Använd den digitala kraften i skolan
- Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna
lärverktyg i skolan

1. Inledning
Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år
fick han problem med sin syn. För att han skulle kunna fortsätta skriva
köpte han en av världens första kommersiellt tillgängliga
skrivmaskiner, den danska uppfinningen skrivekuglen. Tack vare den
kunde Nietzsche fortsätta skriva, vilket vi har glädje av än idag.
Nietzsches skrivmaskin är ett tidigt exempel på hur den tekniska
utvecklingen många gånger kan underlätta livet och riva hinder för
människor med funktionsnedsättning.
Men när Nietzsche började använda skrivmaskinen la en av hans
vänner, en kompositör, märke till att han, när han använde
skrivmaskinen, gjorde vissa subtila förändringar i sitt sätt att skriva.
Och när vännen sa det till Nietzsche lär han ha svarat:
”Du har rätt, våra skrivverktyg deltar i våra tankeprocesser.”
Samma fenomen kan vi se idag. När t.ex. lågstadiebarnen i Ale
kommun får använda datorer i sitt skrivande kan man tydligt se att de
får ett mer innehållsrikt och experimenterande språk. Och när barnen i
Sollentuna får använda skrivplattor lär de sig läsa både tidigare och
snabbare än annars.
It är ett verktyg, bland många, som kan förändra, förenkla och förbättra
våra barns skolgång. Precis som alla andra verktyg är det oslagbart i
många situationer, men hopplöst fel i andra. Idag ser vi hur många
skolor använder datorer, interaktiva skrivtavlor och andra it-baserade
hjälpmedel allt mer i undervisningen, och når mycket goda resultat.
Men vi ser också att de moderna it-verktygen i skolan på andra håll
fortfarande lyser med sin frånvaro. Går man till forskningen så visar
den sammantaget att elever som har tillgång till moderna lärverktyg
presterar bättre och når bättre resultat, framförallt när det gäller språk
och naturvetenskapliga ämnen. Samtidigt vet vi att möjligheten att lära
sig använda tekniken i sig kommer bli allt mer värdefull framöver, när
kompetens inom it blir allt viktigare både för att klara den högre
utbildningen och för att vara anställningsbar på arbetsmarknaden.
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Den svenska skolan står inför en rad utmaningar. En av de viktigaste är
att använda de metoder och verktyg som kan hjälpa våra barn och unga
att göra mesta möjliga av sin egen förmåga, och lära sig mer. Mer it och
smartare it är inte det enda, men det är ett av de verktyg som skolan
behöver ta till sig och använda för vi ska få en skola som hänger med i
sin tid och en skola som på bästa sätt lösa sitt kärnuppdrag: att ge alla
barn en bra utbildning.
I den här rapporten presenterar Centerpartiet fem förslag för hur vi ska
nå en modernare skola, som tar vara på den kraft som de digitala
lärverktygen ger.
Stockholm den 21 augusti 2013
Anna-Karin Hatt
2:e vice ordförande
It- och energiminister

