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Moderniseringen av Sverige börjar i skolan 

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå 

världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståel-

se för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering 

styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom 

att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.  

Målet för regeringen är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digi-

taliseringens möjligheter.1 Regeringen beslutade i maj 2017 om en samlad 

digitaliseringsstrategi som spänner över flera samhällsområden och ger en 

samlad vision för regeringens digitaliseringspolitik om ett hållbart digita-

liserat Sverige.2 Denna strategi ska ses som en del i en större helhet. Syftet 

med den övergripande strategin är att Sverige fortsatt ska vara ledande när 

det gäller digitalisering och vara digitalt kompetent. För detta spelar skol-

väsendet en central roll genom att ge möjlighet att utveckla förmågan att an-

vända och skapa med digital teknik och förståelse för hur digitaliseringen 

påverkar individen och samhällets utveckling. 

I den här strategin lägger regeringen grunden för det fortsatta arbetet att med 

hjälp av digitaliseringens potential höja såväl måluppfyllelsen som att öka lik-

värdigheten i skolväsendet. Strategin syftar till att alla barn och elever, unga 

som vuxna, ska få de kunskaper de behöver för livet och arbetslivet, vilket i 

förlängningen lägger grunden för den framtida kompetensförsörjningen. Det 

handlar om att identifiera nya lösningar som möjliggörs av digitalisering, be-

döma dess relevans och sedan utveckla och använda de som är relevanta. 

Det handlar även om att ha en förmåga att driva och leda utveckling med 

stöd av digitalisering.  

En studie från Statens medieråd visar att den generella tillgången till digitala 

verktyg och användningen av dem bland barn och unga skiljer sig åt utifrån 

kön, socioekonomisk bakgrund och andra demografiska variabler.3 Det är 

därför angeläget att alla barn och elever ges samma möjligheter att utveckla 

sin digitala kompetens. Detta understryker behovet av en nationell digitalise-

ringsstrategi för skolväsendet som kan bidra till ett mer systematiskt och 

strategiskt arbete i hela skolväsendet och hos alla huvudmän.  

                                                
1
 Prop. 2011/12:1, utgiftsområde 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87. 

2
 Regeringskansliet, Näringsdepartementet, N2017/03643/D.  

3
 Statens Medieråd, 2015 Ungar & medier 2015: demografi  - Fakta om hur barns och ungas medievanor 

påverkas av föräldrarnas härkomst, utbildning och inkomst,  
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Strategins övergripande mål och fokusområden 

Det övergripande målet för strategin 

För att barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla sin digitala kom-

petens och för att digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och lik-

värdighet i skolväsendet ska realiseras krävs insatser av såväl de som verkar 

inom skolväsendet som av andra aktörer som på olika sätt kan bidra till ar-

betet. Det är av stor vikt att ge förutsättningar till berörda aktörer som exem-

pelvis huvudmän och organisationer men även involvera berörda i närings-

livet, civilsamhället och akademin, att bidra och interagera i moderniserings-

arbetet genom att kontinuerligt utforska och tillämpa nya digitala möjlighe-

ter. För att skapa förutsättningar för att alla ska känna ansvar och engage-

mang för att driva utvecklingen – och för att stimulera samarbete – är det 

relevant med en samlad vision och gemensamma målsättningar för hela skol-

väsendet. Regeringens övergripande mål för den nationella digitaliserings-

strategin för skolväsendet är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att an-

vända digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens 

hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. 

Samverkan och fokusområden 

För att nå det övergripande målet för strategin är det nödvändigt att digitali-

seringens möjligheter används inom rätt områden och på rätt sätt. Ett fokus 

på kostnadseffektivitet är nödvändigt för att åstadkomma den utveckling 

som behövs utan att andra centrala områden inom skolan ska behöva stå till-

baka. Det är därför betydelsefullt med samverkan mellan staten och huvud-

männen, men även med de som tillhandahåller digitala verktyg och lärresur-

ser samt kompetensutveckling och stöd. En god beställarkompetens samt 

kompetens hos personal som arbetar med barn och elever, förskolechefer, 

rektorer och huvudmän att använda de digitala möjligheterna på rätt sätt i ut-

bildningen är också centrala. Det är även viktigt med samordning och sam-

arbete kring standarder och gemensamma digitala lösningar inom skolväsen-

det samt med berörda parter inom offentlig förvaltning och näringsliv. På så 

vis kan dubbelarbete undvikas och det kan säkerställas att olika system kan 

fungera tillsammans och kommunicera med varandra (interoperabilitet). Det 

kan också skapa förutsättningar för huvudmän med begränsade utvecklings-

resurser att ta del av befintliga lösningar. Statens skolverk kommer i sitt fort-

