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1. Vision och mål

1.1 Vision
Alla våra elever skall, utifrån sina individuella förutsättningar, ges utrymme ochmöjligheter att
utveckla alla sina förmågor till att bli en fri och socialt medvetenmänniska. Vi uppfostrar våra elever till
frihet. För oss innebär ”fri” att vara moralisk i handling, kreativ, rörlig i tanken och i känslan klar.
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev �nna sin unika egenart och därigenom kunna delta i
samhällslivet, genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Skolan ska främja förståelse för andramänniskor
och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbe�nnande och utveckling ska prägla
verksamheten.

För oss på OrustWaldorfskola är IKT ett av �era hjälpmedel och redskap för undervisning och lärande.
Vi kan aldrig veta exakt vilka utmaningar framtiden innebär eller vilka kompetenser som kommer att
krävas men vi vill förbereda våra elever för framtiden. Vi vill samtidigt vara en del av denna tid som vi
lever i nu.

Vår vision är således att IKT används som ett redskap för undervisning och lärande på ett genomtänkt
sätt för att eleverna ska utveckla digital kompetens, anpassad efter omgivande samhälles krav och
förväntningar och att de ska kunna använda digitala verktyg som ett medel för att uppnåmålen i
läroplanen. Vi vill även att de ska vara väl förtrognamed hur en sommänniska kan agera i ansvarig
frihet i en digitaliserad värld.

1.2 Vad är IKT och digital kompetens?
IKT står för informations- och kommunikationsteknologi. Att besitta en digital kompetens handlar om
att tillgodogöra sig kunskaper om såväl hårdvaror sommjukvaror. Digital kompetens innebär att kunna
hantera digitala verktyg, såsom exempelvis datorer, digitalkameror, läsplattor, att kunna använda
digitala kommunikationskanaler och att ha kunskaper i de program som krävs för användningen.
Digitala kommunikationskanaler kan användas för såväl interaktion som informationshämtning, och
därför är även förmågan att värdera och bedöma information en del av den digitala kompetensen.

1.3 IKT-mål
Behovet av utveckling av IKT och digitala kompetenser inom skolan har uttryckts på �era nivåer. Enligt
Lgr 22 är skolans uppdrag att eleven “kan använda såväl digitala som andra verktyg ochmedier för
kunskaps- sökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och
lärande”. I läroplanen står också att IT ska �nnasmed i undervisningen.
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Även i �ertalet nationella kursplaner framhålls digitala aspekter, så som exempelvis
informationssökning på internet samt redigering av text och bilder med hjälp av dator, som en del av
ämnets centrala innehåll.

Idag är digital kompetens en förutsättning för att delta i samhället och för att förstå hur samhället
fungerar. Digitala verktyg har blivit en ofrånkomlig del av vardagen såväl i som utanför skolan.

Alla elever ska lämna grundskolanmed en god digital kompetens och förstå innebörden av upphovsrätt
och källkritik. Genom att följa den tekniska utvecklingen, investera i digital teknik och integrera
tekniken i undervisningen strävar skolanmot att utveckla elevernas och lärarnas kunskaper om såväl
hårdvara sommjukvara.
IKT-verktyg som ett redskap för lärandet och undervisningen skall vara ett regelbundet inslag. IKT skall
användas på ett genomtänkt och praktisk sätt i samarbete mellan personal och elever för att skapa en
innovativ, kreativ och varierad studiemiljö.

Målet med denna IKT-plan är att förbereda eleverna inför framtida studier och arbetsliv där IT
tillsammansmed den senaste teknologin är ett naturligt redskap, samt att ge eleverna kunskap om
upphovsrätt, källkritik och etik på nätet.

Vi �nner starka bevis på att det inte är gynnsamt att använda datorer mer än några gånger under
elevernas första skolår. Det är av största vikt att handens och helhetens roll är viktigast under det första
skolåret. En studie publicerad 2014 i Sage Journals visar på att lärandet inte gynnas av att byta ut penna
och papper mot tangentbord. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797614524581
Med ökad ålder kan digitala verktyg användas mer ochmer.

