
Idunskolan, augusti 2022

Efter tillsyn av Idunskolan under vintern 2021, inkom från Skolinspektionen
föreläggande till huvudmannen för Idunstiftlesen för Waldorfpedagogik om att vidta
åtgärder avseende brister inom följande områden:

A )  Undervisning enligt läroplanen (avser kunskap om och användning av
digitala verktyg i åk 1-3)

B) Garanterad undervisningstid (avser antal undervisningstimmar i ämnet idrott
och hälsa i åk 1-3 samt 7-9)

A )  Undervisning enligt läroplanen (avser kunskap om och
användning av digitala verktyg i åk 1-3)

Idunskolan har åtgärdat de av Skolinspektionen påpekade bristerna genom att
revidera och komplettera skolans plan för IKT och digital kompetens med en ny
inledning och omarbetat stycke avseende lågstadiet enligt följande: I läroplanen
Lgr221 framgår att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och
självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa
problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin
förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen
påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att
utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att
utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att
kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen
ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett
förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

1 Idunskolans förelägganden är beslutade i enlighet med Lgr11. Idunskolans reviderade
IKT-plan  är utarbetad i förhållande till Lgr22.



Waldorfpedagogiken syftar till att stödja barns och ungdomars utveckling till
självständighet och fritt tänkande2. Idunskolan vill i enlighet med
Waldorfpedagogiken ge eleverna de behövliga förutsättningarna för att de ska bli
förmögna att handla med förståelse för det förflutna, i samtiden, med förtrogenhet
inför en snabbt föränderlig framtid. 

IKT-planes mål är att inspirera lärarna att utveckla undervisningen, så att den på
bästa sätt förbereder eleverna för att leva och verka i ett digitaliserat samhälle. De
digitala inslagen i undervisningen ska uppfylla krav och kvalité från styrdokument
kring digitalisering. De ska komplettera viktiga och särskiljande drag för
Waldorfpedagogiken såsom hantverk, arbete, rörelse och skrivande med handen,
estetiskt skapande och sinnesupplevelser.

De digitala inslagen i undervisningen, som är beskrivna i denna plan, ska genom
dess  progression leda till att eleverna får en grundläggande digital kompetens.
Eleverna ledsagas att jobba kreativt med digitala projekt för att få kompetens inom
programmering, digitalt skapande och källkritik. Parallellt får eleverna arbeta med att
stegvis träna digital skrivning, läsning och informationssökning, för att få god
kompetens i hur digitala verktyg och hjälpmedel fungerar.

IKT är ett område i ständig utveckling. Därför måste inslagen i denna plan
kontinuerligt revideras, förändras och anpassas i takt med att nya digitala verktyg
och arbetssätt tillkommer. Särskild uppmärksamhet ska kontinuerligt fästas även vid
vad forskningen påvisar kring möjligheter och risker som en ökande digitalisering
innebär för barn och unga.

Under de tidiga skolåren månar vi särskilt om balans mellan digitalisering och
arbetssätt som inbegriper arbete och skrivande med handen, estetiskt skapande,
rörelse och sinnesupplevelser. Vi tänker oss att elevernas förmåga att utveckla ett
kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, så att de ska förmå se
möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information, bäst främjas av en
systematisk och stegvis progression.

2 Waldorfpedagogik
Av Waldorflärarhögskolan hemsida (http://wlh.se/om-oss/vad-ar-waldorfpedagogik/)framgår följande:

”Waldorfpedagogiken vill stödja barns och ungdomars utveckling till självständighet och frihet, till att
utveckla ett kritiskt och etiskt tänkande baserat på ansvar. Detta innefattar att kunna omsätta idéer
och tankar i handling. Etiskt tänkande ska kunna bli till etiskt handlande. Det är även viktigt att
utveckla handlingsförmåga och uthållighet. Barn och ungdomar ska tillsammans med andra kunna
förändra och utveckla samhället utifrån sina intentioner. En viktig del av förskolans och skolans
uppdrag är att ge barn och ungdomar tillit till sitt tänkande, kännande och handlande, och låta dem
känna att de är en del av världen. En utbildning till frihet förutsätter att elever förvärvar och utvecklar
de kunskaper och färdigheter som krävs i samhället. Därför är det centralt i waldorfpedagogiken att all
verksamhet inom förskola och skola förbereder eleverna inför livet i det mångkulturella samhället.

