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Anvisning för elevers och studerandes användning av IT-
resurser 
Anvisning för elever inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 
vuxenutbildningen och studerande i YH-utbildningen där Göteborgs Stad är huvudman. 
 
Allmänna regler 
Alla elever och studerande erbjuds tillgång till skolans IT-resurser såsom internet och diverse 
informationssystem (e-post, dokumenthantering, administration med mera). Kompletterande 
datoravtal/regler kan även finnas på den egna skolan. 
 
Lösenord och användarkonto är personliga. Dessa ska skyddas och får inte överlämnas eller 
användas av någon annan. Ansvar, omdöme och sunt förnuft ska prägla användningen av IT-
resurserna.  
 
Svensk lagstiftning och läroplanens värdegrund ligger till grund för användandet av skolans IT-
resurser. Detta innebär att alla ska respektera människors lika värde, använda ett vårdat språk 
samt värna om såväl sin egen som andras integritet. Personangrepp är aldrig tillåtet. 
 
Internet 
Internetanvändning ska i första hand ske som en del i undervisningen och uppkoppling till 
internet via skolan görs i enlighet med skolans instruktioner.  
 
Det är inte tillåtet: 

- att besöka webbsidor med stötande eller kränkande innehåll eller spara bilder eller text 
som kan uppfattas som stötande eller kränkande om detta inte är överenskommet med 
en lärare som en del av undervisningen. 
 

- att ladda ned eller lagra elektroniskt material som kan skada utrustningen är olagligt 
eller missbrukar övriga resurser. Det omfattar även nedladdning av program, mp3-filer, 
filmer och bilder samt installation av program på skolans datorer om inte ansvarig lärare 
bedömer att det ingår i undervisningen. 

 
- att medvetet sprida virus, hacka sig in i datasystem lokalt eller globalt. Observera att 

upphovsrättsligt skyddat material som exempelvis programvaror, filmer, illustrationer 
och texter inte får laddas ner, kopieras eller användas utan tillstånd/licens. 

 
E-post 
E-post ska först och främst användas i studierna. Privat användning av e-post ska ske sparsamt. 
Det är inte tillåtet att kränka, hota eller på annat sätt förolämpa någon. Det är heller inte tillåtet 
att göra massutskick till användare med undantag för om ansvarig lärare bedömer att det ingår i 
undervisningen. 
 
Övervakning 
Med hänsyn till att det i samhället förekommer att IT-resurser används för illegala ändamål eller 
ändamål som kan betraktas som stötande så loggas de så kallade. elektroniska spår som IT-
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användaren lämnar vid användandet. Dessa loggar kan komma att användas vid utredningar av 
säkerhetsbrott eller misstanke om oegentlighet.  
 
Om du bryter mot reglerna  
Om du bryter mot dessa anvisningar riskerar du att få ditt användarkonto stängt. Skolan anmäler 
varje misstanke om lagbrott. Det är ansvarig rektor som beslutar om eventuella åtgärder i varje 
enskilt fall. 
 
 
Kontakta rektorsexpeditionen på din skola för frågor om detta dokument eller frågor om elevers 
och studerandes användning av IT-resurser i skolor där Göteborgs Stad är huvudman. 
 