Att överanvända digitala medier minskar elevernas förmåga att läsa ansiktsuttryck enligt en studie på
UCLA och vårt antagande och ställningstagande är att förmågan att kommunicera med andra
människor är viktigare än förmågan att hantera nutida digitala medier.
http://newsroom.ucla.edu/releases/in-our-digital-world-are-young-people-losing-the-ability-to-read-
emotions

Skolans kompensatoriska uppdrag tolkar vi i detta fall som att skolan behöver vara en socialiserande
verksamhet, likväl som att kompensera för att det �nns elever som inte hanterar digitala medier under
stora delar av sin fritid.

Med de problem som följer av omfattande användande av skärm som övervikt, riskfyllda beteenden,
sömnproblem ochminskad skolprestation vill vi gärna vara enmotvikt till den samhällstrend som
innebär uppkoppling dygnet runt.

Det är viktigt att eleverna använder datorer i varje årskurs, men det skall vara i undervisningssammanhang
där det fyller en reell funktion. (Programmering, informationssökande, bildbehandling, �lm och
textbehandling.) Det ges tillfälle för användande av digitala verktyg i klass ett, för att sedan bli �er tillfällen i
högre årskurser i takt med att eleverna blir äldre. För oss som waldorfpedagoger är det viktigt att handens,
kroppens och helhetens roll inte får nedprioriteras för tidigt.

Vi samlar kontinuerligt in källor och evidens som hjälper oss att navigera i hur vi kan arbeta med
digitaliseringen, se bilaga 1.
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1.4 Hur uppnår vi våra mål?
Genom att arbeta med IKT som ett inslag i vår verksamhet samt att uppmuntra och genomdriva
kompetensutveckling hos personalen. Det är viktigt att se till att skolan har den tekniska utrustning
som krävs samt att denna underhålls, utan att ta överhand.

1.4.1 Organisation

Rektor, ansvarig för att möjliggöra för de digitala behov som �nns inför varje läsår, och
digitaliseringsansvarig tar fram underlag för vad som behövs i samrådmed kollegium och arbetslag.
Slutgiltigt beslutande i vilka satsningar och som ska göras och på vilket sätt verksamheten digitaliseras
tas av rektor.

IT-ansvarig, ansvarig för helheten kring digitalisering och IT, att leda kollegiets digitala arbete,
inventering av IT/IKT, budgetförslag, inköp, enklare installation, enklare support, information om
användning och implementering. Digitaliseringsanavarig handleder också lärarlagen som
IKT-pedagog, kan ansvara för viss fortbildning av lärare, eller hitta externa utbildare för kollegiet.
IT-ansvarig är också administratör för skolans google admin konto. Från ochmed 2023 är denna tjänst
på 50%.

Ansvarig för skoladministrativt system (Infomentor), underhåll och utlämning av uppgifter (medarbetare
och vårdnadshavare) i och från skolans lärplattform. Underhåll och uppdatering av skolans webbsida
och sociala medier. För närvarande är lärare Linnea Lundberg infomentor-ansvarig.

Ekonomi-ansvarig (mejl, registrering i infomentor etc etc)

Vaktmästare, ansvarig för all hårdvara på skolan när det gäller nätverk och telefoni. Ansvara för
uppsättning och nedtagning av utrustning/kablar och fästen för uppsättningm.m.

GDPR-ansvarig, ansvarig för att skolan följer de regler och riktlinjer som �nns, i enighet med
dataskyddsförordningen (GDPR) och personuppgiftslagen.

Skolsköterska ansvarar för denmedicinska elevhälsans journaler i PMO.

Lärare ansvarar för att genomföra digitaliseringen enligt plan, kopplad till sin undervisning.

Elever tillsammansmed vårdnadshavare (och lärare) ansvarar för att använda digitala tekniken på det
sätt som de informerats att den ska användas.

1.4.2 Teknik

All personal och alla elever har tillgång till dator och trådbundet alternativt trådlöst nätverk på Orust
Waldorfskola. Alla lärare har en personlig MacBook Air. Alla elever i klass 4-9 har en personlig
Chromebook, för klass 1-3 �nns en klassuppsättning Chromebooks som delas av dessa klasser.
Klassrum för elever åk 4-9 har utrustats med projektorer. För klass 1-3 �nns en �yttbar projektor.
Skolan har internet via �ber och wi� och klassrummen byggs för att många elever samtidigt ska kunna
använda internet, via nätverkskabel och vid behov genomwi�.

Digitala verktyg som köps in och används på OrustWaldorfskola ska vara användarvänliga för lärare,
elever och IT-ansvariga. De ska vara tidsbesparande, höja måluppfyllelsen och stödja den
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waldorfpedagogiska inriktning skolan har. De ska kunna användas på olika digitala enheter och
fungera för olika elevers olika lärstilar. Inköp av digitala verktyg får aldrig ersätta lärarledda aktiviteter.

