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Inledning och bakgrund
Samhällets digitaliseringsutveckling är
en viktig fråga för Region Västmanland.
På regional nivå finns en
digitaliseringsstrategi med en
tillhörande handlingsplan. Avsikten
med den regionala digitala agendan för
Västmanland är att få till stånd ett
sammanhållet arbete inom länet och ta
tillvara den potential och de möjligheter
som digitaliseringen ger, då vi ska möta
kommande samhällsutmaningar.
Kommunala kärnverksamheter som skola, vård
och omsorg är centrala för regionens välmående
och utveckling och 2018 genomfördes en
kartläggning av nuläget avseende digitalisering
inom socialtjänsten i Västmanlands kommuner
inom ramen för regional digital agenda. Arbetet
föll väl ut och en idé väcktes om att genomföra
en liknande kartläggning kopplat till länets
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Efter
samråd med skolchefer i Västmanlands läns
kommuner beslutades att kartläggningen skulle
genomföras 2019 med hjälp av Sveriges
Kommuner och Regioners
(SKR:s) kartläggningsverktyg "LIKA, it-tempen
för skola och förskola". LIKA är ett verktyg som
kan användas av enskilda förskolor/skolor och
flera skolhuvudmän hade redan använt sig av
verktyget som en del av sitt eget
digitaliseringsarbete. Syftet med att göra en
regional kartläggning var att få en regional bild
av nuläget vilket kan utgöra underlag för
identifiering av länsgemensamma styrkor,
utmaningar och möjliga samverkansområden.

Skolväsendets digitalisering Aktuellt på nationell nivå
Skolväsendets digitalisering är en högaktuell
fråga på nationell nivå. I oktober 2017 antog
regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för
skolväsendet. Regeringens övergripande mål för
strategin är högt ställda: Det svenska
skolväsendet ska vara ledande i att använda
digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för
att uppnå en hög digital kompetens hos barn och
elever och för att främja kunskapsutvecklingen
och likvärdigheten. Strategin består av tre
fokusområden.

I mars 2019 lämnade SKR över en nationell
handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
till regeringen. Handlingsplanen togs fram enligt
överenskommelse med regeringen, i dialog med
Skolverket och i bred samverkan med andra
relevanta aktörer inom skolväsendet. I
regeringsuppdraget ingick att uppmärksamma
övergripande behov hos skolhuvudmän och
arbeta fram en handlingsplan där strategins
delmål kopplas samman med förslag till initiativ
och aktiviteter som kan stödja huvudmännens
förmåga att nå målen i digitaliseringsstrategin.
Handlingsplanen lyfter nio övergripande behov
hos huvudmännen samt arton initiativ/
aktiviteter som samtliga bedöms som avgörande
för att målen i strategin ska kunna realiseras.
Presenterade behov, initiativ och aktiviteter är
till stora delar av sådan karaktär att de behöver
tillgodoses genom nationell samordning och
utveckling. Skolväsendets
digitaliseringsutveckling bör med andra ord ses
som en nationell angelägenhet som enskilda
kommuner och fristående skolhuvudmän inte
kan förväntas klara på egen hand. Den regionala
plattformen utgör en relevant nivå mellan den
nationella och den lokala arenan där hänsyn kan
tas till mer lokala förutsättningar samtidigt som
utvecklingsinsatser kan effektiviseras genom
samverkan och samordning.

Tre nationella fokusområden:
• Digital kompetens för alla i
skolväsendet
• Likvärdig tillgång och
användning
• Forskning och uppföljning
kring digitaliseringens
möjligheter
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Syfte och mål
Syftet med kartläggningen i Västmanland är att
få en samlad bild av nuläget gällande
digitalisering i förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor i länet samt att identifiera
länsgemensamma styrkor, utmaningar och
möjliga samverkansområden inför framtiden.
Målet med kartläggningen är att den i
förlängningen ska kunna bidra till att förskolor,
grundskolor och gymnasieskolor i Västmanland
nyttjar digitaliseringens möjligheter på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt, samt att barn
och unga i Västmanland ges likvärdiga
möjligheter att utveckla en hög digital
kompetens.

