
DIGITAL UTVECKLINGSPLAN
2018-2022



1. INLEDNING

Digital utvecklingsplan ersätter IT-policy för förskola och grundskola i 
Ystads kommun 2010. 

Ystads kommun prioriterar digitaliseringen av utbildningsverksamheten. 
Digitaliseringen av skolan ses inte som en teknisk satsning. Digitalisering-
en har till syfte att främja barn och elevers lärande. Digitala verktyg kan 
aldrig vara målet, utan endast ett medel. 

En framgångsrik utveckling av skolans digitalisering kräver en tydlig stra-
tegi för hur arbetet ska genomföras. Digital utvecklingsplan beskriver det-
ta och är förankrad i de nationella styrdokumenten, Nationell digitalise-
ringsstrategi för skolväsendet, samt Kommunens målstyrning efter Vision 
2030. Digital utvecklingsplan är en övergripande plan för förskola och 
grundskola i Kultur och Utbildningsförvaltningen med syfte att tydliggöra 
riktning och för att ge vägledning till förvaltning, skolledare och pedago-
ger i digitaliseringsprocessen. 

Planen innehåller förväntade lägen, och strategier för att nå dessa, inom 
områdena Digital kompetens och Infrastruktur och resurser. De förvänta-
de lägena ska vara uppnådda senast år 2022. 

Digital utvecklingsplan är framtagen av Utvecklingsenheten, Kultur och 
utbildning i samverkan med utbildningschefer och förvaltningschef.

Ystad, december 2017

Foto: Jenny Brandt



2. DIGITAL KOMPETENS

”Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska 
finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet.” (Nationell digita-
liseringsstrategi för skolväsendet, Utbildningsdepartementet 2017)

I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet används uttrycket 
adekvat digital kompetens. Användandet av ordet ”adekvat” innebär att 
den digitala kompetensen förändras över tid i takt med att nya verktyg 
och tjänster utvecklas. Dessutom är det inte möjligt att precisera en ab-
solut nivå eftersom denna inte är statisk. 

Skolverket lyfter fram fyra aspekter av 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 idéer till handling. 

När samhället förändras genom en allt snabbare digitalisering måste ock-
så förskolans och skolans undervisning utvecklas, uppgraderas och för-
ändras. Undervisningen behöver anpassas utifrån ett inkluderande för-
hållningssätt där digitaliseringens möjligheter tas tillvara i mötet med de 
individuella behoven. 

Ystads kommun vill lyfta begreppet moget digitalt användande. Digitala 
verktyg ska förstärka lärandet, verka inkluderande, skapa likvärdighet och 
effektivisera administration för att skapa ett mervärde. I de fall de digitala 
verktygen inte skapar ett sådant mervärde bör deras användning vid det-
ta tillfälle ifrågasättas. Moget digitalt användande innebär alltså att vara så 
pass förtrogen med digitala verktyg och dess pedagogiska värde att kun-
na besluta i vilka situationer de bör användas. Digitala verktyg får aldrig 
bli ett självändamål. 

Kollegialt lärande är tillfällen då kollegor genom strukturerat samarbete 
tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande ger ökade möjlig-

heter för pedagoger att utveckla digital kompetens. Skolverket menar att 
det är en förutsättning för framgångsrik skolutveckling. Pedagoger behö-
ver bli utmanade i sina föreställningar om lärande och förskolechefer 
och rektorer ansvarar för att ”personalen får den kompetensutveckling 
som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och 
kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära 
av varandra för att utveckla utbildningen”. (Lgr11, s 19, Skolverket)

Kollegialt lärande, som syftar till att påverka och förbättra barn och 
elevers resultat, kräver organisatoriska förutsättningar i form av tid, syste-
matik, prioriteringar, analyser och reflektioner i en organisation som rektor 
och förskolechef ansvarar för. 



2.1 Förvaltning
Förväntat läge
Alla som arbetar på förvaltningen är adekvat digitalt kompetenta. Förvalt-
ningen anger riktning och leder förskolans och skolans digitalisering ur 
ett övergripande perspektiv. 

2.2 Förskolechefer och rektorer
Förväntat läge
Förskolechefer och rektorer är adekvat digitalt kompetenta och både le-
der och driver enhetens digitalisering.

STRATEGIER 

• Använda digitala verktyg och system som en  
naturlig del i det dagliga arbetet

• Omvärldsbevaka för att hålla sig uppdaterad kring 
lärande med digitala verktyg. 

• Skapa förutsättningar för förskolechefer och  
rektorer att kunna leda, driva och utveckla sin  
enhets digitalisering, bland annat genom stöttning  
i lokala processer.

