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1. Digitalisering och Waldorfpedagogik
Waldorfpedagogiken syftar till att stödja barns och ungdomars utveckling till självständighet
och fritt tänkande. Målet för Waldorfskolan är att hjälpa eleverna fram till en punkt där hen
själv, i frihet, kan ta ansvar för sin fortsatta utveckling. Skolan behöver därmed ge eleverna
goda förutsättningar för att handla med förståelse för det förflutna, samtiden och framtiden.

Det digitala samhället skapar behov och nya möjligheter för skolan att utveckla och förändra
undervisningen för att på bästa sätt förbereda barn och elever för att leva och verka i ett
digitaliserat samhälle.

Kompetensutveckling, ett kollegialt professionellt lärande, en ändamålsenlig teknik,
tillräcklig infrastruktur och ett systematiskt kvalitetsarbete stödjer likvärdighet mellan
skolorna så att alla barn, elever och medarbetare utvecklar adekvat digital kompetens. IKT
är ett område i ständig utveckling. Utifrån det, är även den lokala utvecklingsplanen för
digitaliseringen ett levande dokument, som revideras samt omarbetas av skolans
utvecklingsgrupp för digitalisering samt digitaliseringsansvarig, läsårsvis.

Den lokala digitala utvecklingsplanen är framtagen av digitaliseringsansvarig på Umeå
Waldorfskola tillsammans med skolans utvecklingsgrupp för digitalisering, som träffas ca en
gång per månad. Skolans utvecklingsgrupp med inriktning på digitalisering består av åtta
medarbetare, däribland lärare från olika klasser och åldrar, fritidspedagoger, representant
för elevhälsan samt ledning.

Utvecklingsgruppen med inriktning digitalisering har också träffat skolans utvecklingsgrupp
för Waldorfpedagogik, för att hitta vägar att digitalisera på ett sätt som uppfyller krav och
kvalité från styrdokument kring digitalisering och samtidigt de krav som finns för en
waldorfpedagogisk verksamhet.

Hantverk, arbete och skrivande med handen, estetiskt skapande och upplevelser är några
viktiga och särskiljande drag för waldorfpedagogiken, vilka kan gå förlorade om
undervisningen skulle digitaliseras alltför mycket, varför vi söker en balans i digitaliseringen,
där den digitala kompetensen blir viktig och samtidigt inte ersätter det traditionella
waldorfpedagogiska arbetssätten.

2. Visionsarbete
År 2019 startade vi ett mer systematiskt digitaliseringsarbetet på Umeå Waldorfskola och
beslutade efter kartläggning vilken “väg” vi skulle gå. Resultat blev att vi valde en
“medelväg”, där vi tänker oss att eleverna ska jobba kreativt med digitala projekt i
projektform en begränsad tid under läsåret, för att få kompetens inom exempelvis
programmering, digitalt skapande och källkritik. Parallellt arbetar eleverna med att träna
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digital skrivning, läsning och informationssökning kontinuerligt, för att få god kompetens i
hur digitala verktyg och hjälpmedel fungerar. Undervisningen varieras också genom digitala
verktyg som lärare använder.

Digitaliseringsgruppen på Umeå Waldorfskola har använt sig av Skolverkets resurser för att
leda arbetet med digitaliseringen. I det arbetet följer en effektkedja, vilken används för att få
överblick över skolans mål, det vill säga vilka effekter man vill se på medellång sikt.

Effektkedjan säger var vi står just nu i resurser (kompetens, infrastruktur), aktiviteter vi
behöver genomföra för att nå önskat resultat, vilket resultat vi får på kort sikt, 1-2 år och
vilken effekt det har på lite längre sikt, visionen för 2024.

Effektkedjan vi arbetat fram finns som bilaga till utvecklingsplanen. Delar av det som kom
fram i effektkedjan följer här i planen, utifrån några olika kategorier, med fokus på
genomförandet, aktiviteterna.

3. Ansvarsroller i digitaliseringsarbetet
Rektor, ansvarig för att möjliggöra för de digitala behov som finns inför varje läsår,
digitaliseringsansvarig tar fram underlag för vad som behövs i samråd med
digitaliseringsgruppen och rektor. Slutgiltigt beslutande i vilka satsningar och som ska göras
och på vilket sätt vi digitaliserar.

