
Uppstartspass #1 – Elevens 
digitala enhet och regler 
CHECKLISTA | ÅRSKURS 4-6 

1. Dela ut iPad 
Dela ut elevernas personliga iPads och se till att det finns laddare

Kontrollera att inga synliga skador finns vid utdelning, som trasig skärm eller liknande. 
Om du hittar fel, felanmäl till it-samordnare (Arvid)


2. Dela ut kontouppgifter 
Dela ut elevernas kontouppgifter – användarnamn, e-postadress och lösenord

Förklara vikten av att lära sig användarnamn, e-postadress, lösenord och pin-kod till sin 
iPad samt också varför det är viktigt att hålla sina kontouppgifter säkra och för sig själv

Förklara vikten av att meddela it-samordnare (Arvid) så snart som möjligt om eleven tror 
att någon annan känner till elevens lösnord eller pin-kod, så att dessa kan ändras

Listor med kontouppgifter kan fås av it-samordnare (Arvid), så kontakta honom i god tid 
innan


3. Ta hand om din iPad 
Eleven ska alltid vara försiktig med sin iPad och det är viktigt att ha skalet fastsatt på 
sin iPad. En iPad är ett pedagogiskt verktyg, men också ett dyrt sådant

Eleven ska alltid sätta sin iPad på laddning vid lektionsslut och ansvara för att enheten 
är laddad inför varje lektion där den ska användas

Om elevens iPad går sönder eller försvinner är det viktigt att meddela mentor och 
felanmäla detta till it-samordnare (Arvid) så snart som möjligt

Eleven ska se till att hålla sin iPad uppdaterad och köra uppdateringar när det är möjligt

Eleven ska se till att det finns lagringsutrymme tillgängligt på sin iPad genom att rensa 
bort större filer som exempelvis film och liknande när de inte längre behövs

Visa hur eleven ska handskas med sin iPad – att bära den säkert, att glaset är känsligt 
för stötar och att inte rycka i laddningskablar




4. Regler och juridik 
Det är ingen skillnad i hur vi beter oss mot varandra i den digitala världen, mot den 
analoga

De flesta digitala tjänster vi använder på skolan från Stockholms stad loggas. Det 
innebär att chattar och internetsidor som vi går in på och använder sparas. Om något 
händer, så kan detta plockas fram och användas vid, i värsta fall, en polisanmälan

En dator eller en iPad är ett pedagogiskt verktyg och ska först och främst användas för 
skolarbete. Under skoltid så är det läraren eller pedagogen som bestämmer vad 
verktyget ska användas till – och om verktyget ska användas

Skolans verktyg får aldrig användas för olagliga eller olämpliga ändamål

Om eleven inte kan följa reglerna så kan ett annat pedagogiskt verktyg än en iPad eller 
dator vara ett alternativ för den eleven under en kortare eller längre period


5. Uppstart av din iPad 
Låt eleven starta upp sin iPad

Öppna webbläsaren Safari och prova att surfa till exempelvis arstaskolan.se för att se 
om internet fungerar.

Visa eleven hur de kontrollerar att iPad är uppkopplad mot rätt nätverk när de är på 
skolan. Visa också att de kan klicka på nätverket stockholminternt för att välja det 
nätverket. 
Tipsa om att det vanligaste problemet med förlorad internetuppkoppling är när eleverna 
rör sig mellan olika lokaler och att det kan medföra att internetuppkopplingen förloras 
ibland.


6. Har du rätt appar? 
Här kontrollerar eleverna att de har grundutbudet av appar på sin iPad. Om någon av 
dessa appar saknas, felanmäl till it-samordnare (Arvid) så snart som möjligt.


Office-appar  

Microsoft Teams | Samarbetsverktyg

Microsoft Outlook | E-post

Microsoft Sharepoint | Nyheter

Microsoft Word | Ordbehandling

Microsoft Excel | Kalkyl

Microsoft Powerpoint | Presentation

Microsoft OneDrive | Lagring


https://arstaskolan.se/


Apple Keynote | Presentation

Apple Pages | Ordbehandling


Mediaskapande 

iMovie | Videoredigering

Garageband | Musikskapande

Book Creator | E-boksskapande

Tayasui Sketches Pro | Ritprogram


Pedagogiska verktyg och läromedel 

Inläsningstjänst | Inlästa läromedel

Claro Pen

Claro Speak

Legimus

Seterra | Geografi

Polyglutt | Upplästa böcker


Provverktyg 

Digiexam | Digitala prov


Referens och verktyg 

SAOL | Ordlista

SVT Play | Strömmande video

Google Earth | Kartor


7. Vi testar att logga in på Skolplattformen 
1. Öppna Safari (webbläsaren)

2. Gå till skolplattformen.stockholm.se – skriv in din e-postadress

3. Nu kommer eleven vidare till Stockholms stads inloggning. Välj 

fliken “Elever” och “Logga in med användarnamn och lösenord” 
4. Här skriver eleven in sitt användarnamn (inte e-postadress) och lösenord och klickar 

på “Logga in” 
5. Nu är eleven inloggad i Skolplattformen. Visa menyn “våfflan” uppe till vänster och 

klicka på den. Här ser ni alla verktyg som eleven kommer åt
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