
IKT-plan för Rosendalsskolan, läsåret 2015-2016 

 

1. Styrdokument och andra riktlinjer 

 

Digital kompetens är ett av de övergripande mål som nämns i LGR11:1 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola […] kan använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande[.]” 

Specifika mål för medie- och informationskunnighet i varje ämne finns i de olika 

kursplanerna. 

 

Lilla kommissionen var en grupp barn och ungdomar med uppdrag från regeringen att 

arbeta för digitalisering utifrån ett barnperspektiv. Inom ramen för detta uppdrag skrev de 

listan ”10 digitala saker att göra innan man blir vuxen”:2 

1. Förstå hur man är säker på nätet 

2. Kunna vara källkritisk 

3. Kunna söka efter information, t.ex. att googla 

4. Kommunicera med andra 

5. Betala räkningar och annat 

6. Göra skillnad, t.ex. vara med i eller starta en digital kampanj 

7. Kunna publicera något på internet 

8. Gratis? – förstå varför något är gratis på internet 

9. Initiera digitala projekt, t.ex. bygga en webbsida, starta en blogg eller bygga en app 

10. ”Rage quitta”, våga säga ifrån i och lämna digitala forum 

 

I Linköpings inriktningsdokument för IKT-utveckling i grundskola anges följande mål för 

pedagogerna:3 

 Själva ta initiativ, lära sig och föreslå sätt att utveckla lärandet med hjälp av digitala 

verktyg 

 Integrera IKT som en naturlig del i undervisningen (följs upp i medarbetarsamtalet) 

 Aktivt arbeta med internet och sociala medier (vilket också inkluderar säkerhet, 

källkritik, etik etc) 

                                                           
1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, ISBN 078-91-38325-41-4 
2 Digitaliseringskommissionen, Lilla kommissionens sista möte, 2015-05-05, 
https://digitaliseringskommissionen.se/lilla-kommissionens-sista-mote/ (2015-06-25) 
3 Margareta Boodh, IKT, 2013-06-03, https://prezi.com/fpate8aadm8z/untitled-prezi/ (2015-06-25) 

https://digitaliseringskommissionen.se/lilla-kommissionens-sista-mote/
https://prezi.com/fpate8aadm8z/untitled-prezi/


 Använda alternativa verktyg tillsammans med barn och elever i behov av särskilt stöd 

för att stödja deras lärande.  

 Förstärka kvaliteten i lärandet genom användning av digitala verktyg 

 Aktivt följa och omsätta nya rön inom IKT-området  

För eleverna anges följande mål: 

 Barnen ska utveckla digital kompetens anpassad efter omgivande samhälles krav och 

förväntningar. 

 Barnen/eleverna ska kunna använda digitala verktyg som ett medel för att uppnå 

målen i läroplanen. 

 

2. IKT-arbetet på Rosendalsskolan 

 

Elever 

 

Vad ska göras? Vem har ansvar? När ska det ske? 

Elever i behov av särskilt 
stöd ska ha tillgång till 
alternativa verktyg och veta 
hur de kan använda dessa. 
 

Speciallärare/specialpedagog 
Klasslärare 
Bibliotekarie 

År F-5 
Så snart som möjligt efter 
att behovet fastställts. 

Eleverna ska göra digitala 
redovisningar som 
kombinerar ord, bild och 
ljud. 
 

Ansvariga pedagoger i t.ex. 
svenska/SO/bild/musik med 
hjälp av bibliotekarie och 
IKT-grupp. 

År F-5 
Minst en gång per läsår. 

Eleverna ska få dela arbeten 
digitalt med andra. 
(Anonymiserat om så 
behövs.) I samband med 
detta diskuteras 
upphovsrätt och Creative 
Commons. 
 

Ansvariga pedagoger i 
svenska/SO/övriga ämnen 
med hjälp av bibliotekarie 
och IKT-grupp. 

År F-5 
Minst en gång per läsår. 

Eleverna ska få använda 
lämpliga digitala verktyg i 
alla ämnen, inklusive de 
praktiska. 
 

Ansvariga pedagoger i alla 
ämnen med hjälp av 
bibliotekarie och IKT-grupp. 

År F-5 
Varje vecka i något ämne, 
minst någon gång per år i 
alla ämnen. 

Eleverna får lära sig 
kontorsprogram på dator 
och lärplatta. 
 

Ansvariga pedagoger i 
svenska med hjälp av 
bibliotekarie och IKT-grupp. 
 

År F-2 vid inledande 
datorkunskap. 
Förnyad genomgång i år 3-
5. 



Eleverna ska arbeta med 
informationssökning och 
efterhand få fördjupad 
förståelse för hur detta kan 
göras och tänkandet bakom. 
 

Ansvariga pedagoger i t.ex. 
svenska/SO/NO med hjälp av 
bibliotekarie och IKT-grupp. 

År 2-5 
Minst en gång per läsår, 
samt när det är aktuellt. 

Eleverna ska få samtala om 
hur man hittar källan till ett 
verk och hur man bedömer 
om källan är pålitlig. 

Ansvariga pedagoger i t.ex. 
svenska/SO/NO med hjälp av 
bibliotekarie och IKT-grupp. 

År F-5 
Minst en gång per läsår, 
samt när det är aktuellt. 