1.4.3 Inköp

Skolans budget för utrustning och programvaror under 2022-23 är:
Leasing av elevdatorer 72 300
Programvaror 5 000
IT-undervisning/förbrukning 15 000

Datorer till lärare friköptes 2022.

1.5 Kompetensmål pedagoger

1.5.1 Alla pedagoger skall ha sådan kompetens att de kan:

· Hantera de vanligast förekommande programmen på våra digitala verktyg ex.
ordbehandling, presentationsverktygm.m.

· Använda dator som ett pedagogiskt hjälpmedel och ha kunskap om hurman kopplar olika
digitala enheter till varandra.

· Använda skolans administrativa plattformar; Infomentor, Draftit och Google for education
(Drive ochMeet).

· Använda olika former av pedagogiska hjälpprogram t.ex. talsyntes.
· Har utvecklat förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets

utveckling.
· Har utvecklat förmågan att använda och förstå digitala system och tjänster och kan

förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt.
· Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, med användning av

digital teknik.

1.5.2 Av pedagogerna förväntas det att:

· Integrera IKT i undervisningen och använda digitala verktyg sommedel för lärande när det
är relevant, meningsfullt och roligt.

· Inte använda digitala verktyg oövertänkt eller slentrianmässigt eftersom vi är övertygade
om det inte då gynnar elevernas lärande.

· Delta i ett kollegialt lärande för att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg.
· Aktivt arbeta med elevernas förhållande till Internet och sociala medier, vilket också

inkluderar säkerhet, källkritik och etik.
· Använda alternativa verktyg tillsammansmed barn och elever i behov av särskilt stöd för

att stödja deras lärande. Samtidigt som vi vill använda digitala kompensatoriska
hjälpmedel vill vi värna om dewaldorfpedagogiska värdena genom att garantera att alla
elever som får ett digitalt kompensatoriskt verktyg också får stöd i att utveckla de förmågor
och färdigheter som kompenseras för, t.ex. medmotorisk träning.

· Använda Infomentor, Draftit och Google Teamdrive för dokumentation.
· Signalera till rektor när den egna kompetensen inte räcker till, så att fortbildning kan ges.
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1.5.3 Personuppgiftsbehandling

I ochmed GDPR är det viktigt att vårdnadshavare vet hur vi hanterar dessa uppgifter. Allmänt gäller att
alla känsliga personuppgifter förvaras låst och att inte �er uppgifter behandlas än vad som behövs för
ändamålet med behandlingen och det är personuppgiftsansvarige som behandlar uppgifterna.

* FRITEXTFÄLT: På vissa ställen i vår digitala plattform Infomentor �nnsmöjlighet att fylla i ett
fritextfält. I detta fält ska vi vara nogamed hur vi uttrycker oss. Den information som läggs ut på
elevens IUP eller bedömningsmatris får inte innehålla värderande omdömen om elevens personlighet,
utan enbart om de förmågor hen uppnått eller ännu inte uppnått.

* FRÅNVAROORSAK: I sambandmed närvarorapportering registreras, om elevs frånvaro är anmäld av
vårdnadshavare eller ogiltig.

* INLOGGNING VIA INTERNET: Skolans administrationssystem och lärplattform Infomentor är
tillgänglig via internet, systemet innehåller integritetskänsliga uppgifter och personuppgifter. Därför
krävs det särskild god IT-säkerhet och alla lärare har personligt lösenord. Varje lärare har endast
tillgång till de elevuppgifter som läraren behöver för att utföra sitt uppdrag. Endast rektor och
administratörer har tillgång till alla elevers personuppgifter. Skolan har även ett digitalt verktyg för
anmälan av kränkande behandling, Draftit KB, som lärare rapporterar incidenter i, rektor
dokumenterar utredningar och huvudmannen kontrollerar förfarandet. Endast rektor och
huvudmannens representant (Peter Goldberg och Ulrika Lundberg Carlsson) har full tillgång till
rapporterna. Vi föredrar att inte hantera personuppgifter och personligt känslig information per e-post.
De datorer som personal lånar av skolan ska alltid vara förseddamed ett personligt lösenord som slår
på så snart locket stängs. När vi använder gemensamma datorer ska vi alltid logga ut när vi lämnar
dem. Samma sak gäller när elev använder skolans digitala verktyg.

