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1. Grundläggande information 
 

1.1. Bakgrund 
Skolresultaten i Sverige och i Upplands Väsby har försämrats under de senaste åren. För att bryta 
trenden har kommunstyrelsen beslutat att genomföra ett treårigt kommunövergripande 
kvalitetsutvecklingsprojekt inom utbildningsområdet med målet att förverkliga kommunens 
vision: ett lärande Väsby (Kommunövergripande skolutveckling - kvalitetsarbete ur ett 
helhetsperspektiv, KS/2013:378). 

I projektet Ett lärande Väsby finns två huvudspår, ett handlar om skolans egna inre arbete och ett 
om att förbättra och utveckla system som stödjer skolutvecklingen. Den digitala lärmiljön ligger 
som ett delprojekt under huvudspåret som berör det inre arbetet. 

Idag är digital teknik en naturlig del av livet och arbetslivet. Digitala verktyg är därför ett 
naturligt inslag i skolan och utbildningen. Skollagen föreskriver att utbildningen ska vara 
likvärdig, oavsett var i landet eller var inom en kommun den anordnas. Idag är tillgången till 
digital teknik mycket ojämn mellan skolorna i Upplands Väsby, men även mellan olika årskurser 
inom en och samma skola, vilket försvårar jämlikheten i att utveckla elevernas digitala 
kompetens. Rätt använd kan tekniken bidra till ett effektiviserat lärande genom till exempel 
förbättrad individanpassning, ökad motivation och mer elevsamarbete.1  

Tekniken skapar möjligheter att nå utanför klassrummets gränser så att internationalisering och 
samarbete kring interkulturella frågor underlättas. IT ger också möjligheter att genomföra 
mätningar och simuleringar på ett sätt som tidigare inte var möjligt.  

Även om IT är en naturlig del av samhället är dess användning i undervisning under utveckling. 
För att IT ska nå sin potential i undervisningen måste användningen av tekniken utvecklas i 
skolan av dem som ska använda den. Det är pedagoger och lärare som vet vad kurs- och 
ämnesplaner innehåller och som kan se hur tekniken kan stödja olika aspekter av lärande.  

1.2. Idé 
Att skapa tillgång till och struktur för användning av moderna tekniska verktyg och digitala 
läromedel för alla skolor och förskolor i kommunen, för ökat lärande och uppfyllelse av 
kunskapskraven.  

1.3. Syfte 
Att alla elever får samma möjlighet att tillgodogöra sig förmågan att hantera modern teknik, 
oavsett förutsättningar i hemmiljön, för ökat lärande och uppfyllelse av kunskapskraven. 

                                                 
1 Myndigheten för skolutveckling, Effektivt användande av IT i skolan: Analys av internationell forskning, 2007  
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1.4. Verksamhetsstrategi 
Projektet ligger i linje med Vision 2040 och avsnittet Ett lärande Väsby; Alla elever når sin fulla 
potential. I Väsby får man vara bäst. Väsby skolor har en hög lägsta nivå. På Väsbys skolor 
råder en kultur som ger eleven kunskaper, självförtroende och livsglädje.  
I flerårsplan med budget 2014-2016 står det tydligt att barnomsorg och skola tillhör kommunens 
främsta prioriteringar, detta tydliggörs bland annat genom målet Kommunen ska genom de 
kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga kunskapsresultat vilket 
ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete. 

2. Mål 

2.1. Effektmål  
När användandet av digitala verktyg är implementerat är målet att lärandet och uppfyllelsen av 
kunskapskraven ökar. Tekniken kan bidra till ett effektiviserat lärande genom till exempel 
förbättrad individanpassning, ökad motivation och mer elevsamarbete.  

Det långsiktiga målet är att alla pedagoger ska utveckla digital pedagogisk kompetens så att de i 
sin tur kan lära eleverna att ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande”2. 

2.2. Projektmål 
• Tillgång till fungerande och moderna tekniska verktyg, samt digitala läromedel, är en 

förutsättning för att de ska kunna stödja kunskapsutvecklingen hos eleverna.  
 

Föreslå en strategi för användandet av digitala läromedel. Projektet undersöker 
möjligheten att teckna kommunövergripande avtal för talsyntes, inlästa läromedel 
och liknande som kan vara till nytta för elever med särskilda behov.  

 
Utreda, föreslå och genomdriva ett eventuellt införande av 1:1 eller annan basnivå    
för dator/surfplatta. 

 
Identifiera ”lågt hängande frukter” och genomföra förbättringsåtgärder för dessa. 

 
• Stöd till de skolledningar som så önskar vad gäller styrning och strategi för digital 

verksamhetsutveckling. 
 

