
 

 

IT-policy för förskola och skola i Ystads kommun 
 

Vision 

Ystads kommun uppfattas som regionens bästa alternativ för lärande och utveckling.  
 

Syfte 

Syftet är att utveckla och säkerställa arbetet med IT i förskolans, grundskolans och 
vuxenutbildningens dagliga verksamhet. 

Satsningen på IT avser att öka elevernas och lärarnas digitala kompetens, förändra och 
utveckla den pedagogiska lärandemiljön och ge eleverna bättre förutsättningar för ökad 
måluppfyllelse och livslångt lärande. 

Genom att disponera en egen dator (eller annan digital enhet) skapas förutsättningar för att 
elever ska vara bättre rustade för kommande arbetsliv. Samtidigt ges lika möjligheter oavsett 
olikheter i social och ekonomisk hemmiljö. Det är en fråga om rättvisa och likvärdighet. 

IT som verktyg har dessutom en stor betydelse för elever i behov av särskilt stöd, t.ex. läs- 
och skrivsvårigheter. På en egen dator har eleven större möjlighet att få tillgång till de 
program och anpassning som passar elevens behov. Även de elever som inte har uttalade läs- 
och skrivsvårigheter, men som av olika anledningar har svårt att nå målen ska ges bättre 
förutsättningar till måluppfyllelse. 
 

Mål 

År 2011 har alla elever i åk 7-9 och lärare tillgång till egen dator. Övriga elever (F-6) har 
tillgång till egen dator senast 2013. 

Alla barn i förskolan, elever i grundskolan, studerande på vuxenutbildningen, samt all 
pedagogisk personal i Ystads kommun använder IT naturligt i sin vardag som ett stöd för 
lärande senast 2013. 

IT bidrar till att stimulera kreativiteten i det pedagogiska arbetet och bidrar till ökad 
måluppfyllelse senast 2013. 

Ystads kommuns skolor kännetecknas av hög digital kompetens hos elever, studerande och 
pedagogisk personal senast 2013. 

Forum Ystad tillgängliggör nationella kurser via den senaste tekniken, motsvarande 
samhällets och arbetslivets krav på och behov av digital kompetens. 
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Framgångsfaktorer  

Följande framgångsfaktorer är viktiga och vilka förutsättningar måste skapas för att arbetet 
mot målen ska vara möjligt: 

 tydlig politisk vision som genomsyrar organisationen, 

 engagerade skolledare och engagerad personal, 

 regelbunden kompetensutveckling för skolledare och pedagoger, med fokus på 
kunskapssyn och förändrade arbetssätt, 

 varsin dator till pedagoger och elever, 

 digitala kommunikationsytor som stödjer lärandet och administrativt arbete, 

 digitala lärresurser lätt tillgängliga, 

 väl utbyggd infrastruktur som stödjer lärandet, 

 digitala klassrum som stödjer lärandet, t.ex. projektorsystem och interaktiva 
skrivtavlor, 

 resurstilldelning. 
 

Nuläge och framtid 

Dagens elever kommer att arbeta med yrken vars innehåll och struktur vi inte kan förutse 
idag. I framtiden kommer kreativitet och förmåga att anpassa sig i en föränderlig värld vara 
viktiga kompetenser på arbetsmarknaden. Vi ska utbilda elever till att bli självständiga, 
kritiskt tänkande, problemlösande och samarbetande människor.  

Digital teknik är en naturlig del av ungas livsstil. De använder digitala verktyg för att skapa 
nätverk, kommunicera, producera och hämta information. De är inte bara konsumenter utan 
också producenter av digitala medier. Mot denna bakgrund måste IT ingå som en naturlig del i 
den pedagogiska verksamheten, samt använda modern teknik och moderna 
kommunikationsmönster för att utveckla kunskapssynen och arbetssätt.  

Därför är det av yttersta vikt att personal som arbetar i skolan är väl insatt och känner trygghet 
i användandet av IT. Kompetensutveckling och kontinuerliga diskussioner kring möjligheter 
och begränsningar med IT behövs för att skapa och behålla denna trygghet, med hög digital 
kompetens som mål. 

Definitionen av 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 för att hämta fram, 



 

bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och 
delta i samarbetsnätverk via Internet. 

Alla elever och lärare ska ha möjlighet att i sin vardag använda IT som ett stöd för lärandet. 
IT ska bidra till att stimulera kreativiteten i det pedagogiska arbetet och bidra till ökad 
måluppfyllelse. En dator till varje pedagog och elev är en förutsättning för detta. 

IT som verktyg har stor betydelse för elever i behov av särskilt stöd. Även de elever som inte 
har uttalade läs- och skrivsvårigheter, men som av olika anledningar har svårt att nå målen, 
kan med hjälp av datorn ges bättre förutsättningar till måluppfyllelse. Risken för utanförskap 
minskar. 

Även vuxenutbildningen ska fortsätta att utvecklas och erbjuda utbildningar av högsta kvalitet 
genom användandet av modern teknik och hög kompetens. Vuxna studerande får inte dator 
genom skolan så det är viktigt att det digitala stödet är tillgängligt över webben, vilket 
möjliggör för de studerande att studera från platser utanför skolan. För framtiden innebär det 
att förnya datorer/teknik och programvaror samt att hela tiden se nya möjligheter att erbjuda 
digitalt stöd i lärandet. 

Andra platser för lärande, som studiecirklar och bibliotek, är viktiga platser för det livslånga 
lärandet, ett funktionellt samarbete behövs för att stödja långsiktig kompetensutveckling. 

I Ystads kommun har vi de senaste åren arbetat målmedvetet med IT-satsningar i förskola och 
grundskola, både med kompetensutveckling som PIM och Skriva sig till läsning, digitalt stöd 
för lärprocessen (Unikum) och webbpublicering genom bloggar, samt investeringar som 
trådlöst nät, bärbara datorer, projektorpaket och interaktiva skrivtavlor. 

En fortsatt satsning på modern teknik i allmänhet, och varsin dator för elever och pedagoger i 
synnerhet, är en naturlig och nödvändig utveckling i vår kommun. 