Digitaliseringsansvarig, ansvarig för helheten kring digitalisering och IT, att leda
digitaliseringsgruppens arbete, inventering av IT/IKT, budgetförslag, inköp, enklare
installation, enklare support, information om användning och implementering.
Digitaliseringsanavarig är utbildad medielärare (åk 4 - gymnasiet) och handleder delvis som
IKT-pedagog, kan ansvara för viss fortbildning av lärare.

Digitaliseringsgruppen, utvecklingsgrupp (också kallad mandatgrupp), där några lärare från
F-9, elevhälsa och digitaliseringsansvarig ingår. Ansvar för att analysera vad som behövs,
komma med idéer och föra vidare arbetet till arbetslagen.

Elevadministratör, underhåll och utlämning av uppgifter (till lärare) som administratör för
skolans google admin konto. Underhåll och utlämning av uppgifter (medarbetare och
vårdnadshavare) i och från skolans lärplattform. Underhåll och uppdatering av skolans
webbsida och sociala medier.

Vaktmästare, uppsättning och nedtagning av utrustning/kablar och fästen för uppsättning
m.m.

IT-ansvarig, underhåll som administratör för skolans google admin konto vid uppdrag av
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digitaliseringsansvarig. Teknisk support och underhåll av hårdvara, nät, servrar och viss
mjukvara, installation.

GDPR-ansvarig, ansvarig för att skolan följer de regler och riktlinjer som finns, i enighet med
GDPR och personuppgiftslagen.

Skolbibliotekarie ansvarar för de delar som rör skolbiblioteket, tillsammans med andra
ansvarig enligt skolbiblioteksplan.

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

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

4. Tekniska förutsättningar

Aktivitet
Tekniska
förutsättningar

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Infrastruktur
och resurser i
klassrummet
för
undervisning

Digitaliserings
-ansvarig

Vaktmästare

IT-ansvarig

Alla klassrum och
ämnessalar (åk
1-9) är utrustade
med WiFi och
fungerande,
lättanvänd
utrustning för att
kunna använda,
projektor och ljud
som del av
undervisning.

Redan klart
2021/2022
←

Redan klart
2021/2022
←

Aktivitet
Tekniska
förutsättningar

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Resurser för
enskilde
eleven åk 6-9
för
undervisning

Digitaliserings
-ansvarig

IT-ansvarig

En
klassuppsättning
ChromeBooks
finns för åk 6-9.

Två
klassuppsättnini
gar finns för åk
6-9.

Alla elever åk 6-9
har varsin dator,
ChromeBook.
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Aktivitet
Tekniska
förutsättningar

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Resurser för
enskilde
eleven åk 1-5
för
undervisning

Digitaliserings
-ansvarig

IT-ansvarig

från vt, en halv
klassuppsättning
ChromeBooks
finns för elever
åk 1-5.

Elever åk. 1-5,
har en
klassuppsättnin
g ChromeBooks
att tillgå.

Klart 2022/2023
←

Aktivitet
Tekniska
förutsättningar

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Resurser för
elever åk 1-5
för
undervisning

Digitaliserings
-ansvarig

IT-ansvarig

Klassrums-
datorer

Redan klart vt
2022
←

Redan klart vt 2022
←

Aktivitet
Tekniska
förutsättningar

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Resurser för
elever åk F-9
för
undervisning
med kreativa
digitala projekt

Digitaliserings
-ansvarig

IT-ansvarig

Vt. 6 st. iPads för
utlåning finns
(räcker till två och
två i halvklass).

Ht. 12 st. iPads
för utlåning
finns (räcker till
halvklass eller
två och två
helklass).

Elever
Förskoleklass - åk
9 har möjlighet att
låna varsin iPads
för “kreativ
undervisning”,
såsom digitala
projekt inom musik,
bild, rörlig bild,
programmering,
webb m.m.

Aktivitet
Tekniska
förutsättningar

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Undervisande
lärare resurser
egen dator
med tillbehör
som behövs.
samt två
datorer finns
för utlåning för
vikarier, en för
åk 1-5 och en
för åk 6-9.

