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Konsekvensutvärdering av IKT-strategi (informations- och 

kommunikationsstrategi) 2017-2018 
   

 

Bakgrund 

 

En IKT-strategi upprättades 2016-09-15 utifrån en barnkonsekvensanalys.1 Enligt beslutet ska 

IKT-strategin och konsekvenserna för barnen/eleverna kontinuerligt utvärderas.  

 

Syftet med IKT-strategin är att ge barn- och utbildningsförvaltningen (buf) förutsättningar att 

ge alla barn och elever en möjlighet att utveckla digital kompetens. Målet är att 

digitaliseringens möjligheter tas tillvara samt att resultaten förbättras och verksamheten 

effektiviseras. 

 

En barnkonsekvensanalys slutfördes 2016-09-15 för att kunna bedöma om och på vilket sätt 

digitaliseringen kan genomföras utifrån barnets bästa.2 Som underlag till analysen användes 

bl.a. lagstiftning, aktuella artiklar i barnkonventionen, styrdokument såsom läroplaner och 

Skolverkets förslag till ny nationell strategi , Riksdagens utbildningsutskotts översikt (2016) 
av forskning inom området digitalisering, kommunens styrdokument samt elevers synpunkter 

i frågan.  

 

I bedömningen konstaterades att det är viktigt att skolan ger alla elever likvärdiga 

förutsättningar att lära sig om och med hjälp av digitala verktyg. För att säkerställa 

likvärdigheten i kommunens alla skolor bör därför kommunens elever förses med ”en- till- en- 

utrustning”. 

 

Forskning visade att personalens kompetens är avgörande för att integrera användandet av 

digital teknik. Likvärdigheten och kvaliteten på undervisningen påverkas beroende på om de 

digitala verktygen används med en genomtänkt pedagogik eller inte.   

 

Det konstaterades också i bedömningen att en tillräcklig infrastruktur är en förutsättning för 

att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. Vidare bedömdes att det är det bästa för barn 

och elever att det finns regler och rutiner kring IT som överförs från buf:s personal till 

eleverna. 

 

IKT- strategin delades därför upp i fyra områden enligt följande: 

 

1. Tillgång till digitala verktyg 

2. Fungerande infrastruktur och läromedel 

3. Utveckling av personalens kompetens 

4. Regler, rutiner och lagar kring hantering av personuppgifter samt annan användning 

av IT 

 

                                                 
1 http://simrishamn.se/barnrattsarbete 
2 http://simrishamn.se/barnrattsarbete 
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Buf:s arbete med digitalisering under läsåret 2016/17 

 

En konsult från företaget Mindfire, Paul Linde, anlitades för att göra en nulägesanalys och ett 

beslutsunderlag kring hur Simrishamns kommun kan ta nästa steg med utvecklingen av 

digitaliseringen. Analysen utgick från intervjuer med omkring 100 anställda samt två 

elevgrupper (omkring 20 elever). 

 

Utifrån Paul Lindes rekommendationer framkom bland annat följande: 

 

- Förskola: Det är skillnad på förskoleområde Syd och Nord gällande 

kompetensutveckling. Likvärdigheten bör därför säkerställas.  

 

- IT-avdelning: Samarbetet mellan kommunens IT-avdelning och buf kan utvecklas. IT-

avdelningen och buf har en gemensam vilja och ser förbättringsmöjligheter genom att 

samarbetet utvecklas. 

 

- Plattform: Skapa en systemstrategi för alla era system. Utvärdera vilka digitala 

verktyg som är bäst. 

 

- E-post: Alla lärare kan ha en adress istället för två. 

 

- Acceleration: Tydligheten i vad som förväntas av personalen behöver förbättras som 

därmed ger förutsättningar till utveckling. En pedagogisk vision rekommenderas som 

är väl förankrad. Lärare ska ha en förståelse för varför de arbetar med IKT och på 

vilket sätt de ska arbeta för att sträva mot visionen. 

 

- Förvaltning: Lägstanivån inom IKT-kompetensen behöver höjas så att kompetensen 

blir mer likvärdig ute på enheterna. Visa gärna goda exempel i t.ex. workshops. 

 

- Förvaltning: Kollegial samverkan kan utvecklas så att det finns en struktur att dela 

erfarenheter inom skolan men även mellan enheterna.  

 

- Enheterna: IKT-pedagoger rekommenderas för alla skolenheter. 

 

 

En IKT-grupp har under hösten 2016 och våren 2017 haft möten en gång i månaden i syfte att 

samverka och förbättra förvaltningens utveckling med digitalisering. IKT-gruppen består av 

personal från huvudmannen, en representant från varje skolenhet samt från kommunens IT-

avdelning. 

 

IKT-gruppen har under sina möten bland annat:  

 

- Diskuterat uppkomna problem och utmaningar ute på skolenheterna. 

- Beslutat om avtal mellan skola och elev gällande lån av digitala verktyg. 

- Hanterat införskaffandet av administrationsverktyg. 

