
  

 

 
 

Strategiplan för 
skolutveckling med digitala verktyg 

Ro 4 

Syftet 
Att synliggöra det centrala innehållet som finns i Läroplanen gällande digital teknik. 
Att öka personalens och elevernas kunskap kring IKT med bland annat sociala medier, 
källkritik och teknik. 
Att hitta nya vägar för inlärning som ska leda till ökad måluppfyllelse. 
 
 

Mål 
Att utbilda IKT-pedagoger som kan handleda personalen i verksamheten. 
Att utbilda personal som kan handleda och vägleda eleverna i deras arbete. 
Att eleverna har kunskaper och känner till hur de kan använda sig av olika tekniker för att 
uppnå de förmågor som det centrala innehållet föreskriver. 
Att eleverna har digital omdömesförmåga och kan hantera relationer på ett ansvarsfullt sätt. 
Att synliggöra elevernas arbete för föräldrar så att det bidrar till ökad insyn i verksamheten.  
En kommungemensam dag/mässa där personalen kan mötas för att delge varandra sina 
erfarenheter. 
En kommungemensam dag/mässa där eleverna kan mötas och visa upp sina idéer och 
arbeten. 
 
 

Behov 
Skolledning som driver IKT-arbetet framåt, ger möjligheter och förutsättningar för uppdraget 
Ekonomiska ramar för att tillgodose det ökade behovet av IKT. 
Fungerande teknik i verksamhetens alla lokaler, både vad gäller datorer, iPad och nätverk. 
Kontinuerlig kompetensutveckling för IKT pedagoger. 
Tillfällen för personalen att få handledd kompensutveckling. 
Tillfällen för eleverna att använda olika IKT-verktyg och få ökad måluppfyllelse. 
Tillfällen att delge varandra (elever och personal) goda exempel inom både den egna skolan, 
rektorsområdet och kommunen. 
 



Kompetensutvecklingsplan 
 

Ro 4 
Pedagogiska träffar (datum ej bestämda i skrivande stund) 
24/3 iPad – grundkurs i hur man använder iPad 
28/4 Youtubekonton/videoredigering 
26/5 Screencast/flippade klassrum 
 
Ro4 resurssida 
Här kan man hitta länkar, tips och idéer. 
 

Centrala digitala grundkurser Tierps Kommun 
1 måndagen i månaden kl. 14.30–16.00 
Workshops som ordnas centralt 
 

Uppsala Universitet 
7,5 p utbildning med start 29 oktober 2013 
 

Genomförande 
IKT pedagogerna gör portfoliobloggar anpassade till den åldersgrupp de arbetar i. Detta gör 
att vi får exempel för både yngre och äldre elever hur man kan arbeta med portfoliobloggar i 
klassen/gruppen, ämnet eller med den enskilda eleven. 
På de pedagogiska träffarna arbetar man praktiskt med att bygga upp en egen portfolioblogg 
under handledning av IKT-pedagogerna. Detta gör att lärarna ges möjlighet att prova på i 
liten skala. 
Intresset som byggs upp för deltagande elever sprider ringar på vattnet till andra klasser, 
lärare och ämnen. 
All personal i verksamheten ges möjlighet att delta i de pedagogiska träffarna på 
rektorsområdet och på de centralt ordnade kurserna i Tierp. 
 

Frågor som vi behöver söka svar på 
Hur administrerar pedagogerna bloggarna som finns i de olika grupperna? 
Hur gör vi med elever som har skyddad identitet? 
Svårigheterna med att överbygga årskurserna – klassbloggar/elevbloggar/ämnesbloggar. 
Vad passar? Hur gör man om man byter ”bloggtyp”? Är det viktigt med likhet i de olika 
typerna av bloggar eller kan vi ha flera olika underlag? 
 