Digitaliserings
-ansvarig

IT-ansvarig

Alla
undervisande
lärare har tillgång
till en
välfungerande
dator. En
pedagog i
förskoleklass har
tillgång till
välfungerande
dator.

Klart 2021/2022
←

Klart 2021/2022
←
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Aktivitet
Tekniska
förutsättningar

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Elev i behov av
extra stöd där
dator är ett
hjälpmedel

Digitaliserings
-ansvarig

IT-ansvarig

Elevhälsa

Elever i behov av
extra stöd har de
digitala resurser
som krävs för
det. Såväl
hårdvara som
mjukvara.

Klart 2021/2022
←

Klart 2021/2022
←

Aktivitet
Tekniska
förutsättningar

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Lärplattform
för elever,
lärare,
administration
och
vårdnadshavar
e.

Rektor

Digitaliserings
-ansvarig

IT-ansvarig

Elev-
administratör

Vi har Google
Workspace, vilket
täcker en del av
organisationens
behov såsom
inlämningsuppgift
er för de elever
som använder
datorer mer (åk
6-9).
Vklass finns som
lärplattform,
upplevs i enkäter
otillräcklig för
såväl
medarbetare som
elever och
föräldrar. Alla
funktioner
fungerar inte bra.

Vi har köpt in
annan
lärplattform,
som fungerar
mer
tillfredsställande
, så som
SchoolSoft.

Organisationen har
väl fungerande
lärplattform, som
fungerar bra för
såväl lärare som
elever,
vårdnadshavare
och andra i behov
av information och
kommunikation till
och från skolan.
Passar förskola,
fritidshem och
grundskola.
Tillsammans med
plattform för
inlämning av
uppgifter och
program för att
kunna genomföra
uppgifter.

Aktivitet
Tekniska
förutsättningar

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Administrativa
system för
administration,
inom ekonomi,
löner, ledighet
för
medarbetare

Rektor

Digitaliserings
-ansvarig

IT-ansvarig

Elev-
administratör

Visma lön
anställd finns,
men inte alla
funktioner
används.
Program för löner
och kontering
finns, bristfällig
elevadministrativ
plattform Vklass

Fler tjänster i
Visma lön
anställd har
kopplats på och
medarbetare
kan själva
godkänna lön,
mertid/övertid/le
dighet m.m. och
söka ledigt.

Organisationen har
väl fungerande
administrativa
system för
medarbetare,
såsom vid
lön/ledighet.
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finns.
Budgetprogram
saknas (kalkylark
används).

Ny plattform för
elevadministrati
on används.

Budgetprogram
kan behöva
införskaffas,
behov och
möjligheter för
det ses över.

Aktivitet
Tekniska
förutsättningar

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Digitalt
utlåningssyste
m för
skolbiblioteket,
böcker och
resurser
(såsom IT)

Digitaliserings
-ansvarig

IT-ansvarig

Elev-
administratör

Skol-
bibliotekarie

Utlåningssystem
förs över från
papper till
kalkylark i
Google Drive.

Ett nytt
bibliotekssyste
m
implementeras.

Skolbiblioteket har
ett digitalt system
för lån och
återlämning av
böcker, resurser
som IT m.m.

Aktivitet
Tekniska
förutsättningar

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Digitala
blanketter för
arbetet för
medarbetare
som arbetar
med
barn/elever

Rektor

Digitaliserings
-ansvarig

IT-ansvarig

Elevhälsa

GDPR-
ansvarig

VT 22 Blanketter
till
rektor/ansvarig,
lämnas in via
mail (mellan våra
mailar för
datasäkerhet).
Medarbetare får
mail med alla
mallar på olika
dokument och
mailar in en kopia
i PDF till berörd
ansvarig.

Organisationen
har digitala
blanketter och
enkla rutiner för
digital inlämning
av dessa, för
olika typer av
dokumentation
som behöver
lämnas in
(exempelvis
anmälan om
kränkande
behandling).

Klart 2022/2023
←
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Aktivitet
Tekniska
förutsättningar

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Stödprogram Digitaliserings
-ansvarig

IT-ansvarig

Elevhälsa

Vi har de digitala
resurser som
krävs för att
hjälpa och stödja
elever i
skolarbetet som
har behov av
extra
anpassningar
och/eller särskilt
stöd.  Exempelvis
bildstödsprogram
för lärare och
elever, stöd med
uppläsning av
text och egen
skapad text.

