har underlättats.  
• lärarna har lättare att följa och ge respons på elevarbeten. 
• eleverna upplever att de får mer frekvent respons på sina elevarbeten. 

 

Stockholms stad12 
Stockholms stad satsade under 2013 på iPads i 13 skolor från förskoleklass till 
gymnasieskola. Fördelningen har varierat från någon eller några per klass till 
skolor där det finns 1-1. Resultaten från webbenkäten visar att: 
 

• nio av tio lärare anser att det har blivit lättare att motivera eleverna. 
• åtta av tio anser att det är lättare att låta eleverna välja mellan olika 

arbetssätt, ta egna initiativ och låta eleverna samarbeta. 
• många lärare menar att dokumentationen av elevernas lärande har blivit 

mycket rikare och mer mångfacetterad sedan man börjat arbeta med 
iPads. De allra flesta lärare menar att de nu har ett rikare material för att 
bedöma sina elever. 

Rapporten slår fast att en iPad kan ersätta en dator i de flesta situationer och kan 
komplettera datorn i många sammanhang. I vissa fall överträffar iPaden datorn, när 
det gäller batteritid, vikt och inloggningshastighet men även att den kombinerar 
möjligheten att surfa, ta foton, spela in ljud och rörlig bild. 
 

                                                 
11 http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/IKT-satsning/utvardering  
12 Utvärdering av iPadsatsning i Stockholms stad, juni 2013 

http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/IKT-satsning/utvardering
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Gislaveds kommun13 
Gislaveds kommun har sedan hösten 2012 implementerat iPads i årskurs F-9 för 
att under hösten 2013 uppnå 1-1 på samtliga skolor i kommunen. En utvärdering 
av lärplattor i undervisningen visar att eleverna upplever sig mer motiverade i 
skolarbetet och att de lär sig bättre med hjälp av lärplattan. Resultaten visar 
också att eleverna arbetar mer med sina skoluppgifter sen de fått lärplattor. 
 

Unos uno14 
Unos unos årsrapport från 2013, där ett tjugotal skolor i elva kommuner och en 
friskolekoncern har deltagit, visar positiva effekter. Några exempel på positiva 
effekter som framkommit i rapporten är att: 
 

• elevers viktiga förmågor har betydligt förbättrats i att söka information, 
skriva och presentera resultat av sitt arbete. 

• elever visar mätbara förbättringar i läsförmåga och ökad skrivförmåga. 
• elever ökar sitt självförtroende genom mer lättlästa och faktagrundade 

rapporter. 
• lärarnas förmågor utvecklas när pedagogerna utnyttjar teknikens 

möjligheter. 
• kontakten mellan lärare och elever ökar och blir av högre kvalitet. 
• majoriteten av eleverna och lärarna är nöjda och upplever positiva 

resultat. 
 

Skotsk studie15 
Fem forskare från University of Hull har publicerat en utvärdering av iPads i 
skotska skolor där de allra flesta eleverna hade tillgång till en egen iPad som de 
vanligen fick ta med hem efter skolan. Forskarna konstaterar bland annat att:  
 

• det personliga ägandet av enheten var en avgörande framgångsfaktor 
som ökade motivationen och intresset för skolarbetet. Det gjorde 
eleverna mer självständiga och fick dem att ta större ansvar för sitt eget 
lärande.  

• lärarna menade att tillgången till tekniken och till nätet ökade deras 
möjligheter att variera arbetsformerna i klassrummet och uppmuntrade 
dem själva till att hitta nya och alternativa sätt att arbeta. 

• lärarnas syn på sig själva och sin roll förändrades. De noterade att 
samarbetet ökat både mellan eleverna och mellan lärarna, de upptäckte 
att eleverna hjälpte varandra mer, fler elever kunde uttrycka sin 
kreativitet, vara med och bedöma andra elevers arbete och i 
gruppdiskussioner. Klasslärarna menade att verktyget stöder alla elever 
oavsett på vilken nivå de befinner sig. Med iPads kunde lärarna ge mer 

                                                 
13 Hylén Jan, Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor 
14 http://www.nacka.se/web/barnomsorg_utb/Nyheter/Sidor/Itiskolanlyftereleverochlarare.aspx  
15 Informationen om studien är hämtat från: Utvärdering av Ipad - satsning i Stockholms stad Juni 2013 

http://www.nacka.se/web/barnomsorg_utb/Nyheter/Sidor/Itiskolanlyftereleverochlarare.aspx
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avancerade och större hemuppgifter till eleverna och ge eleverna bättre 
återkoppling på deras lärande. 

• även föräldrarna tycks ha blivit mer engagerade när eleverna fick ta med 
sin iPad hem. Av de föräldrar som besvarade föräldraenkäten var en 
överväldigande majoritet positiva till försöket med iPads. De tyckte 
försöket varit värdefullt för deras barn och gett barnen en mer positiv 
attityd till skolan. De menade att det var enklare att få barnen att göra 
sina hemuppgifter och att få dem att berätta om vad som händer under 
skoldagen. 