- Varit delaktiga i anbudsförfarandet av de digitala verktygen. 
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- Diskuterat framgångsfaktorer för förvaltningens fortsatta digitalisering med 

utgångspunkt från buf:s pedagogiska vision, vilken beslutats av förvaltningschefen 

 

IKT-gruppens möten har protokollförts och delgivits Ewa Kristensson och relevant personal 

på förvaltningskontoret. Varje representant i IKT-gruppen har haft ansvaret att informera sin 

skolledare. 

 

Buf:s ledningsgrupp har under våren 2017 arbetat fram en pedagogisk vision, vilken 

förvaltningschefen har beslutat. 

 

Simrishamn är och förblir en framgångsrik och ledande skolkommun. Digitala 

verktyg är ett naturligt redskap för motivation och lärande samt bidrar till 

tillgänglighet och inkludering. Dessa verktyg används på ett varierat genomtänkt 

och evidensbaserat sätt i samarbete mellan personal, barn och elever. Genom 

kreativitet, innovation och ett entreprenöriellt förhållningssätt är vi 

konkurrenskraftiga och kritiskt ifrågasättande världsmedborgare nu och i 

framtiden. 

 

IKT-gruppen har diskuterat hur visionen kan förverkligas och framfört bland annat följande. 

 

- Visionen behöver konkretiseras. En kursplan/arbetsplan kan upprättas där det 

framgår vad visionen konkret innebär i undervisningen från förskola till 

gymnasium. Det är viktigt att synliggöra en röd tråd mellan förskola, grundskola 

och gymnasium. Varje ämne och område behöver konkretiseras. 

 

- Vad innebär framgångsrik? När nya direktiv presenteras behöver vi vara ”först på 

bollen”. Vilka evenemang ska vi delta i? 

 

- Konsekvensutvärdering av barnkonsekvensanalysen behöver upprättas. I det 

systematiska kvalitetsarbetet under hösten 2018 bör ledningsgruppen utgå från 

konsekvensutvärderingen och IKT-strategin. 

 

- Elevinflytandet bör genomföras och beaktas. 

 

- Kompetensutveckling bör ske med lärarna och hur säkerställer vi att kompetensen 

finns överallt och blir likvärdig? En lägsta nivå av kunskap behövs för alla 

medarbetare. Vad är lägsta nivå och hur säkerställer vi denna? Samtidigt måste 

jantelagen bort och våra drivande medarbetare (vår spetskompetens) behöver få 

stimulans och vidareutveckling. Hur systematiserar vi det kollegiala lärandet? 

Vilka resurser behöver vi budgetera? Vad krävs för att genomdriva 

kompetensutvecklingen och undervisningen till eleverna? 

 

- Vilka läromedel och vilken lärplattform ska vi fortsätta med, komplettera eller 

ersätta? Budget för dessa? 
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- En långsiktig plan för hur ovanstående arbete ska genomföras behöver upprättas i 

ett årshjul. 

 

 

Varje skolledare har arbetat med digitaliseringens utveckling på sina skolenheter.  

 

Simrislundsskolan (Fk – årskurs 6) 

 

Skolan har förra läsåret valt att höja lägstanivån hos lärarna genom att bland annat 

anordna workshops för kollegialt lärande. De som redan är kunniga inom vissa områden 

har vid dessa tillfällen stöttat de som är nybörjare. 

 

Skolpersonalen har också fått fortbildning av Gleerups gällande bland annat digitala 

läromedel och digital läsning. 

 

All skolpersonal inklusive fritidspersonal deltog höstterminen 2016 i konferensen SETT 

SYD i Malmö. 

 

Skolan har börjat använda teamdrive som gemensam arbetsyta för fortbildning och 

arbetslagsmöte. 

 

Pedagogerna och skolledningen har prioriterat att pröva olika verktyg både i 

undervisningen och vid pedagogiska konferenser.  

 

 

Skolområde Nord (förskoleklass – årskurs 6): 

 

Elevernas IKT-grupper som kallas SIKTA finns på Piratenskolan och Gärsnäs skola. SIKTA-

grupperna har haft olika uppdrag under läsåret. På Piratenskolan har SIKTA bland annat gjort 

instruktionsfilmer på youtube. 

 

SIKTA på Gärsnäs skola har haft en temavecka kring IKT avseende både etik på nätet samt 

kring instruktioner om hur datorn kan användas praktiskt.  Inför temaveckan fick klasserna 

lämna önskemål om vad de ville lära sig. Det kunde vara att fotografera med datorn, göra 

presentationer eller bilda mappar i drive. 

 

Gärsnäs skola har  använt sig av rådande faddersystem för att sprida dataanvändandet. De 

äldre eleverna har undervisat sina yngre fadderbarn i hur man kan använda sin dator förutom 

att skriva med den. 

 

SIKTA-grupperna på Piratenskolan och Gärsnäs skola har haft regelbundna träffar där de gett 

varandra tips som de sedan förmedlat ut till  klasserna. 

