
 
 
 

 

KARLSTADS KOMMUN 

 
RIKTLINJE FÖR 

DIGITALISERING I 
FÖRSKOLA OCH SKOLA 

2019 - 2021 



PLAN  
Beskriver vad kommunen vill uppnå inom ett område. Ofta har planen sitt ursprung i koncernens övergripande  
mål eller annan beslutad politisk inriktning. En plan tar inte ställning till utförande eller metod. Den berättar vad  
vi ska uppnå. Exempel: Skärgårdsplan. 

RIKTLINJE  
Säkerställer ett korrekt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer kan  
betraktas som en handbok och kan fungera som ett stöd för hur vi ska agera i den dagliga verksamheten.  
Exempel: Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för försörjningsstöd. 

HANDLINGSPLAN  
Tydliggör på ett konkret sätt hur ett uppdrag ska genomföras. En handlingsplan innehåller åtgärder och  
ansvarsförhållanden samt eventuell tidsplan och ekonomiska konsekvenser.  
Exempel: Handlingsplan för ledar- och medarbetarundersökning. 

POLICY 
Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar.  
Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. 
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 FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA. 

BAKGRUND 
 
Digitalisering-ett förändringsarbete över tid i barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter  
Barn- och ungdomsförvaltningens digitaliseringsarbete fyller en viktig funktion i barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter. Digitaliseringsarbetet har dubbla syften dels som ett medel för att alla 
Karlstads barn och elever ska utvecklas och lära så långt som möjlig inom alla förskolans och skolans 
uppdrag, dels för att de ska kunna utveckla digitala förmågor i enlighet med de konkreta mål och 
kunskapskrav som beskrivs i läroplaner och kursplaner. Rätt använd är digitaliseringen ett viktigt redskap 
i förskolans och skolans undervisning och utbildning.  
 
I det svenska, hittills mest omfattande, forskningsprojektet kring en dator till varje elev (Unos Uno 2011 
– 2013) var den viktigaste slutsatsen att digitaliseringsarbetet inte får betraktas som en teknikfråga. För 
att lyckas måste förskolans och skolans digitalisering ses som ett förändringsprojekt över lång tid som 
ställer stora krav på en aktiv och engagerad ledning av såväl förskolechef, rektor som huvudman. Det är 
förskolechefs och rektors ansvar att driva processen på sin förskola och skola men det är huvudmannens 
ansvar att skapa de förutsättningar som krävs och se till att det finns både mandat och resurser nog att 
göra det. 
 
Riktlinjens syfte 
Den här riktlinjen syftar till att visa huvudmannens viljeinriktning och vara grund för ett långsiktigt och 
hållbart utvecklingsarbete inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Riktlinjen har sin 
utgångspunkt dels i de internationella och nationella styrdokumenten, dels i Karlstads kommuns plan för 
Digitala Karlstad samt i de erfarenheter och lärdomar som har gjorts inom området.  
 
Riktlinjen omfattar perioden 2019 - 2021 och beskriver viljeinriktningen för barn- och ungdomsnämndens 
samtliga verksamheter. Riktlinjen kompletteras med en konkret handlingsplan vilken beskriver vad som 
behöver göras läsårsvis på förvaltningsnivå. Handlingsplanen beslutas av skoldirektören och revideras 
läsårsvis. För att säkerställa ett hållbart och långsiktigt arbete inom hela styrkedjan ska riktlinjens och 
handlingsplanens intentioner kopplas till varje enhets arbetsplan. I enhetens arbetsplan beskrivs hur 
digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas och vilka åtgärder som behöver vidtas för att styrdokumentens 
mål ska infrias. Uppföljningen av digitaliseringsarbetet görs inom ramen för enhetens och huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete.   
 
Vision för digitaliseringsarbetet  
Barn och elever i Karlstad är rustade med förmågor och kompetenser för att kunna leva i och skapa 
framtidens digitala värld. 
 
Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet  
Oktober 2017 beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Strategin 
syftar till att alla barn och elever ska få den digitala kompetens de behöver som samhällsmedborgare och 
i arbetslivet. Modellen här nedan visualiserar digitaliseringsstrategins tre fokusområden som 
sammantaget ska leda till att det övergripande målet för strategin uppnås. Varje fokusområde innefattar 
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ett övergripande mål och flera delmål som ska nås till 2022. Varje fokusområde kommenteras därefter i 
texten mer ingående var för sig här nedan. 
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 FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA. 

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 strategiskt 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.  

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet  
Bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-19 

Utbildningsdepartementet 
 
För nämndens verksamheter innebär digital kompetens att ha god kunskap om de digitala verktygens 
möjligheter, att medvetna val kan göras i olika situationer beroende på uppgifternas art och utifrån 
behoven. Det handlar om att använda och förstå digitala verktyg och medier för att lösa problem och 
omsätta idéer i handling.  Den handlar även om att förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Att 
vara adekvat digital kompetent innebär enligt den nationella digitaliseringsstrategin att den digitala 
kompetensen utvecklas successivt utifrån hur förutsättningarna och behoven förändras. 
 
Eftersom utvecklingen av digitala verktyg ständigt pågår är det nödvändigt att kunna hantera nya 
programvaror och tekniska utrustningar. Forskning visar att det spelar stor roll vilket förhållningssätt man 
har till teknik för hur trygg man känner sig i digitaliseringsarbetet. Det är därför angeläget att ett 
förhållningssätt som speglar att tekniken är till för oss och inte tvärtom ska stimuleras. Men det betyder 
inte att vi inte ska utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digitaliseringsarbetet, snarare 
tvärtom. 
 
Då den tekniska utvecklingen är snabb och föränderlig är det viktigt att definiera syftet med de 
kompetenser som behövs och inte definiera vilka behov av digital kompetens som är nödvändiga utifrån 
dagens verktyg. Digital Competence Framwork for Educators (DigCompEdu) är ett vetenskapligt grundat 
ramverk framtaget av EU-kommissionen som beskriver vilka kompetenser som fordras för att pedagoger 
ska vara digitalt kompetenta.  Ramverket utgör en referensram som kan användas för att stödja 
utvecklingen av lärarspecifika digitala kompetenser. Det framtagna dokumentet kan bidra till att utveckla 
ett gemensamt språk och tillvägagångssätt om pedagogers digitala kompetens vilket i sin tur underlättar 
dialog och utbyte av bästa praxis mellan pedagoger.   
 
DigCompEdu beskriver sex olika kompetenser som pedagoger behöver. Med visst undantag kan 
kompetenserna även gälla för förskolans pedagoger. De sex kompetenserna kommer att vara vägledande 
i kommande kompetensutvecklingsinsatser för såväl pedagoger som för förskolechefer och rektorer.  
Grundläggande i arbetet ska vara att kompetensutvecklingsinsatserna utgår ifrån enheternas behov. 
Kartläggningar behöver därför genomföras så att insatserna matchar enheternas reella behov. 
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Kompetensutvecklingsinsatserna kan med fördel genomföras digitalt, individuellt eller i grupp. 
Erfarenhetsutbyten mellan medarbetare ska vara en viktig del i kompetensutvecklingen.  
 
DigCompEdu:s sex kompetenser 

1. Professionellt engagemang - att på ett säkert och effektivt sätt kunna hantera data, kollegialt 
samarbete, kunna reflektera över sin digitala praktik och att ständigt kunna fördjupa sin digitala 
kompetens. 

2. Digitala lärresurser - att kunna hitta och välja digitala lärresurser från internet, att kunna 
organisera, dela och publicera samt att kunna skapa egna digitala lärresurser. 