Klart 2021/2022
←

Klart 2021/2022
←

Aktivitet
Tekniska
förutsättningar

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Digitalt
laboratorium

Digitaliserings
-ansvarig

IT-ansvarig

iPads halv
klassuppsättning,
samt
chromebooks för
utlåning klass F-5
halvklass och 6-9
helklass. Wifi.
Ställning för
animering i iPad.

Vi har fler
enheter, mer
avancerade
utrustning,
exempelvis:
musikredigering
sprogram,
midikeyboard,
mer avancerat
bildredigeringsp
rogram för rörlig
bild och stillbild,
kamera/filmkam
era, ljus, studio,
ritplatta,
VR-glasögon,
3D-printer,
mikrofon för
inspelning,
visuellt
programmering
sprogram,
hörlurar,
ljussättning/blixt
ar.

Det finns ett
“digitalt lab” på
skolan (förskola till
åk 9), för barn och
elever att
genomföra kreativa
digitala projekt och
samarbeten. Som
en del av skolans
kulturella inriktning.
Och som något
“utöver” och
samtidigt kopplat till
den
Waldorfpedagogisk
a undervisningen.
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5. Digitala nationella prov (DPN)

Aktivitet
Digitala nationella
prov

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå 2021/2022 Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

IDP
Skolfederation

Digitaliserings-
ansvarig

IT-ansvarig

Vi jobbar fram hur vi
kan skaffa en IDP
och skolfederation
givet våra
förutsättningar. Vi har
redan testat att det
fungerar med våra
förutsättningar, men
många vägar för det
finns.

Vi har en IDP
och är
anslutna till
skolfederation.

Måste vara klart
senast vt 2023.

Aktivitet
Digitala nationella
prov

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå 2021/2022 Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Enheter Digitaliserings-
ansvarig

IT-ansvarig

Vi har tillräckligt
många enheter för
att alla elever ska ha
möjlighet att träna på
att skriva prov på
digital enhet,
ChromeBooks.

Vi har fler
enheter, så
många att vi
kan genomföra
DNP, men det
kan påverka
att annan
undervisning
med enheter
samtidigt får
ske vid annat
tillfälle.

Vi har tillräckligt
många enheter
för att kunna
genomföra
digitala prov
samtidigt som
den ordinarie
undervisningen
pågår med
digitala enheter.

Aktivitet
Digitala nationella
prov

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå 2021/2022 Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

WiFi Digitaliserings-
ansvarig

IT-ansvarig

Vaktmästare

Vi har ett fungerande
WiFi i alla lokaler för
att kunna genomföra
DNP samtidigt som
någon i klassrummet
bredvid t.ex.
streamar video.

Redan klart
2021/2022
←

Redan klart
2021/2022
←
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Aktivitet
Digitala nationella
prov

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå 2021/2022 Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Hörlurar Digitaliserings-
ansvarig

Vi har hörlurar bara
till elever med
särskilda behov, som
har egen enhet, samt
några för utlån.

Vi har hörlurar,
minst en
klassuppsättni
ng, för att
kunna
genomföra
DNP.

Klart 2023

Aktivitet
Digitala nationella
prov

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå 2021/2022 Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Lärares
kompetens

Digitaliserings-
ansvarig

Lärare

IT-
ansvarig

Digitaliserings-
gruppen talar med
arbetslagen om vilka
förberedelser som
görs för DNP.

Alla lärare som
skall
genomföra
DNP vet hur
utrustningen
fungerar och
känner till
rutinerna för
support och
bokning av
enheterna.

Klart

Aktivitet
Digitala nationella
prov

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå 2021/2022 Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Elevers
kompetens

Digitaliserings-
ansvarig

Lärare

Elever förbereds från
senast VT 22 och
senast VT i åk 1 på
att skriva och läsa
med ChromeBooks
och vilka hjälpmedel
som finns.

Elever tränar
på att skriva
digitala prov
och får se
exempel på
hur DNP kan
se ut och testa
sin
kompetens.

Elevernas är helt
redo för att
skriva ett DNP.