• Verka för digitalisering och effektivisering av  
processer, samt kontinuerligt utvärdera system  
och verktyg ur ett användareffektivt perspektiv.

• Organisera och systematisera övergripande  
utbildnings- och nätverksträffar.

STRATEGIER 

• Använda digitala verktyg och system som en  
naturlig del i det dagliga arbetet. 

• Delta i enhetens utbildningsinsatser kring 

• digitala verktyg. 

• Omvärldsbevaka för att hålla sig uppdaterad kring 
lärande med digitala verktyg. 

• Skapa förutsättningar för att personalen, under  
kollegiala former, utvecklar sin digitala kompetens.

• Skapa en adekvat organisation med IT-ansvarig 
och skolbibliotekarie som stöttar tekniskt, adminis-
trativt och pedagogiskt, i digitaliseringsprocessen 
på enheten.

• Ta fram en lokal digital utvecklingsplan som  
bygger på ett identifierat nuläge och konkretiserar 
enhetens utvecklingsområden för adekvat digital 
kompetens. 



2.3 Pedagoger
Förväntat läge
Alla pedagoger är adekvat digitalt kompetenta och utnyttjar digitalisering-
ens möjligheter till att förstärka lärandet för barn och elever. De digitala 
verktygen förenklar administration och kommunikation. 

STRATEGIER 

• Använda digitala verktyg och system som en  
naturlig del i det dagliga arbetet.

• Delta i enhetens utbildningsinsatser kring digitala 
verktyg. 

• Omvärldsbevaka för att hålla sig uppdaterad kring 
lärande med digitala verktyg och utifrån detta  
utveckla arbetssätt och metoder.

• Aktivt verka för en positiv delakultur på enheten 
och i kommunen under förhållningssättet #gilla_
våga_dela.

• Skapa förutsättningar för att barn och elever  
utvecklar sin digitala kompetens. Bland annat  
genom att samverka med skolbiblioteken.

• Arbeta inkluderande med de digitala verktygen och 
ha goda kunskaper i hur dessa går att individan-
passa efter barn och elevers olika behov. 



3. INFRASTRUKTUR OCH RESURSER

”Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala 
verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera 
verksamheten.” (Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, Utbild-
ningsdepartementet 2017)

Skolan ansvarar för att varje elev kan använda digitala verktyg och medier 
för lärande, kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, 
skapande och kommunikation. En förutsättning är god tillgång till digitala 
verktyg. Med digitala verktyg menas dels enheter, som till exempel datorer 
och iPads och dels programvaror och applikationer som kan användas i 
pedagogiskt syfte. 

För att de digitala verktygen ska bidra till ett pedagogiskt mervärde, behöver 
infrastrukturen vara ändamålsenlig och väl utbyggd. Uppkopplingen mot 
internet ska vara snabb och inloggning till systemen ska vara så smidig 
och säker som möjligt i enlighet med gällande lagar och förordningar. 

Digitaliseringen av skolan driver utvecklingen framåt och ställer stora krav 
på en ansvarsfull resursanvändning. Ekonomi, personal, kompetens, digi-
tala verktyg, läromedel och infrastruktur är några av dessa resurser. An-
svarsfull resursanvändning innebär att beslut kring inköp fattas utifrån vad 
som på lång sikt är mest fördelaktigt för verksamheten. Detta hänger 
bland annat samman med aspekter såsom produkters livslängd, pris, 
funktioner, behov av service och licenser. Vidare tar förvaltningen ansvar 
för att uttjänta digitala verktyg tas omhand på ett miljövänligt och resurs-
effektivt sätt. Ansvarsfull resursanvändning innebär också att organisatio-
nen byggs på ett sådant sätt att tillgängliga resurser används ändamål-
senligt och effektivt. 

En långsiktig strategisk planering och ändamålsenliga avtal med kompe-
tenta leverantörer och samarbetspartners är en viktig del av arbetet. Att 
beställa kräver därför en mycket god beställarkompetens i verksamheten, 
vilken uppnås genom att olika roller och funktioner samverkar och bidrar 
med sina respektive expertkunskaper i arbetet.

3.1 Förvaltning
Förväntat läge
Alla barn, elever och personal har god tillgång till digitala verktyg i en 
väl fungerade och ändamålsenlig digital miljö med skollagens och lä-
roplanernas uppdrag som grund. Vi tillämpar en ansvarsfull resursan-
vändning både ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv.
 

STRATEGIER 

• Förse all pedagogisk personal med ett digitalt verk-
tyg. 