Ulrika Carlsson
Utbildningspolitisk talesperson
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2. Sammanfattning
Riksdagen har slagit fast att Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter. Om det målet ska kunna nås måste den svenska
skolan vara med på banan och använda den moderna tekniken för att hjälpa
våra barn och unga att lära sig mer. Samtidigt måste alla elever i skolan få
chansen att få den it-vana som krävs för ett modernt arbetsliv.
Den här rapporten visar att en hel del har hänt när det gäller it i skolan, de
senaste åren. Det har blivit mycket vanligare med datorer i skolorna. Men
trots det verkar det inte som om användningen av datorerna ökat. Samtidigt
ser vi, i internationella mätningar, att svenska elever är betydligt sämre än
barn och unga i andra länder, när det gäller vissa it-relaterade uppgifter.
För att den svenska skolan ska dra nytta av den digitala kraften och använda
moderna it-verktyg för att hjälpa våra barn och unga att lära sig mer, föreslår
Centerpartiet ett åtgärdspaket med fem delar:
1. Alla skolor ska ha en it-strategi
- En it-strategi är ett nödvändigt stöd för skolans personal för hur it
långsiktigt kan användas för att stödja pedagogiken
2. Ett nationellt digitalt lärarlyft
- De lärare som idag uppger att de inte har tillräckligt hög itkompetens behöver vidareutbildas och en summa i storleksordningen
500 miljoner kronor bör avsättas i detta syfte.
3. Ökad forskning inom it-baserad pedagogik
- Mer forskning behövs för att studera hur it bäst kan stärka
pedagogiken.
4. Fler lärosäten bör ge öppna kurser på nätet
- Fler svenska lärosäten bör använda sig av nätbaserad undervisning
och vara med och lägga ut föreläsningar och kurser på internet.
5. Underlätta distans- och fjärrundervisning
- Med moderna it-hjälpmedel kan t.ex. även skolor i glesbygd få
tillgång till lärare med den bästa kompetensen.
Tekniken finns. Möjligheterna finns. Nu är det dags för vilja och att på allvar
ta vara på den digitala kraften i skolan.
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3. Läget i skolan
3.1. Nya styrdokument för skolan
Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har Centerpartiet drivit på och
medverkat till att de nationella styrdokumenten för skolan har skärpts,
bland annat för att säkra att alla elever får en tidsenlig utbildning och får
rätt att använda moderna lärverktyg:
•

Från och med den 1 juli 2011 gäller den nya skollagen som säger
att alla svenska elever ska garanteras kostnadsfri tillgång till de
lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.

•

Höstterminen 2011 trädde de nya kurs- och ämnesplanerna för
grund- och gymnasieskolan i kraft, där det tydligt framgår att
eleverna ska få digital kompetens.

•

När den nya lärarutbildningen infördes 2011 infördes också
kravet att den som får lärarexamen ska ha tillräcklig digital
kompetens. De nya lärare som utbildas idag måste både kunna
använda tekniken själv, och förstå hur den påverkar våra barns
och ungas liv och vardag.

3.2. Nuläget
En aktuell rapport från Skolverket visar att det numera finns en dator
per var tredje elev i grundskolan och att det går en dator per var 1,3 elev
i gymnasiet. Det innebär att tillgången till datorer i både grundskolan
och gymnasiet kraftig ökat sedan 2008 (se tabell 1).1
Tabell 1. Genomsnittligt antal elever per dator i grund- och gymnasieskola. Källa Skolverket.
Grundskola
2012
2008

Kommunal
3,1
6

Gymnasieskola

Fristående
2,4
4,5

Kommunal
1,3
2,5

Fristående
1,3
1,6

Samtidigt verkar skillnaderna i datortäthet mellan de kommunala
skolorna och friskolorna minska. På gymnasienivå har den utvecklingen
nu gått så långt att det inte längre finns någon mätbar skillnad mellan
friskolornas och de kommunala gymnasieskolornas datortäthet.

1

It-användning och it-kompetens i skolan. Skolverkets rapport 386 april 2013.
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Även bland lärarna har förekomsten av it-verktyg ökat. Allra mest har den
ökat bland grundskollärarna, där andelen som har tillgång till en egen dator
på jobbet ökat från 27 % 2008 till 77 % 2012. I gymnasieskolan har idag 94
procent av alla lärare tillgång till egen it-utrustning..
Figur 1. Andel lärare som har tillgång till en egen personlig dator eller läsplatta på arbetet,
tillhandahållen av arbetsgivaren i procent.

Att datortätheten ökat, både bland elever och lärare och både i
grundskolan och på gymnasiet, tyder på att kommunerna och
friskolorna i stor utsträckning svarat upp mot att regeringen i skolans
styrdokument skärpt kraven när det gäller it i skolan. Även om det på
många skolor fortfarande finns ett behov av att öka tillgången till itutrustning så är utvecklingstrenden i grunden väldigt god.
Riktigt lika god är inte bilden när det gäller kompetensen hos de som
jobbar i skolan.
Som framgår av figur 2 har andelen lärare som anser sig ha god itkompetens ökat sedan 2008. Men trots att andelen har gått upp så anser
fortfarande mellan var fjärde och var femte lärare att de inte har
tillräckligt god it-kompetens.
Figur 2. Andel lärare som bedömer sin it-kompetens som mycket eller ganska bra respektive
mindre bra eller inte alls bra.