Aktivitet
Digitala nationella
prov

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå 2021/2022 Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

IT-support och
administration
inför provdagar
med DNP

Digitaliserings-
ansvarig

IT-
ansvarig

Vi har börjat titta på
vilka lösningar vi
behöver tekniskt för
att en provdag med
DNP ska kunna

Vi har testat
och
implementerat
det som krävs
vid läsårets

IT-ansvarig vet
hur hen skall ge
support på
provdagen, hur
hen blir
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genomföras utan
tekniska problem och
vad som görs om
problem uppstår.

slut. kontaktad och
när proven är.
IT-ansvarig
förbereder
tillsammans med
digitaliserings-
ansvarig IDP,
inställningar för
ChromeBooks
begränsningar
m.m. inför
provdagen med
DNP.

VT 2022 söker vi statsbidrag för digitalisering av nationella prov 2022 samt deltar i
Skolverkets referensgrupp för “DNP-projektet”.

6. Elevers digitala kompetens

Aktivitet
Elevers digitala
kompetens

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Utveckla
förståelse för hur
digitaliseringen
påverkar individen
och samhällets
utveckling.

Digitaliserings-
ansvarig

Lärare

Skolbibliotekarie

Eleverna får
kunskap av
lärare om hur
digitaliseringen
påverkar
individen och
samhällets
utveckling.

Fortsatt som
2021/2022

Fortsatt som
2021/2022

Aktivitet
Elevers digitala
kompetens

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Utveckla sin
förmåga att
använda digital
teknik, såsom
iPad, datorer,
ChromeBooks,
projektorer,
ljudenheter.

Digitaliserings-
ansvarig

Lärare

Eleverna lär sig
av lärare hur de
använder
digitala verktyg
tekniskt, med
olika funktioner
och
tillvägagångs-

Fortsatt som
2021/2022

Fortsatt som
2021/2022
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sätt.

Aktivitet
Elevers digitala
kompetens

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Utveckla ett
kritiskt och
ansvarsfullt
förhållningssätt till
digital teknik.

Digitaliserings-
ansvarig

Lärare

Skolbibliotekarie

Samtal med
eleverna om
deras
förhållningssätt
till digital teknik,
i samhället och
i klassrummet.
Föräldrarna
involveras
genom att de
som har “egna
datorer” får
skriva på och ta
del av policys
och regler för
användning.

Fortsatt som
2021/2022

Fortsatt som
2021/2022

6.1 Kreativa projekt

Aktivitet
Kreativa projekt

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Använda
digitala verktyg
och medier
(såväl som
andra verktyg)
för skapande,
kommunikation
och lärande.
Digitala kreativa
projekt
kopplade till
Waldorf-
pedagogiken.

Digitaliserings-
ansvarig

Lärare

Skolbibliotekarie

Eleverna har
börjat lite med
digitala
projekten under
våren 2022.
Hunnit med
åtminstone ett
projekt av
kreativ art,
kopplat till
Waldorf-
pedagogiken.

Eleverna gör
digitala projekt,
några per
termin. Kopplat
till Waldorf-
pedagogiken
och gärna
ämnesintegrerat
.

Eleverna har ett
“digitalt kreativt
labb” att tillgå
för olika sorters
skapande
kopplade till
Waldorf-
pedagogiken
med många
olika digitala
verktyg.
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6.2 Skriva/Läsa/Söka (samt källkritik och förståelse för digitaliseringen)

Aktivitet
Elevers digitala
skriva/läsa/söka

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Använda
digitala verktyg
och medier
(såväl som
andra verktyg)
för
kunskapssökan
de,
informations-
bearbetning,
problemlösning,
kommunikation
och lärande.
Skrivande och
läsande.

Digitaliserings-
ansvarig

Lärare

Skolbibliotekarie

Eleverna har
börjat skriva
och läsa på
dator, i olika
grad beroende
på årskurs.
Eleverna söker
information och
lär sig hur de
ska hantera
informationen.

Eleverna skriver
och läser på
dator,
kontinuerligt.
Eleverna söker
information och
lär sig hur de
ska hantera
informationen.

Klart 2022/2023
←

Utveckla sin
förmåga att
kritiskt granska
information,
fakta och
förhållanden på
internet, sociala
medier och i
andra digitala
kanaler.