satta arbete med insatser inom ramen för de uppdrag och det arbete som rör 
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digitaliseringen av skolväsendet att involvera relevanta aktörer, såsom Sveri-

ges Kommuner och Landsting (SKL). I syfte att realisera de övergripande 

målen i strategin och i förlängningen regeringens vision för skolväsendet 

kommer regeringen att tillsammans med SKL bryta ned strategins delmål till 

initiativ och aktiviteter.   

Strategin innehåller tre fokusområden för de åtgärder som sammantaget ska 

leda till att det övergripande målet för strategin uppnås. Varje fokusområde 

innefattar ett mål och flera delmål som ska uppnås till 2022. De tre fokus-

områdena är: 

 Digital kompetens för alla i skolväsendet 

 Likvärdig tillgång och användning  

 Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 
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Fokusområde 1: Digital kompetens för alla i skolväsendet 

Mål: Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det 

ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet.  

Delmål 1: Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar 

att utveckla adekvat digital kompetens. 

Delmål 2: Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strate-

giskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna. 

Delmål 3: Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att 

välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen.  

Delmål 1.1: Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges 

förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens 

Utbildning i skolväsendet ska bidra till att barn och elever utvecklar förståel-

se för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla 

barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital 

teknik, vilket också blir alltmer avgörande för det kommande arbetslivet. 

Barn och elever ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvars-

fullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå 

risker och för att kunna värdera information. Det handlar bland annat om att 

utveckla elevernas medie- och informationskunnighet dvs. kunskap och för-

måga att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika 

medier och kontexter. En annan aspekt är att förstå hur digital teknik kan 

användas, och att få tekniska kunskaper att själv kunna skapa verktyg och 

lösningar med hjälp av den digitala tekniken. Det kan t.ex. handla om pro-

grammeringskunskap. 

Digitaliseringen är en pågående process. De förmågor och kunskaper som 

kan sägas utgöra digital kompetens i dag är nödvändigtvis inte tillräckliga för 

att utgöra digital kompetens om några år. Barn och elever bör så långt det är 

möjligt få med sig de förmågor som behövs för att kontinuerligt kunna upp-

datera och utveckla sin digitala kompetens. Digitaliseringskommissionen (N 

2012:04) har definierat innebörden av digital kompetens som i vilken ut-

sträckning en individ är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har 

förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens 

liv.4   

                                                
4
 Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28) 
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I strategin används därför uttrycket adekvat digital kompetens för att tydlig-

göra att den digitala kompetensen förändras över tid i takt med utvecklandet 

av såväl användande som verktyg. Uttrycket adekvat digital kompetens an-

vänds även för att markera att det inte är möjligt att precisera en absolut nivå 

för digital kompetens då den successivt behöver utvecklas utifrån samhällets 

krav och barns och elevers förutsättningar.  

För att begreppet adekvat digital kompetens ska få relevant innebörd behö-

ver det konkretiseras utifrån styrdokumenten. Därför behöver styrdokumen-

ten i alla delar av skolväsendet innefatta de kunskaper och förmågor som ef-

terfrågas vid fortsatt utbildning, på arbetsmarknaden och som förutsätts för 

ett aktivt deltagande i samhällslivet. Konkretiseringen av styrdokumenten i 

undervisningen och utbildningen i övrigt måste följa med den tekniska och 

digitala utvecklingen. Det är av vikt att digitaliseringens möjligheter används 

som ett sätt att nå de mål som framgår av styrdokumenten. Detta är både en 

fråga om likvärdighet och kvalitet. 

Digitaliseringskommissionen har pekat på att ökade inslag av it i undervis-

ningen främjar flickors intresse för it och på sikt bidrar till att minska sned-

rekryteringen till högre utbildningar med it-inriktning.5 Inkluderandet av ett 

jämställdhetsperspektiv i arbetet med digitalisering har därmed betydelse för 

möjligheten att nå det jämställdhetspolitiska målet om jämställd utbildning.6  

I arbetet med digitaliseringen är det därför viktigt med ett jämställdshetsper-

spektiv för att tillgodose att alla barn och elever ges samma förutsättningar 

och möjligheter. 