 

APPKNapp 
Susanne Kjällander, filosofie doktor vid Stockholms universitet, har bedrivit 
projektet APPKNapp tillsammans med Botkyrka kommun. Projektet pågick 
under ett år i fyra av Tumbas kommunala förskolor. Syftet med projektet var att 
implementera digitala pekplattor16 i förskolans vardagliga verksamhet för att 
stimulera barns lärande genom lek och ett förstärkt samspel mellan 
förskolebarnen. Projektet visar att pekplattorna har bidragit till att påverka och 
utveckla verksamheten i förskolorna. Bland annat framkommer att pekplattan: 
 

• underlättar samarbete, barnen bjuder in varandra och turtagning sker 
spontant.  

• används för att utforska där barnen blir medforskare. 
• blir en deltagare i lek och aktiviteter både inne och ute, exempelvis 

genom att den används som kassaapparat när barnen leker affär.  
• erbjuder mening och lockar till lek och olika typer av estetiska uttryck.17  
• fungerar som kompletterande verktyg, exempelvis om barnen använder 

en app som handlar om att rulla en boll genom en labyrint så är det 
troligt att de försöker hitta ett gammalt träningspel med samma syfte för 
att sedan använda spelen bredvid varandra. 

• ökar kreativiteten och lärandet samt utvecklar kommunikations- och 
samarbetsförmågan även bland de minsta förskolebarnen när de 
använder den som en del av den dagliga verksamheten.  

• vidgar förskolebarnens möjligheter att agera utifrån sina förutsättningar i 
den digitala lärmiljön då de kan använda iPaden långt innan de kan tala, 
läsa och skriva.18  

 
 

  

                                                 
16 Pekplattor har i projektet varit iPads. 
17 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/relationer-
larande/surfplattan-blir-deltagare-i-leken-1.205047  
18 http://appknapp.se/?p=1905  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/relationer-larande/surfplattan-blir-deltagare-i-leken-1.205047
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/relationer-larande/surfplattan-blir-deltagare-i-leken-1.205047
http://appknapp.se/?p=1905
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Satsningar 
Bildningsförvaltningen har under de senaste åren gjort enskilda satsningar i 
verksamheten för att höja tillgången på tidsenliga verktyg och därmed den 
digitala kompetensen bland pedagoger, barn och elever. 
  

Genomförda satsningar 
 
Gymnasieskolan 
2010 sjösattes en 1-1 satsning på Lindengymnasiet som 2011 inbegrep samtliga 
gymnasieskolor19. Satsningen innebar att alla elever och alla lärare fick en 
personlig dator.  
 
Innan satsningen på 1-1 (2008) implementerade gymnasieskolan en lärplattform 
för elever och personal. Lärplattformen kom att spela en viktig roll när skolorna 
gick över till 1-1 då den blev navet, en gemensam mötesplats, där elever och 
lärare kunde kommunicera med varandra. Statistiken visar att användningen av 
lärplattformen tog fart först efter att 1-1 infördes. Idag loggar personal och 
elever med daglig närvaro in varje dag i lärplattformen som de kommer åt på 
skolan, hemma20 eller på annan plats där det finns internetuppkoppling.  
 
Lärplattformen har inte ersatt det lärande som sker i klassrummet, utan bidrar till 
ett effektivt stöd i det arbetet. De pedagogiska vinsterna ligger i att skolarbetet 
blir effektivare, då 1-1 har blivit tidsbesparande för pedagogerna eftersom 
mycket av resursena kan sparas i lärplattformen. Dessutom finns det en hel del 
digitala resurser på nätet och interaktiva läromedel som kan utnyttjas effektivt 
när alla har tillgång till en egen dator. 
 
När det gäller eleverna i behov av särskilt stöd, så upplever rektorerna på 
gymnasiet att dessa elever särskilt har gynnats av 1-1. Tidigare hade dessa 
elever haft flera olika verktyg som stöd, vilket skiljde ut dem från den övriga 
gruppen och gjorde eleverna ovilliga att använda hjälpmedlen. Idag har alla 
elever samma verktyg, men som inrymmer såväl elevens alla tidigare 
hjälpmedel som applikationer. Tack vare att alla elever har tillgång till en egen 
dator med samma applikationer, kan dessa nyttjas av alla elever.  
 