3. Digital pedagogik - att kunna använda digitala verktyg i undervisningen, att kunna interagera 
digitalt med eleverna, att kunna stödja elevers digitala kommunikation och att kunna stödja 
elever i deras eget digitala lärande. 

4. Digital bedömning - att kunna använda digitala verktyg både till formativ och summativ 
bedömning, kunna analysera och bedöma digitala produkter samt att kunna ge digital 
återkoppling och planering. 

5. Stödja elever - att kunna ge elever tillgång till lärresurser, att kunna använda digitala verktyg för 
att kompensera elever med särskilda behov, att differentiera och individualisera undervisningen 
samt att göra eleverna aktiva och engagerade. 

6. Understödja elevernas digitala kompetens - att ge dem medie- och informationskunnighet (MIK), 
stödja elevernas förmåga till digital kommunikation och samarbete samt deras digitala skapande 
och problemlösande. 

DigCompEdu beskriver en progression i kompetenserna som går från att vara medveten om vad man 
kan göra, att undersöka och testa till att göra det på rutin och till slut vara en expert som kan utveckla 
något nytt.  
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 FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA. 

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 pedagogisk 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. 

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet  
Bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-19 

Utbildningsdepartementet 
 
Tillgången till digitala enheter har förbättrats men det finns fortfarande skillnader mellan förskolor och 
skolor. I stort sett har idag alla elever i åk 7 och 8 en egen digital enhet. De yngre eleverna delar vanligtvis 
på en enhet med en eller med flera i klassen. I förskolan har alla pedagoger tillgång till läsplattor medan 
barngruppen vanligtvis samsas om en till två läsplattor. Försvårande omständigheter i form av 
“teknikstrul” och bristande tillgång till nät som stjäl tid ifrån undervisningen lyfts fortfarande i enheternas 
resultatdialoger. Likaså uttrycker vissa frustration över att de administrativa systemen är krångliga, tar tid 
och stressar.  

Gemensam lägstanivå för tillgång till digitala verktyg 

För att kraven i den nationella digitaliseringsstrategin ska kunna infrias behövs en gemensam lägstanivå 
för nämndens enheter avseende tillgången till digitala verktyg.  Den gemensamma nivån utgår dels från 
de olika skolformerna, dels från de olika årskurserna och från personalens uppdrag och ska finansieras av 
centrala medel. För barns och elevers rätt till digitala resurser och verktyg ska det inte spela någon roll på 
vilken förskola eller på vilken skola de får sin utbildning. Det samma ska gälla för barn- och 
ungdomsförvaltningens personal. Den utpekade lägstanivån ska dock ses som en nivå som den enskilda 
förskolan och skolan kan komplettera med ytterligare egna resurser, såsom till barn och elever i behov av 
särskilt stöd. För barn och elever baseras tillgången till verktyg och resurser utifrån respektive läroplan 
och en progression utifrån kraven i dessa.   

Lägsta nivå för tillgång till digitala verktyg 

• Förskola och förskoleklass 1 enhet / 5 barn 

• Grundskola, grundsärskola och fritidshem elever åk 1 - 3 / 1 enhet / 2 elever 

• Grundskola och grundsärskola elever åk 4 - 9 / 1 enhet / 1 elev 

• Pedagoger 1 enhet / medarbetare. 
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Likvärdig infrastruktur och support för användning 

Dagens IT-pedagoger har varierande förutsättningar vilket bidrar till att utgångspunkterna inte är 
likvärdiga. Det samma gäller även för enheternas tekniskt hanteringsansvariga vilket gör det svårt för 
huvudmannen att kunna överblicka. För tillfället finns endast sporadiska vittnesmål från 
resultatdialogerna om huruvida den tekniska och pedagogiska supporten överensstämmer med 
enheternas behov. Detsamma gäller för hur de digitala verktygens ändamålsenlighet upplevs och i vilken 
grad pedagogernas arbetssituation underlättas eller hindras av de administrativa systemen. Av 
uppgifterna i resultatdialogerna kan ses att förskolorna och skolorna har olika behov. Alltifrån till att 
digitaliseringen ”inte är något problem” till enheter som har stora behov av mer kunskap för att komma 
vidare i undervisningen. 