Delmål 1.2: Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att 

strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna 

En lyckad integration av it i verksamheten ställer stora krav på strategiskt 

ledarskap. För detta är det viktigt att förskolechefer, rektorer och huvudmän 

har den digitala kompetens som krävs för att leda och ge personalen stöd i 

det digitala utvecklingsarbetet. Det är också viktigt att kunna identifiera och 

bedöma relevansen av nya lösningar som möjliggörs av digitalisering och ut-

veckla användningen av dessa, med det följer en adekvat beställarkompetens. 

Arbetet måste ske utifrån barn och elevers olika behov och förutsättningar så 

att digitaliseringen möjligheter kan bidra till förbättrade kunskapsresultat och 

ökad måluppfyllelse.  

                                                
5
 En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) 

6
 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) 
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Delmål 1.3: Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att 

välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen 

Riksdagen har i en översiktsrapport beskrivit svårigheterna att mäta resultat i 

form av förbättrade studieprestationer, men konstaterar att det finns studier 

som visar positiva effekter på undervisning och lärande i skolan med an-

vändningen av digitala verktyg.7   

Både riksdagen och Digitaliseringskommissionen anger att framgångsfakto-

rer är lärarens digitala kompetens, förmåga att leda skolarbetet, integrera 

digitala verktyg och resurser i undervisningen och ge eleverna tydliga men 

uppnåbara utmaningar.8 Detta förutsätter att förskollärare, lärare och annan 

personal är förtrogna med att använda digitala verktyg och kan välja digitala 

lärresurser utifrån bedömningar av det pedagogiska värdet och utifrån barn 

och elevers olika behov och förutsättningar. Utan tillräcklig kompetens kan 

användandet av digitala verktyg och digitala lärresurser leda till att dessa an-

vänds felaktigt och får då en negativ inverkan på elevers studiero. Att det 

finns risk för stress och distraktioner är även något som riksdagens över-

siktsrapport konstaterar.9 Med digitala lärresurser avses allt material som är 

digitalt och till nytta i undervisning och lärande. Det är viktigt att personer 

som ska arbeta med barn och elever ges möjlighet att utveckla digital kompe-

tens både under sin utbildning men även genom den kompetensutveckling 

som de deltar i under sin anställning. För att barn och elever ska utvecklas så 

långt som möjligt är det även av vikt med ett bra samarbete mellan personal 

som arbetar med barn och elever och skolbiblioteken. Skolbiblioteket har en 

viktig pedagogisk uppgift att fylla när det gäller att stärka elevers kompe-

tenser i bland annat informationssökning och källkritik. Förskolechefer, 

rektorer och huvudmän behöver därför skapa förutsättningar för persona-

lens kompetensutveckling så att eleverna ges möjligheter att stärka dessa 

kompetenser även i arbetet med digitala verktyg. 

För att kunna utbilda ansvarsfulla internetanvändare är det även viktigt att 

förskollärare, lärare och annan personal har kännedom om vad som gäller 

upphovsrättsligt när man i undervisningen visar material från digitala källor, 

men även i frågor som rör personlig integritet.  

                                                
7
 Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen, rapport från 

riksdagen, 2015/16:RFR18 

8
 Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen, rapport från 

riksdagen, 2015/16:RFR18 

9
 Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen, rapport från 

riksdagen, 2015/16:RFR18 
 



9 (14) 

 
 

När det gäller arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling 

är det viktigt att personal som arbetar med barn och elever har en förståelse 

för nätkränkningar och verktyg för att motverka dessa inte minst ur ett jäm-

ställdhetsperspektiv. 
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Fokusområde 2: Likvärdig tillgång och användning 

Mål: Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala 

verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera 

verksamheten 

Delmål 1: Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha 

tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar. 

Delmål 2: Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och peda-

gogisk support i verksamheten. 

Delmål 3: De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara 

ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt. 

Delmål 4: Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens 

arbetssituation i fråga om undervisning och administration.  

Delmål 2.1: Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha 

tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar 

Med tanke på de krav som ställs på personal i skolväsendet som arbetar med 

barn och elever att kunna hantera digital teknik i undervisning och admini-

stration, är det viktigt att denna personal har god tillgång till digitala verktyg.  