Också bland rektorerna tycks det finnas ett stort behov av
kompetensutveckling.
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Så många som var tredje rektor menar att de inte tillräckligt väl kan
hantera strategiska frågor inom it-området (se
tabell 2).
Tabell 2. Hur stor andel av rektorerna som anser sig kunna…
Stämmer…

Leda skolans itstrategiska arbete.
Utveckla användandet
av it i undervisningen.
Hantera frågor om lag
och rätt på internet

mycket
bra

ganska
bra

ganska
dåligt

mycket
dåligt

16

47

31

4

13

49

32

3

13

52

30

2

Till det kommer att antalet grundskolor som har en it-strategi inte har
ökat utan tvärtom minskat sedan 2008, medan andelen gymnasieskolor
som har en it-strategi ligger kvar på 58 procent (se figur 3).
Figur 3. Andelen skolor med it-strategi.

Och det får konsekvenser. Om inte skolorna har en egen it-strategi att
utgå från riskerar nämligen it-arbetet att präglas av ett ad hoc-tänkande
där man väljer kortsiktiga lösningar framför långsiktiga och
genomtänkta.
Det här ger en samlad bild där bara drygt hälften av våra grund- och
gymnasieskolor har en egen it-strategi, där bara drygt hälften av
rektorerna tycker att de har tillräcklig kompetens för att leda it-arbetet,
och där bara en tredjedel av lärarna bedömer att de inte har tillräcklig
it-kompetens.
Allt detta pekar på, och förklarar, varför det fortfarande finns stora
skillnader mellan olika skolor, och varför så mycket av it-arbetet
fortfarande i alldeles för hög utsträckning är beroende av och vilar på
lokala eldsjälar. Det lokala engagemanget och de enskilda eldsjälarna är
väldigt positivt, men det kan inte vara enskilda eldsjälar som ska avgöra
om skolorna ska kunna följa skollagen eller ej.
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Samtidigt återstår mycket att göra när det gäller själva användningen av
it i skolan. Trots att det idag finns betydligt fler datorer och andra ithjälpmedel i många skolor, så är det anmärkningsvärt att användningen
av datorer på lektionstid fortfarande är så låg som den är. 2008 svarade
90 procent av eleverna att de sällan eller aldrig fick använda datorer
under matematiklektionerna. Fyra år senare, 2012, ligger den siffran
kvar på samma höga nivå. Och även om datoranvändningen i andra
ämnen är något bättre, så ligger fortfarande den samlade
datoranvändningen på en väldigt låg nivå (se figur 4). Ungefär hälften
av alla högstadieelever, och 30-50% av alla gymnasieelever, får sällan
eller aldrig använda datorer under lektionstid.
Figur 4. Andel elever som svarar att de sällan eller aldrig får använda datorer under lektionstid i
olika ämnen, på högstadie- respektive gymnasienivå.

4. Internationell jämförelse
För att man över huvud taget ska kunna använda datorer i skolan måste
datorerna finnas där. Och datortätheten i svenska skolor har alltså
förbättrats sedan 2008. Det bekräftas också i den internationella
statistiken. För bara några år sedan låg Sverige, när det gäller
datortäthet i skolan, något under genomsnittet i OECD-länderna, vilket
bland annat syntes i den senaste PISA-undersökningen 2009. Men en
färskare rapport som EU-kommissionen beställt visar att Sverige
numera ligger i topp bland de 31 europeiska länder som undersökts när
det gäller datortäthet på högstadiet (se figur 5).2

2
I undersökningen ingår EU28, samt Island, Norge och Turkiet. Survey of Schools: ICT in
Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools. EUkommissionen 2013
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Figur 5. Antal studenter per dator i årskurs 8.