  

                                                 
19 Gymnasieskolan har Macdatorer som hyrs på 36 månader. Efter första året går garantin ut och 
därefter  lagar personal på skolan datorerna när de går sönder. Efter 36 månaderna får eleverna möjlighet 
att köpa ut sina datorer. Lärardatorerna behålls i 3,5 år och efter denna tid får lärarna möjlighet att köpa ut 
sina datorer för personligt bruk. De datorer som ingen vill köpa, köper skolan loss och använder som 
reservdelslager 
20 För de elever som inte har tillgång till internetuppkoppling hemma tillhandahåller skolan mobilt 
bredband. 
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Förskolan 
Vårterminen 2013 fick alla förskolor en iPad per avdelning. Utdelningen 
kombinerades med ett obligatoriskt grundutbildningstillfälle i hur iPaden 
fungerade följt av ett tillfälle i pedagogisk dokumentation. Vid varje tillfälle 
deltog cirka 80 pedagoger, då båda tillfällena var obligatoriska för en pedagog 
per avdelning. Under vårterminen 2014 erbjöds ytterligare utbildningar, men då 
för samtlig personal i förskolan. Totalt erbjöds 21 utbildningstillfällen inom fem 
olika teman - språkutveckling, matematikutveckling, pedagogisk 
dokumentation, QR-koder21 och film. Totalt deltog 119 pedagoger i 
utbildningsinsatsen.  
 
Satsningen på iPads i förskolan har löpande utvärderats. Resultaten från den 
senaste utvärderingen som gjordes 201422 visar att pedagogerna upplever att 
lärplattan på något sätt har bidragit till att: 
 

• stödja barnens lärande (93 %). 
• stödja barnets utveckling i förskolan (93 %). 
• bli ett stöd i den pedagogiska dokumentationen (97 %). 
• öka barnens digitala kompetens (90 %). 
• väcka nyfikenheten hos barnen (99 %).  
• utveckla barnens språkliga förmåga (87 %). 
• utveckla barnens kommunikativa förmåga (89 %). 
• utveckla barnens samarbetsförmåga (90 %).  
• bli ett hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten (98 %).  

Utvärderingen visar också att ett av de största hindren som pedagogerna 
upplever för att fortsätta utveckla pedagogiken med hjälp av iPaden, är 
tillgången till endast en per avdelning. 
 
Förskoleklass 
Under höstterminen 2014 gjordes ytterligare en satsning på iPads. För att ta vid 
den satsning som påbörjats i förskolan och för att de barn som introducerats till 
iPaden i förskolan skulle få möjlighet att fortsätta använda den, gjordes en 
satsning i förskoleklasserna. Under hösten har de pedagoger som jobbar i 
förskoleklassen fått 15 timmar obligatorisk utbildning i hur de pedagogiskt kan 
använda iPaden. Utbildningskonceptet var i stort sett detsamma som för 
förskolan och upplagt utifrån fem olika teman - grundutbildning, digital 
dokumentation, språk och matematik, kreativa appar samt film och rörlig bild.  
 

  

                                                 
21 QR står för Quick Respons och är en typ av streckkod som kan läsas av med en QR-läsare på telefonen 
eller surfplattan. QR-koden kan leder till en sida på internet som kan innehålla exempelvis en bild, film 
eller ljudinspelning. 
22 Totalt svarade 189 pedagoger på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 69 %. 
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Utvärderingen som gjordes i februari 201523 visar att pedagoger i förskoleklass, 
trots den korta tid som lärplattan varit tillgänglig i förskoleklass, ändå upplever 
att den på något sätt har bidragit till att:  
 

• stödja elevens utveckling (100 %). 
• stödja elevens lärande (100 %). 
• bli ett komplement till andra pedagogiska verktyg (100 %). 
• bli ett portabelt arbetsverktyg (100 %). 
• bli ett stöd i den digitala dokumentationen (100 %). 
• öka elevens digitala kompetens (95 %). 
• väcka nyfikenheten hos eleven (100 %).  
• utveckla elevens språk (100 %). 
• utveckla elevens kommunikation (100 %).  
• utveckla elevens förmåga att samarbeta (100 %). 

De pedagoger som har deltagit i utbildningsinsatsen kommer under vårterminen 
att få del av en utökning av iPads till en på fyra elever.  
 
Årskurs 7-9 
Inför 2014 anslog kommunstyrelsen tre miljoner för att höja resultaten i årskurs 
9 där skolledarna fick i uppdrag att bedöma vilka insatser, som skulle kunna 
leda till bättre meritvärde. Skolledarna framhåller att tillskottet på iPads inte har 
fått något riktigt genomslag i förändrade arbetssätt på grund av småskaligheten i 
satsningen. De konstaterar att för att få till stånd ett förändrat arbetssätt krävs att 
eleverna får tillgång till ett eget arbetsverktyg.  
 
Satsningen har gett vissa möjligheter att hålla lektioner där varje elev i en klass 
får tillgång till en egen iPad. Den del i lärplattformen som kallas Mål och 
Framsteg utnyttjas idag endast i begränsad utsträckning och de moderna 
bedömningsformer som utvecklats; formativ bedömning, självbedömning och 
kamratbedömning skulle kunna förverkligas i undervisningen om eleverna fick 
tillgång till ett eget verktyg. Om eleverna fick tillgång till ett eget verktyg anser 
skolledarna att kommunikationsmöjligheterna väsentligt skulle förbättras. Idag 
försöker eleverna, så gott de kan, komma åt resurserna i lärplattformen med sina 
mobiltelefoner.  
 