 

Personalens IKT- grupp har också haft träffar, där man undersökt vilka IKT-behov personalen 

hat. Dessa behov har varit utgångspunkten när skolan haft pedagogiska forum med inriktning 
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på IKT. De pedagogiska forumen har också handlat om hur man kan använda dator och 

dataprogram för att göra formativa bedömningar. 

 

Skolområde Syd (förskoleklass - årskurs 6):  

 

Personalen fick i början av läsåret fortbildning i användandet av våra digitala läromedel av 

Gleerups. Under hösten deltog större delen av personalen i konferensen SETT-SYD i Malmö. 

 

Under läsåret har personalen regelbundet haft träffar ,där de kollegialt delat med sig av tips på 

digitala verktyg som är användbara i undervisningen. Detta har varit ett viktigt forum 

eftersom vi drar nytta av varandras kompetenser och delar med oss av såväl positiva som 

negativa erfarenheter. På så vis drar vi utvecklingen och användandet av de digitala verktygen 

framåt. 

 

På skolan har det under läsåret funnits ett IKT-råd bestående av elever från samtliga klasser. 

Här har en lärare arbetat med våra olika digitala verktyg tillsammans med eleverna för att höja 

den digitala kompetensen eleverna. Tanken är att det i varje klass ska finnas någon eller några 

som har en så pass hög kompetens i användandet av våra digitala verktyg, att de kan stötta 

och vara de andra eleverna i klassen behjälpliga. 

 

 

Korsavadsskolan (årskurs 7-9): 

 

Som en del i den digitala utveckling har Korsavadsskolan engagerat lämpliga och 

intresserade elever som digitala coacher. Eleverna får under ledning av skolans IKT-

pedagog arbeta med att sprida kunskap om IKT på skolan. De digitala coacherna arbetar 

med både hårdvara så som enklare reparationer, men också med mjukvara. De sprider 

goda exempel på hur man kan använda elevdatorernas programvara på ett bra sätt samt 

hur man arbetar med felsökning och funktionalitet. Eleverna har också fått utbildning av 

skolans IKT-pedagog.  

 

Under hösten 2017 kommer en av skolans lärare axla rollen som IKT-pedagog och 

denne kommer också att få tid avsatt för att kunna göra ett arbete med god kvalitet. 

 

Skolan har under de senaste åren arbetat med programmering inom ramen för elevens 

val där bland annat skolan använt Scratch och Lego robotar. De har också använt dessa 

två arbetssätt inom ämnet teknik. Skolan tror att detta är en bra förberedelse inför att 

föra ut arbetet med programmering på en bred front inför nästa läsår. 

 

Skolans nya Medialab, som de har i samarbete med KPE (Kulturpedagogiska enheten) 

med stöd av filminstitutet, kommer också att ha en tydlig koppling till IKT.  

Utrustningen som används främjar tydligt utveckling av förmågor som berör och är en 

del av begreppet IKT. 

 

På Korsavadsskolan används digitala läromedel i samtliga ämnen där det finns bra 

digitala läromedel att tillgå. De lärare som inte baserar sin undervisning på digitala 
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läromedel, knyter istället sin undervisning kring olika källor på internet och kan på så 

sätt ha en dynamisk undervisning baserad på elevernas intressen.  

 

Skolan ser stora fördelar med digitala läromedel både vad det gäller tillgänglighet och 

likvärdighet. Eleverna har alltid läromedlen med sig i sin elevdator och tillgången till 

applikationer som till exempel talsyntes skapar likvärdighet för elever med till exempel 

läs och skrivsvårigheter. 

 

Nova Academy (gymnasium): 

 

Skolan har arbetat med flera processer samtidigt. Innan skolan startade fick de möjlighet 

att bygga upp ett specialutformat Googlesystem med speciella funktioner för 

motiverande lärande, inlämningssystem, plagiatkontroll och en rad andra funktioner. 

När skolan startade fanns dock inledningsvis ingen fungerande infrastruktur. Detta har 

medfört att personalen nu använder samma hårdvara som eleverna för att kunna hantera 

uppkomna problem. Detta har i sin tur inneburit att personalen utvecklat en 

grundläggande kompetens gällande IT-support.  

 

Skolan har arbetat mycket med olika pedagogiska verktyg för att höja lärande och 

motivation samt för att öka lärarnas möjlighet att variera sin undervisning. Lärare har 

utvecklat kompetens att skapa nya system för utvecklingsplaner, inför 

utvecklingssystem ,bedömningsmatriser och feedbacksystem. All personal har tränat 

och diskuterat juridiska frågor kring PUL (personuppgiftslagen) och arbetssätt de skapat 

eller köpt. Detta har gett positiva ”spinnoffeffekter” på undervisning, 

informationshantering och lärande. 

 

För att inte tappa skolans kunskapsnivå är det viktigt att skolan genom en lärande 

organisation fortsätter att utbilda och utveckla all ny personal.  