I PISA-undersökningen 2009 jämförde man inte bara datortätheten,
utan också hur 15-åringar i ett antal olika länder presterat och hur deras
skolor såg ut. När det gäller själva användningen av it visade PISA 2009
att de svenska 15-åringarna placerade sig över genomsnittet, vilket
innebär att de är förhållandevis bra på digital läsning, vilket kortfattat
handlar om att snabbt kunna hitta och förstå olika former av uppgifter,
information och samband och samtidigt kunna bedöma olika källors
trovärdighet. När det gäller just digital läsning hamnade de svenska
eleverna på en sjundeplats och signifikant över OECD-genomsnitt (se
tabell 3).
Tabell 3. Hur 15-åriga elever presterade på digital läsning.

Ranking
1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Land
Sydkorea
Nya Zeeland
Australien
Japan
Hong Kong
Island
Sverige
Irland
Belgien
Norge
Frankrike
Macau
Danmark
Spanien
Ungern
Polen
Österrike
Chile
Colombia

Genomsnittsvärde
568
537
537
519
515
512
510
509
507
500
494
492
489
475
468
464
459
435
368

Signifikans
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
-

Men i samma undersökning har man också undersökt hur bra eleverna
är på olika it-relaterade uppgifter och här klarar sig de svenska eleverna
inte lika bra. När det gäller att ta fram ett diagram från data i ett
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kalkylprogram ligger Sverige långt under OECD-genomsnittet, och de
enda länderna som redovisar sämre resultat än oss är Island, Finland
3
och Japan (se figur 6).
Figur 6. Hur stor andel av 15-åriga elever som kan ta fram ett diagram ur ett kalkylprogram.

Sverige ligger även klart under OECD:s genomsnitt vad gäller elevers
förmåga att göra en så kallad multimediapresentation. Även om de
svenska eleverna har tillgång till datorer och är bättre än genomsnittet
på det som benämns digital läsning, ligger vi anmärkningsvärt dåligt till
vad gäller viss it-användning. Det torde inte vara en djärv gissning att
den låga användningen av datorer i skolan ligger bakom den bristfälliga
kunskapsnivån som de svenska eleverna uppvisar.

5. Forskning och fallstudier
5.1. Ale
I Ale kommun startade man våren 2009 ett så kallat ”en-till-en-projekt”,
ett projekt som går ut på att varje elev ska ha möjlighet att få använda
en egen dator i undervisningen. En utvärdering som gjorts av det
projektet visar att elevernas förmåga att skriva längre berättelser ökar
betydligt när de får skriva på datorn, framförallt när det gäller pojkarna.
När texterna fick växa fram med hjälp av en dator ökade pojkarnas
textmängder med hela 123 procent, jämfört med när de skrev med
papper och penna. Och för flickorna ökade textmängderna med 38,5 %.
Dessutom ökade andelen adjektiv i texterna, vilket enligt
språkvetenskapen är ett tecken på att barnen fått ett mer utforskande
och experimenterande språk.4
5.2. Sollentuna
Forskare som följt Sollentunas arbete med it i skolan har kunnat visa att
barn som får använda läsplattor både lär sig läsa och skriva snabbare än
3

PISA 2009. Tabell VI.5.28
Malin Granat och Petra Östling En-till-en redan från start. Är egen dator i skolan nyckeln till
långa och fantasirika elevtexter i tidig ålder? Högskolan Väst Mars 2012.