2014 fick eleverna i årskurs 9 ett förbättrat meritvärde. Det är däremot svårt att 
leda i bevis att det var just satsningen på iPads som bidrog till att eleverna 
uppnådde ett bättre resultat. Istället framhåller skolledarna att det mest påtagliga 
resultatet står att finna i ökad arbetsglädje som förbättrades av satsningen. En 
annan positiv påverkansfaktor enligt skolledarna har varit att elever i behov av 
stöd har haft en stor nytta av iPads. 
 

                                                 
23 Totalt svarade 24 pedagoger på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 96 %. 
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Lärplattform (Lärknuten) 
2007 implementerade Utbildningsförvaltningen en lärplattform på hela 
gymnasieskolan. Efter sammanslagningen av Utbildningsförvaltningen och 
Barn- och ungdomsförvaltningen fattades beslut om att även införa samma 
lärplattform i förskolan och grundskolan. Under de senaste tre åren har 
personalen i förskolan och grundskolan erbjudits utbildning i hur de kan 
använda lärplattformen för att stödja och utveckla lärandet samt underlätta och 
modernisera kommunikationen mellan barn/elev, skola, pedagog och hem.  
 
Statistiken visar att användandet i förskolan och grundskolan inte riktigt har 
kommit igång. Lärplattformen är idag inte en naturliga plattform för eleverna i 
grundskolan och det som hindrar en ökad användning är elevernas brist på 
tillgång på verktyg för att kunna tillägna sig innehållet. Lärarna har under flera 
år erbjudits utbildning och ser vinsterna i den digitala plattformen, men 
satsningarna får inte genomslag i klassrummen.  
 

Pågående satsningar 
 
Årskurs 1-3 
Under vårterminen 2015 kommer den iPadsatsning som påbörjats i förskolan 
och förskoleklassen att att byggas på till årskurs 1-3. Alla lärare i dessa 
årskurser kommer under en heldag att få obligatorisk iPadutbildning. Tillfället 
syftar till att inspirera lärarna i hur iPaden kan användas som ett pedagogiskt 
komplement i undervisningen och hur den exempelvis kan användas för att 
utveckla elevernas språk- och matematikmedvetenhet. Satsningen kommer 
precis som för förskoleklasserna att generera i en iPad på fyra elever. Under 
höstterminen 2015 kommer det obligatoriska utbildningstillfället att följas upp 
med frivilliga workshops där lärarna får tillfälle att fördjupa sig inom i stort sett 
samma temaområden som förskolan och förskoleklassen har fått möjlighet till. 
Till dessa tillfällen kommer även personalen i fritidshemmen att bjudas in.   
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Kostnader 
En satsning på 1-1 skulle innebära att en stor del av den föråldrade utrustning 
som idag finns tillgänglig för eleverna på skolorna skulle ersättas med 
tidsenliga verktyg. En förtätning i förskolan samt en utökning till 1-1 i 
grundskolan F-9 skulle innebära en ökad driftsram på 8 493 788 kronor samt en 
investeringskostnad på 8 613 457. Vid en satsning på 1-1 väljer flertalet 
kommuner24 och företag leasing som ekonomisk modell. Med leasing finns en 
förnyelsecykel som garanterar att förskolorna och skolorna alltid har tillgång 
till tidsenliga verktyg. Marknaden för digitala verktyg ändras fort, nyare och i 
många fall utvecklad teknik gör att friköpt utrustning relativt snabbt riskerar att 
bli föråldrad.  
 

Förskola 
 
Personal 
Vi föreslår att personalen i förskolan utrustas med ett eget digitalt verktyg i form 
av iPads. Skälen för detta är att personalen under flera år har arbetat med iPads 
som pedagogiskt verktyg och uttrycker att det är portabelt och smidigt i arbetet 
både med barnen och dokumentation av verksamheten. Kostnaden uppgår till 
180 kronor per månad och personal. Beräknat på 360 anställda25 innebär det en 
månadskostnad på 64 800 kronor och en årskostnad på 777 600 kronor. I 
kostnaden ingår kostnad för iPad, MDM26 samt en engångskostnad på 395 
kronor för installation som vi slagit ut per månad i tre år.  
 
 

Antal personal Kostnad hyra 
iPad/månad 

Total kostnad 
hyra/månad 

Total 
kostnad/år 

iPad 360 129 46 440 557 280 
MDM 360 40 14 400 172 800 
Installation 360 11 3 960 47 520 
Summa 360 180 64 800 777 600 

Tabell 1: Kostnad för personal i förskolan att få ett eget arbetsverktyg (iPad). 
  

Vid en satsning på ett eget verktyg för personalen i förskolan tillkommer en 
engångskostnad i form av appar samt fodral med tangentbord på 435 960 
kronor. 
 