 

Österlensgymnasiet: 

 

Skolan har tillsatt en IKT-pedagog med uppdrag att stödja de pedagogiska processerna 

inom digitalt lärande på skolan. IKT-pedagogen har också deltagit i buf:s centrala 

arbetsgrupp inom IKT, den så kallade IKT-gruppen. Lärare på skolan har arbetat kring 

urval och framtagande av en digital lärplattform för kommunens gymnasieskolor. 

 

 

UTVÄRDERING av IKT-strategins fyra områden 

 

1. Tillgång till digitala verktyg 

 

Huvudmannen har för de kommande tre åren budgeterat för digitala verktyg i syfte att 

säkerställa att alla elever har tillgång till en egen enhet. Huvudmannen ansvarar för 

inköpen och har för läsåret 2017/18 genomfört en offentlig upphandling.  

 

Avseende det tekniska stödet finns kommunledningskontorets IT- 
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avdelning som resurs. IKT-gruppen har hittills tagit upp löpande frågeställningar. I 

övrigt har huvudmannens personal, assistenterna ute på enheterna och annan personal 

hjälps åt att få det tekniska att fungera. 

 

Manegementverktyg har införskaffats för att få ett kontrollsystem över de digitala 

verktygen. 

 

Centrala elevhälsan kommer under hösten 2017 ansöka om att få bidrag från SPSM 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten) till att skapa ett skoldatatek. Ett skoldatatek 

arbetar oftast med kompetensutveckling och information om digitala verktyg riktat till 

pedagoger och specialpedagoger. 

Större delen av Sveriges kommuner har idag tillgång till ett skoldatatek eller liknande 

verksamhet med syfte att ge barn och elever med funktionsnedsättning bättre 

möjlighet att nå målen i skolan. 

Tillgången till alternativa verktyg och att dessa fungerar för eleven är många gånger 

helt avgörande för måluppfyllelsen i skolan. Fungerande support och stöd är viktigt 

liksom möjlighet för lärarna att få kompetensutveckling i de olika verktygen. 

Skoldatateket bör finnas med i arbetet med den strategiska it-utvecklingen i skolan. 

 

2. Fungerande infrastruktur och läromedel 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har utsett en grupp som under 

hösten 2017 ska se över Gleerups avtal och undersöka vilka andra aktörer som finns 

att tillgå. Ett förslag till fortsättning av de digitala läromedlen ska presenteras för 

ledningsgruppen under 2017. 

 

En systemansvarig har anställts av huvudmannen med uppdraget att bland annat: 

 

- Skapa en systemstrategi för hela barn- och utbildningsförvaltningen 

- Kartlägga licenser och avtal inom förvaltningen 

- Vara systemansvarig för Extens 

- Ge de administrativa assistenterna handledning och stöd 

- Medverka i IKT-gruppen (barn- och utbildningsförvaltningen) 

- Medverka i SamIT (förvaltningsövergripande grupp) 

- Vara medansvarig för genomförandet av Dataskyddsförordningens krav, bland 

annat genom att upprätta en registerförteckning 

 

Avtalet med Wizkids som ansvarar för systemet Google Suite of Education (tidigare 

GAFE)  har omarbetats och blivit mer ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. 

 

 

3. Utveckling av personalens kompetens 

 

Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef, beslutade under våren 2017 att satsa på 

Skolverkets utbildning Skriva sig till lärande (STL) för åtta lärare. Utbildningen riktar 
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sig till lärare i grundskolans alla åldrar, oavsett ämne. Syftet är att höja de enskilda 

lärarnas kompetens men också att dessa lärare kan vidareutbilda sina kollegor. Denna 

utbildning kommer att bekostas av Skolverket inom satsningen Nyanländas lärande- 

språkutvecklande arbetssätt. 

 

STL är en kombination av pedagogik och teknik som gör det möjligt för alla elever, 

oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, att fullt ut delta i skriftliga samarbeten 

med sina klasskamrater tack vare de kompensatoriska möjligheter som tekniken ger. 

En forskningsstudie visar att STL förbättrar skolresultaten. Det ger även ökad 

likvärdighet mellan könen då pojkarnas prestationer vad gäller läs- och 

skrivutvecklingen ökar markant. Dessutom blir spridningen mellan elever lägre, då de 

lägst presterande eleverna når bättre resultat.3 (2)  

 

Under tre år med början hösten 2017 ska Korsavadsskolan och buf delta i Ifous 

(Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) FoU-program (forsknings 

och utvecklingsprogram) om programmering  som riktar sig till lärare och skolledare. 

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola 

och förskola genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete 

där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Tillsammans med forskare 

från Stockholms universitet ska undervisningen utvecklas. Buf kommer utifrån de nya 

styrdokumenten bedriva en undervisning som vilar på vetenskaplig grund och 

erfarenhet som är beprövad. Syftet är att vidareutveckla undervisningen så att inslag 

av programmering bidrar till elevers kunskapsutveckling i matematik och i andra 

ämnen.4 

 

 

Förvaltningschefen beslutade 2017-06-15 att hela ledningsgruppen ska delta i 

Skolverkets utbildningspaket ”Att leda digitalisering” under hösten 2017 och våren 

2018. Syftet är att alla skolledare får en likvärdig utbildning och möjligheter till 

kollegialt lärande. Buf:s utvecklingsledare kommer att ansvara för utbildningen. 