Det waldorfpedagogiska uppdraget är omfattande och ska stimulera utvecklingen av det individuella i
varje barn och ungdom, arbeta medvetet med det sociala samt ge kunskaper, förmågor och
färdigheter för att kunna möta omvärldens förväntningar. Waldorfpedagogiken präglas av en strävan
att skapa helhet, sammanhang och mening där det individuella och det gemensamma värderas lika.
---”



Digitala inslag i de olika ämnena för åk 1-3 enligt läroplanen Lgr22

Bild:
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg.
Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt
för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.

Matematik:
Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och
skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.
Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund
för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.
Sannolikhet och statistik: Enkla tabeller och diagram och hur de används för att
sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala
verktyg.

Musik:
Slagverksinstrument, stränginstrument, tangentinstrument och digitala verktyg för
musicerande och musikskapande.

NO:
Biologi: Systematiska undersökningar: Enkla fältstudier, observationer och
experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och
digitala verktyg. 
Fysik:Systematiska undersökningar: Enkla fältstudier, observationer och experiment.
Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala
verktyg.
Kemi: Systematiska undersökningar: Enkla fältstudier, observationer och experiment.
Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala
verktyg.

SO:
Samhällskunskap: Att leva tillsammans: Samtal om och reflektion över normer och
regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.
Geografi: Att leva tillsammans: Samtal om och reflektion över normer och regler i
elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.
Att undersöka verkligheten: Jordgloben, analoga och digitala kartor samt
storleksrelationer och väderstreck.
Historia: Att leva tillsammans: Samtal om och reflektion över normer och regler i
elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer
Religion: Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer,
däri bland i skolan och i digitala miljöer.

Svenska:
Gemensamt och enskilt skrivande: Strategier för att skriva ord, meningar och olika
typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande
av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Handstil och att skriva med digitala verktyg.



Muntliga presentationer och muntligt berättande: Föremål, bilder, digitala medier och
verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Språkbruk: Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på
kroppsspråk, tonfall och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid
egen kommunikation i digitala medier. Informationssökning i böcker, tidskrifter och på
webplatser för barn samt i söktjänster på Internet

Teknik
Säkerhet vid elevernas användning av teknik, till exempel elektricitet och olika
tjänster via internet.
Tekniska lösningar: Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning
och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av
programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.
Styrning av föremål med programmering.

Digitala inslag i undervisningen på Idunskolan årskurs 1-3

Syfte lågstadiet
På lågstadiet låter vi eleverna bekanta sig med digital teknik genom olika projekt
som kan ge dem en förståelse för hur digital teknik kan fungera och användas, bl a
genom att visa hur vuxna på ett ansvarsfullt sätt använder digitala verktyg.
Dessutom ska undervisningen med digital teknik förbereda eleverna så att de på
mellanstadiet kan använda sig av denna i undervisningen i större utsträckning.

Exempel på projekt där eleverna får bekanta sig med digital teknik kan vara i arbete
med naturdagbok i NO eller genom att göra stop-motion-filmer i svenska- och
bildundervisningen. Genom att vid flera tillfällen bekanta sig med den digitala
tekniken kan eleverna utveckla en förståelse för hur den fungerar och vad den kan
användas till.

Åk 1
I samband med klasstimmar då ordningsregler diskuteras, samtal med eleverna om
vad man kan ha mobiltelefoner till och varför skolan vill vara mobilfri (t.ex till förmån
för social interaktion och rörelse). I samband med arbete med planen mot kränkande
behandling och nätetik samtal med eleverna om vilka möjligheter och risker som är
kopplade med digital kommunikation via sociala medier. Samtal om schysst/oschysst
beteende irl och på nätet.

Åk 2
Rörlig bild t.ex i samband med perioden om fablerna. Eleverna kan t.ex. göra
stop-motion-filmer. Slöjd: de virkade fabeldjuren används i filmerna
Svenska: Ljud och bild samspelar. Bild: Rörlig bild.
Filmerna i klass 2 kan med fördel genomföras som ett projekt.

Åk 3
Bild: Naturdagböckerna i NO/svenska. Enkel bildhantering, fotografering och
överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg.



Matematik: Arbeta med analog programmering där stegvisa instruktioner leder en
“robot” genom en bana med hjälp av ord och symboler för att öva logiskt tänkande
och förstå hur en algoritm fungerar.
Göra egna sällskapsspel med tydliga regler som eleverna själva får pröva.
Bekanta sig med miniräknare vid olika beräkningar.
Göra en egen undersökning, sortera data och beskriva resultatet först analogt och
sedan med digitala verktyg under handledning av skolans IKT-ansvarig.

