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Syfte
I en digital tid innebär det att skolan är en digitaliserad skola. En modern, attraktiv 
verksamhet i ständig utveckling, där digitaliseringens möjligheter för undervisning och 
lärande tas tillvara så att alla barn och elever ges bästa möjliga förutsättningar för ett livslångt 
lärande och ett gott liv.

Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens för att utifrån 
sina individuella behov, använda och förstå digital teknik, förhålla sig kritiskt och ansvarsfullt 
till medier och information och kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. När 
samhället förändras genom en allt snabbare digitalisering så måste också skolans 
undervisning utvecklas och förändras.

Alla som arbetar med barn och elever måste ha en adekvat digital kompetens och 
tillhandahålla digitala lärresurser och digitala verktyg i en inspirerande, innovativ och 
utmanande lärmiljö. En organisation som möjliggör ett professionellt lärande för att utveckla 
nya kompetenser för att utveckla undervisning och lärande måste skapas.

De reviderade läroplanerna (2018) samt den Nationella digitaliseringsstrategin ligger till 
grund för undervisningen i samtliga skolformer. I denna riktlinje ämnar Kramfors kommun 
konkretisera sin digitaliseringsstrategi. För att uppfylla syftet har vi i bilagorna listat de 
förväntade baskunskaper som skolledare, pedagoger och elever behöver ha för att skapa 
likvärdighet i IKT-användandet. 

För ett lyckat genomförande krävs att rektorer och förskolechefer organiserar verksamheten 
och ger förutsättningar i form av systematik och prioriteringar. Förvaltningen ansvarar i sin 
tur för att tillgodose de resurser och den kompetens som krävs för att rektor och förskolechef 
ska lyckas i sitt arbete.



Bakgrund - Adekvat digital kompetens
I den nationella digitaliseringsstrategin står det att alla barn och elever ska utveckla en 
adekvat digital kompetens. Detta förutsätter att även skolledare och pedagoger aktivt tar 
ansvar för sin egen utveckling inom området.  Som en bakgrund till de kommunala 
riktlinjerna presenteras i detta avsnitt ett utdrag ur skolverkets kommentarmaterial rörande 
digitalisering från läroplanerna.

Adekvat digital kompetens – fyra aspekter ur Få syn på digitaliseringen (ett 
kommentarmaterial till läroplanerna, Skolverket).

1. Förstå hur digitaliseringen påverkar samhället, risker och möjligheter. 

Exempelvis:
 Hur digitaliseringen påverkar arbetsliv, arbetsmarknad, infrastruktur, attityder och 

värderingar, förändrade sätt att kommunicera, utföra tjänster och utnyttja offentlig 
service

 Förstå hur digitala verktyg kan öppna nya dimensioner i lärandet t.ex i form av 
användandet av responsverktyg och för att kunna ge snabb återkoppling till eleverna.

 Ha kunskap om och en nyfikenhet kring de sociala arenor där våra elever befinner sig.

2. Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, inklusive programmering. 

Exempelvis:
 Förstå att digitala verktyg och medier är ett medel för lärande och för att förmedla, 

kommunicera och gestalta något.
 Skapa röd tråd genom att utgå från det konkreta och närliggande för att sedan 

behandla mer övergripande och komplexa system.

3. Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. 

Exempelvis:
 Granska och värdera information från olika källor utifrån relevans och trovärdighet.
 Kunna sovra och begränsa informationsmaterial.

4. Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling.

Exempelvis: 
 Aktivt själv söka kunskap kring digitaliseringens möjligheter.
 Förstå att det är människan som har skapat dagens digitala lösningar och att det därför 

är vi som har möjlighet att förändra dessa och komma på nya lösningar med hjälp av 
digitala verktyg.



Innehåll
Med utgångspunkt i det formulerade syftet och med bakgrund mot de lagar, förordningar och 
lokala föreskrifter som vi är ålagda at följa, så är intentionen att i denna digitaliseringsstrategi 
konkretisera hur Kramfors kommuns BKU-förvaltning ska arbeta i den dagliga verksamheten. 
I denna innehållsdel beskriver vi generellt hur BKU arbetar med digitalisering för att uppfylla 
dessa lagar, förordningar och lokala föreskrifter. 

I våra verksamheter används olika system för att delge och inhämta information samt för att 
skapa och arbeta med gemensamma dokument. I bilagor listas system som säkerställer att 
Kramfors kommun, i de olika verksamhetsformerna, arbetar likvärdigt med digitalisering. 
Vidare specificeras också där de baskunskaper som skolledare, personal elever förväntas 
sträva mot. Dessa bilagor revideras årligen.

Systemfunktioner
Planeringar och övrig information
Pedagogiska planeringar ska finnas digitalt tillgängliga. Även övrigt digitalt material och 
arbetsuppgifter som används till och under lektionerna bör göras tillgängligt digitalt.

I kalendern i lärplattformen skall all viktig information läggas upp som gör att planering för 
eleven/vårdnadshavaren underlättas. Kalendern kan med fördel prenumereras på av både 
vårdnadshavare och elever.

Formativ bedömning
Resultat och formativ bedömning ska finnas så att elev och vårdnadshavare lätt ska kunna 
följa kunskapsutvecklingen i de skolformer dessa förekommer.

Kommunikation 
Samtliga skolformer ska sträva efter att använda digital lärplattform som 
kommunikationskanal lärare elev/vårdnadshavare.

IUP/Skriftliga omdömen/betyg
IUP och skriftliga omdömen samt information om ej uppnådda kunskapskrav ska finnas 
tillgängligt digitalt för vårdnadshavare och elev i skolformer som lagen kräver. 

Närvaro
För att säkerställa att såväl förvaltning, mentor, elev som vårdnadshavare ska kunna se 
närvaro/frånvaro för eleven används ett digitalt närvarosystem.

Åtgärdsprogram
Ska finnas digitalt, i de skolformer som lagen kräver och ett gemensamt system ska finnas på 
skolan dels vid begäran om utlämnande av elevinformation samt för kontinuerlig revidering.