• Lärarnas behov av komptensutveckling för att använda IT-verktygen i det pedagogiska 
arbetet ska tillgodoses 

                                                 
2 Skollagen kapitel 3, 3 § Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling. 
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Ta fram en metod och nödvändiga verktyg för kompetensutveckling hos lärare, så att 
IT-verktygen kan användas i det pedagogiska arbetet på ett effektivt sätt. Detta gäller 
både datorn/surfplattan/mobilen som personligt arbetsredskap och användandet av IT-
verktyg i undervisningen.  
 
Utreda möjligeten att skapa en gemensam bank av goda exempel och väl beprövade 
arbetsmetoder.  

 
• Verksamhetsanpassad organisation för IT-support ska finnas tillgänglig i det dagliga 

arbetet. 
 

Föreslå och ge stöd till införande av en tydlig organisation och struktur för att 
hantera alla IT-relaterade frågor för att minimera påverkan av ”datorstrul” i 
klassrummet. 

 
• Skapa struktur och förutsättningar för nätverk mellan olika kompetenser, internt i 

kommunen och relevanta externa. 
 
 
 

2.3. Förväntat resultat av Etableringsfasen 
Under Etableringsfasen genomförs en nulägesanalys med skolan med fokus på den digitala 
lärmiljön. Denna används som grund för det fortsatta arbetet. Under fasen sätts strukturen för 
projektet och en projektplan skrivs.  

3. Krav på projektet 

3.1. Förutsättningar 
Förutsättningar för projektet är de direktiv som ges i huvudprojektet Ett lärande Väsby. 

3.2. Miljö 
Genom en ökad digitalisering minskar behovet av papper, dessutom kan nya rön och kunskaper 
kring miljön snabbare integreras i undervisningen, vilket har en positiv effekt.  

För att minimera miljöpåverkan från de tekniska verktygen ställer kommunen miljökrav vid 
upphandlingen. Dessutom uppmanas anställda till ett energisparande beteende vid användningen.  

3.3. Avgränsningar 
Verktyg för administration, planering och organisation ingår inte i projektet.  
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4. Kopplingar till andra projekt och verksamheter 
Den digitala lärmiljön är ett delprojekt till projektet Ett lärande Väsby, dessutom finns 
kopplingar till delprojektet Lokalförsörjning vad gäller till exempel nätverk, projektorer och 
ljudanläggningar. Projektet kan eventuellt påverkas av resultatet från dialogprojektet. 

5. Tidplan 
Då det övergripande projektet Ett lärande Väsby är treårigt ska även Den digitala lärmiljön vara 
genomfört inom den tidsperioden. En mer detaljerad tidplan presenteras i samband med 
projektplanen.  
 
 
 
 

Aktiviteter Vår 
2014 

Höst 
2014 

Vår 
2015 

Höst 
2015 

Vår 
2016 

Höst 
2016 

Nulägesanalys X      
Beslut projektplan och resurser, maj X      
Uppföljningskonferens i huvudprojektet, 
april  X      

Konferens för alla aktörer  X  X  X  
Återkopplingskonferens/ seminarium för 
alla aktörer X X X X X X 

Fortlöpande kommunikation och 
återkoppling X X X X X X 

Utvärdering av projektet      X X 

6. Projektbudget 

6.1. Projektkostnader  
Kostnaden för Etableringsfasen består av arbetstid för projektledaren och projektgruppen, samt 
kostnader i samband med nulägesanalysen.  

Grov uppskattning är att kostnaden för hela projektet består av: 
• Finansiering av projektledaren mars 2014-december 2016. 
• Finansiering av projektmedlemmar våren 2014-december 2016.  
• Finansiering av eventuell extern resurs. 
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6.2. Projektfinansiering 
Projektet finansieras med projektbudgeten för Ett lärande Väsby och kommunens IT-budget. 
Finansieringen preciseras i projektplanen.  

7. Övergripande risker 
En risk- och konsekvensanalys görs inför upprättandet av projektplanen. 

8. Överlämnande 
Projektets resultat ska hanteras och förvaltas av respektive skolhuvudman. I och med att 
projektet genomförs i nära samverkan med skolorna kommer överlämnandet ske löpande under 
tiden. Ansvarig för att hämta hem nyttan är respektive skolhuvudman.  
 

9. Projektorganisation 
 

10. Referenser och bilagor 
Myndigheten för skolutveckling, Effektivt användande av IT i skolan: Analys av internationell 
forskning, 2007 
Skolinspektionen, 2012, http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--
granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-kvalitetsgranskningar/IT-i-undervisningen/  
Svensk författningssamling, Skollagen (2010:800), http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K3  
Upplands Väsby kommun, Flerårsplan med budget 2014-2016, 2013-11-25 
Upplands Väsby kommun, projektplan Ett lärande Väsby, 2014 
Upplands Väsby kommun, Vision Väsby stad 2040 – Där färgstarka människor möts, 2013 
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