 
För att målen i den nationella digitaliseringsstrategin ska nås fordras en tydlig organisation som 
säkerställer att alla enheter får likvärdig support. Huvudmannen behöver som komplement till 
resultatdialogernas röster undersöka vilka reella behov enheterna har av teknisk support. I de fall 
administrativa system upplevs mer som hinder än som stöd ska de ses över och förändras utifrån behoven 
i den takt det är möjligt.  Målet är att säkerställa en effektiv och rättssäker barn- och elevadministration. 
En förstudie behöver därför startas för att se över alla processer. När förstudien är gjord ska sedan beslut 
fattas om eventuell upphandling. Inköp, administration och tekniska uppdateringar utgör idag en stor del 
av IT-pedagogernas arbetsuppgifter. Det tekniska hanteringsansvaret sköts oftast av lärare på enheterna 
vilket inte är optimalt då lärarförsörjningen är en utmaning. För att skapa likvärdiga förutsättningar 
behöver barn- och ungdomsförvaltningen säkerställa en hållbar och långsiktig organisation för såväl 
resursfördelning, inköp, administration samt teknisk och pedagogisk support till enheterna. Här är det 
angeläget att fullt ut nyttja den potential som redan finns tillgänglig i kommunens system.  Office 365 och 
alla dess möjligheter är ett sådant exempel. Till förmån för ett effektivt resursutnyttjande i kommunen är 
det angeläget att dra nytta av koncernens stordriftsfördelar vid exempelvis införande av nya system eller 
användning av vissa funktioner.  
 
För att säkerställa att infrastrukturen dvs. tillgången till nät, support, inköpsprocess, systemstöd etc. 
motsvarar förskolornas och skolornas behov, är IT-enheten en viktig aktör.  ”Objektplan för styrning 
utförande”, ett dokument som tas fram årligen tillsammans med gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen och IT-enheten, är ett värdefullt redskap för att följa behovsinventeringar, 
kravställningar och hur väl dessa tillgodoses.   
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 FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA. 

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 genomföras och stödja 
utveckling av verksamheter och insatser. 

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet  
Bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-19 

Utbildningsdepartementet 
 
Digitaliseringens påverkan på människans lärande och utveckling är omdebatterad. Forskningen om 
digitaliserings påverkan är ännu i sin linda. Forskningsstudien Unos Uno visade betydelsen av att ha en 
plan för digitaliseringsarbetet för att nå ett positivt resultat. Om man inte vet varför och hur man ska 
arbeta digitalt, visar studier att elevernas kunskapsutveckling kan försämras, jämfört med om de har 
undervisats analogt. Det är därför viktigt att vi med ett kritiskt förhållningssätt följer och nyttjar den 
forskning som pågår på ett tillförlitligt sätt.  
 
Vid forskarskolan för undervisningens digitalisering (FUNDIG) vid Karlstads universitet medverkar en av 
barn- och ungdomsförvaltningens grundskollärare. Forskarskolan omfattas av yrkesverksamma lärare 
som inom sin läraranställning har möjlighet att genomföra en forskarutbildning. Utbildningens fokus är 
ämnesdidaktik med stöd av digitala hjälpmedel. Forskarskolans syfte är att utveckla empiriskt grundad 
kunskap och bidra till kompetensuppbyggnad inom förskola och skola i regionen. 
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ska arbetet med digitaliseringens möjligheter 
synliggöras och dess effekter på undervisningen, resultat/måluppfyllelse och på likvärdigheten följas. 
Förutom att visa goda exempel och organisera spridningsaktiviteter, såsom workshops eller studiebesök, 
bör utvecklingsområden uppmärksammas. Likaså bör systematiska insatser och uppföljningar genomföras 
så vi får tillgång till systematiserad kunskap inom området. 
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DIGITALA KARLSTAD 
 