  

                                                 
24 Exempel på några kommuner som valt leasing som modell är: Vingåkers kommun, Trelleborgs kommun 
och Falkenbergs kommun 
25 Antalet anställda baserar sig på det antal som vi hade i våra kommunala förskolor i februari 2015. 
26 MDM står för Mobile Device Management och är ett verktyg för att hantera bland annat iPads, konton 
och appar. 
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Barn 
Vi förelår en utökning av digitala verktyg för barnen i förskolan med en fortsatt 
satsning på iPads. Skälen för detta är att barnen redan sedan flera år har arbetat 
med iPads som ett kompletterande pedagogiskt verktyg med applikationer som 
stödjer lärandet och utvecklingen i förskolan. En utökning till en iPad på fyra 
barn skulle, beräknat på 400 barn27, innebära en månadskostnad på 74 800 
kronor eller en årskostnad på 897 600 kronor. I kostnaden ingår iPads, MDM, e-
postadresser28 samt en engångskostnad på 395 kronor för installation som vi har 
slagit ut per månad i tre år.  

 
 

Antal Kostnad hyra 
iPad/månad 

Total kostnad 
hyra/månad 

Total 
kostnad/år 

iPad 400 129 51 600 619 200 
MDM 400 40 16 000 192 000 
Installation 400 11 4 400 52 800 
E-post konto för AppleID 400 7 2 800 33 600 
Summa 400 187 74 800 897 600 

Tabell 2: Kostnad för utökning av iPads för barnen i förskolan.  
 
Vid en utökning av iPads för barnen i förskolan tillkommer en engångskostnad 
på 450 800 kronor för appar, hörlurar och fodral. 
 

Grundskola 
Vi föreslår att personalen i F-6 ska ha fortsatt tillgång till en egen bärbar dator29. 
Kostnaden för en egen bärbar dator uppgår till 593 kronor per månad och 
personal. Beräknat på 529 anställda30 innebär det en total månadskostnad på 313 
697 kronor och en total årskostnad på 3 764 364 kronor. I kostnaden ingår 
datorer, service och support.  
 

 

Antal personal Kostnad/månad Total 
kostnad/månad 

Total 
kostnad/år 

Bärbar dator 529 298 157 642 1 891 704 
Service 3 år 529 36 19 044 228 528 
Support - Lärare 529 259 137 011 1 644 132 
Summa 529 593 313 697 3 764 364 

Tabell 3: Kostnad för datorer till personalen i F-6. 
  

  

                                                 
27 Antalet barn baserar sig på det antal (1600) som vi hade i våra kommunala förskolor i februari 2015. 
28 Varje iPad måste ha ett unikt AppleID konto som baseras på en unik e-postadress. AppleID kontot 
behövs för att kunna hämta appar i Appstore. iPads som delas av flera personer (förskolebarn eller 
pedagoger) kommer att få en e-postadress via kommunens e-postsystem.  
29 Vid ett utbyte av personalens datorer från de “röda datorerna” till ett nytt arbetsverktyg. Modellen som 
har räknats på är en Fujitsu, bärbar dator LB S935. 
30 Antalet anställd baserar sig på det antal som vi hade i F-6 i februari 2015. 
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Personal F-6 
Vid en satsning på iPads för eleverna i F-6 kommer personalen också att behöva 
tillgång till iPads. Den extra kostnad som dubbla verktyg innebär blir ändå mer 
kostnadseffektivt mot om eleverna skulle få en egen bärbar dator istället för en 
iPad som verktyg31. Kostnaden uppgår till 180 kronor per månad och personal. 
Beräknat på 529 anställda32 innebär det en total månadskostnad på 95 220 
kronor och en total årskostnad på 1 142 640 kronor. I kostnaden ingår iPads, 
MDM samt en engångskostnad på 395 kronor för installation som vi slagit ut per 
månad i tre år. 
 

 Antal personal Kostnad/månad Total 
kostnad/månad 

Total 
kostnad/år 

iPad  529 129 68 241 818 892 
MDM 529 40 21 160 253 920 
Installation 529 11 5 819 69 828 
Summa 529 180 95 220 1 142 640 

Tabell 4: Kostnad för iPads till personalen i F-6. 
 
Vid en utökning av iPads för personalen i F-6 tillkommer en engångskostnad på 
640 619 kronor för appar och fodral. 
 
Elever F-6 
Vi föreslår att eleverna i F-6 ska ha tillgång till ett eget verktyg i form av en 
lärplatta. Skälen för detta är att lärplattan fungerar på samma sätt som en 
smartphone som många barn idag är väl förtrogna med. Ett annat skäl är att 
lärplattan är enklare än datorn att komma igång med samt väger mindre, vilket 
är viktigt att ta hänsyn till för de yngre eleverna. Ytterligare ett skäl är 
kostnaden, som är ungefär hälften av en dator. Valet av iPads har gjorts utifrån 
att utbudet av pedagogiska applikationer är större för iPads än för lärplattor av 
annat slag. Dessutom är iPaden den mest frekvent använda lärplattan i 
skolsverige33 vilket innebär ett större nationellt stöd.  
 