4
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när man jobbar med mer traditionella metoder. Samtidigt blir barnens
texter längre, mer genomarbetade och får ett tydligare innehåll och
bättre struktur. Dessutom leder användningen av läsplattor till att
eleverna i Sollentuna kan koncentrera sig på själva innehållet, snarare
än på att producera ett elegant skriftspråk.5
5.3. Forskningsöversikt
I rapporten Digitalisering i skolan – en kunskapsöversikt gör Jan Hylén, fil.
dr. i statsvetenskap, en sammanställning över den forskning som finns
kring it-användningen i skolan.6 Den visar att det finns en växande
mängd studier som visar på goda effekter av att använda it i skolan.
Allra tydligast kan man visa att it-användning i skolan påverkar
elevernas språkutveckling i allmänhet, särskilt i yngre åldrar, men man
kan också visa positiva resultat när it används inom naturvetenskapliga
ämnen och matematik.
Enligt OECD finns det ett tydligt samband mellan användningstiden
och resultaten, där det finns tydliga positiva effekter hos elever som
använder datorer, men hos elever med mindre datoranvändning blir
effekterna svårare att påvisa.7
Enligt en annan studie av OECD finns det också tydliga statistiska
samband för 15-åringar mellan it-användning i det egna hemmet och
8
testresultat i matematik. De som använder datorer dagligen presterar
bättre i matematik än de som använder datorer mer sällan. Dessutom
kan OECD påvisa att effekten är som störst bland de elever som
kommer från en familj där föräldrarna är lågutbildade. Forskarna
menar också att goda resultat i matematik sprider sig till andra
naturvetenskapliga ämnen. Mer it-användning skulle alltså ge bättre
resultat generellt sett bland alla naturvetenskapliga ämnen. Det skulle i
så fall innebära att elever med framförallt lågutbildade föräldrar har
relativt sett mer att vinna på hög datoranvändning.
Hylén drar slutsatsen i sin studie att det finns ”en lång rad
internationella studier som påvisar att elever som har tillgång till en
egen dator får höjda resultat, ofta högre resultat än motsvarande
elevgrupper utan en egen dator”.