Musik: Skapa egen musik med digitala verktyg, t.ex Garageband på iPad och
digitala syntar. Ingår i projektet med stop-motionfilm.

NO: Digitala foton som överförs till naturdagböckerna där även text tillkommer, t.ex.
följa en växt under en tid eller fota löv under vår, sommar och höst. Instruktioner med
bild, fotografera stegvis och skriva instruktioner.

SO: Samtal under klasstimmarna och även med kurator vid några tillfällen under
läsåret för att belysa normer och värderingar i sociala medier (fördjupning av arbetet
med likabehandlingsplanen som påbörjas i åk 1).
I hembygdsundervisningen i geografi kan digitala kartor eller flygbilder / google earth
användas för att visa eleverna hur närmiljön ser ut som komplement till de kartor
som eleverna ritar själva och till äldre kartor.

Svenska: I samtal belysa normer och värderingar i sociala medier som en del av
arbetet med likabehandlingsplanen.
Dagboksanteckningar där alla elever vid något tillfälle får använda dator för att
skriva. Det kan handla om väderobservationer, vad som har tagits upp i
undervisningen, protokoll från klassrådet mm.
Alla elever använder datorn för att svara på den årliga enkäten från kommunen
(Våga Visa)
Vid förberedelse av spel kan projektor användas för att projicera en bild som kan
utgöra skissen till en kuliss.
Bilder som har tagits under olika projekt, t.ex. husbygget, kan visas för klassen med
projektor.
Vid muntliga presentationer kan projektor användas för att visa en bild av något
eleven berättar om.
Informationssökning på internet i skolans bibliotek och vid besök av kommunala
bibliotek.
Tangentbordsträning 5-10 minuter varje morgon i tre veckor i samband med ett
skrivprojekt under handledning av skolans IKT-ansvarig.

Teknik: Samtal om föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av
programmering till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.
Samtal om hur en dator, mobiltelefon och klockor fungerar (t ex den stora
skolklockan som är satellitstyrd). Styrning med analog programmering.
I samband med samtal om nätetik genomgång för eleverna kring säkerhet av olika
tjänster via internet.



B) Garanterad undervisningstid (avser antal undervisnings-
timmar i ämnet idrott och hälsa i åk 1-3 samt 7-9)

Idunskolan har åtgärdat de av Skolinspektionen påpekade bristerna genom att se
över antalet undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa i åk 1-3 samt i åk 7-9 inför
planeringen av läsåret 2022-23 för att säkerställa att eleverna får garanterad
undervisningstid.

Åk 1-3
Utöver de schemalagda lektionerna i idrott och hälsa ingår följande delar inom
undervisningstiden i idrott och hälsa för elever i åk 1-3:

● Eleverna i åk 1-3  inleder varje skoldag med en så kallad rytmisk del. Denna
rytmiska del pågår under 15 minuter och där ingår 5 minuter Idrott och hälsa,
5 minuter svenska och 5 minuter musik.

● För eleverna i åk 1-3 anordnas varje höst en så kallad Skogsdag där eleverna
tillsammans med lärare och pedagoger spenderar en heldag i skogen med
olika lekar för främja rörelse, samarbete och koordination.

● Under vintern anordnas en heldag för eleverna i åk 1-3 med diverse
vinteraktiviteter såsom skridskor, pulkaåkning och lekar i snön.

För eleverna i de lägsta årskurser spenderas varje rast utomhus tillsammans med
rastvärdar som initierar lekar och rörelse. Dessa räknas ej in i antal
undervisningstimmar i idrott och hälsa, men utgör en del i Idunskolans arbete för att
främja daglig rörelse. Skolgården på vår naturtomt inbjuder naturligt till lek som
främjar balans- och motorikövningar.

Åk 7-9
Utöver de schemalagda lektionerna i idrott och hälsa ingår följande delar inom
undervisningstiden i idrott och hälsa för elever i åk 7-9:

● För eleverna i åk 7-9 anordnas varje höst en friidrottsdag.
● Under vintern anordnas en heldag för eleverna i åk 7-9 med skidåkning där

eleverna får prova på längd/slalom/snowboard.
● Eleverna i åk 7-9 deltar under en så kallad Skogsdag varje höst där eleverna

tillsammans med lärare och pedagoger spenderar en heldag i skogen med
olika lekar för att främja rörelse, samarbete och koordination.

Undervisningstimmarna för läsåret 2022-23 är enligt ovan angivna planering som
följer:




