Motion: Egen bärbar dator/lärplatta (EN till EN) från 1:a klass i skolan
I Håbo kommun arbetar vi med att förbättra resultatet av skolans arbete. I Håbo har gymnasiets
elever egen dator. Nu är det dags att gå vidare med övriga elever.
En likvärdig och demokratisk skola är tänkt att kompensera för elevers olika förutsättningar, både
kognitivt och socioekonomiskt. Vi har inte råd att slarva bort en enda talang.
Beskedet var tydligt när Anna‐ Karin Hatt 2011 lanserade ”It i människans tjänst ‐ en digital agenda
för Sverige” . Där stod att läsa ”Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som
behövs för en tidsenlig utbildning”. Centerpartiet vill nu satsa i storleksordningen 500 miljoner
kronor på ett digitalt lärarlyft.
Ett bra exempel finns i Ale kommun, som genomfört att alla förstaklassare from 2009 får en egen
dator/lärplatta. År 2013 när Ale har en fullt utbyggd En‐till En, dvs varje elev i grundskolan har en
egen dator/lärplatta, beräknas kapitalkostnaden till 1‐ 2% av skolbudgeten. Det är extra gynnsamt att
börja i de lägre åldrarna då man ser tydliga effekter på en snabbare läs‐ och skrivinlärning. Goda
tidiga kunskaper i läsning och skrivning är nyckeln till att kunna tillgodogöra sig kunskaper i alla
ämnen. youtube http://www.youtube.com/watch?v=9pJjDz‐8XwU&feature=related
I en studie gjord av Örebro Universitet på 7‐åringar i Sollentuna kommun som fått använda dator
eller surfplattor blev resultat snabbare inlärning beträffande läsning och skrivning. Barnen klarade att
skriva längre texter med bättre språk och struktur jämfört med dem som använt penna. Även barn
med särskilda behov får anpassade program. http://www.dn.se/nyheter/sverige/elever‐med‐
surfplattor‐lar‐sig‐snabbare‐att‐skriva?rm=print
Eleverna får också bättre kunskaper om säkerhet på nätet och kritisk granskning av information.
Genom att använda sig av moderna digitala lärverktyg blir också tillgången till aktuellt
utbildningsmaterial bättre och man riskerar inte att använda sig av inaktuellt material.
Skolan har enligt skollagen ett kompensatoriskt och inkluderande uppdrag. När varje elev har en
egen dator /lärplatta med möjlighet att använda program som är anpassade för varje unik elevs
förutsättningar får alla barn och elever tillgång till modern teknik och inkluderingen ökar.
Vi yrkar:
Att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med IT arbeta fram en plan för hur man
inför EN till EN i Håbo kommun
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