
Myrsjöskolans IT-plan 

Vision och målsättning 
 
 
Målet med vår vision är att förbereda eleverna inför framtida studier och arbetsliv där 
IT tillsammans med den senaste teknologin är ett naturligt redskap. Våra 
utvecklingsområden är att i större utsträckning dra nytta av de mervärden en dator 
och en lärplatta kan ge. För att göra detta behöver vi anpassa elevuppgifter, 
arbetsprocess och bedömningsmetoder till en modern kunskapssyn. Att ständigt 
diskutera kunskapsbegreppet är en av våra viktigaste uppgifter, utöver det håller vi 
oss givetvis uppdaterade om de digitala verktyg som finns att tillgå och vilket 
mervärde dessa kan ge i undervisningen. 
 
Vår IT-plan har formen av ett antal rubriker som beskriver mervärden som IT kan ge i 
undervisningen. Dessa är något man ska förhålla sig till som pedagog och även 
något som rektorer tar upp vid utvecklingssamtal med den pedagogiska personalen. 
 
 
Kommunikation 
Kommunikation är grunden för allt lärande. Det är också det som datorer/lärplattor är 
bäst på och där skillnaden med eller utan är störst. Datorn/lärplattan ger möjlighet till 
kommunikation i olika former, ljud, bild och film med hela världen som mottagare. 
 
Exempel på verktyg som kan användas för kommunikation: Mail, Facebook, Twitter, 
Bloggar, Wikis, chatt, Skype, Schoolsoft och G suites programutbud. 
 
 
Samarbete 
Samarbete är viktigt i skolan och arbetslivet. Idag har vi tillgång till kraftfulla verktyg 
för samarbete via våra datorer och lärplattor. Möjligheten att kunna arbeta 
tillsammans i samma dokument oberoende av tid och rum skapar nya aspekter på 
inlärning.  
 
Exempel på verktyg som kan användas för samarbete: G suite, Skype, Soundtrap, 
Wevideo.  
 
 
Synliggöra lärprocesser 
Att väga in färdigheter i bedömningen vid betygssättning är viktigt. För att göra detta 
måste man också fundera på hur man synliggör lärprocesserna. Många färdigheter 
kan vara svåra att mäta vid ett enkelt prov. Datorer och digitala verktyg kan därför 
vara ett hjälpmedel för att synliggöra dessa lärprocesser. 
 
Exempel på verktyg som kan användas för att synliggöra lärprocesser: G suite med 
samarbetsfunktioner, kommentarsfunktioner och versionshistorik. Chatt, blogg, wiki, 
ljud- och videoinspelning. 
 



 
Större utbud av uttrycksformer 
Man har länge pratat om olika lärstilar men texten är fortfarande den dominerande 
uttrycksformen i skolan. Med hjälp av teknik kan vi nu erbjuda eleverna en stor 
variation av uttrycksformer. Det viktiga är att eleven ges möjlighet att visa vilka 
kunskaper och färdigheter han/hon har.  
 
Exempel på verktyg som kan användas av elever för varierade uttrycksformer: 
Producera film, animationer, bilder, bildspel, tankekartor, och kollage, 
ljudinspelningar och podcasts. 
 
 
Mer varierade sätt att ta till sig information på 
Lärare har nu tillgång till fler varierade sätt att erbjuda eleverna information på. 
Eftersom forskningen säger att olika individer föredrar olika sätt att ta till sig kunskap 
på så måste vi erbjuda detta och när så är möjligt bör läraren tillhandahålla uppgifter i 
digitalt format. Vi strävar efter att ge eleverna större frihet att själv välja hur man ska 
ta till sig information. 
 
Verktyg som kan vara till hjälp: Flippade filmer, ordbehandlingsprogram, 
ljudinspelning, skärminspelning, kamera, tal- och ljudböcker.  
 
 
Alternativa verktyg 
Elever med speciella behov ska ha tillgång till de hjälpmedel de behöver såsom 
talsyntes, rättstavningsprogram och talböcker. Skolans speciallärare måste ha 
grundläggande kunskaper i dessa programvaror för att kunna hjälpa sina elever. 
Nacka Kommun tillhandahåller programmen och eleven får dessa installerade på 
sina enheter av specialläraren/IT-supporten på skolan.  
 