Förankring och metod
Idén att genomföra kartläggningen
presenterades för första gången på en
länsdialog om skolans digitalisering som hölls i
samverkan med SKR i november 2018. Idén
förankrades ytterligare i länets skolchefsnätverk
i början av 2019. Kommunala skolhuvudmän
utsåg en kontaktperson för det fortsatta arbetet.
Den fortsatta kontakten med kommunala
förskolor och skolor gick därefter till stor del via
de utsedda kontaktpersonerna. Fristående
förskolor och skolor kontaktades via mail till
rektor/skolledning.
I maj 2019 gick ett informationsbrev ut till
samtliga huvudmän för förskola, grundskola och
gymnasieskola i länet. I brevet presenterades
bakgrunden och syftet med kartläggningen. En
instruktion som beskrev det praktiska
genomförandet fanns också med. Respektive
förskola/skola uppmanades att genomföra en
LIKA-värdering av den egna verksamheten för att
sedan exportera resultatet till en Excelfil och
skicka in filen till Region Västmanland.
Verksamheter som redan hade genomfört
värderingen erbjöds att skicka in det gamla

resultatet under förutsättning att svaren
bedömdes stämma fortfarande och att det var
den aktuella versionen av LIKA som använts.
Region Västmanland erbjöd stöd i
genomförandet enligt de önskemål som kunde
visa sig finnas, till exempel via fysiska besök hos
skolhuvudmannen, telefonsupport, digitalt möte
eller mailkontakt. Förutom stöd i det lokala
genomförandet bestod Region Västmanlands
roll i att sammanställa och analysera resultatet
på regional nivå, att presentera det samlade
resultatet i en rapport, samt att sprida resultatet
av kartläggningen till de som berörs.

Genomförande
Nio av länets tio kommunala huvudmän
beslutade sig för att delta i kartläggningen. I en
av de nio kommunerna deltog grundskolan men
inte förskolan. Samtliga kommuner med
gymnasieskolor deltog. Kontakten med
kommunala förskolor och skolor gick främst via
de utsedda kontaktpersonerna. Fristående
huvudmän erbjöds att delta via mail med bifogat
informationsbrev och upprepade påminnelser
och erbjudanden om stöd i genomförandet via
mail. Erbjudandet om stöd i genomförandet
nyttjades relativt lite av både kommunala och
fristående verksamheter då en stor del av de
deltagande förskolorna och skolorna var
bekanta med LIKA-verktyget sedan tidigare.
Support gavs främst via telefon- och
mailkontakt.
Flera kommuner hade svårt att hinna inkomma
med sina värderingar inom de tidsramar som
angetts från start. Detta medförde att tiden
förlängdes med två månader för att så många
förskolor och skolor som möjligt skulle ges
möjlighet att delta. Svarsfrekvensen varierar
från kommun till kommun och skolform till
skolform.
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Deltagande
Totalt bidrog drygt 200 verksamheter
med värderingar. Svarsfrekvensen
varierar mellan olika skolformer
och huvudmän enligt följande.

Grundskola
Nio kommunala huvudmän bidrog med
sammanlagt 66 värderingar från grundskolor i
länet. Detta motsvarar 72 % av grundskolorna i
deltagande kommuner och 68 % av samtliga
kommunala grundskolor i länet. En fristående
grundskola deltog vilket motsvarar 6 % av
samtliga fristående grundskolor.

Förskola
Åtta kommunala huvudmän bidrog med
sammanlagt 136 värderingar från förskolor i
länet. Detta motsvarar 84 % av förskolorna i
deltagande kommuner och 76 % av samtliga
kommunala förskolor i länet. Tolv fristående
förskolor deltog vilket motsvarar 16 % av
samtliga fristående förskolor.

Gymnasieskola
Samtliga kommuner med gymnasieskolor bidrog
med värderingar. Åtta av tretton kommunalt
drivna gymnasieskolor i länet deltog vilket
motsvarar 62 %. I länet finns 18
gymnasieskolor som drivs i fristående form inkl.
kommunalförbund. Inga av dessa deltog.

