
Skola och lärande 
i en digital värld



Nationellt

 Nationella strategier för skolväsendets digitalisering:

- tillgång till digitala enheter och lärresurser

- It-strategisk kompetens och digital kompetens i alla led

 Ändringar i styrdokumenten: 

- Digital kompetens tydligare

- Programmering

 Nationella skolutvecklingsprogram: 

- ett specifikt om digitalisering inkl. för skolledara

- digitalisering diskuteras och problematiseras i alla insatser.

 Översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan



SKL:s strävansmål med digitalisering i skolan



lika.skl.se



Användandet av LIKA

 Augusti 2016

- 4663 användare

- 5142 sparade skattningar

- 226 kommuner med minst 1 
kommunansvarig



LIKA-resan

20142013 2015 2016



Varför?

 …göra det svåra enklare

 …göra det komplexa mindre komplext

 …bryta ner digitaliseringsbegreppet i konkreta aktiviteter

 …ge stöd i djungeln av alla måsten

…för rektor/förskolechef i första hand!



LIKA – vad är det?

 …ett självskattningsverktyg enligt devisen ”enkelt, snabbt 
och konkret”

 …en modell för att tydliggöra fokusområden och skapa tid 
för diskussion i rätt läge

 …ett verktyg i tre delar: skattning – sammanfattning -
handlingsplan



LIKA – vad är det inte?

 …inte en enkät

 …inte ett verktyg som talar om hur man ska arbeta pedagogiskt

 …inte ett verktyg som talar om exakt hur man ska göra på sin 
egen skola

 …inte ett verktyg som talar om hur man ska arbeta med 
skolutveckling – det är en del i arbetet.

http://lika.skl.se/
http://lika.skl.se/


LIKA - styrkor

 Handlingsplanen!

- Underlag för diskussion – prioritering, fokusområden…

- Systematiska kvalitetsarbetet

- Konkreta aktiviteter att sätta igång med

 Sammanställningen!

- För skolan

- För skolområdet

- För förvaltning och central organisation

- Transparent inom kommunen, anonym nationellt

 …och självklart värderingen rektor/förskolechef gör (få koll på 
vad man inte har koll på)



 Handlingsplanen! 

- Underlag för diskussion 

- Systematiska kvalitetsarbetet 

- Konkreta aktiviteter att sätta igång med. 

 Sammanställningen!

- För skolan 

- För skolområdet 

- För förvaltning och central organisation 

- Transparent inom kommunen, anonym nationellt

 …och självklart värderingen rektor/förskolechef gör (få koll på 
vad man inte har koll på) 

LIKA - svagheter

– en hyllvärmare, en fil bland filer

– nej, passar inte där

– det blir ingen diskussion

– vi hinner inte, för mycket!

– också en hyllvärmare

– tja, ser väl ok ut…

– nej, jag vill inte visa mitt resultat...

– ingen beredskap

– ingen enkät, eh?

– inte tillräcklig koll, inte tillräckligt enkelt och konkret



Mer om LIKA, it-tempen för skola 
och förskola

lika.sklblogg.se

Arbetet bakom, reflektioner 
från olika kommuner, stöd, 
tips, rekommendationer

http://lika.sklblogg.se/
http://lika.sklblogg.se/


LIKA - modellen

http://lika.skl.se/
http://lika.skl.se/


LIKA – områden

KompetensAnvändning

• Utrustning generellt 
• Relevant teknik
• Lärmiljöer
• Support

Från kontorsprogram till sociala medier…
• Digital kompetens/Media – och 

informationskunskap
• Säkerhet, juridik och integritet

• Visioner, rutiner och riktlinjer
• Organisation
• Budget
• Uppföljning

• Kommunikation mellan lärare 
och elever

• Pedagogisk
• Administrativ



LIKA - delar

KompetensAnvändning

1. Skattning/värdering
Indikatorer kopplade till 4 områden. 
Konkreta, enkla, aktivitetsbaserade!

2. Sammanfattning 
Skolnivå – Kommunnivå –
Nationell nivå

3. Handlingsplan
Ett underlag för fortsatt arbete! 
Med viss prioritering och ytterligare 
aktivitetsförslag. 

1

2
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LIKA - indikatorer

16

Ledning

Infrastruktur

Kompetens

Användning

Konkreta indikatorer = 
indikerar en viss 
aktivitet/insats. 

Rektor gör en skattning 
kring status för varje 
indikator.

Analys och handlingsplan 
genereras. 



LIKA - handlingsplanen



Rektor/förskolechef

Gör en skattning – värderar status, får en handlingsplan! Diskuterar inom och 
mellan skolorna. Tar armkrok i arbetet. Tar fram VAD!

IKT-pedagog/pedagog
Diskuterar och är delaktig i handlingsplanen, planerar för de pedagogiska insatserna. 
Tar fram HUR!

Central förvaltning/skolchef
Gör sammanställning av samtliga skolors värderingar. Tar fram centrala insatser 
och pekar ut riktning och mål! Underlag som kan användas i diskussion med såväl 
verksamhet som politik.

Arbetsmodell - till exempel så här:

lika.skl.se



Kommunansvarig kan:
 Samordna arbetet – knacka på axeln

- Möte , genomgång och göra!