 

Utvärdering 
Delutvärdering ht 13 
Portfoliobloggar: 
Ikt-pedagogerna har provat sig fram och presenterat för pedagogerna hur portfoliobloggar 
skulle kunna fungera. En del lärare provade på. Vi kunde inte bestämma ett införande bland 
annat på grund av svårigheter med publiceringsrättigheter. De som vill fortsätta tänka i 
bloggar eller resurssidor för ämnen/klasser gör det. 
På de pedagogiska träffarna har olika program presenterats, som kan vara bra att använda i 
undervisningen. T.ex. Screenr, Youtubekonto, Imovie, olika typer av appar. 



De som har känt behov har deltagit i de centralt ordnade workshopsen. 
Vår tro om att arbetet sprider sig som ringar på vattnet är rätt. De som vill djupdyka gör det, 
medan andra tar det lite lugnare. 
Det stora problemet har varit att tekniken inte alltid har fungerat, vilket gör att man inte 
vågar förbereda ett digitalt arbete för att det inte ska kunna genomföras. Vi har fått hjälp av 
IT-enheten då vi har behövt och under våren kommer Ro4 att vara de första som man ser till 
att bygga upp standardklassrum på. 
 
Hur går vi vidare vt 14? 
Vi har inlett ett samarbete med Ro1 kring en gemensam utbildningsplan för IKT. Se bilaga 
Vi kommer att fortsätta ha Pedagogiska caféer i rektorsområdet enligt önskemål vi fått in. 
- iPad i undervisningen 
- Youtube konto/videoredigering 
- Screencast instruktion/flipped classroom 
Resurssida för rektorsområdet kommer att byggas upp. 
Utvärdering av digitala verktyg i undervisningen sker i respektive arbetslag. 
Uppföljning och utvärdering av strategiplan görs av IKT-pedagogerna i samråd med rektor. 
 
Funderingar 
Ett önskemål/förslag om att YouTubekonton för eleverna, för att kunna lägga upp 
presentationer, arbeten, redovisningar som man kan länka till i Unikum finns. (Åldersgräns 
13 år.) 
Använda lärarkonto för yngre elever. 



 

 

Månad 

aktivitet aktivitet aktivitet aktivitet aktivitet 

januari 13/1  
Flipped 
classroom 
Utformande av 
uppgifter, 
bedömning, 
goda exempel, 
spela in egna 
undervisnings-
filmer 

20/1 kurstillfälle  
2 för IKT-
utbildningen 

22-25/1 
BETT-mässan 

27/1  
Bildhantering 
Pixlr.com/ PS-
app 

 

februari 3/2 
Utbildning på 
kommunnivå 

10/2 
Ro14  
seminarium om 
nätetik 
 

13/2 
Kurstillfälle 3 för 
IKT-utb. 

24/2 
Fördjupningar i 
appar – hur kan 
de användas 
pedagogiskt 

 

mars 3/3 
Utbildning på 
kommunnivå 

10/3 
Kurstillfälle 4 för 
IKT-utbildningen 

17/3 
Vi animerar – I 
can animate 

24/3 
Ro4 
iPad i 
undervisningen 
en grundkurs. 

31/3 
Fördjupningar i 
webbaserade 
program- hur 
kan vi använda 
dessa 
pedagogiskt 

april 7/4 
Utbildning på 
kommunnivå 

 28/4 
Ro1 
Vi jobbar med 
önskemål från 
tidigare träffar 
 

 XX/XX 
Ro1 
Vi jobbar vidare 
med fritids och 
Förskolepersona
l 

Ro4 
Youtubekonto/ 
videoredigering 

maj 5/5 
Utbildning på 
Kommunnivå 

12/5 
Ro14 
Erfarenhets-
mässa 

26/5 
Ro4 
Screencast/ 
Flippade 
klassrum 

 IKT 
pedagogerna är 
klar med 
uppbyggnaden 
av den nya 
resurssidan 
 

juni 12/6 eller 13/6 
Ro14 
Studiedag IKT 

16/6 IKT mässa    

 


