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Guide för IT-strategi i skolan 
Skolan, liksom samhället i övrigt, står inför stora förändringar. Inte minst 
gäller detta inom IT-området. Utvecklingen på IT-området handlar inte bara 
om att få in ny teknik i skolan. För att aktivt kunna arbeta med förändrings-
frågorna är det viktigt att formulera en viljeinriktning, en strategi. 

För att stödja ett sådant förändringsarbete har Svenska Kommunförbundet 
och Skolverket under våren och sommaren i ett gemensamt projekt tagit fram 
en guide för IT-strategi skolan. 

Vår avsikt med bifogade guide är att den ska 

- stimulera till att debatten om en pedagogisk förnyelse tar fart på bred front 

- vara ett stöd för en långsiktig, reell förändring där IT-stödet sätts in i en 
helhet 

- vara ett stöd i alla viktiga processer som måste pågå parallellt 

- medverka till att förenkla arbetsprocesser genom våra checklistor - ett stöd 
utan att vara styrande. 

Guiden presenterar inte en färdig metod för hur man hanterar IT-frågorna i 
skolsammanhang då ju varje kommun har unika förutsättningar. Varje 
kommun bör i stället upprätta en egen strategi för IT-frågorna som visar en 
viljeinriktning för hela den kommunala verksamheten. 

Skolområdet är en viktig del i detta sammanhang och vi hoppas att guiden 
ska vara ett stöd för att sätta igång en utvecklingsprocess i skolorna. 
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Guiden har utvecklats av Kommunförbundet och Skolverket. Eftersom vi 
befinner oss i inledningen av en förändringsprocess i skolan kommer ett fort-
satt samarbete oss emellan att ske i syfte att ge ett fortsatt stöd i denna pro-
cess. 

Detta stöd kommer att fortsätta i olika former bl a inom ramen för Kommun-
förbundets elektroniska informationstjänst ”Kommunförbundet Direkt”. 

Detta cirkulär jämte guiden distribueras till skolförvaltningar och rektorer 
separat genom Skolverkets försorg. Eventuella efterbeställningar sker hos 
Kommunförbundet, sektionen för skola och barnomsorg, enligt närmare 
information i guiden. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Gunnar Hedborg, 
Henrik Levinson, Olle Wendt, Kommunförbundet, tfn 08-772 41 00 samt 
Göran Isberg, Skolverket, tfn 08-723 32 00 
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