 Sammanställa skolornas/förskolornas värderingar

 Baserat på rektorernas/förskolechefernas skattningar  lyfta fram centrala och 
lokala insatser 

 Ta fram förslag på hur centrala insatser kan ordnas

Skolchef kan:
 Peka på gemensamma mål

- ”vi ska nå steg 1”

- tydliggöra ansvar, få ihop ekorrhjulen

 Använda som underlag i diskussion med såväl politiker, it-avdelning som 
verksamhet

Arbetsmodell - till exempel så här:

lika.skl.se



Praktiskt

 Skapa konto

- Alla som vill

- Kommunansvarig

 Kommunansvarig:

- Bjuda in deltagare –> medlemmar till skolorna/förskolorna

- Arbeta med sammanställningar av publicerade värderingar

 Rektor/förskolechef

- Bjuda in fler personer till egna skolan/förskolan

- Arbeta med sin egen och ev. medarbetares värderingar



Viktigt - kommunövergripande

 Rektor/förskolechef inbjudna och medlemmar

 Värderingar sparade och publicerade på resp. skola/förskola

Det går INTE att 
publicera om man inte 
valt skola/förskola. 

Förutsätter att man är 
kopplad till 
skola/förskola



Kommunövergripande



Använd kreativt



Stöd och hjälp: Använd LIKA



Tack!

johanna.karlen@skl.se

08-452 71 94

Joka70

skl.se/skolansdigitalisering

mailto:johanna.karlen@skl.se


LIKA – läget i landet

 September 2015 

- 872 skattningar (skola): rapport och webinar

 Arbete pågår – arbete kvarstår….

skl.se/skolansdigitalisering



LIKA – läget i landet

 September 2016 

- 1775 skattningar 

- 466 fsk

- 1042 gr

- 237 gy
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Uppnådda – några jämförelser
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Uppnådda – i topp, skola

Pedagogerna har en egen bärbar dator och/eller lärplatta. 86%

Pedagogerna på skolan har tillgång till och använder e-postsystemet
regelbundet. 92%

Pedagogerna använder dator eller lärplatta dagligen i sitt arbete. 80%

Skolans frånvarorapportering hanteras via gemensamma (kommunens) 
verktyg, om sådant finns. 78%

Skolans schema skapas i gemensamma (kommunens) verktyg, om sådant 
finns. 75%

Skolan hanterar elevdokumentation och omdömen via gemensamma 
(kommunens) verktyg, om sådant finns. 72%



Ej planerad – skola

Eleverna använder sociala medier som t.ex.  twitter, facebook e.dyl. för 
interaktion och utbyte i lärsituationen. 55%

Elever använder aktivt bloggar, wikis e.dyl. för interaktion, redovisning, utbyte 
i lärsituationen 39%

Skolan driver IT-relaterade utvecklingsprojekt i samverkan med part utanför 
skolan - regionalt, nationellt, internationellt (t.ex. med annan skola). 60%

Skolan följer upp vårdnadshavares syn på användning av IT inom 
undervisningen och administration. Utifrån resultat redovisar skolan initiativ 
som tas. 57%

Eleverna är vardagligen engagerade i skolans IT-frågor på olika sätt för att 
vara med och driva utveckling (t.ex. genom IT-råd, IT-stödjare i klasserna, 
Student Helpdesk m.m.). 66%



Uppnådda – i topp, förskola

Förskolan har personer med utpekat ansvar att sköta de administrativa delarna 
i förskolornas gemensamma IT-system (om sådana finns).60% (gr: 70%)

Förskolan har personer med utpekat ansvar att stötta och fortbilda 
pedagogerna i användningen av skolornas gemensamma IT-system (om 
sådana finns). 53% (gr: 54%)

Förskolan har fungerande och anpassade rutiner för användarkonto - och 
lösenordshantering till de system/verktyg som kräver så. 57% (gr:58%)

Pedagogerna vet vart de ska vända sig och får bra stöd när de behöver hjälp 
med tekniken. 56% (gr:57%)

Pedagogerna använder dator eller lärplatta dagligen i sitt arbete. 55% 
(gr:79%)

Hela förskolan har tillgång till en väldimensionerad internetanslutning via 
trådlöst nät. 50% (gr:56%)
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Bibliotek mätbara mål
(lika.skl.se -> Använd LIKA)
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Skolledningen har en vision kring arbetet med IT i skolan som är 
kommunicerad till medarbetarna 
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Kollegialt lärande används som modell i förskolans/skolans 
kompetensutveckling inom IT. 
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Pedagogerna använder digitala ytor för samarbete kollegor emellan (delar 
dokument, skapar lektionsmaterial, kommunicerar via forum, lärplattform, 
intranät e.dyl.). 
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IT (digitala lärresurser och verktyg) ingår naturligt och integrerat i lärarnas 
pedagogiska planering. Lärresurser och verktyg väljs efter förmågor som ska 
tränas. 
IT (digitala lärresurser och verktyg) ingår naturligt och integrerat i den 
pedagogiska planeringen där lärresurser och verktyg väljs efter förmågor 
som ska stödjas och utmanas. 
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Tack igen!

johanna.karlen@skl.se

08-452 71 94

Joka70

skl.se/skolansdigitalisering

mailto:johanna.karlen@skl.se