5

Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund. Computers & Education 67 (2013) 98–104 Improving
literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested.
6
Jan Hylén, Digitalisering i skolan – en kunskapsöversikt. Ifous rapportserie 2013:1
7
Are the New Millenium Learners Making the Grade? Technology use and Educational
Performance in PISA, OECD 2010, Paris.
8
Assessing the impact of ICT use on PISA scores. OECD 2009, Paris.
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6. Fem förslag för att ta vara på
kraften av it i skolan
Forskningen och en rad goda exempel visar att en ökad och smart
användning av it i skolan kan ge tydliga resultat och underlätta våra
barns lärande. Rätt använt öppnar it möjligheter att förändra och
förbättra den pedagogik som används i skolan, i grunden. Sverige
ligger, jämfört med många andra länder, förhållandevis bra till när det
gäller förekomsten av, och användningen av, it i skolan. Men merparten
av alla svenska grund- och gymnasieskolor är fortfarande långt ifrån att
nå upp till de ambitiösa målsättningarna för it-användning i skolan som
riksdagen och regeringen slagit fast i de nationella styrdokumenten.
För att komma till rätta med detta lägger nu Centerpartiet fram ett
åtgärdspaket med fem förslag för att fler elever ska få chansen att lära
sig mer med mer smart it i skolan.
6.1. Alla skolor ska ha en egen it-strategi
Frågan om it i skolan är både komplex och strategisk. För att kunna dra
nytta av it på bästa sätt måste alla skolor ha en egen it-strategi att utgå
från. En genomtänkt strategi behövs som ett stöd för skolledarna och för
skolans samlade personal. Den behöver både innehålla en strategi för
hur skolans personal ska kunna få rätt vidareutbildning och support,
men den behöver också rymma genomtänkta mål när det gäller itanvändningen i den pedagogiska verksamheten, liksom frågor av mer
teknisk karaktär. Samtidigt ska skolorna självklart ha frihet att välja
olika inriktningar och olika metoder för att nå de nationella
pedagogiska målen. Exakt hur den enskilda skolans it-strategi ska se ut
ska inte dirigeras från nationellt håll.
Vikten av it-strategier har nyligen lyfts fram av Skolinspektionen, som
under sin tillsyn 2012 pekat på att investeringar i it-utrustning alltför
sällan åtföljts av satsningar på att förbättra lärarnas förmåga att använda
it i sitt pedagogiska arbete, och för att öka kunskaperna om hur it kan
användas som ett strategiskt verktyg för att förbättra elevernas
kunskapsutveckling. Bristen på it-strategier leder till större skillnader
mellan skolor eftersom satsningarna i avsaknad av en samlad strategi
blir beroende av enskilda lärares engagemang.
De skolor som inte har en egen it-strategi löper risken att långsiktiga
beslut ersätts av mer kortsiktiga, samtidigt som alltför stor makt över itfrågorna överlåts till it-avdelningar och/eller it-ansvariga, som inte alltid
till fullo förstår pedagogikens behov. Saknar man en genomtänkt
strategi ökar också risken för att enklare och billigare hantering av itsystemen får väga tyngre än pedagogikens behov. Av alla dessa skäl bör
samtliga skolor skaffa sig en egen it-strategi.
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Centerpartiet kommer i landets kommuner verka för att det finns en
lokal, aktuell strategi för it i skolan.
6.2. Ett nationellt digitalt lärarlyft
Trots att det idag finns betydligt mer it-verktyg på skolorna har inte itanvändningen ökat i motsvarande grad. En betydande andel av lärarna
upplever inte att de har tillräcklig it-kompetens. För att alla elever ska få
chansen att lära sig mer med hjälp av it i skolan, och för att alla elever
efter genomgången grundskola ska kunna använda modern teknik som
ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och
lärande, måste lärarna få chansen att lära sig använda de digitala
lärverktygen på ett bra sätt.
Därför föreslår Centerpartiet en tydlig och långsiktig nationell satsning
på ett digitalt lärarlyft. Vi vill bidra till att alla grundskole- och
gymnasielärare kan få den kunskap, kompetens och stimulans de
behöver för att kunna använda it som verktyg i sin undervisning. Ett
digitalt lärarlyft bör ligga i nivå med de tidigare lärarlyften, där
regeringen under ett antal år satsat 500 miljoner kronor per år på att
stärka lärarnas fortbildning.
Det digitala lärarlyftet ska bygga på beprövad kunskap och
erfarenheter, men behöver också ge utrymme för att pröva nya metoder
för hur it kan användas i undervisningen. Verktyg och arbetssätt för att
systematisera och sprida framgångsrika arbetssätt mellan olika skolor
behöver utvecklas. Fördelning av medel kan göras av Skolverket, på
liknande sätt som har gjorts med tidigare lärarlyft.
Centerpartiet föreslår att regeringen satsar 500 miljoner kronor på ett
digitalt lärarlyft för lärare i grund- och gymnasieskolan.
6.3. Ökad forskning inom it-baserad pedagogik
Den forskning som finns om it-användning i skolan visar på att man
med smart it-användning kan nå positiva effekter när det gäller barns