* AVTAL: Om en extern systemleverantör sköter driften och lagrar personuppgifter för Orust
Waldorfskolas räkning krävs det att man ingår ett avtal. Leverantören anses vara skolans
personuppgiftsbiträde. I avtalet ska det stå att leverantören får behandla personuppgifterna bara i
enlighet med instruktioner från skolan och att leverantören är skyldig att upprätthålla god IT-säkerhet.
Vi har sådana avtal med Infomentor och Draftit.

* HUR LÄNGE FÅR UPPGIFTERNA SPARAS? Det är viktigt att skolan bara sparar uppgifter som verkligen
behövs för verksamheten och OrustWaldorfskola har därför tagit fram en åtgärdsplan och börjat skapa
skriftliga riktlinjer för bevarande och gallring samt en registerförteckning. Samtidigt �nns riktlinjer för
vilken dokumentation som vi behöver kunna tillhandahålla till dess preskriptionstiden löpt ut. För den
som vill veta vilka personuppgifter och handlingar som �nns lagrade uppmanar vi att kontakta oss och
fråga.

*FÖRÄLDRAKOMMUNIKATION Rektor förordar muntlig kommunikation kring eleverna om de
uppgifter som kommuniceras till vårdnadshavaren kan upplevas som känsliga, exempelvis när elev
skadat sig, kränkt eller blivit kränkt. Veckobrev skickas genom Infomentor. Omdömesblankett och IUP
sparas i Infomentor.
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1.6 Kompetensmål för Orust Waldorfskolas elever
Digitalisering är beskrivet i läroplanerna och utöver ämnesspeci�kt innehåll har Skolverket sedan
tidigare fastställt fyra aspekter av digital kompetens:

– Kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen.
– Kunna använda och förstå digitala verktyg ochmedier.
– Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.
– Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital
teknik.

Utifrån elevernas mognad och ålder ska de på olika sätt vara förtrognamed skolans digitala verktyg.
Elevernas förmåga att använda IKT ska stegvis öka i takt med deras skolgång, i de olika stadierna, och
på så sätt även bidra till en högre måluppfyllelse. Utifrån de stadier skolan är uppdelad i arbetar
elevernamed olika typer av digitala verktyg. Vi strävar efter att utveckla elevernas förmågor inom ”lära,
skapa, kommunicera” Genom att bl.a. använda digitala verktyg utvecklas elevens förmåga att ”hitta”,
dokumentera och tydliggöra sin kunskapsutveckling.

IT är en nödvändig kunskap i dagens samhälle och behövs för vidare studier. Vi vill därför ge eleverna
beständiga kunskaper inom IT, som de behöver för att leva i dagens informationstäta samhälle. Eleven
ska kunna hämta in information både digitalt och genom litteratur i undervisning och i biblioteket. Alla
elever ska ha högmedvetenhet om källkritik och upphovsrätt.

1.6.1 Årskurs 1-3

Från årskurs 1 får eleverna tillfälle att prova att skriva i mjukvara för ordbehandling, t.ex. ett brev till
fröken. Eleverna får lära sig enklare �lhantering, utveckla sina ordbehandlings-kunskaper, bekanta sig
med digitala presentationer.

När eleverna lämnar år 3 vill vi att eleverna:
· uppnår de nationella målen för åk 3.
· kan skapa, spara och redigera ett textdokument.
· har arbetat med tangentbordsträning.
· kan skapa texter, som kombinerar text med bild, ljud eller �lm.
· kan använda digitala hjälpmedel som stöd vidmuntlig presentation.
· fått en första förståelse för hur man uppför sig väl på nätet.
· fått en förståelse för hur man hanterar och vårdar den digitala utrustningen.

1.6.2 Årskurs 4-6

I årskurs 4-6 fördjupas kunskaperna från åk 1-3. De kunskaper eleverna erhöll i årskurs 1-3 används som
ett naturligt arbetsredskap i skolarbetet i form av exempelvis presentationer.

När eleverna lämnar år 6 vill vi eleverna:
· uppnår de nationella målen för åk 6.
· kan hålla god ordning bland �ler och dokument, exempelvis genom enmappstruktur.
· kan dela och skicka dokument och �ler mellan enheter och personer.
· har grundläggande förståelse och kunskaper i ordbehandling.
· kan använda en funktionell �ngersättning och känna till lite om ergonomi.
· kan skapamultimodala texter.
· använder olika sökstrategier när de hämtar information digitalt.

