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Riktlinjer för IT 
Stocksunds RE 

Vad är IT och digital kompetens?  
IT står för informations- och kommunikationsteknologi. Att besitta en digital kompetens 
handlar om att tillgodogöra sig kunskaper om såväl hårdvaror som mjukvaror. Digital 
kompetens innebär att kunna hantera digitala verktyg, att kunna använda digitala 
kommunikationskanaler och att ha kunskaper i de program som krävs för användningen. 
Digitala kommunikationskanaler kan användas för såväl interaktion som 
informationshämtning, och därför är även förmågan att värdera och bedöma information en 
del av den digitala kompetensen.  
 
“Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 
arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande 
IT-färdigheter, dvs. användning av datorer (även surfplattor och telefoner) för att hämta fram, 
bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och 
delta i samarbetsnätverk via Internet. (Europaparlamentet 2006/962/EG)” 

IT-mål  
Betydelsen av utveckling av IT och digitala kompetenser inom skolan har uttryckts på 
nationell, kommunal samt lokal nivå. 

Nationella mål  
Ett av de övergripande kunskapsmålen som uttrycks i Läroplanen är att varje elev efter 
genomgången grundskola ska kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”. Även i flertalet nationella 
kursplaner framhålls digitala aspekter, så som exempelvis informationssökning på internet 
samt redigering av text och bilder med hjälp av dator, som en del av ämnets centrala 
innehåll. Regeringen beslutade i mars 2017 om en revidering av läroplanen som förtydligar 
skolans uppdrag gällande elevernas digitala kompetens. Man skriver bl.a. att ”skolan ska 
bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och 
samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 
digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker, samt för att 
kunna värdera information.” (”Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument”, Promemoria 
från Regeringskansliet) 
http://www.regeringen.se 
Se även länk från Skolverket som tar upp likvärdigheten kring digitalt lärande och 
kompetens. 
https://www.skolverket.se 
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http://www.regeringen.se/493c41/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3783


 

Kommunala mål, styrdokument för IT i Danderyds 
kommun 
http://danderyd.se/IT/strategi 
 
http://danderyd.se/IT/rITlinjer 
 

Mål för Stocksunds RE  
(Stocksundsskolan och Långängsskolan) 

Idag är digital kompetens en förutsättning för att delta i samhället och för att förstå hur 
samhället fungerar. Digitala verktyg har blivit en ofrånkomlig del av vardagen såväl i som 
utanför skolan. Våra skolors mål är att integrera IT i lärandet och därmed höja både 
personalens och alla våra elevers digitala kompetens.  
Genom att följa den tekniska utvecklingen, investera i digital teknik och integrera tekniken i 
undervisningen strävar skolan mot att utveckla elevernas och lärarnas kunskaper om såväl 
hårdvara som mjukvara. Stocksunds RE ska fortlöpande utvecklas för att utnyttja de digitala 
resurserna fullt ut. IT-verktyg som ett redskap för lärandet och undervisningen skall vara ett 
regelbundet inslag. IT skall användas på ett genomtänkt och praktisk sätt i samarbete mellan 
personal och elever för att skapa en innovativ, kreativ och varierad studiemiljö.  
IT ska medverka till att Stocksunds RE blir mer attraktiv och lättillgänglig, effektivisera 
verksamheten samt bidra till skolornas utveckling. Vi vill skapa en helhetssyn där 
verksamhetsutveckling och utveckling av IT- stöd ska gå hand i hand. Verksamheternas 
idéer och initiativ ska fångas upp och erfarenheter ska kunna återanvändas.  
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http://danderyd.se/Global/Kommun,%20politik/Styrdokument/Styrdokument/ITstrategi%202010-2014.pdf
http://danderyd.se/Global/Kommun,%20politik/Verksamhetsstyrning/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20IT.pdf


 

IT-Plan 

Vårt arbete mot måluppfyllelse  
Vi arbetar med IT som ett naturligt inslag i vår verksamhet samt uppmuntrar och genomdriver 
kompetensutveckling hos personalen. Det är viktigt att se till att skolan har den tekniska 
utrustning som krävs samt att denna underhålls och uppdateras. Vi arbetar ständigt med att 
utveckla våra digitala klassrum i skolorna. Vi använder aktivt de kommunikationsplattformar 
vi har gentemot personal, elever och vårdnadshavare. 

Kompetensmål 

All personal 
Personalen på våra skolor ska vara aktiv i sin utveckling av digital kompetens, dels för egen 
del, som förebilder för eleverna och som undervisande lärare med syfte att stimulera och 
utveckla elevernas egna digitala kompetens.  