Kostnaden för en iPad per elev uppgår till 180 kronor. Beräknat på 2 183 
elever34 innebär det en total månadskostnad på 392 940 kronor och en total 
årskostnad på 4 715 280 kronor. I kostnaden ingår iPads, MDM samt en 
engångskostnad på 395 kronor för installation som vi slagit ut per månad i tre år.  
 
 
 
 

                                                 
31 Dubbla verktyg för personalen (bärbar dator + iPad) samt iPads i stället för dator till eleverna i F-6 
innebär en årlig skillnad i kostnad på 4 205 710 kronor. 
32 Antalet anställda baserar sig på det antal som vi hade i F-6 skolor i februari 2015. 
33 
https://www.google.com/maps/d/viewer?oe=UTF8&ie=UTF8&msa=0&sourc&hl=sv&mid=zJrlbH_juaeo.
kAHJ75NCnZrw  
34 Antalet elever baserar sig på det elevantal som vi hade i våra kommunala skolor i februari 2015. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?oe=UTF8&ie=UTF8&msa=0&sourc&hl=sv&mid=zJrlbH_juaeo.kAHJ75NCnZrw
https://www.google.com/maps/d/viewer?oe=UTF8&ie=UTF8&msa=0&sourc&hl=sv&mid=zJrlbH_juaeo.kAHJ75NCnZrw
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 Antal elever i 

årskurs F-6 
Kostnad hyra 
iPad/månad 

Total kostnad 
hyra/månad 

Total 
kostnad/år 

iPad 2 183 129 281 607 3 379 284 
MDM 2 183 40 87 320 1 047 840 
E-postkonto för 
AppleID35 

2 183 0 0 0 

Installation 2 183 11 24 013 288 156 
Summa 2 183 180 392 940 4 715 280 

Tabell 5: Kostnad för 1-1 iPads för eleverna i F-6.  
 
Med en satsning på 1-1 i grundskolan följer en engångskostnad för tillbehör, 
appar, hörlurar och fodral, på 2 763 678 kronor. Därefter följer en årlig kostnad 
för tillbehör på cirka 506 400 kronor för de elever som börjar årskurs 1. 
 
Personal 7-9 
Vi föreslår att personalen i 7-9 ska ha fortsatt tillgång till bärbara datorer och har 
valt att räkna på en Macbook. Skälen för detta är att överbrygga 
stadieövergången från årskurs 9 till gymnasieskolan. Kostnaden för en egen 
bärbar dator uppgår till 548 kronor per månad och personal. Beräknat på 188 
anställda36 innebär det en total månadskostnad på 103 024 kronor och en total 
årskostnad på 1 236 288 kronor. I kostnaden ingår datorer och support37.  
 

 Antal personal Kostnad/månad Total 
kostnad/månad 

Total 
kostnad/år 

Macbook Pro 188 289 54 332 651 984 
Support (lärare) 188 259 48 692 584 304 
Summa 188 548 103 024 1 236 288 

Tabell 6: Kostnad för 1-1 Macdator för personalen i 7-9. 
  

Elever 7-9 
Vi föreslår att eleverna i 7-9 ska ha tillgång till ett eget digitalt verktyg i form av 
en Macdator. Skälen för detta är att de ska få möjlighet att under tre års tid få 
arbeta med macdatorn som verktyg för att enkelt komma igång på gymnasiet. 
Kostnaden per elev uppgår till 448 kronor. Beräknat på 856 elever38 innebär det 
en total månadskostnad på 383 488 kronor och en total årskostnad på 4 601 856 
kronor. I kostnaden ingår datorer och support. 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Eleverna kommer att få e-postadresser via Google eller Office365 som båda är gratis för elever. 
36 Antalet anställda baserar sig på det antal som vi hade i våra kommunala 7-9 skolor i februari 2015. 
37 Supportkostnad är beräknad på den information vi har idag. Vår leverantör av IT support har inte tidigare 
hanterat Macdatorer så därför kan vi endast göra en kvalificerad gissning vad kostnaden kan bli. 
38 Antalet elever baserar sig på det elevantal som vi hade i våra kommunala 7-9 skolor i februari 2015. 
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Antal elever i 
årskurs 7-9 

Kostnad hyra 
Macbook 

Total kostnad 
hyra/månad 

Total 
kostnad/år 

Macbook Pro 856 289 247 384 2 968 608 
Support 856 159 136 104 1 633 248 
Summa 856 448 383 488 4 601 856 

Tabell 7: Kostnad för 1-1 Macdator för eleverna i årskurs 7-9. 
  

Utbildning 
Utbildning är en framgångsfaktor vid införande av digitala verktyg. Därför 
förslår vi att både elever och personal får utbildning i de nya digitala verktygen. 
 

 

Utbildning Antal Timmar Pris/timme Kostnad 
Förskolan (personal) Temautbildning 360 576 1 000  576 000 
F-6 (personal) Temautbildning 529 848 1 000  848 000 
7-9 (elever) Grundutbildning 856 72 1 000  72 000 
7-9 (personal) Grundutbildning 188 12 1 000  12 000 
7-9 (personal) Pedagogisk inspiration 188 56 2 500 140 000 
7-9 (personal) Workshops 188 80 1 000 80 000 
Summa 

    

1 728 000 
Tabell 8: Utbildningkostnad vid utökning i förskolan och 1-1 i F-9. 