9



· arbetar källkritiskt och börjat lära sig hur de anger de källor de har använt.
· deltar i diskussioner om hurman respekterar andras integritet på Internet.
· ska känna igen och kunna öppna och använda ett antal appar.
· i samarbete med varandra kan lösa vardagliga problem som uppstår i användningen av tekniken.
· kan koppla ihop enheter med varandra, t.ex. en dator till en projektor.

1.6.3 Årskurs 7-9

I åk 7-9 är målet att eleverna använder de digitala resurserna som ett praktiskt verktyg i sina studier.
Man prövar olika redovisningsformer t.ex. att redovisa i form av ett radioprogram, en �lm eller
blogg/vlogg. Punktinsatser görs också för att öka elevernas kompetens i olika program för
ordbehandling, kalkyl och presentation, kunskapen om källkritik och upphovsrätt fördjupas. Det skall
även �nnas en levande diskussion om sociala medier, pornogra�, netikett, vad eleverna gör på nätet
samt deras skärmtid. Eftersom det moderna samhället präglas av en snabb förändringstakt och den
digitala tekniken ger möjlighet att ta del av ett över�öd av information behöver skolan ta stort ansvar
för att eleverna utvecklar ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Den här aspekten av digital
kompetens handlar om att utveckla förmågan att granska och värdera information från olika källor
utifrån relevans och trovärdighet. Detta omfattar bland annat att kunna sovra i ett stort
informationsmaterial samt att ställa frågor och begränsa sökningarna för att få fram den information
som eftersöks. Eleverna behöver även generellt tränas i att göra personliga ställningstaganden och att
agera ansvarsfullt med civilkuragemot sig själv och andra.

När elever lämnar år 9 är målet att alla våra elever:
· uppnår målen för åk 9.
· behärskar och använder �era digitala verktyg för konstnärlig bearbetning och framställan

av sina inhämtade kunskaper.
· kan producera texter med korrekt källhänvisning i ett ordbehandlingsprogram.
· har grundläggande kunskaper om programmering.
· har ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

1.6.4 Komplement till IKT-pLAN: plan för integrering av digitala verktyg i
undervisningen

För att synliggöra användandet av IT i undervisningen samt för att undervisningen i de olika klasserna
skall bli så likvärdig sommöjligt så har de delar av kursplanerna som betonar användandet av digitala
verktyg sammanställts i enmatris. Syftet är att tabellen ska fyllas påmed tips och idéer på
genomföranden inom varje område så att lärarna lättare ska kunna föra in de delar som kräver digitala
verktyg i undervisningen. Detta ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete och dokumenteras gemensamt
på Google teamdrive samt i lärarnas dokumentation av sin undervisning. (Matrisen uppdaterad i
enlighet med Lgr22, se bilaga 2.)
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Del 2 Åtgärdsplan för Orust Waldorfskola
Från SKA: 2.6.2 Mål och planering för det systematiska kvalitetsarbetet med IKT i skolan

Mål Planering inför
läsåret 2022/23

Status VT23 Utvärdering Juni 23

Att skolan har
tillräckligt med bra
datorer och
nätverkssladdar för
att enkelt kunna
använda datorer i
undervisningen.

Inköp sker
kontinuerligt i
relation till vilket
utrymme som �nns
i budget.

Klass 1-3 har en
klassuppsättning
Chromebooks som
delas mellan dessa
klasser. Trådbundet
internet i dessa
klassrum.
Eleverna i klass 4-9
har varsin personlig
Chromebook. I
klass 5 och 9:
trådbundet
internet. I klass 4
samt klass 6-8:
wi-�.

Att skolan
undervisar på ett
sådant vis att de
moment av
digitalisering som
krävs faktiskt
genomförs och är
meningsfulla och av
god kvalitet.

Implementering
av IKT-planen.
Tid på
pedgogiskt
kollegium för
arbete.

I klass 1-3 sker
under året en
uppväxling när
det gäller digitala
verktyg i
undervisningen. I
klass 4-9
används digitala
verktyg på ett
sätt som i stort
överenstämmer
medmålen i
Lgr22. Dock, vi
behöver rikta
särskilt fokus
mot klass 5 inför
DNP kommande
läsår.