● Personalen ska vara förtrogen med de “IT-användarregler i Danderyds kommun” som 
finns på vår interna kommunikationsplattform.  

● Personalen skall ha goda kunskaper om och kunna använda de 
kommunikationsplattformar som Stocksunds RE använder, exempelvis hanteringen 
av mail och annan information.  

● Personalen ska inneha goda kunskaper om hur informationssamhällets teknik 
fungerar samt de möjligheter den ger på arbetsplatsen. 

● Personalen ska ha goda kunskaper i de vanligaste datorprogrammen samt den 
digitala utrustning som är nödvändig för arbetsuppgiften. 

● Personalen skall sträva efter  att känna till  och arbeta med olika 
kommunikationskanaler via digitala medier för arbete, informationsdelning och 
samarbetsnätverk, lärande och forskning. 

● Personalen skall ha kännedom om och följa riktlinjer rörande  säkerhetsrisker vid 
hantering av känsligt material samt ta del av kommunens säkerhetsdokument. 
Kort om Dataskyddslagen 

Pedagogisk personal  
Innefattar även att: 

● ha god kännedom om hur IT- utrustningen på skolan används. 
● inneha god förmåga att använda olika webbläsare och sökmotorer för att inhämta och 

bearbeta digital information. 
● känna till och kunna använda olika typer av digitala verktyg exempelvis för stavning 

och talsyntes, NE, Sli, Inläsningstjänst samt licensierade program. 
● känna till hur sociala medier används och inverkar på elevers vardag samt diskutera 

värdegrundsfrågor, källkritiskt förhållningssätt samt lagar och ansvar på nätet. 
● kunna använda IT- resurser så att elever i behov av särskilt stöd kan tillgodogöra sig 

undervisning på ett adekvat sätt. 
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https://danderyd365.sharepoint.com/teams/group_dsf/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2Fgroup_dsf%2FDelade%20dokument%2F03%20Information%20och%20presentationer%2FEnkla%20grunder%20i%20dataskydd%20fr%C3%A5n%20Datainspektionen%2Epdf&parent=%2Fteams%2Fgroup_dsf%2FDelade%20dokument%2F03%20Information%20och%20presentationer


 

● inneha färdigheter för att kunna producera och redovisa information med hjälp av 
digitala verktyg, exempelvis presentationer, rörliga bilder och undersökningar. 

Specialpedagogisk personal  
Innefattar även att:  

● specialpedagog, lärare, elev och vårdnadshavare planerar hur man bäst ska anpassa 
och stödja elever i behov av särskilt stöd.  

● information ges till elever och vårdnadshavare om vilka resurser och hjälpmedel som 
finns och hur de kan användas.  

● de läromedel som finns inlästa, kan göras tillgängliga av lärare och/eller elev från 
Inläsningstjänst. För elever med läs- och skrivsvårigheter ordnar bibliotekarien, i 
samarbete med kommunens bibliotek, med inloggning till myndigheten för tillgängliga 
medier (MTM) och deras tjänst för nedladdning av talböcker.  

Personal på fritidshem  
Innefattar även att:  

● skapa förutsättningar för eleverna att träna sig att utveckla förmågor i formgivning, 
logiskt tänkande, problemlösning och kreativt tänkande.  

● känna till hur sociala medier används och inverkar på elevers vardag samt diskutera 
värdegrundsfrågor, källkritiskt förhållningssätt samt lagar och ansvar på nätet. 

Elever  
På Stocksunds RE anser vi att användandet av IT är en nödvändig kunskap i dagens 
samhälle och behövs för vidare studier. Vi vill därför ge eleverna digital kompetens i enlighet 
med Skolverkets fyra aspekter.  
 
De fyra aspekterna på digital kompetens: 

● Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället 
● Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 
● Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 
● Att kunna lösa problem och omsätta ideer i handling 

 
För vidare läsning se länkar nedan.  
 
Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå. 
 
Skolverkets publikationer 
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https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3783
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer


 

IT i undervisningen årskurs F-6. 
Vi arbetar för att öka elevernas digitala kompetens utifrån Skolverkets fyra aspekter och 
använder dessa som rubriker med förklarande exempel till. 

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället 

F-6 
● Eleverna ska ha kännedom om att användningen av digitala hjälpmedel lämnar spår 

som kartläggs och används i olika syften. 
● Eleverna ska känna till att demokratiska rättigheter och skyldigheter kan utövas via 

digitala medier, exempelvis att besvara enkäter eller delta i omröstningar och 
dialogforum. 

Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 

            F-3 
● Eleverna får lära sig att använda pedagogiska program som stöd i deras 

kunskapsutveckling. 
● Från årskurs 1 får eleverna tillfälle att logga in på sina G Suite-konton.  
● Eleverna lär sig skriva i ordbehandlingsprogram med talsyntes. 
● Eleverna får lära sig att söka på internet efter fakta och bilder.  
● På lärportalen kan eleverna tillsammans med vårdnadshavare ta del av sin 

kunskapsutveckling, IUP och bedömningsstöd. 
 

4-6 
● Eleverna ges undervisning med workshop under höstterminen i åk 4 av pedagog för 

att lägga in lösenord och komma igång med G Suite (drive, mail och classroom mm) 
och vår lärportal. 

● Eleverna i åk 5 och 6 ges fördjupad kunskap om lärportalen. Där ska eleverna ta del 
av sin kunskapsutveckling såsom IUP, bedömningsmatriser, prov, planeringar, vITiga 
filer, frånvaro samt betyg.  

● Eleverna får lära sig grundläggande filhantering samt att söka effektivt på internet 
efter fakta och bilder. 

● Eleverna ska vara bekväma med att använda G Suite med relevanta appar. 
● Eleverna får fördjupa sig i ämnesspecifika appar/program, söka relevant information, 

dokumentera och använda och utvärdera rörliga bilder. 

Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

F-6 
● Eleverna ska ta del av de regler, kring dator/iPads-användande, som finns på 

Stocksunds RE. 
● Eleverna ska ha grundläggande kunskaper om digital media, källkritik och 

informationssökning 
● Eleverna ska känna sig förtrogna med och använda etiska och moraliska värderingar 

som kännetecknar vårt svenska demokratiska samhälle i sin kontakt med sociala 
medier. 
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Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling 

F-3 
 

● Eleverna ges möjlighet att använda program för enklare programmering som 
eleverna sedan kan bygga vidare på själva och skapa spel, interaktiva animationer 
och digitala berättelser.  

 
4-6 

 
● Eleverna ska känna sig förtrogna med programmeringens grunder och kunna göra 

enkla problemlösningar. 
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IT-grupp 
 
På skolan finns en IT-arbetsgrupp som träffas en gång i månaden. Gruppen har som mål att 
ha med representanter från alla delar av skolans verksamhet.  
 
Syftet med gruppen är att: 

● skapa en gemensam implementering av IT-planen.  
● stärka det kollegiala lärandet inom IT.  
● verka för att IT är en naturlig del i undervisningen för eleverna och för en samsyn 

kring skolans IT-användning.  
● följa upp de IT-satsningar vi har planerat och genomfört.  

 
Ansvarsområden i IT-gruppen  

● hårdvara 
● lärportal 
● schema 
● G-Suite 
● MDM (appar) 
● tillägg till Google (ex screencastify) 
● programmering 
● hemsida 
● sociala medier 
● pedagogisk ansvarig för appar 
● utbildningar  
● implementera IT-utvecklingen från den kommunala ledningen 

 

Tekniska förutsättningar  
Varje undervisande/ansvarig pedagog har tillgång till en egen dator. All personal ska ha 
tillgång till dator.  
 
Alla klasser (F-6) har minst en halv klassuppsättning, oavsett enhetstyp, med målsättning att 
alla elever ska ha 1-1.  
 
Till varje klassrum finns projektor och högtalare, (Apple-tv, 65” TV eller interaktiv tavla finns i 
vissa klassrum). 
Vidare finns datorer att tillgå i arbetsrum och andra utrymmen, att användas av personal. 
  
Elever i behov av särskilt stöd använder egna bärbara datorer eller iPads med tangentbord. 
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Alla appar laddas ner centralt via kommunens IT-avdelning. 
 
Danderyd kommuns IT-avdelning ansvarar för infrastrukturen. 
 
Både wifi samt fast nätverk finns att tillgå. Vi har även ett gästnätverk för besökare. 

Utbildning 
 
Utbildning av nyanställd personal sker dels genom skriftlig information/introduktion på vår 
Team Drive och workshop.  
Fortlöpande kompetensutveckling sker på skolan.  
Personalen har ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad med hur tekniken kan användas i 
olika sammanhang, ex. i undervisningen. 
Från centralt håll sker onlineutbildningar. 
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