 

 
 
 
Digitala Karlstad är kommunens riktningsvisare för digitaliseringsarbetet med syfte att skapa en smartare 
välfärd för Karlstadsborna vilket innebär att allt som görs inom ramen för digitaliseringsarbetet ska 
komma Karlstadsborna till nytta. En smartare välfärd för Karlstadsborna handlar om att våga omvärdera 
hur vi utför vårt uppdrag och att digitaliseringen ska ses som ett verktyg för ett mer genomgripande 
förändrings-, innovations- och utvecklingsarbete. Planen innehåller de fem perspektiven som åskådliggörs 
i modellen här ovan. Perspektiven symboliserar det förhållningssätt och det agerande som ska 
eftersträvas i kommunen. I planen anges inga specifika metoder utan det överlämnas till respektive 
förvaltning och bolag att utveckla.  Digitala Karlstad är ett verktyg för att förverkliga kommunens 
strategiska plan och kan med fördel även vara ett verktyg för att infria den nationella 
digitaliseringsstrategins mål. 
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 FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA. 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 
Syftet med dataskyddsförordningen är att hindra att individers personliga integritet kränks och gäller all 
digital behandling av personuppgifter, oavsett om det är strukturerat i verksamhetssystem eller 
ostrukturerat i dokument eller på webben. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en 
fysiskt identifierbar person som är i livet. Det kan till exempel vara namn, personnummer, adress, e-
postkonton och bilder på personer. Känsliga personuppgifter är uppgifter som till exempel avslöjar etniskt 
ursprung, politiska åsikter, uppgifter om hälsa, sexualliv eller religiös övertygelse. Grundregeln är att 
känsliga uppgifter inte ska behandlas. Personuppgifter om barn är särskilt skyddsvärda och behöver därför 
hanteras extra försiktigt. 
 
Förordningen innebär däremot inte att personuppgifter inte får användas. Det viktigaste är att tänka efter 
före användningen och att syftet med användningen är tydligt och har bäring på någon av förordningens 
grunder för personuppgiftsbehandling. För att säkerställa att den enskildes integritet hanteras korrekt är 
det angeläget att medarbetarna har tillräcklig med kunskap och känner sig trygga med uppgiften samt att 
barn- och ungdomsnämnden som personuppgiftsansvarig kontinuerligt följer utvecklingen bland annat 
genom månadsvisa redovisade incidenter. 
 
 
INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET 
I och med den snabba digitaliseringstakten blir informationen i allt högre grad digital. Att hantera 
information i olika IT-system innebär i många avseenden förbättringar och ökad effektivitet. Samtidigt 
innebär användandet av informationssystem ett ökat behov av säkerhetsåtgärder då information är en 
strategisk resurs och alla kommunens verksamheter är beroende av tillförlitlig information. Det är viktigt 
att Karlstadsborna har förtroende för kommunens informationshantering. Avbrott i tillgång till 
information kan vara kritiskt och felaktig information kan leda till allvarliga konsekvenser.   
 
Målet för kommunens informationssäkerhetsarbete är att skydda information inom verksamheten. 
Skyddet ska anpassas till informationens skyddsvärde, risker och lagkrav. Informationssäkerhetsarbetet 
innebär att värdera all information efter sin känslighet och säkerställa att den finns tillgänglig när den 
behövs, att den är korrekt samt att obehöriga inte kan få tillgång till den. Barn- och ungdomsnämnden 
har huvudansvar för informationssäkerheten inom sitt verksamhetsområde och ska löpande planera och 
följa upp informationssäkerhetsarbetet. Varje medarbetare har i sin tur ansvar för att uppställda 
säkerhetsregler följs och att störningar och fel i informationssystem, utrustningar och 
informationsinnehåll rapporteras. 
 


