
Ledning 
Organisation
Information

Läraren
• Motiverad
• Ser nytta
• Bristande IT-kompetens

Kompetensutveckling
• PIM - Praktisk IT och 
mediekompetens
www.pim.skolutveckling.se
Myndighetens erbjudande 
till alla kommuner

Eleven
• Inspireras, lära, utvecklas, 
• Fler verktyg för sitt berättande 
• Behov av stöd, IT-hjälpmedel

Teknik -läromedel
• IT och medieklassrum
• Bärbart, trådlöst, MP3
• LMS, CMS, Intranet
• Google Earth



Mikael Iselow
Avdelningen för information 

och kommunikation
IT i skolan
Göteborg



10 STUDIEHANDLEDNINGAR



PIM- examination

Kommunal examinationsmiljö



Regeringsuppdrag november 2005
Myndigheten skall tillhandahålla IT-baserade verktyg 
som kan användas i förskolors och skolors egen 
kompetensutveckling inom IT-området



www.pim.skolutveckling.sePIM ska fördjupa din
Praktiska IT och Mediekompetens



PIM består av tio handledningar 
med text, bild och videostöd

• Hantera
• Skriva
• Bilder
• Ljud
• Video

• Presentera
• Planera
• Kommunicera
• Söka
• Lärresurser



Studiekort till handledningarna som stöd



Möjlighet till examination



Möjlighet att examineras 
på fem nivåer

Individnivå
Arbetslagsnivå
Undervisa elever
Resurs på skolan
Resurs i kommunen



PIM ger dig praktiska färdigheter

• PIM består av handledningar i olika 
programvaror

• Tillämpningar och övningar 
anpassade till dig som pedagog

• Inspiration och idéer hur du kan 
använda IT i skolan



• Använda PIM som stöd i det dagliga arbetet



Erbjudande till kommunen

• Tillgång till 10 handledningar med 30 övningar
• Egen kommunwebbplats för hantering av lärargrupper 

som ska examineras
• Examinationsuppgifter till fem nivåer och tio ”frågefilmer”
• Utbildning av kommunens examinatorer.



Motprestation från kommunen
• Skapa en kommunal examinationsorganisation
• Formulera målsättning för hur många pedagoger i 

kommunen som ska nå till vissa nivåer. 
• Skriva en överenskommelse med Myndigheten



Kommuner som påbörjat PIM
Alingsås
Alvesta
Falköping
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Karlshamn

Karlskrona
Kortedala
Kungälv
Mölndal
Partille
Ronneby
Torslanda
Uddevalla



Kommuner som skall starta PIM
Bergsjön
Borlänge
Gnesta
Kalmar
Kista
Kristianstad
Lerum
Malmö
Mjölby
Mullsjö

Nacka
Nyköping
Piteå
Stockholm
Svedala
Umeå
Vingåker
Växjö
Örebro
Östhammar



Utveckla din IT- kompetens
www.pim.skolutveckling.se

mikael.iselow@skolutveckling.se



Examination
Examination sker i kommunens regi
• Examinationsuppgift 1, 2 och 3 skickas 

in till examinator
• Examinationsuppgift 3 innebär också ett 

examinationsseminarium på ca 1,5 timme. 
• Diplom delas ut av kommunal examinator

• Examinationsuppgift 4 skickas in till examinator
• Examinationsuppgift 5 är ett examinationseminarium

med kommun och Myndigheten för skolutveckling. 
• PIM-nål delas ut



2. Handleda tre lärare genom att svara på frågor

Examination för PIM-bevis på nivå 1

3. Lämna in en praktisk        
uppgift till examinator

1. Studera handledningar och övningar i PIM



Kommunens examinationsmiljö