Att alla lärare har
den digitala
kompetens som
krävs för en
tidsenlig
undervisning.

Prioriterat
fortbildningsområde.

Pedagogisk personal
tar del av verktyg som
�nns för att leda och
utveckla skolan.
Fjärrundervisn
ingen bidrog
till ökad
kompetens.

IT-ansvarig stöder de
lärare som uttrycker
behov av vidare stöd.
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Verksamheterna har arbetat med att säkra förutsättningarna för digital kompetens hos medarbetarna.
Skolan har deltagit i en riktad insats från Skolverket för att klara att möta upp de digitala krav som
ställs i kommande Lgr 22. Distansundervisning under pandemin bidrog till en snabb
kompetensutveckling i att arbeta med digitala verktyg i undervisningen. Samtliga i personalen är nu
bekvämamed att använda Draftit, arbetsmail, Google Drive samt Infomentor.

Huvudman har lagt ner arbetsgruppen för IT, då övergången till ökad digitalisering, samt utbildning
därtill, nu anses genomfört.

Inledning

På OrustWaldorfskola fanns tidigare en osäkerhet på om skolan uppfyller de krav sommyndigheterna
ställer avseende digitaliseringen. Rektor valde därför digitaliseringen som fokusområde för det
systematiska kvalitetsarbetet under läsåret 20/21.

I ett uppstartsarbete med lärarkollegiet kom vi gemensamt fram till att det viktigaste med
digitaliseringen är att den är meningsfull, att tekniken fungerar och att vi använder digitaliseringen till
kreativa övningar. Det centrala är att undervisningen genomförs i enlighet med Skolverkets läroplan. Vi
såg också behovet av att påbörja en förberedelse för att elever och lärare ska lyckas genomföra de
nationella proven digitalt, när det blir aktuellt.

Detta arbete har gett många positiva resultat. Vi arbetar vidare med dokumentation och säkerställande
av att olika digitala pedagogiska aktiviteter. Från ochmed VT 23 har skolan en utökat tjänsten för
IT-ansvarig till 50%.

2.1 Undervisning med digitala verktyg

Under våren 2020 gjordes en genomlysning av LGR11 för att se inom vilka ämnen ochmoment som
digitala verktyg skall användas. Vi har då kunnat se att vi har områden där vi behöver utveckla de
digitala delarna av undervisningen. Detta dokument uppdaterades läsår 22/23 för att gälla LGR22.

2.1.2 Förväntade effekter

Meningsfull undervisningmed digitala inslag som också gör undervisningen roligare och effektivare.
Lärarna genomför lektioner med digitala verktyg, arbetet upplevs sommeningsfullt och främjar
ämnesekologin.

2.1.3 Resultat

Lektioner som genomförs med digitala inslag upplevs av lärare och elever sommeningsfulla.

Vi uppfyller läroplanensmål för digitala inslag i alla ämnen och stadier. Vi följer upp detta med hjälp av
ämnesmatrisen.

Lärarna känner sig trygga och kompetenta med att undervisa med hjälp av digitala verktyg.
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2.1.4 Aktiviteter inom ramen för
utvecklingsområdet

2.1.4.1 aktivitet: stöd till egen kompetensutveckling

2.1.4.1.1 Förväntade effekter
Lärarna utvecklar sin kompetens inom de områden som är relevanta för just dem.Motståndet mot att
använda digitala verktygminskar. Lärarna känner sig trygga i att de kan genomföra demoment som
beskrivs i digitaliseringsmatrisen.

2.1.4.1.2 Resultat av aktiviteten
Lärarna har genomfört demoment som förväntas enligt digitaliseringsmatrisen.

2.1.4.1.3 Resurser för att genomföra aktiviteten
Ett förslag kan vara att para ihopmedarbetare och ge dem en uppgift att lösa. Det är bra om paren görs
på ett sätt så att det �nns både digital kompetens och waldorfkompetens i grupperna. En uppgift skulle
kunna vara att konkretisera det som är ifyllt i digitaliseringsmatrisen till reella
undervisningsplaneringar.

Dessa aktiviteter kommer att påbörjas på förarbetsdagarna 7-8 januari 2022.
It-ansvariga stöttar lärarnas digitala utveckling genom att �nnas till hands veckovis under en utsatt
och annonserad tid. It-ansvariga kan däremellan nås på support@orustwaldorfskola.se .