 
Publicering/sociala medier 
Att jobba med publicering visar sig ha många fördelar. Det som publiceras är 
tillgängligt när som helst och var som helst och som förälder får man möjlighet att ta 
del av det som händer i skolan. Motivationsfaktorn är också viktig. Om eleven vet att 
det som görs kan ses av hela världen, inklusive föräldrar, så ökar motivationen för att 
göra ett gott arbete. Eleven tvingas att tänka på hur den formulerar sig. Vad är 
syftet? Vilken är målgruppen? I detta sammanhang går det med fördel att jobba kring 
till exempel sociala medier; bloggar, wikis och Facebook. Att sedan låta elever och 
föräldrar kommentera kan ge oanade effekter i form av ökat engagemang och 
kvalitet. De trådade konversationerna belyser också hur man kan synliggöra en 
lärprocess. 
 
 
 
 
 

 



Pedagogers digitala kompetens 
Idag kan pedagoger få kompetensutveckling på nätet i till exempel öppna kurser, 
deltagande i specifika grupper på Facebook, tweets, bloggar, prenumererationer på 
nyhetsbrev och flippar från Youtube.  
 
I varje arbetslag finns en Lärspridare som driver det pedagogiska IT-arbetet i 
arbetslaget och återkopplar på skolans lärspridarmöten. Varje lärare har ett eget  
Pedagogerna förväntas kunna handha epost, Schoolsoft och G suite, i de plattformar 
vi använder oss av i kommunikation hem - skola.  
personligt IT-mål som utvärderas på medarbetarsamtalet med sin närmsta chef. 
Arbetslaget har ett gemensamt IT-mål där det ämnesövergripande samarbetet 
betonas och som utvärderas i samband med verksamhetsberättelsen varje vår. Alla 
pedagoger ska ha kunskaper inom källkritik och upphovsrätt i tillräcklig omfattning för 
att kunna handleda elever inom dessa områden. 
 

Elevernas utbildning och digitala kompetens 
Med stigande ålder ökar elevernas digitala kompetens utifrån det arbete som bedrivs 
i de olika årskurserna. Utvärdering av kunskaperna sker dels i klassrummet 
tillsammans med elever och dels i arbetslaget. Resultatet redovisas i 
verksamhetsberättelsen.   
 
 

När eleverna lämnar förskoleklassen kan de 
● använda pedagogiska appar iPaden 

 

När eleverna lämnar år 3 vill vi att de ska vara relativt väl förtrogna med 
● att skriva en text på iPad och infoga bilder 
● att arbeta i pedagogiska appar. http://www.skolappar.nu/  
● att kunna söka och hitta rätt information samt värdera den information som 

man får fram (källkritik) 
 
När eleverna lämnar år 6 vill vi att de ska vara väl förtrogna med 

● iPadens appar samt olika digitala verktyg som finns på nätet 
● Schoolsoft; hur man hittar all löpande information som gäller skolarbetet 
● att ha en tydlig struktur i sin iPad 
● att använda G suite 
● att hantera specialprogram (för de elever som har behov av dessa) 
● att kunna söka och hitta rätt information samt värdera den information som 

man får fram (källkritik) 
● netikett - etik och moral på nätet 

 

När eleverna lämnar år 9 vill vi att de ska mycket väl förtrogna med 
● datorns program samt olika digitala verktyg som finns på nätet  
● Schoolsoft; hur man hittar all löpande information som gäller skolarbetet 
● att veta hur man skapar en tydlig struktur i datorn för att lätt hitta dokument 

http://www.skolappar.nu/


● att hantera specialprogram (för de elever som har behov av dessa) 
● att kunna söka och hitta rätt information samt värdera den information som 

man får fram (källkritik) 
● att ha kunskap om upphovsrätt  
● netikett - etik och moral på nätet 

 

Fortbildning för personal 
Vi har fortbildning en till två gånger per termin där vi fokuserar på 

● Schoolsoft och G suite 
● kontinuerlig uppdatering av aktuella pedagogiska digitala verktyg 
● utbilda personalen i Mac samt Chromebooks och dess program 
● utbilda personalen med iPad och dess appar 
● externa föreläsare 
● IT-café Myran där lärare inspireras av varandra  
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