För barn i förskolan bör tillgången till digitala verktyg vara sådan att de kan 

användas i den pedagogiska verksamheten när det är lämpligt. Detta innebär 

inte att varje barn måste ha tillgång till ett digitalt verktyg, tvärtom är det 

oftast en fördel att barnen använder digitala verktyg tillsammans eller med en 

förskollärare eller annan personal.  

Elevernas skolrelaterade arbete begränsas inte till den tid eleverna befinner 

sig i skolans lokaler, vilket blir tydligare högre upp i årskurserna. Stor del av 

undervisningen utgår från tillgång till digitala resurser och mer arbete utförs 

med digitala verktyg. Det är därför viktigt att elever i förskoleklass, grund-

skola och gymnasieskola och i motsvarande skolformer har god tillgång till 

digitala verktyg. Undersökningar genomförda av Statens medieråd visar att 

den generella tillgången till digitala verktyg och användningen av dem bland 

barn och unga skiljer sig åt utifrån socioekonomisk bakgrund och andra de-

mografiska variabler. Detta understryker betydelsen av att skolväsendet ger 

alla barn och elever likvärdiga förutsättningar att använda digitala verktyg 

och att utveckla sin digitala kompetens.10  

                                                
10

 Statens Medieråd, 2015 Ungar & medier 2015: demografi  – Fakta om hur barns och ungas medievanor 
påverkas av föräldrarnas härkomst, utbildning och inkomst.  
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Inom vuxenutbildningen skiljer sig förutsättningarna och kraven tydligt från 

övriga skolformer. Huvudmännen behöver här säkerställa en lämplig tillgång 

till digitala verktyg. 

Undervisningen i skolväsendet ska vara tillgänglig för alla. Anpassade och 

fungerande verktyg utifrån olika behov och förutsättningar ska vara till-

gängliga där de behövs, vilket ställer krav på bl.a. ett funktionshinder-

perspektiv. Barn och elever och personal behöver tillgång till ändamålsenliga 

och tillgängliga digitala verktyg utifrån verksamhetens behov. För att digita-

liseringen ska få genomslag är det viktigt att huvudmännen förhåller sig 

aktiva till utvecklingen och t.ex. utarbetar lokala strategier som knyter an till 

nationella strategier och mål.  

Delmål 2.2: Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och 

pedagogisk support i verksamheten 

Tekniken får inte utgöra ett hinder för en god utbildning. Stödfunktioner 

måste finnas tillgängliga för att säkerställa avbrottsfria uppkopplingar och att 

digitala verktyg och övrig it-utrustning fungerar så att undervisningen kan 

bedrivas utan teknikrelaterade störningar. Förutom tillgång till ändamålsenlig 

infrastruktur såsom bredband och hårdvara behöver det säkerställas att olika 

system kan fungera tillsammans och kommunicera med varandra (intero-

perabilitet). Samordning och samarbete är viktigt för att åstadkomma 

fungerande infrastruktur för smidig tillgång till och användning av digitala 

lärresurser. Det är viktigt att huvudmännen säkerställer att det utöver tillgång 

till digitala verktyg finns en ändamålsenlig och fungerande infrastruktur för 

användandet av digitala lärresurser men även skoladministrativa system-

lösningar. Det är viktigt att det lokalt säkerställs ändamålsenlig infrastruktur 

när det gäller tillgång till trådlöst nät, tillräcklig bredbandskapacitet och 

tillgång till annan relevant utrustning, men även tillgång till pedagogiskt 

support.  

Delmål 2.3: De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara 

ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt 

I undervisningen krävs inte bara tillgång till digitala verktyg utan både kom-

petens att välja rätt verktyg och att kunna använda dem. Det krävs också till-

gång till resurser och metoder som utvecklats för eller anpassats till arbete i 

en digital miljö. Digitala lärresurser och dess användning i undervisningen 

kan utveckla undervisningen och bidra till barn och elevers kunskapsinhämt-

ning. Genom att undervisningen varieras kan det leda till ökad motivation 
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och ökat engagemang hos barn och elever. Förskollärare, lärare och annan 

personal kan också genom digitaliseringen ges effektiva verktyg för att följa 

upp enskilda barn och elevers kunskapsinhämtning. Digitaliseringen ger 

ökade möjligheter för förskollärare, lärare, förskolechefer, rektorer och 

huvudmän att skapa och sprida digitala lärresurser. Det är därför viktigt att 

det utvecklas och finns tillgång till digitala lärresurser av hög pedagogisk, 

interaktiv, visuell och vetenskaplig kvalitet och som uppfyller ställda 

tillgänglighetskrav. Det är även centralt att det finns kompetens att avgöra 

när och hur, samt vilka, digitala verktyg som ska användas i utbildningen.  