Kompetensutvecklingen på förskole- och skolenheterna kommer under denna period 

att drivas av respektive skolledare.  

 

Förvaltningskontoret kommer att erbjuda all personal inom förvaltningen en 

utbildning i Office 365 under hösten 2017. 

 

4. Regler, rutiner och lagar kring hantering av personuppgifter samt annan användning 

av IT. 

 

Under hösten 2016 fick all personal inom grundskola och gymnasium information om 

IKT-strategin, särskilt kring regler, rutiner och lagar.  

 

                                                 
3 
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/fokusomradenskolutveckling/skrivasigtilllarande.

7513.html  
4 http://www.ifous.se/programmering-i-amnesundervisningen/ 
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Förvaltningskontoret kommer under hösten 2017 att genomföra en registerförteckning 

och arbeta med att uppfylla Dataskyddsförordningens krav. Denna träder i kraft maj 

2018. 

 

Elevernas utvärdering  

 

Buf:s inflytandegrupp har under våren 2018 genomfört intervjuer med elever på 

grundskolan. Frågorna enligt nedan har ställts med hänsyn till elevernas ålder och 

mognad. 

 

- Vad ska vuxna tänka på avseende digitaliseringens utveckling? 

- Vad tycker ni att vi ska fråga er elever om? 

- Digitala verktyg! Vad fungerar? Vad kan fungera bättre? Skärmtid? Böcker 

istället? 

- Läromedel! Hur fungerar Gleerups? 

- Vad behöver lärarna lära sig mer av?  

- Regler kring internet! Finns det regler? Vad är skolans ansvar? 

- Vad är bra? Vad kan bli bättre? 

 

Simrislundsskolans fritidsråd (årskurs 1-6) har bland annat svarat följande: 

 

Eleverna vill lära sig om ergonomi, hur man använder dator och skärm samt hur man 

ska sitta. 

 

Eleverna vill att programmering ska var ett eget ämne och att man kan lära sig att göra 

egna spel. 

 

Eleverna kan lära sig att uppdatera sina datorer själva. 

 

Lärarna borde gå runt mer och kolla mer vad eleverna gör i datorerna. Någon borde 

vara ansvarig för att blockera spel som eleverna inte ska spela i skolan.  

 

Det behöver vara större tydlighet kring regler och hur man hanterar datorerna. 

 

I-pad har fördelen att den har möjlighet till fler appar, är smidigare att bära och går 

inte lika lätt sönder som andra digitala verktyg. Nackdelar med Ipad är att man får 

dålig hållning och svårt att få bra ergonomi. Det är också svårt att skriva mycket. 

 

Chromebook går snabbare att skriva på jämfört med penna. Den är enkel att använda 

och har ett snabbt nätverk. 

 

Det skulle vara bra att ha samma typ av dator hela vägen från lågstadiet och upp, så 

man vet hur den fungerar. 

 

Bra att lära sig hur man använder chrome offline eftersom alla inte har internet 

hemma. 
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Det är ibland svårt att få upp dokument och de stängs också ner  ibland. 

 

Lärarna behöver lära sig mer om hur de tekniskt kan stödja eleverna. 

 

Om datorn inte fungerar, är det svårt att få lånedator och det kan ta lång tid att laga. 

 

På fritidshemmet skulle de kunna använda de digitala verktygen genom att spela 

kahoot, ta reda på fakta, lära sig bildhantering. 

 

 

Fredsdalsskolans fritidsråd (årskurs 1-6) har bland annat svarat följande: 

 

Vuxna bara skriver på datorn. De skulle behöva lära sig spelen. Eleverna vill lära sig 

att göra spel och att programmera. Några elever tycker det är bra med digitala verktyg 

och några vill även ha böcker.  

 

Eleverna använder datorerna både i skolan och på fritiden. De använder datorn på 

lektionerna, de söker fakta, spelar spel och lyssnar på musik och ser och lyssnar på 

Youtube.  

 

Vuxna talar ibland om hur man ska sköta sig på internet, men de borde tala mer om 

detta. Eleverna skriver ibland fula ord och går in på sidor som de inte får. De vuxna 

kommer in då och då och kollar vad eleverna gör och de vuxna kan se vad de gör på 

datorn. Fler elever behöver veta detta. Eleverna vill också veta mer om hur man vet 

om saker är sant. Detta lär de sig inte på Youtube.  

 

Eleverna hjälper varandra mycket med problem på datorn. Alla elever behöver lära sig 

hantera lösenord. 