 

Övriga investeringar 
I samband med en satsning på 1-1 behöver eluttag och möjlighet till laddning av 
verktygen i klassrummen ses över. En exakt kostnad är svår att få fram och får 
därför ses som en uppskattning. Beräknat på att varje klass har ett klassrum och 
att varje klassrum behöver förses med möjlighet för 30 elever att ladda sina 
verktyg, behöver bildningsförvaltningen göra en investering på cirka 2 594 400 
kronor39.  
 
I och med en satsning på 1-1 behöver även IT-avdelningen ta ekonomiska 
kostnader beräknade till 800 000 kronor för infrastruktur och utbyggnad av det 
trådlösa nätverket. IT-avdelningen bedömer att förskolorna och skolorna 
behöver fördubbla antalet accesspunkter från 225 till 550 stycken. Om alla 
elever och lärare skulle vilja fortsätta att använda Office vid en 1-1 satsning, 
skulle det också innebära en ytterligare licenskostnad för IT-avdelningen på 707 
300 kronor.  

  

                                                 
39 Kostnaden är beräknad på att 141 klasser/klassrum behöver förses med totalt 1 128 nya eluttag á 2 300 
kronor. Kostnaden är enbart beräknad på de klasser som finns på skolorna idag och inte på övriga 
gemensamma utrymmen eller lektionssalar som skulle kunna vara i behov av att också förses med nya 
uttag. 
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Sammanställning driftskostnader 
Bildningsförvaltningen skulle behöva en ökad driftsram på 8 493 788 kronor för 
att kunna erbjuda en förtätning tidsenliga verktyg i förskolan samt satsa på ett 
verktyg per elev i grundskolorna.  
 
 Befintlig 

driftskostnad per år 
Ny driftskostnad 
per år 

Differens 

Förskolan (personal) 316 800 777 600 460 800 
Förskolan (barn) 691 020 897 600 206 580 
F-6 (elever) 4 202 640 4 715 280 512 640 
F-6 (personal) 1 776 000 1 142 640 3 131 004 

3 764 364 
7-9 (elever) 1 460 880 4 601 856 3 140 976 
7-9 (personal) 667 200 1 236 288 569 088 
Årskurs 140 - 506 400 506 400 
Summa 9 114 540 17 608 328 8 493 788 

Tabell 9: Sammanställning av befintlig och ny driftskostnad.  
 

Sammanställning investeringskostnader 
Bildningsförvaltningen skulle behöva ökade medel för en engångsinvestering på 
8 613 457 kronor för tillbehör till de digitala verktygen. 
 
 Kostnad 
Förskolan (personal) 435 960 
Förskolan (barn) 450 800 
F-6 (elever) 2 763 678 
F-6 (personal) 640 619 
7-9 (elever) - 
7-9 (personal) - 
Utbildning 1 728 000 
Eluttag på skolorna 2 594 400 
Summa 8 613 457 

Tabell 10: Investeringskostnad vid utökning i förskolan och 1-1 i F-9. 
 
 
En förtätning i förskolan samt en utökning till 1-1 i grundskolan F-9 skulle 
innebära en ökad driftsram på 8 493 788 kronor samt en 
investeringskostnad på 8 613 457 

  

                                                 
40 Kostnad för tillbehör till de elever som börjar årskurs 1 varje år. 
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Slutsats 
Bildningsförvaltningens bedömning är att Katrineholms skolor måste 
genomföra en övergripande satsning på tidsenliga verktyg där 1-1 är lösningen. 
Det är viktigt att en satsning på 1-1 genomförs på samtliga skolor samtidigt för 
att alla pedagoger ska få möjlighet till ett nytt digitalt arbetssätt. Det är också 
viktigt utifrån ett kommunperspektiv att ingen skola halkar efter så att vi får en 
likvärdig skola för alla elever.  
 

Varför behöver barnen en utökning av tidsenligt verktyg? 
Barnen som idag går på förskolan föds in i en digital värld där förskolan 
behöver ta hänsyn till och använda sig av de verktyg som barnen känner sig 
förtrogna med. Den påbörjade satsningen på iPads i förskolan visar att den har 
bidragit till att stödja barnets lärande och utveckling i förskolan. Ett av de största 
hindren för att fortsätta utveckla pedagogiken med hjälp av iPaden är i dagsläget 
antalet iPads per avdelning. Idag delar barn och pedagoger på den iPad som 
avdelningen har tillgång till. Detta medför att den antingen kan vara upptagen av 
barnen eller av pedagogerna. För att barnen ska ges möjlighet att stimuleras och 
träna sina förmågor med hjälp av iPads, krävs god tillgång. Barnens nyfikenhet 
på iPaden skulle kunna bidra till att pedagogerna kan använda den som ett 
komplement till annat pedagogiskt material för att få barnen intresserade av 
exempelvis språk- och matematikutveckling. På längre sikt kan iPaden bidra till 
att resultatmålet, att alla elever som går ut årskurs 1 kan läsa, uppnås.  
 

