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Nya möjligheter till lärande och samarbete
Alla barn och ungdomar i Umeå kommun ska under sin tid på skolan/förskolan/fritidshemmet
få utveckla sin digitala kompetens som en naturlig del av lärandet. Skolverksamheten ska ge
de kunskaper och förutsättningar våra barn och elever behöver för att leva i ett modernt
samhälle. Informationskompetens, kommunikationsförmåga, kreativitet och ett etiskt
förhållningssätt kommer att vara centralt för ett gott medborgarskap i ett globalt, hållbart
samhälle.
Med start under detta läsår 2013 kommer vi att börja införandet av ett verktyg som heter
Google Apps för utbildning. Verktyget ger ökade möjligheter till samspel mellan dig som
pedagog och dina elever och underlättar kommunikation, samarbete och lagring av de
arbeten som skapas i skolarbetet. Aktuell forskning visar på att framgångsfaktorer för
eleverna i deras kunskapsutveckling är samarbete i olika former med möjligheter till
återkoppling, där elever lär av varandra och att de själva blir medvetna om sitt eget lärande.
Google Apps kan underlätta och bidra till den processen.
Miljön är nåbar via webben och det innebär att du och dina elever har åtkomst oavsett var ni
befinner er eller vilken tid det är på dygnet. Miljön är också nåbar oavsett om du eller dina
elever har en dator, surfplatta eller en smartphone.
Vad kan man göra med Google apps?
I Google Apps kan eleverna skapa texter, presentationer, filmer, bloggar och mycket mer.
Verktyget ger möjligheter att dela material med andra och ge tillgång för att kunna redigera,
kommentera eller att endast se/ta del av dokument. Det gör att dina elever kan vara
delaktiga i bedömningen av sitt eget lärande, och utveckla förmågan till själv- och
kamratbedömning. Du som pedagog kan kommentera och ge kontinuerlig återkoppling och
uppföljning direkt i de delade dokumenten. Det skapar i sig ett underlag för formativ
bedömning.
Vad behöver vi tänka på då vi använder verktygen?
Det material som skapas och lagras i miljön ska endast vara vanliga skolarbeten och inget
känsligt material får lagras eller delas. Processen kring IUP, skriftliga omdömen och
åtgärdsprogram hanterar vi på andra sätt.
Hur kommer införandet att gå till?
Varje pedagog och elev kommer att få ett användarkonto till miljön som är kopplat till den
vanliga inloggningen vi använder till skolans IT-system. Alla pedagoger kommer att få
utbildning i hur man kan använda systemet och vad man behöver tänka på. Införandet med
att få in användarna i systemet delas upp i två faser:
Fas 1 - De skolor som deltagit i pilotprojektet kommer att starta med verktygen, de har
förkunskaperna och har sedan tidigare lagts till manuellt. Dessa skolor är Östermalm,
Carlshöjd, Tegs central, Böleäng, Stöcksjö, Östteg, Ersmark, Ersäng, Bräntbergsskolan,
Sjöfruskolan, Grubbeskolan, Linneaskolan, Dragonskolan samt Midgårsskolan.
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Fas 2 - Så fort integrationen med Umeås IT-miljö är klar, troligtvis i början av oktober
påbörjas utbildning, information och tillgång till verktygen till övriga skolområden.

Utbildning under hösten ser ut som följande:
1. KDL utbildar lokal admin, lokal utbildningsansvarig, SO-chef, rektorer vid
gemensamma utbildningstillfällen
2. Utbildningsansvarig på respektive skola/skolområde utbildar pedagogerna kring
grunderna i Google apps. Fokus kommer att ligga på att komma igång med Google
drive och hur man kan lagra, samarbeta och arbeta med formativ bedömning i
verktygen
3. Pedagoger hjälper elever att komma igång med hjälp av utbildningsansvarig

Vad händer i framtiden?
I Google apps för utbildning finns många verktyg, bland annat mail. Det finns inte för
närvarande något beslut om att lämna First class vilket fortfarande är den kanal vi ska
använda då vi kommunicerar med tex vårdnadshavare.
Lärplattform - En förstudie kring införande av en lärplattform har precis avslutats och nu
inväntar vi beslut från ledningen kring huruvida vi ska gå vidare med en upphandling eller
inte. I en lärplattform finns många funktioner som just nu görs i olika system och införs en
sådan kan det bli så att flera av dessa funktioner hamna i
ett gemensamt system.
Vill du ha mer information om Google apps för utbildning
eller något annat kring framtida IT-satsningar för skolan i
Umeå kan du kontakta vår IT-strateg Gunilla Yourstone,
e-post: gunilla.yourstone@umea.se. Du kan också besöka
www.intranet.umea.se/digitaltlarande för mer information.
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