Delmål 2.4: Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens 

arbetssituation i fråga om undervisning och administration  

Genom digitaliseringen kan verktyg och metoder utvecklas som underlättar 

personalens administration samt planering, genomförande, uppföljning och 

utvärdering av undervisningen. Digitaliseringens potential i det här avseendet 

måste realiseras. Arbetsmiljöer med exempelvis dåligt fungerande digitala 

verktyg, systemlösningar eller uppkoppling riskerar att leda till ökad admini-

strativ börda för förskollärare, lärare och annan personal såväl som för för-

skolechefer och rektorer. Det riskerar även att ta värdefull tid från deras 

huvudsakliga uppdrag. De digitala lösningar som införs i verksamheterna bör 

vara användarvänliga och göra arbetet mer effektivt. Innehåll och metoder 

bör vara utvecklade för och anpassade till arbete i en digital miljö. En annan 

viktig komponent är tillgången till ändamålsenliga digitala verktyg för att 

följa barn och elevers utveckling och för analys av undervisningen i syfte att 

förbättra denna. Rätt använd kan digitalisering underlätta för elever, personal 

som arbetar med barn och elever och barn och elevers vårdnadshavare att 

hålla sig informerad om barnets eller elevens utveckling. Digitalisering kan 

även hjälpa till att identifiera vilka moment som behöver ges särskild upp-

märksamhet. Digitala verktyg och resurser ger även ökade möjligheter för 

kompetensutveckling av personal i skolväsendet.  

Informationsförsörjning i form av exempelvis ökad tillgång till data skapar 

möjligheter att använda information för att förbättra och effektivisera utbild-

ning och administration. Digital och tillgänglig forskning ökar möjligheten 

för personal som arbetar med barn och elever, förskolechefer, rektor och 

huvudmän att använda den senaste forskningen och stärka den vetenskapliga 

grunden för skolväsendet. Digitaliseringen erbjuder också nya möjligheter till 

flexibla möten mellan personal som arbetar med barn och elever men även 

mellan barn och elever och personal. Ett exempel är fjärrundervisning där en 
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elev eller flera elever kan få undervisning av lärare som befinner sig på annan 

plats. Distansundervisning förändrar villkoren ytterligare, genom att erbjuda 

möten mellan dessa grupper som vare sig är samtidiga eller på samma plats.  
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Fokusområde 3: Forskning och uppföljning kring digitaliseringens 

möjligheter 

Mål: Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och 

insatser ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och 

utvecklad digital kompetens.  

Delmål 1: Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisningen och 

lärande ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser. 

Delmål 2: Uppföljning av digitaliseringsarbetet i skolväsendet ska genom-

föras och stödja utveckling av verksamheter och insatser.  

 

Delmål 3.1: Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och 

lärande ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser 

Hur digitala verktyg kan bidra till ökad måluppfyllelse är ett område som är 

relativt lite beforskat. Den nuvarande kunskapen vilar i stor utsträckning på 

mindre studier eller erfarenheter gjorda i praktiken. För att digitaliseringens 

möjligheter ska kunna bidra till ökad måluppfyllelse, likvärdighet och jäm-

ställdhet i skolväsendet är det betydelsefullt med forskning som grund för att 

kunna utveckla såväl verksamhet som insatser.  

Delmål 3.2: Uppföljning av digitaliseringsarbetet i skolväsendet ska 

genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser 

Det är viktigt att följa hur den digitala kompetensen hos barn och elever, 

personal som arbetar med barn och elever, förskolechefer och rektorer 

utvecklas. Det är även viktigt att följa utvecklingen kring tillgången till och 

användningen av digitala verktyg i skolväsendet. Detta ska sättas i relation till 

digitaliseringens utveckling och behoven som medföljer. Det är avgörande 

att få denna bild av utvecklingen, inte minst i relation till de satsningar som 

regeringen och andra aktörer genomför för att kunna ändra och utöka 

vidtagna åtgärder. Det är även viktigt att arbetet i de egna verksamheterna 

följs upp lokalt. Genom uppföljning skapas förutsättningar för att öka 

kunskaperna om hur den digitala kompetensen i skolväsendet utvecklas och i 

termer av förmåga att driva och leda utveckling med stöd av digitalisering. 

 