Varför behöver personalen i förskolan ett tidsenligt verktyg? 
Idag delar personalen i förskolan arbetsverktyg med varandra. I förskolans 
läroplan41 framgår bland annat att den enskilde förskolläraren ansvarar för “att 
varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, 
följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan 
tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med 
läroplanens mål och intentioner”. Personalen i förskola behöver därför tillgång 
till ett eget arbetsverktyg för att genomföra sitt läroplansuppdrag precis som 
grundskolans och gymnasieskolornas personal. 
 

Varför behöver eleverna i F-9 ett eget tidsenligt verktyg 
Varje stadieövergång gynnas av att det tidigare stadiet redan har jobbat 
pedagogiskt med ett digitalt verktyg. Därför är det viktigt att inte fortsätta göra 
enskilda insatser utan planerade övergripande kvalitativa satsningar som gynnar 
alla elever. I grunden handlar det om att ju högre språklig medvetenhet och 
matematisk medvetenhet barnen får med sig från förskolan, desto högre 
progressionsnivå kan förskoleklassen ta vid och i nästa steg årskurs ett och så 
vidare. Det är därför viktigt att bygga underifrån och börja med att förtäta i 
förskolan och därefter bygga vidare eftersom ju tidigare barnen får med sig en 

                                                 
41 Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010. 
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språklig och matematisk medvetenhet desto längre kommer varje enskild elev 
kring dessa förmågor. En satsning på 1-1 innebär att det skapas en röd tråd i 
digitalt lärande genom alla våra stadier - förskola, F-3, 4-6, 7-9 och 
gymnasieskolan, där varje stadium har sina utvecklingsmål. 
 
De senaste årens satsning och utveckling av förvaltningens lärplattform har 
bidragit till att behovet av digitala verktyg bland eleverna har ökat. 
Lärplattformen innehåller en rad resurser för lärande. Om den ska kunna 
användas fullt ut i syfte att nå ökad måluppfyllelse, behöver eleverna tillgång till 
ett eget verktyg.  
 
Lärarna har under de senaste åren erbjudits utbildning i lärplattformen, men då 
eleverna saknar tillgång till digitala verktyg har lärplattformen inte fått 
genomslag i grundskolan. Gymnasieskolorna har däremot bevisat att 
användningen av lärplattformen har tagit fart sen elever och lärare fick tillgång 
till en personlig dator.  
 
Med 1-1 skulle varje lektion i högre grad kunna individanpassas till elevens 
behov och möjligheter. Med ett personligt ägande har eleven alltid tillgång till 
sitt arbetsverktyg och sina arbeten både i skolan och hemma. En likvärdighet för 
alla elever oavsett applikationer och olika förutsättningar hemma. Det skulle 
gynna elever i behov av särskilt stöd, som skulle smälta in och slippa utmärka 
sig i klassen med sina olika verktyg. Dessutom skulle övriga elever också få 
tillgång till exempelvis auditiva applikationer. Samtliga elever skulle få 
möjlighet till multisensoriskt lärande med hjälp av sitt personliga verktyg, där 
också lärplattformen kommer att bidra till ett stöd för de elever som har behov 
av att få sitt material tillgängligt i olika format enligt tillgänglighetslagen. 
 
En övergripande satsning på 1-1 i Katrineholms skolor F-9 kommer enligt 
andras erfarenheter från 1-1 leda till att eleverna:  
 

• lär sig bättre. 
• arbetar mer. 
• förbättrar sina förmågor att söka och presentera information. 
• förbättrar sin läsförmåga. 
• ökar sin skrivförmåga. 
• förbättrar kontakten med sina lärare. 
• ökar sin motivation. 
• blir mer självständiga. 
• tar större ansvar. 
• erbjuds en mer multisensorisk arbetsform. 
• ökar sitt samarbete med lärarna. 
• ökar sitt samarbete elever emellan. 
• får bättre återkoppling på sitt lärande. 
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Tidigare insatser som gjorts när det gäller satsningar på digitala verktyg har i 
flera fall gjorts med begränsade medel och i begränsad omfattning. Oplanerade 
insatser som görs från år till år riskerar att inte bli kvalitativa eftersom beslut om 
dessa sker relativt snabbt. Satsningarna måste istället ske med en tydlig 
framförhållning och en planerad strategi kring införande och utbildning.  
 
 
För att kunna utbilda medborgare för ett framtida samhälle och bli 
konkurrenskraftiga, krävs att Katrineholms för- och grundskolor 
genomför kraftfull satsning på digitala verktyg. I förskolan krävs en 
förtätning av digitala verktyg för barn och ett eget verktyg för varje 
pedagog. I grundskolan krävs en satsning på ett digitalt verktyg per lärare 
och elev.  
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