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BAKGRUND

D

en svenska skolan och även Pysslingen Skolor står
inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans
mål och skillnaderna är stora både inom och mellan skolor. Digitaliseringen öppnar nya möjligheter
i förskola och skola. Med det följer möjligheter till
ökad variation, samarbete och individanpassning. Barn och
elever hittar nya möjligheter att uttrycka sig, utforska och
uppfatta världen. De blir i högre grad medskapare av sitt eget
lärande och kan utveckla kompetenser som rustar dem för
framtiden.

Med digitaliseringen förändras rollen som lärare.
Innovativa lärare utvecklar nya arbetssätt och digitala lärresurser. Nya kommunikationsvägar underlättar kommunikationen
med elever och föräldrar och möjligheterna till samarbete
och erfarenhetsutbyte med andra lärare ökar. Samtidigt ställs
etiska och juridiska frågor på sin spets när sociala medier och
digitala lärresurser blir en del av lärprocessen.
Skolans digitalisering kräver ett strategiskt ledarskap som ger
lärare förutsättningar att utveckla undervisningen och där
man tar ansvar för allt från infrastruktur och organisationsutveckling till lärresurser. En digitaliserad skola aktualiserar också
frågor om hur och vad som betraktas och mäts när det gäller
elevernas förmågor.
Jämfört med andra länder har svenska skolor mycket god
tillgång till teknik, så som datorer, lärplattor och projektorer,
men den är ojämnt fördelad. Trots att tillgång på teknik är hög
i svenska skolor är användningen förhållandevis låg. Svenska
pedagoger använder digitala hjälpmedel i lärandet i lägre
utsträckning än kollegorna i andra nordiska länder. Datorerna
användas främst till att skriva och för att söka information på
enklare sätt. De mer avancerade möjligheter som tekniken
medger används mycket begränsat.
Det faktum att Sverige är ett av de länder som satsat mest på
teknik i skolan, men endast placerar sig genomsnittligt vad
gäller användning och insatser för att stärka lärarnas kompetens, pekar på behov av ett mer strategiskt ledarskap av
skolans digitalisering. Denna strategi syftar till att bidra till det.
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INLEDNING

S

tyrdokument för förskola och skola tydliggör att IKT
ingår i arbetet och inte kan väljas bort. Ett övergripande kunskapsmål i grundskolans läroplan är att
“eleven kan använda modern teknik som ett verktyg
för kunskapssökande, kommunikation, skapande och
lärande.” IKT märks även på flera andra sätt, både som centralt
innehåll i ämnen och som förutsättning för övergripande mål
kring exempelvis kunskap, elevinflytande och normer och värden. Även i förskolans läroplan lyfts vikten av att använda teknik
och IKT ”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. “Eleverna
ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort
informationsflöde och en snabb förändringstakt.“ Ur Lgr 11
Inom Pysslingen Skolor strävar vi efter en ständig utveckling i
undervisning och lärande.
Utifrån de digitala förutsättningar som idag finns ges möjlighet
till ett förändrat sätt att lära sig och förstå sin omvärld, där elever och lärare tillsammans hittar nya vägar i lärandet och där IKT
är ett naturligt verktyg.
Pysslingen Skolors IT-strategi för perioden 2016-2020 syftar
till att beskriva hur vi arbetar och vilka målsättningar som finns
med vårt arbete och är ett levande dokument som revideras
löpande och uppdateras varje höst. I strategin finns analyserade nulägen och identifierade behov av verktyg och resurser.
Vi beskriver den organisation, det arbetssätt och den kompetensutveckling som vi ser som nödvändig för en framgångsrik
digitalisering.

VISION

U

tifrån Pysslingen Skolors vision “ett lärande i världsklass” ger vi alla barn och ungdomar möjlighet att
forma och verka i morgondagens samhälle. Våra
barn och elever ska vara rustade att använda digitaliseringens alla möjligheter som ansvarstagande
medborgare och individer som gör självständiga val. I Pysslingen Skolor använder vi därför den potential digital kommunikation och samtida teknik erbjuder för ett breddat och fördjupat
lärande.
Centrala områden att fokusera på är:
•

Elevernas lärande

•

Lärarprofessionens praktik och kompetens

•

Infrastruktur, likvärdighet och resurser

•

Skolans ledarskap och styrning

I strategin beskriver vi förväntat läge 2020 och vilka mål som då
ska ha uppnåtts på varje enhet.
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ELEVERNAS LÄRANDE

1

Förväntade lägen

Mål:

A. Digitala verktyg och lärresurser är en
naturlig del i elevers lärande och bidrar
till att de når sin fulla potential på ett
individanpassat och effektivt sätt.

A:1 - Samtliga elever har tillgång till digitala
verktyg (hårdvara).
A:2 - Modern teknik används som ett verktyg
i elevernas kunskapssökande och lärande, för kommunikation och i skapande
verksamhet som stimulerar kreativitet och
nyfikenhet.
A:3 - Vi arbetar kollaborativt. Digitaliseringen
gör det möjligt att lära tillsammans med
andra.
A:4 - Alla elever ges möjlighet att arbeta med
programmering.
A:5 - Planering för syfte och mål och genomförande med undervisningen (PP)
kommuniceras alltid digitalt och är därmed
tillgängligt för elever och VH.