Eleverna ska få fördjupad 
undervisning i källkritik och 
hur man kan tänka kring 
olika källor. De ska också få 
undervisning i medier och 
hur dessa fungerar. 

Ansvariga pedagoger i t.ex. 
svenska/SO/NO med hjälp av 
bibliotekarie och IKT-grupp. 

År 4-5 
Minst en gång per läsår, 
samt när det är aktuellt. 

Eleverna ska få göra 
grupparbeten i delade 
digitala ytor (t.ex. wiki, 
prezi, Google Docs) 
 

Ansvariga pedagoger i t.ex. 
svenska/SO/NO med hjälp av 
bibliotekarie och IKT-grupp. 

År 3-5 
Minst en gång per läsår 

Eleverna ska få lära sig 
grundläggande digital 
kommunikation som t.ex. 
mailhantering 

Ansvariga pedagoger i 
svenska med hjälp av 
bibliotekarie och IKT-grupp 

År 1-2 
Minst en gång per läsår 

Eleverna ska få lära sig 
kommunicera digitalt, t.ex. 
via blogg, twitter, Google 
Docs, Skype. 
 

Ansvariga pedagoger i t.ex. 
svenska/SO/NO med hjälp av 
bibliotekarie och IKT-grupp. 

År 3-5 
Minst en gång per läsår 

Eleverna ska få samtala om 
nätetik, anpassat efter 
åldern. 

Ansvariga pedagoger i SO 
med hjälp av bibliotekarie 
och IKT-grupp. 

År 3-5 (yngre vid behov) 
Under värdegrundssamtal, 
samt vid behov. 

Eleverna ska få kunskap om 
säkerhet på nätet: 
virusskydd, lösenord, 
hantering av pengar online 
m.m. 
 

Ansvariga pedagoger i SO 
med hjälp av bibliotekarie 
och IKT-grupp. 

År F-5 
Vid inledande 
datorkunskap, med förnyad 
och fördjupad kunskap varje 
år. 

Eleverna ska få träning i 
datalogiskt tänkande. 
 

Ansvariga pedagoger i 
Ma/NO med hjälp av 
bibliotekarie och IKT-grupp. 

Vid lämpligt tillfälle, minst 
en gång under år F-3 och en 
under år 4-5. 

 

Personal 

 

Vad ska göras? Vem har ansvar? När ska det ske? 



All personal har kunskap om 
och använder lärplattform, 
intranät och andra digitala 
verktyg för kommunikation. 
 

Alla Kontinuerligt 

Alla pedagoger använder sig 
av den interaktiva 
projektorn vid lektioner där 
detta är lämpligt 

All pedagogisk personal Kontinuerligt 

Personalen samarbetar 
kolleger emellan via digitala 
ytor. 
 

IKT-gruppen 
Alla 

Kontinuerligt 
Genomgång under 2015-
2016, samt med hjälp av 
goda exempel från 
personalgruppen därefter. 

Personalen har goda 
kunskaper i kontorsprogram 
på dator och lärplatta. 
 

IKT-gruppen 
Alla 

Genomgång under 2015-
2016, därefter är det upp till 
var och en att behålla 
kunskaper och be om hjälp 
vid behov. 

Personalen använder 
hemsida, blogg, sociala 
medier el.dyl. för att visa 
vad som händer i skolan. De 
har kunskaper om PUL och 
upphovsrätt och använder 
dessa kunskaper vid 
publicering och 
medieanvändning. 
 

IKT-gruppen 
Alla 

Minst några gånger per 
termin. 
Genomgång under 2015-
2016, samt med hjälp av 
goda exempel från 
personalgruppen därefter. 

Personalen har kunskap om 
informationssökning, 
källkritik och publicering av 
bild, film, ljud och text. 

IKT-gruppen 
Alla 

Kontinuerligt 
Genomgång under 2015-
2016 

Personalen har kunskap om 
och möjlighet till 
omvärldsbevakning i IKT-
frågor. Tips om detta delas i 
personalgruppen. 

Alla Kontinuerligt 

Personalen får tillfälle på 
arbetslagsmöten, 
konferenser och 
ledningsgrupp att tipsa 
varandra och ta upp frågor. 

Skolledning 
Arbetslagsledare 
Alla 

Kontinuerligt 

 

Ledning och IKT-grupp 

 



Vad ska göras? Vem har ansvar? När ska det ske? 

Varje år skapas tillfälle för 
fortbildning av personalen i 
IKT-frågor, både internt och 
med hjälp av utomstående. 

Skolledning och IKT-grupp Minst en gång per läsår. 

IKT-verktygen på skolan 
hålls uppdaterade och 
budget finns för detta. 

Skolledning och IKT-grupp Kontinuerligt 

Planen ska utvärderas vid 
slutet av läsåret 2015-2016 
och vid behov revideras 
inför nästa läsår.  
 

Skolledning och IKT-grupp 
Kommentarer från all 
personal 

April-juni 2016 

Elever och vårdnadshavare 
får ge synpunkter för att 
utveckla IKT-verksamheten 
ytterligare 

Skolledning och IKT-grupp 
Ansvarig pedagog 

Kontinuerligt och vid 
utvecklingssamtal 

 