Digitaliserings-
ansvarig

Lärare

Skolbibliotekarie

Eleverna får
stöd av lärare
och skol-
bibliotekarie att
kritiskt granska
information,
fakta och
förhållanden på
internet, sociala
medier och i
andra digitala
kanaler.

Arbetet med
detta måste
vara på plats
redan från
starten av
användandet av
digitala verktyg.

Fortsatt som
2021/2022.

6.3 Programmering

Aktivitet
Programmering

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Ges kunskap i
programmering på
olika sätt, inom
matematik och

Digitaliserings-
ansvarig

Lärare

Eleverna har
åtminstone
börjat med
analog

Eleverna har
förståelse för
vad
programmering

Eleverna kan
programmera på
några olika sätt
och använda det
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teknik, men också
inom mer kreativa,
skapande
områden, som
design.

programmering
och fått
förståelse för
vad
programmering
är.

är, börjar med
analog
programmering
och får sedan
lära sig olika
typer av
programmering,
inom matematik
och teknik såväl
som inom mer
skapande
områden,
exempelvis
design av olika
slag.

“digitala kreativa
labbet” för olika
typer av
programmering.

6.4 Elever i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd (där
digital teknik är ett hjälpmedel)

Aktivitet
Elever extra
behov

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Utveckla sin
förmåga att
använda digital
teknik som
hjälpmedel.

Digitaliserings-
ansvarig

Lärare

Elevhälsa

Elever i behov
av extra stöd,
där digital
teknik kan vara
till hjälp, får
tillgång till den
digitala
tekniken i den
grad det
behövs.
Eleverna får en
genomgång av
hur de kan
använda den
digitala
tekniken som
hjälpmedel
(exempelvis
uppläsning,
skrivhjälp eller
att lyssna).

Fortsatt som
2021/2022

Fortsatt som
2021/2022
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7. Lärares digitala kompetens

Aktivitet
Lärares digitala
kompetens

Särskilt
Ansvariga

Resultat lå
2021/2022

Resultat lå
2022/2023

Effekt lå
2023/2024

Lärares digitala
kompetens
kartläggs och
kompetens-
utveckling
planeras.

Digitaliserings-
ansvarig

Lärare

Under senast vt
2022 har lärare
skrivträning,
lästräning och
träning av att
använda digital
teknik med
elever, från åk 1
och uppåt,
kontinuerligt.
Arbetet
utvärderas i
slutet av 2022
och
kompetensutve
ckling planeras
utifrån hur
kompetensen
ser ut.

Lärare får
vidare
kompetens-
utveckling för
arbetet med
eleverna med
digitala verktyg
för skrivande,
läsande och
informations-
sökande.

Alla lärare har
god kompetens
kring hur de
skall använda
digital teknik
med elever.

Lärare testar sin
digitala kreativa
kompetens och
tar hjälp och får
idéer av
kollegor.

Digitaliserings-
ansvarig

Lärare

Under vt -22
har lärare
planerat och
genomfört ett
digitalt kreativt
projekt kopplat
till Waldorf-
pedagogiken
och sitt/sina
ämnen.
Planering skrivs
upp i
gemensam
tabell i Driven
och utvärderas
sedan.

Lärare får
vidare
kompetens-
utveckling för
arbetet med
digitala kreativa
projekt.

Alla lärare har
god kompetens
kring hur de
skall genomföra
digitala kreativa
projekt med
eleverna.
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8. Sammanfattning och Tidsplan

8.1 Tekniska förutsättningar och resurser

2021/2022

Alla undervisande lärare har:
- en MacBook Air
- MacBook Air lånedator finns för vikarier m.fl. två stycken, en till hög och en till låg.

Alla klassrum och ämnessalar som har behov av IT, utrustas med samma sorts
IT-utrustning:

- Projektorduk, projektor
- AppleTV (med HDMI sladd som kan tas lös för PC/android eller Chromecast)
- Låda med kontroller, Bluetooth-Ljudenhet samt instruktioner för användning
- WiFi

Högstadiehusets elever utrustas med:
- Klassrumsuppsättning ChromeBooks kan kan bokas
- Dator i flexrum

Klass F-5:s elever utrustas med:
- Klassrumsdatorer, datorer att tillgå i lilla biblioteket
- Halv klassuppsättning ChromeBooks kan bokas