Förväntade lägen

Mål:

B: Alla elever utvecklar digital kompetens i
alla ämnen och i allt lärande i skolan.

B:1- Digital kompetens ingår som ett naturligt och levande sätt att lära och redovisa
kunskap.
B:2 - Uppgifter som är öppna och därigenom
ger förutsättningar för ett utvecklat, omdefinierat lärande erbjuds och ska vara en
självklar del av undervisningen i klassrummet.
B:3 - Vi har ett kritiskt, granskande förhållningssätt till information, fakta och förhållanden.
B:4 - Skolan har en aktiv roll kring elevers förhållningssätt och etik på nätet.

Förväntade lägen

Mål:

C: Digitala prov och andra digitala stöd
används för utvärdering och bedömning
av elevernas kunskaper och förmågor
samt för utvärdering och uppföljning av
undervisningen.

C:1 - Kontinuerlig återkoppling av elevernas
lärande och kunskaper kommuniceras
alltid digitalt och är därmed tillgängligt för
elever och VH.
C:2 - Kontinuerlig uppföljning och utvärdering
av undervisning sker med digitalt stöd.
C:3 - Vi använder oss av digitala självrättande
prov.
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De etiska och
juridiska frågorna
ställs på sin spets när
sociala medier och
digitala lärresurser
blir en del av lärprocessen.
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2. LÄRARPROFESSIONENS PRAKTIK OCH KOMPETENS

LÄRARPROFESSIONENS PRAKTIK OCH KOMPETENS

2

Förväntade lägen

Mål:

A: Formerna för lärande utvecklas kontinuerligt bland annat genom de nya möjligheter till innovation och kollegialt lärande
som digitaliseringen innebär.

A1. - Lärare, barn och elever har god tillgång
till digitala resurser.
A2. - Lärare ska kontinuerlig delta i fortbildning
och i kollegialt lärande. IKT ska lyftas och
diskuteras på möten. Alla skolor ska ha en
eller flera IKT ansvariga som driver dessa
frågor
A3. - IKT ansvarig deltar på Pysslingen Skolors
IKT träffar.

Förväntade lägen

Mål:

B: Lärarna har god kompetens att hantera
olika tekniska verktyg, digitala lärresurser
och metoder.

B1. -Grundläggande digital kompetens är ett
kriterium vid anställning.
B2. -Uppgifter som är öppna och därigenom
ger förutsättningar för ett utvecklat, omdefinierat lärande erbjuds och ska vara en
självklar del av undervisningen i klassrummet.
B3.- Alla lärare har kompetens att använda sig
av olika digitala lärresurser (ex GAFE).

Förväntade lägen

Mål:

C Digitala resurser underlättar lärarnas
arbete.

C1 -Kontinuerlig återkoppling av elevernas lärande och kunskaper kommuniceras alltid
digitalt och är därmed tillgängligt för elever
och VH.
C2 -Den kollegiala samverkan sker i digitala
miljöer.

INFRASTUKTUR, LIKVÄRDIGHET OCH RESURSER

3
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Förväntade lägen

Mål:

A

A1 - Varje enhet har gjort en inventering av
befintliga digitala resurser.

Alla barn, elever och lärare har god
tillgång till digitala resurser som möter
individernas behov.

A2 - En lokal IT-plan är upprättad.

Förväntade lägen

Mål:

B Alla lärmiljöer inom Pysslingen Skolor har
tillgång till god digital infrastruktur.

B1 - Den digitala infrastrukturen är anpassad
efter enhetens behov.
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LEDNING OCH STYRNING

Förväntade lägen

Mål:

A

A1 -Den lokala planen utgår från “Pysslingen
Skolors IT-strategi för bättre lärande” och
följer samma struktur.

Skolans huvudman och ledning har en
god bild av nuläget när det gäller skolans
digitalisering. De leder utvecklingen och
fattar strategiska beslut som stimulerar
innovation och underlättar för skolan att
dra full nytta av digitaliseringens möjligheter.

A2 -IT-strategin utgör ett av beslutsunderlagen
till skolorna vid den årliga budgetprocessen både på skolnivå och på huvudmannanivå. IT-strategin är ett underlag för
affärsplanen

Förväntade lägen

Mål:

B: Skolans huvudman och rektorer följer
utvecklingen och utvecklar kontinuerligt
sitt eget lärande i en digital kontext.

B1- Rektorer ska kontinuerlig delta i fortbildning och i kollegialt lärande kring digitaliseringens möjligheter.
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Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och
nytänkande.
Totalt är vi 55 för- och grundskolor från Kalix i norr till Lund i söder
med en mångfald i pedagogik och profiler men med gemensamt fokus på hög
kvalitet.
Med ett 1-16-årsperspektiv sätts dessutom lärandet i fokus från förskolan och genom
hela grundskolan.
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