Detta arbete behöver fortgå under kommande terminer.

2.1.4.1.4 Ansvarig för att aktiviteten planeras, genomförs och följs upp
Jesper i sin roll som IT-handledare kan planera den här aktiviteten och rektor är ansvarig för att den
genomförs. IT-handledare följer upp aktiviteten och rektor ansvarar för att uppföljningen genomförs.

2.1.4.1.5 Delaktighet
IT-handledare ansvarar för att introducera aktiviteten för lärarna under förarbetsdagarna den 7-8
januari 2022.

2.1.4.1.6 Uppföljning och utvärdering
I mitten av terminen frågar IT-handledaren samtliga par om hur det har gått med det här arbetet. Om
pedagogerna har frågor under tiden är de naturligtvis välkomna att kontakta it-pedagogen. Matrisen
som byggs upp är i sig ett överskådligt verktyg för uppföljning.

Under innevarande läsår (21/22) lägger vi en utvärderingskolumn i matrisen för att följa upp de
aktiviteter som faktiskt genomförts frånmatrisen och leda till analys och fortsatt utveckling av
lektionsaktiviteterna.

2.1.4.1.7 Riskanalys styrkor och svagheter
Brist på tid kan vara en risk.

Under VT2021 var internetuppkopplingen ett problem, då praktiska utmaningar med uppkoppling
stört lektionstid och studiero. Under efterarbetsdagarna beslutade kollegiet HT2021 att säkra tillgången
av nätverk genom att installera wi� i klass 5-9, som komplement till trådburen uppkoppling. Initialt
fann vi att elever använde datorerna för datorspel, satt inne på rasterna, surfade utan tillåtelse. Efter en
övergångsperiod fann vi snart goda rutiner för användning av uppkopplade datorer under lektionstid.
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Risk Hur trolig 1-5 Påverkan 1-5 Åtgärd

Tidsbrist 5 5 Avsätt tid
Ovilja att prioritera
detta arbete

3 5 Viktigt att denna
aktivitet är
förankrad hos
ledningsgruppen

Personalomsättning 3 3 Dokumentation är
viktigt

Fel par 2 4-5 Bolla med rektor
Missriktat upplägg 2 3
Mjukvara saknas 2 2
Pandemipåverkan 5 2-3 Zoom

2.1.4.1.8 Erfarenhetsspridning
Vi ber pedagogerna att förbereda sig för att också presentera det de kommit fram till antingen helt
digitalt eller genom personligt möte vid ett senare tillfälle.

Waldorffederationen har tagit kontakt med rektor angåendematrisen.

2.1.4.1.9 Tidsplan och kostnader för delaktivitet
Under förarbetsdagarna 7-8 januari2022 kommer tid att avsättas för lärarna att påbörja arbetet.
Aktiviteten fortsätter kontinuerligt. Det är ett iterativt arbete.

Kommentar, mars 2023: denna aktivitet är i hög grad fortfarande aktuell, matriserna är uppdaterade i
enlighet med Lgr22 och lärare behöver uppdatera sina kolumner. Vi behöver �nna tid för detta arbete.

2.1.4.2 aktivitet: tillgänglig IT-support

2.1.4.2.1 Förväntade effekter
Den digitala kompetensen ökar successivt. Genom att elever och lärare upparbetar en vana av att
hantera de digitala verktygen i vardagen upplevs de digitala nationella provsituationerna som helt
odramatiska.

2.1.4.2.2 Resultat av aktiviteten
Stressnivån inför att genomföra sin undervisning samt att genomföra de nationella provenminskar.
Lärarna känner sig trygga i att de kan få den hjälp de behöver och det är tydligt hur, var och när de kan
få den hjälpen.

De nationella proven genomförs utan vare sig tekniska eller organisatoriska hinder och både elever och
lärare har den kompetens som krävs.

2.1.4.2.3 Resurser för att genomföra aktiviteten
It-ansvariga stöttar lärarnas digitala utveckling genom att �nnas till hands veckovis under en utsatt
och annonserad tid. It-ansvariga kan däremellan nås på support@orustwaldorfskola.se .

Tid för detta arbete behöver avsättas.
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2.1.4.2.4 Ansvarig för att aktiviteten planeras, genomförs och följs upp
IT-ansvarig ansvarar för att aktiviteten bokas, informeras om och genomförs. IT-ansvarig ansvarar för
att mail till support@orustwaldorfskola.se besvaras. Johanna i sin roll som rektor är ansvarig för att
den genomförs. IT-ansvarig följer upp aktiviteten och rektor ansvarar för att uppföljningen genomförs.