Alla elever har tillgång till:
- 6 st nya iPads att använda för kreativa projekt, animeringsstativ

Elever i behov av extra stöd utrustas med:
- Egen ChromeBook och fodral

Resurser i form av support och kompetens:
- Robin finns vissa tider som IT-tekniker
- Emilia finns för enklare support
- Digitaliseringsgruppens deltagare finns som stöd i digitaliseringsarbetet

Hjälpmedel och mjukvara (program) skolan har tillgång till:
- AppWriter (skriv- och lässtöd, rättstavning, uppläsning)
- NE-skola (uppslagsverk, ordböcker)
- WidgetOnline (Bildstöd för undervisning och elever, 40 användare)
- Legimuis (Talböcker skönlitterärt och fakta, endast för elever med behov av det)
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- Vklass lärplattform (bytes ht 2022)
- G Suite for Education (google mail, drive, classroom mfl. tjänster)
- Visma (ska utökas för tidrapportering m.m.)

2022/2023, 2023/2024
Kommande år är tanken att bygga på mer, med fler enheter till elever och gärna på sikt ett
kreativt digitalt laboratorium kopplat till Waldorfs kulturella inriktning, gärna också en
IKT-pedagog.

8.2 Digitala nationella prov

Vårterminen 2024 kommer nationella proven att börja digitaliseras helt och hållet. Inför det
förbereder vi på flera olika plan. Tekniskt ser digitaliseringsansvarig och
digitaliseringsgruppen till att allt finns, från enheter/hörlurar, till infrastruktur och support.

Elever
Förbereds genom att träna på att använda digitala verktyg, kontinuerligt från vt 2022 och åk
1 vårterminen (varje år).

Lärare
Förbereder sig genom att få information om vad de behöver kunna själva och vad eleverna
behöver och får testprov att genomföra inför de riktiga proven samt rutiner för support m.m.
provdagen.

8.3 Elevers digitala kompetens

2021/2022

Skriva/läsa/söka
Alla elever åk 1-9 har börjat kontinuerligt skriva, läsa och söka på dator samt använda de
hjälpmedel som finns. Kontinuerligt innebär att använda digital teknik några gånger per
läsår och mer frekvent ju högre upp i ålder eleverna är.

Digitala kreativa projekt och programmering
Alla elever F-9 genomför minst ett digitalt kreativt projekt och programmering (inom
MA/Teknik eller inom annat ämne om mer visuellt, som design). Programmeringen kan börja
som analog.

2022/2023, 2023/2024
Eleverna utvecklar mer digital kompetens och vi hittar roliga kreativa och utvecklande
projekt för eleverna att genomföra, kopplat till Waldorfpedagogiken och som komplement
till den analoga undervisningen och lärandet. 2023/2024 är eleverna lika bra på digitala
verktyg som andra.
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8.4 Lärares digitala kompetens

2021/2022

Skriva/läsa/söka
Lärare sätter sig in i hur ChromeBooks och dess digitala hjälpmedel (AppWriter) fungerar.
Lärare bokar ChromeBooks för att eleverna från åk 1 vt ska få träna på skrivning, läsning,
hjälpmedel och sökning på dator. Kontinuerligt innebär att använda digital teknik några
gånger per läsår och mer frekvent ju högre upp i ålder eleverna är.

Digitala kreativa projekt och programmering
Alla klasslärare och några ämneslärare genomför digitala kreativa projekt kopplat till
Waldorfpedagogiken 1-2 veckor/termin. Start senast våren 2022. Programmering
genomförs inom MA/Teknik eller inom annat ämne om mer visuellt, som design.
Programmeringen kan börja som analog.

Projekten planeras och skrivs in i dokument på Driven, utvärdering av genomförandet visar
sedan på vilken kompetensutveckling lärare behöver.

2022/2023, 2023/2024
Lärarna utvecklar mer digital kompetens och vi hittar roliga kreativa och utvecklande projekt
för eleverna att genomföra, kopplat till Waldorfpedagogiken och som komplement till den
analoga undervisningen och lärandet. 2022/2023 har vi gärna också IKT-pedagog som
stöttar i arbetet med digitaliseringen. 2023/2024 är eleverna lika bra på digitala verktyg som
andra.
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