• Förse årskurs 2-9 med personliga digitala enheter. 
• Förse årskurs F-1 med tillräcklig tillgång på digitala 

enheter. (En enhet per två elever). 
• Förse förskolan med tillräcklig tillgång på digitala 

enheter. (En enhet per fem barn.)
• Ansvara för att välja ett ekonomiskt alternativ 

kopplat till det faktiska uppdraget.
• Ansvara för att förbrukade enheter tas om hand på 

miljövänligt sätt. 
• Förse alla digitala enheter med ett grundutbud av 

tillgängliga verktyg.
• Samverka med verksamheterna i frågor gällande di-

gitala läromedel. 
• Driva och ansvara för frågor som gäller övergripan-

de administrativa system. Exempel: e-post, lärplatt-
form och MDM (system som administrerar iPads).

• Vara länken till IT-avdelningen i frågor som gäller 
fungerande och ändamålsenlig uppkoppling.



3.2 Förskolechefer och rektorer
Förväntat läge
Rektorer och förskolechefer förvaltar och skapar förutsättningar för sina 
pedagoger att verka i en god digital, pedagogisk miljö med skollagen  
och läroplanerna som grund. 

STRATEGIER 

• Använda de i kommunen överenskomna digitala 
systemen i sin kommunikation med personal och 
vårdnadshavare.

• Säkerställa att personal använder de i kommunen 
överenskomna digitala systemen i sin kommunika-
tion med kollegor, elever och vårdnadshavare.

• Värdera tekniska inköp och det potentiella nyttjan-
det av verktyget gentemot det faktiska uppdraget 
för en ansvarsfull resursanvändning. 

• Utse, och skapa förutsättningar för, IT-ansvariga  
på enheten för att kunna ge pedagoger en första 
teknisk support. 

• Driva frågan om digitala läromedel i samverkan 
med förvaltning och IT-ansvariga på enheten. 

3.3 Pedagoger
Förväntat läge
All personal verkar i och nyttjar en god digital, pedagogisk miljö med 
skollagen och läroplanerna som grund.

STRATEGIER 

• Använda de i kommunen överenskomna digitala 
systemen i sin kommunikation med kollegor,  
vårdnadshavare och elever. 

• Använder de digitala verktygen och skapar  
förutsättningar för elevernas lärande. 

• Säkerställer att eleverna använder de digitala  
verktygen på ett adekvat sätt. 



4. IMPLEMENTERING, UPPFÖLJNING 
OCH UTVÄRDERING

Utvecklingsenheten ansvarar för att Digital utvecklingsplan implementeras, 
följs upp, analyseras och utvärderas i Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Rektorer och förskolechefer ansvarar för att Digital utvecklingsplan  
implementeras på förskolor och skolor.

Genom att arbeta systematiskt och kontinuerligt följa upp arbetet, analysera 
resultaten i förhållande till målen och prioritera utvecklings- och förbätt-
ringsområden utvecklas undervisning och lärande. Digitaliseringen har en 
naturlig och självklar plats i undervisningen och ska därför också synas i 
det systematiska kvalitetsarbetet. När resultaten analyseras och när ut-
vecklingsområden identifieras skapas möjlighet till reflektion kring meto-

Digitalisering 
är bra.

SKOLA

der och arbetssätt. Används de digitala verktygen på ett ändamålsenligt 
sätt i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet? Hur säkerställs att 
den digitala kompetensen utvecklas hos barn, elever och personal?

Det är viktigt att följa hur den digitala kompetensen utvecklas hos våra 
barn, elever och all personal. Det är även viktigt att följa hur användningen 
av de digitala verktygen ser ut i förhållande till digitaliseringens utveckling 
och lokala behov. Utvecklingsenheten tar ett övergripande ansvar för att 
skapa likvärdiga förutsättningar för skolans digitalisering. Det innebär  
årlig uppföljning av förväntat läge och strategier i Digital utvecklingsplan 
genom att resultat, analys, identifierade utvecklingsområden och priorite-
rade åtgärder redovisas.

Varje skola och förskola behöver formulera mer verksamhetsspecifika 
mål i en Lokal digital utvecklingsplan, som en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Denna bör konkretisera styrdokumenten, den nationella 
Digitaliseringsstrategin och Digital utvecklingsplan. I den lokala digitala 
utvecklingsplanen beskrivs digitaliseringsprocessen, hur förskolechefers, 
rektorers och lärares digitala kompetens utvecklas och hur digitalisering-
en påverkar barns och elevers lärande. Rektorer och förskolechefer an-
svarar för att relevanta underlag finns att tillgå så att rätt åtgärder kan vid-
tas för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande i verksamheterna. 