inlärning, inte minst deras språkutveckling. Men denna pedagogik är
fortfarande ung och mer återstår att lära. Just därför behövs det mer
forskning i hur digitala läromedel bäst bör användas i det pedagogiska
arbetet.
Centerpartiet vill därför se ökad forskning inom it-baserad pedagogik.
6.4. Fler lärosäten bör ge öppna kurser på nätet
Så kallade massive open online courses, där hela kurser inklusive
föreläsningar och interaktiva uppgifter läggs ut på internet, och där
deltagarna kan komma från hela världen, har snabbt blivit allt mer
populära. Internationellt tillhör Open Yale Courses och Harvard Open
Courses, i USA, de mest kända.
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I Sverige erbjuder till exempel Kungliga Tekniska Högskolan och
Stockholms universitet sommarmatte, och Högskolan Dalarna lägger
numera ut många av sina föreläsningar så att de är fritt tillgängliga på
internet, vilket lett till att över 11 000 studenter valt att delta i deras
nätbaserade kurser.
Men även om det finns enstaka goda svenska exempel på lärosäten som
ger öppna kurser på nätet, så är risken stor att Sverige halkar efter när
det gäller just det. En stor del av den svenska högre undervisningen
håller internationellt sett väldigt hög klass, och med relativt enkla medel
skulle vi kunna erbjuda fler att ta del av den undervisningen. Det här är
i sin tur viktigt för att säkra att svenska högskoleutbildningar ska kunna
fortsätta vara attraktiva, både för inhemska och utländska studenter.
För att det ska bli möjligt för lärosäten att erbjuda fler nätbaserade
kurser måste det finnas förutsättningar. Tekniken måste finnas, och
vissa frågor om upphovsrätt måste lösas. Kunskapen om hur man löser
dessa frågor finns hos de lärosäten som gått före och redan erbjuder
utbildningar på nätet. För att fler lärosäten ska kunna erbjuda den
möjligheten bör denna kunskap samlas och spridas på ett mer
systematiskt sätt.
Centerpartiet vill samla den kunskap och de erfarenheter som finns för
att fler lärosäten ska få möjlighet att erbjuda öppna kurser på internet.
6.5. Underlätta distans- och fjärrundervisning
En statlig utredning la nyligen fram ett förslag till en generell reglering
av distansundervisning. I förslaget skiljer man mellan distans- och
fjärrundervisning, där distansundervisning är sådan utbildning som kan
ges t.ex. till elever som går i mindre vanliga idrottsprogram eller bor på
särskilda ungdomshem, medan man med fjärrundervisning främst
menar viss språkundervisning i glesbygdsskolor. 9
Det förslag utredningen lagt skulle innebära att distans- och
fjärrundervisning skulle användas väldigt restriktivt, vilket man
motiverar med att det skulle finnas en bristfällig forskning som stödjer
fördelarna med distansundervisning. Idag arbetar åtta kommuner och
sex fristående skolor med distansundervisning, en undervisningsform
som omfattar 0,17 procent av alla elever i landet.
Regeringen arbetar för att stärka lärarkompetensen, bland annat genom
lärarlegitimationen. Kravet på legitimerade lärare kan dock innebära
utmaningar, framförallt för mindre skolor i glesbygd som kan få svårare
att erbjuda kompetent personal. Exempelvis har Regionalt
utvecklingscentrum vid lärarutbildningen vid Umeå universitet studerat
förutsättningarna för mindre skolor i Norrlands glesbygd och
9 SOU 2012:76, Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning
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konstaterar att många kommuner har haft problem att rekrytera lärare
med rätt kompetens, inom framförallt moderna språk, modersmål,
studiehandledning på modersmålet och speciallärare eller
specialpedagoger.
Utredningen föreslår att fjärrundervisning ska få genomföras under
förutsättning att legitimerad och behörig lärare saknas, under
förutsättning att undervisningen sker i skolans lokaler och med
handledare på plats. Det handlar alltså inte om att tillåta lärarlösa
lektioner framför en skärm.
Tyvärr har dock utredningen valt att föreslå att fjärrundervisning bara
ska tillåtas när det gäller språkundervisning. Det är en onödig
begränsning. Även om behovet tycks vara störst inom viss
språkundervisning, så innebär inte det att fjärrundervisning inte skulle
kunna spela en stor roll också inom andra ämnen. Om inga nya
möjligheter öppnas riskerar de höjda kraven på formella meriter för
lärare driva på utvecklingen där många mindre skolor tvingas slå igen,
vilket i sin tur leder till att elever får längre restider och till att
förutsättningarna för en levande landsbygd försämras.
En mer tillåtande attityd till fjärrundervisning skulle kunna ge skolor
på landsbygden helt nya förutsättningar där den minsta skolan skulle
kunna erbjuda undervisning med den mest kompetenta läraren,
tillsammans med handledare på plats. Det finns helt enkelt ingen
anledning att begränsa möjligheten till fjärrundervisning till att bara
gälla språk.
Centerpartiet föreslår att fjärrundervisning ska tillåtas inom skolans
samtliga ämnen och kurser.
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