 

Skolområde Nords SIKTA- grupper är särskilda grupper för elever med intresse för 

IKT från tre skolor (årskurs 1-6). De har svarat bland annat följande: 

 

De digitala verktygen, projektor, och nätverk fungerar bra. Ibland är det problem med 

nätverket för alla i årskurs 6. De kommer då inte in på sina internetsidor. Nätverket 

fungerar dåligt till mobilerna, framförallt på skolgården. De tycker att datorerna 

används lagom mycket i undervisningen. 

 

Det hade varit bra om alla fått lyssna på digitala böcker, inte bara de som har behov. 

 

Det digitala läromedlet Gleerups, systemet Unikum och Google fungerar bra. Det kan 

vara lite ”drygt” att ha matteboken på datorn. Då kan det vara bättre med vanlig bok 

för att komma snabbare igång. De använder Classroom där lärare lägger in läxor, 

prov, glosförhör och läxor.  
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Lärarna behöver lära sig mer om kortkommandon på chromebooken. Det skulle vara 

bra att ha extra datorer på skolorna när något går sönder eller inte fungerar. Om det 

blir problem är det bra att ha QR-koder, nätverksinloggning och ändra tangentbordet 

från svenska till engelska. Det är bra om eleverna får lära lärarna mer så att de kan lära 

fler elever. 

 

Eleverna har regler som att de inte får vara inne på spel och vissa andra ställen samt 

regler för källkritik. De får inte gå in och använda t.ex. Wikipedia som källa. Det finns 

även regler som att inte ta av sig kläder framför en kamera och att vara snäll. Man får 

inte mobba på nätet precis som man inte får i verkligheten. Eleverna i SIKTA-gruppen 

har haft en egen IKT-vecka och sedan lärde dessa elever andra elever om regler för 

internet. Treorna behöver lära sig mer om reglerna, så det hade varit bra att lära 

eleverna innan mellanstadiet. 

 

Det hade varit bra om det funnits mer aktiviteter på skolgården och fler planer för 

olika rastaktiviteter. Då hade eleverna minskat sin telefontid. Nu sitter eleverna 

mycket med sina telefoner och egentligen vill eleverna röra sig mer. Det behövs även 

mer anpassade rastaktiviteter för äldre elever.  

 

Hanteringen av datorerna behöver bli bättre eftersom det tar lång tid att fixa med 

datorerna om något krånglar. Det hade varit bra med konton så att man kan låna någon 

annans dator.  

 

Elever från Korsavadsskolan (årskurs 7-9) har bland annat svarat följande: 

 

Många elever är kritiska till Gleerups läromedel. De anser att lärarna behöver bli 

bättre på att inte binda upp sig vid läromedel och skapa variationsrika uppgifter 

kopplade till kunskapskraven. Några elever saknar böcker att bläddra i. Elever har 

saknat SYZ-läromedlet i matematik. Digitala läromedel med stöd för läs- och 

skrivsvårigheter är positivt. 

 

Det finns arbete att göra i lärarnas arbetslag avseende användning av digitala medier i 

olika ämnen. En större del av lärarna är läromedelsbundna medan ett fåtal lärare 

undervisar helt utan böcker. 

 

Eleverna tycker att skolan måste arbete vidare med regler kring internet. Många elever 

bryr sig inte om upphovsrättslagen.  

 

Skolan måste bli bättre på att tydliggöra skillnaden mellan inflytande och 

bestämmande. Många elever likställer dessa två. 
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ANALYS 

 

Alla barn och elever inom buf berörs av IKT-strategin. Barn och elever med särskilda behov 

är dock en grupp som särskilt måste uppmärksammas.  

 

Frågan är om IKT-strategin har gett önskade konsekvenser för barnen och eleverna.  Har IKT-

strategin gett alla barn och elever möjlighet att utveckla digital kompetens? Har resultaten 

förbättrats och verksamheten effektiviserats? Behövs ytterligare åtgärder vidtas? Har 

elevernas synpunkter beaktats? Har barnens och elevernas rättigheter stärkts? 

 

(Artiklarna som beskrivs nedan är samtliga från FN:s konvention om barnets rättigheter, den 

så kallade barnkonventionen.) 

 

1. Tillgång till digitala verktyg  

 

Det har i barnkonsekvensanalysen bedömts att det är barnets bästa att ha tillgång till 

ett eget digitalt verktyg.  

 

Enligt artikel 2 samt 1 kap 9 § skollagen (2010:800) ska alla barn och elever få en 

likvärdig utbildning. Barn- och utbildningsförvaltningen har säkerställt att alla elever 

inom grundskolan och gymnasiet inom de närmsta åren har tillgång till en egen dator. 

Därmed har eleverna samma förutsättningar gällande det digitala verktyget och deras 

rättighet enligt artikel 2 utifrån denna aspekt är därmed uppfylld, även om 

förbättringar inom området fordras. 

  

Från eleverna har framkommit synpunkter att det tekniska stödet måste förbättras och 

att det är viktigt att det finns digitala verktyg att låna om något verktyg inte fungerar. 

