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Riktlinjer för användningen av Sociala medier i undervisningen.
Innehållet på den här sidan gäller enbart för pedagogisk personal.
Mörbylånga kommun har tagit fram ”Riktlinjer för Mörbylånga kommuns medverkan i
sociala medier”. På hemsidan listas de kommunala medier som rapporterats in till kommunen
och som lever upp till dessa riktlinjer.


Riktlinjer för Mörbylånga kommuns medverkan i sociala medier Dessa riktlinjer
innehåller också anmälan om att du vill använda sociala medier som kommunal
tjänsteman.

De kommunala riktlinjerna kompletteras här med hur du som pedagog ska tänka när du
använder sociala medier i undervisningen. Att använda sociala medier som verktyg för att
kommunicera, dela kunskap, dokumentera och lära ut fungerar alldeles utmärkt.

Vad behöver jag meddela till Mörbylånga kommun?
De kanaler som har ett allmänintresse ska meddelas. Dessa kanaler ska vara godkända av den
närmaste chefen och det ska framgå i mediet att det är kommunen och inte privatpersonen
som är avsändare.
T ex dessa ska meddelas:


Om du ska blogga i din lärarroll, t ex om du ska starta bloggen "Min blogg som förskollärare/lärare i
Mörbylånga" som är öppen för allmänheten.





Öppna facebooksidor, t ex en skola eller förskolas facebooksida startade av en pedagog.
Twitterkonton där du representerar en klass, skola eller förskola.
Andra sociala medier, ex.vis bloggar, som du skapat och som är öppna för föräldrar och allmänheten och
som är sökbara i olika sökmotorer

Vad behöver jag inte meddela Mörbylånga kommun?
Om du ska använda sociala medier som ett verktyg i utbildning, t ex en undervisningsblogg,
så ska den inte meddelas kommunen men meddela alltid närmaste chef.
T ex dessa ska inte meddelas:




Bloggar startade av elever
Facebooksidor startade av elever
Facebookgrupper eller annat socialt media som används för att kommunicera mellan elev och lärare och
som inte är öppen för allmänheten.




Bloggar som drivs i privat syfte men är startade av en pedagog.
Sociala medier som ett pedagogiskt verktyg, t ex redovisningsbloggar, undervisningsbloggar mm ska inte
meddelas. Exempel på detta är olistade bloggar som inte är sökbara på Google eller andra sökmotorer
utan endast nås av de elever/föräldrar/pedagoger som har tillgång till adressen.





Användning av Spotify
Kommunikation som sker i lärplattformen edWise och i ”Google Apps for educiation”
Användning av olika forum.
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Vad behöver jag tänka på när jag använder sociala medier i
undervisningen?


De sociala medier som behöver meddelas/har meddelats i enlighet med Mörbylånga kommuns riktlinjer
ska naturligtvis följa de kommunala regler och riktlinjer som gäller. Dessa skriver vi inte om här utan
hänvisar till gällande kommunala riktlinjer.



Diskutera sociala mediers användning på era skolor. Frågan behöver kontinuerligt lyftas upp till diskussion
och inom detta fält finns det en stor kraft i gemensam reflektion. Dock måste varje lärare slutligen själv ta
ställning utifrån yrkesetiska överväganden.



Ett sätt att undvika svåra gränsdragningar är att använda olika konton där det är möjligt. Om det inte är
möjligt går det istället ofta att göra inställningar för olika användare samt bilda grupper som bara inbjudna
har tillgång till.



Tänk som du brukar – sociala medier medför ny teknik och fler kontaktytor, i övrigt har litet förändrats
mellan dig och din omvärld. Du har fått nya spännande möjligheter att kommunicera med elever och
föräldrar, men det du inte skulle sagt annars, ska du inte heller skriva nu. Det är också viktigt att ständigt
vara professionell gällande elevers, föräldrars och lärares integritet.



Oavsett om din blogg/facebookgrupp/socialt media är öppet för allmänhet eller inte så se till att skolans/
förskolans namn framgår och att skolan/förskolan hör till Mörbylånga kommun. Använd gärna Mörbylånga
kommuns logga som du hittar på intranätet under Logga och grafisk profil



Diskutera behov av kompetensutveckling med din förskolechef/skolledare om du känner dig osäker i
ämnen som offentlighet och sekretess, personuppgiftslagen och annat som du som kommunal tjänsteman
förväntas känna till och leva upp till.



Skolan har ansvar för de bloggar och facebooksidor m.m. som man lägger ut på nätet. Det är förbjudet att
kränka eller förtala personer - sådana inlägg ska tas bort så snabbt som möjligt. Stäng gärna av
kommentarsfunktionen, där den inte behövs för ett pedagogiskt syfte, så minskar risken för olämpliga
kommentarer och inlägg.



Naturligtvis diskuterar man aldrig enskilda ärenden om elever och lärare i de sociala medierna. Bjud in till
vidare kontakt via besök, e-post eller telefon istället.



Tänk på upphovsrätten! Du får inte använda andras verk/bilder utan att be om lov. Använd t.ex. olika
former av öppna bildbibliotek med bilder du får använda utan kostnad i utbildningssyfte.



Som bloggverktyg ser vi gärna att du använder Blogger, via din skolmail, bl.a. eftersom den är reklamfri.
Använd inte bloggar med reklam om det går att undvika.

Relaterade länkar






Datainspektionen om personuppgiftslagen(länk till annan webbplats)
Kolla källan är Skolverkets sajt om källkritik, upphovsrätt och säkerhet på
nätet.(länk till annan webbplats)
Surfa Lugnt samordnar ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om
barns och ungas vardag på internet.(länk till annan webbplats)
Creative commons (länk till annan webbplats)