2.1.4.2.5 Delaktighet
Medarbetarna har blivit informerade och tillfrågade om de anser att aktiviteten är meningsfull. Lärarna
och huvudmannen kommer att informeras om ansvarsfördelningen.

2.1.4.2.6 Uppföljning och utvärdering
Under efterarbetsdagarna i juni kommer en uppföljning där samtliga medarbetare tillfrågas om hur
IT-supporten och aktiviteterna upplevts fungera. Uppföljningen är en del av skolans systematiska
kvalitetsarbete och dokumenteras i den rapport som delges huvudmannen. Rektor ansvarar för denna
aktivitet genomförs.

Kommentar mars 2023: support@orustwaldorfskola.se är sedan HT22 nedlagd, i och med att IT-ansvarig har
gått upp i tjänst till 50% hanteras dessa frågor enbart genommail till IT-ansvarig. Pandemin fungerade som
en positiv injektion när det gäller detta arbete. Både elevers och lärares kompetens ökade radikalt.
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3 Digitala nationella prov (DNP)

Vi följer skolverkets preliminära tidsplan för digitalisering av de nationella proven.

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digital
isering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven---overgripande-inform
ation#Tidplan

Tekniska förutsättningar

Datorer och övrig utrustning Klart

Operativsystem och webbläsare Klart

Säkra digitala enheter / Nedlåst läge Klart

Säkra nätverk Klart

Internetuppkoppling Klart

Överföring av uppgifter till Skolverket Ej klart

E-legitimation / Anslutning till
identitetsfederation / Federerad
inloggning och IdP

Ej klart

Digital kompetens, elever

Generell kompetens Klart

Speci�k kompetens gällande DNP Extra stöd till nuvarande klass 5
initieras under VT 23

Digital kompetens, lärare

Generell kompetens Klart

Speci�k kompetens gällande DNP Workshop / information initieras VT23
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Bilaga 1

Källor, intressant forskning angående digitalisering i skolan:
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Mueller & Oppenheimer, 2014 The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over
Laptop Note Taking, Psychological Science,25 (6)

Sana,Weston,Cepeda (2016) Laptopmultitasking hinders classroom learning for both users and nearby
peers, Computers&Education,62,24-31

Ward, Duke, Gneezy, & Bos (2017). Brain drain: Themere presence of one’s own smartphone reduces
available cognitive capacity. J of the Association for Consumer Research, 2(2), 140-154.

Carrier, Rosen, Cheever & Lim (2015). Causes, effects, and practicalities of everydaymultitasking.
Developmental Review, 35, 64-78. Denoël et al. (2017). Drivers of student performance: Insights from
Europe. Mckinsey & Company.

Blikstad-Balas (2012). Digital Literacy in Upper Secondary School –What Do Students Use Their
Laptops for During Teacher Instruction? Nordic Journal of Digital Literacy, 7(02), 81-96. Bulut &
Cutumisu (2017).
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When technology does not add up: ICT use negatively predicts mathematics and science achievement
for Finnish and Turkish students in PISA 2012.

EdMedia+ Innovate Learning (pp. 935-945). Association for the Advancement of Computing in
Education (AACE).

Ravizza, Uitvlugt & Fenn, (2017). Logged in and zoned out: How laptop internet use relates to
classroom learning. Psychological science, 28(2), 171-180

Klose Jensen T. (2013). Pisa; iPad-elever klarer sig dårligere end deres kammerater. DR, indland,
2013-12-03.
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Bilaga 2, Stadieuppdelade matriser

År 1-3:

ÖPPET_dokument_it-plan_uppdaterad_2023_år_1-3.xlsx

År 4-6:
ÖPPET_dokument_it-plan_uppdaterad_2023_år_4-6.xlsx

År 7-9:
ÖPPET_dokument_it-plan_uppdaterad_2023_år_7-9.xlsx
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kmW-7yMX6AoieMmUaISduvfH2J_sW5Z-/edit#gid=151863468
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E-qjfEjBzZrpBfUj0WRwBYzzQdB-6lkk/edit#gid=673075388
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UWh6n2D-VitvLSfy8jrOlGSjfchdtDc9/edit#gid=831609973