Kommunledningskontorets IT-avdelning och buf har förbättrat sitt samarbete, men 

detta kan ytterligare förbättras i syfte att tillgodose personalens och elevernas behov 

av stöd. IKT-gruppen har även hjälpts åt att stödja varandra med uppkomna problem 

och representanterna är också ett stöd uti verksamheterna. Det är nödvändigt att 

ytterligare utveckla arbetet med hur det tekniska stödet ska fungera framöver.  

 

Elevernas tillgång till ett eget digitalt verktyg bedöms också ge stöd i deras rätt att 

utvecklas enligt artikel 6. Elevernas synpunkter har tagits in och beaktats och planeras 

att framöver tas hänsyn till i beslut och åtgärder som gäller de digitala verktygen. 

Därmed har också efter givna förutsättningar elevernas rätt enligt artikel 12 att ge sina 

synpunkter tillgodosetts. Det är av synnerlig vikt att elevernas synpunkter beaktas i 

kommande beslut och åtgärder och detta bör utvärderas i buf:s systematiska 

kvalitetsarbete.  

 

Vidare har genom en centralisering av inköpen av de digitala verktygen inneburit lägre 

pris per enhet. Därmed har barn- och utbildningsförvaltningen använt resurserna på ett 

mer kostnadseffektivt sätt. 
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2. Fungerande infrastruktur och läromedel 

 

Alla elever tycker inte att Gleerups läromedel är bra. I förslaget om läromedel som 

personalgruppen ska utarbeta, är det av vikt att elevernas synpunkter beaktas. 

 

Enligt barnkonsekvensanalysen visar forskning att en bra infrastruktur är en 

förutsättning för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. Brister i 

infrastrukturen kan begränsa barnens och elevernas möjligheter att utveckla digital 

kompetens. Därmed blir det också barnets bästa att infrastrukturen är väl fungerande.  

 

Buf har därför anställt en systemansvarig som ska skapa en systemstrategi och vara ett 

stöd för hela förvaltningen. Det är även viktigt att inventera alla licenser och avtal för 

att få större kontroll över de ekonomiska resurserna. Detta arbete har påbörjats.  

 

3. Utveckling av personalens kompetens 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har särskilt investerat i utbildningar för utsatta 

grupper, dels i Skolverkets utbildning STL och dels i Skolverkets utbildningsinsats 

Nyanländas lärande. Dessa insatser syftar till att tillgodose elevers rätt att utvecklas 

enligt artikel 6 och enligt 1 kap 4 § skollagen (2010:800). 

 

Utbildningarna Att leda digitalisering samt Ifous FoU-program inom programmering 

ökar möjligheterna till att skolpersonalen får en likvärdig kompetensutveckling som 

ger förutsättningar att ge barn och elever en likvärdig utbildning enligt artikel 2 och 1 

kap 9 § skollagen (2010:800).  

 

Eleverna har framfört önskemål om utveckling av sina lärares kompetens och att 

böcker kan behöva vara en del i undervisningen. De har även efterfrågat att få mer 

kunskap om regler kring användandet av internet och de digitala verktygen. Enligt 

artikel 12 har elever fått möjlighet att uttrycka sina synpunkter. Det är av vikt att 

elevernas synpunkter tas hänsyn till i skolledarnas utvecklingsarbete och att eleverna 

får återkoppling kring hur deras synpunkter tagits tillvara. 

  

Att analysera konsekvenserna av insatserna i kompetensutvecklingen kan med fördel 

ingå i buf:s systematiska kvalitetsarbete. Det är särskilt intressant att följa upp hur 

elevernas synpunkter har beaktats. 

 

Barnen i förskolan och eleverna i gymnasiet har av tidsskäl inte fått möjlighet att 

uttrycka sina åsikter. Det är viktigt att detta sker under hösten 2017. Buf har anlitat en 

konsult som under hösten ska stödja förskolechefernas utvecklingsarbete. Buf kommer 

även under hösten 2017 att anställa ytterligare en förskolechef. 
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4. Regler, rutiner och lagar kring hantering av personuppgifter samt annan 

användning av IT 

 

All buf:s personal har under hösten fått utbildning i regler, rutiner och lagar kring IT. 

Mycket arbete behöver dock genomföras inom buf för att kunna uppfylla 

Dataskyddsförordningens krav. 

 

Eleverna har framfört önskemål om att få mer utbildning i regler inom IT. För att 

tillgodose barnens och elevernas rättigheter är det av vikt att detta genomförs. Barn 

har rätt att utvecklas i möjligaste mån enligt artikel 6 och ska också enligt artikel 29 få 

möjligheter att förbereda sig för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle. Det bedöms 

därför också vara barnets bästa enligt artikel 3 att få lära sig att hantera reglerna kring 

användandet av de digitala verktygen. 

 

 

Sammanfattningsvis har eleverna framförallt lyft fram områdena 

• ergonomi 

• regler och etik kring datahantering 

• det digitala verktyget 

• användandet av verktyget 

• läromedel 

• lärarnas kompetensutveckling. 

 

 

BEDÖMNING  

 

Barnkonsekvensanalysen genomfördes för att kunna bedöma om och på vilket sätt 

digitaliseringen kan genomföras utifrån barnets bästa. 

 

Sammanfattningsvis är det sannolikt att IKT-strategin har stärkt barnens rättigheter enligt 

barnkonventionen och gett bättre förutsättningar att utveckla deras digitala kompetens. Rätten 

till en likvärdig utbildning enligt artikel 2 och möjligheterna att utvecklas enligt artikel 6 har 

stärkts. Vidare har elevernas rätt att ge sina synpunkter enligt artikel 12 utifrån givna 

förutsättningar tillgodosetts. Genomförandet av inhämtandet av elevernas synpunkter kunde 

varit mer omfattande, men bedöms ha genomförts efter buf:s nuvarande förutsättningar. 

 

Även om barnens och elevernas rättigheter har stärkts kvarstår frågan om målet att stärka 

resultaten har uppnåtts. Enligt barnbokslutet för 2016 framgick att resultaten under läsåret 

2015/2016 förbättrats jämfört med läsåret 2014/2015. Skillnaden mellan flickors och pojkars 

resultat hade också minskat.5 Om förbättringen beror på elevernas digitala kompetens är svårt 

att i dagsläget påvisa. Dessa frågor behöver framöver ytterligare analyseras. Elevernas resultat 

blev sedan något lägre under läsåret 2016/17, vilket buf redan fattat beslut om att analysera i 

sitt systematiska kvalitetsarbete.  

 

                                                 
5 http://simrishamn.se/barnrattsarbete 

http://www.simrishamn.se/


  www.simrishamn.se  
 
 
 
 
 
 

 

 

En annan frågeställning är om det funnits och kommer att finnas förutsättningar för utsatta 

grupper att få stöd för att kunna utvecklas så långt det är möjligt. Det handlar om grupper som 

barn och elever med särskilda behov och de nyanlända barnen. Denna fråga är särskilt 

intressant att senare analysera. Kommer insatserna för kompetensutveckling till 

skolpersonalen och införandet av ett skoldatatek att ge den effekt som önskas för dessa 

grupper? 

 

Målet med IKT-strategin är även att effektivisera verksamheten. Med hänsyn till den 

utveckling som skett och att resurserna använts mer kostnadseffektivt, har sannolikt hittills 

detta mål även uppnåtts. (Stefan?) 

 

Det är viktigt att genomföra en konsekvensutvärdering om ett år för att utvärdera om buf:s 

gjorda och planerade utbildningsinsatser ytterligare kommer att stärka barnens och elevernas 

rättigheter och öka deras digitala kompetens utifrån barnets bästa. Vid denna utvärdering är 

det av vikt att barnen och eleverna får komma till tals och att även  förskolans och gymnasiets 

barn och elever får möjligheter att uttrycka sina synpunkter. 

 

Utredare 

 

 

Marie Lundin, administrativ chef 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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BESLUT  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med:  

 

- Att ha en stark och välkänd identitet. Det är nödvändigt att alla har en gemensam 

bild av vilka vi är och vart vi ska, att vi ser helhet, tar ansvar, har goda resultat och 

är ambassadörer. 

 

- En medveten värdestyrning. Det är självklart att arbeta med normer och värden i 

den dagliga gärningen och att öka medvetenheten kring människors lika värde och 

det demokratiska uppdraget. 

 

- Ständiga förbättringar. Vi har alla ett ansvar för att utveckla varierande arbetssätt 

och arbetsformer och föra verksamheten framåt. 

 

 

I buf:s fortsatta arbete att ge barnen och eleverna utbildning i digital kompetens utifrån 

barnens bästa enligt artikel 3, ska elevernas synpunkter enligt utredningen beaktas som 

sammanfattats under områdena 

• ergonomi 

• regler och etik kring datahantering 

• det digitala verktyget 

• användandet av verktyget 

• läromedel 

• lärarnas kompetensutveckling. 

 

Ledningsgruppen ska ta ansvar för att aktuell konsekvensutvärdering presenteras för samtlig 

personal inom barn- och utbildningsförvaltningen. Formerna för hur barnens och elevernas 

synpunkter framöver ska inhämtas och återkopplas ska vidareutvecklas. 

 

I buf:s systematiska kvalitetetsarbete ska under läsåret 2017/18 analyseras vilka effekter buf:s 

insatser att ge barn och elever en digital kompetens utifrån barnets bästa har gett. Barn och 

elever med särskilda behov och nyanlända ska särskilt analyseras. 

 

En konsekvensutvärdering av IKT-strategin och aktuell konsekvensutvärdering ska 

genomföras under 2018 och särskilt hur elevernas synpunkter inhämtats och  beaktats. 

 

 

Ewa Kristensson 

Barn- och utbildningschef 
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