Huvudman

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Arboga

100 % (14 förskolor)

57 % (4 skolor)

100 % (1 skola)

Fagersta

100 % (13 förskolor)

100 % (4 skolor)

-

Hallstahammar

78 % (7 förskolor)

100 % (7 skolor)

-

Kungsör

0

0

-

Köping

71 % (15 förskolor)

18 % (2 skolor)

100 % (1 skola)

Norberg

100 % (4 förskolor)

100 % (2 skolor)

-

Sala

93 % (14 förskolor)

79 % (11 skolor)

50 % (1 skola)

Skinnskatteberg

100 % (5 förskolor)

100 % (1 skola)

-

Surahammar

0

100 % (6 skolor)

-

Västerås

80 % (64 förskolor)

67 % (28 skolor)

56 % (5 skolor)

Fristående

16 % (12 förskolor)

6 % (1 skola)

0

regionvastmanland.se
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Verktyget LIKA
LIKA Skola är ett skattningsverktyg för
utbildningssektorns digitalisering som
är framtaget av SKR. Det finns två
versioner av LIKA för skolan, LIKA
Ledning som riktar sig till rektorer och
förvaltning och LIKA Lärare som riktar
sig direkt till pedagoger. Denna
kartläggning baseras på LIKA Ledning
version 4.0.
LIKA Ledning är tänkt att vara ett stöd i det
digitala arbetet på förskolor och skolor i Sverige
och har en tydlig koppling till gällande
styrdokument. Verktyget är tänkt att påvisa vad
digitalisering innebär och att hjälpa rektorer och
förvaltningar med framtida prioriteringar och
målsättningar.
LIKA Ledning 4.0 är uppbyggt som ett
värderingsverktyg med drygt 90 indikatorer
uppdelat på fyra huvudområden:
•
•
•
•

LEDNING
INFRASTRUKTUR
KOMPETENS
ANVÄNDNING

Indikatorerna är utformade som ett konkret
påstående som de svarande tar ställning till
utifrån hur väl påståendet stämmer in på den
egna verksamheten. Till exempel:

verktyget. Inom ramen för verktyget finns
möjlighet att ha ett gemensamt konto för
kommunala skolhuvudmän där den
kommunansvarige kan ta fram
sammanställningar av resultat i den egna
kommunen.
I denna regionala kartläggning har samtliga
svarande förskolors/skolors resultat
sammanställts i en och samma databas vilket
gjort det möjligt att analysera det samlade
resultatet utifrån olika aspekter baserat på till
exempel skolform, skolhuvudman, delområden
och enskilda frågor. För att kunna redovisa
medelvärden har de fem svarsalternativen på
varje indikator räknats om till ett numeriskt
värde på en femgradig skala. På detta vis kan
denna regionala kartläggning presenteras
utifrån medelvärden på en skala 0.0 – 4.0.
I november 2018 presenterade SKR rapporten
”Örat mot rälsen” som redovisar ett samlat
nationellt resultat baserat på drygt tvåtusen
delade värderingar från LIKA ledning 3.0 som
inkommit till och med augusti 2018. LIKA ledning
3.0 är till stora delar jämförbar med version 4.0
och i rapporten förekommer därför jämförelser
med den nationella rapporten som alltså
genomfördes ett år tidigare än denna
kartläggning. Resultaten i ”Örat mot rälsen” har
räknats om till medelvärden enligt samma
princip som länets resultat.

”Diskussioner om hur digitala verktyg och
resurser kan användas ändamålsenligt i den
pedagogiska verksamheten är ett
återkommande inslag på t.ex. veckomöten och
konferenser.”
Varje indikator bedöms på en femskalig skala
enligt följande:
•
•
•
•
•

Ej planerad/ej relevant
Planerad
Påbörjad
Nästan där
Uppnådd

Svarsalternativens numeriska
värde:
• 0 = Ej planerad/ej relevant
• 1 = Planerad
• 2 = Påbörjad
• 3 = Nästan där
• 4 = Uppnådd

Resultatet av värderingen för varje enskild
förskola/skola presenteras i form av en
handlingsplan med aktivitetsförslag under
förutsättning att man har ett konto registrerat i

Region Västmanland | Rapport - Kartläggning av digitaliseringsläget i Västmanlands förskolor och skolor

7

Resultat
Västmanlands resultat visar lika höga och till
stora delar högre resultat i jämförelse med
SKR:s nationella rapport från 2018.
Inom flera områden blir resultaten högre ju
högre upp i skolsystemet man kommer vilket
också är en tydlig trend i den nationella
rapporten. Även om förskolornas totala resultat i
Västmanland är lägre än grundskolornas och
gymnasieskolornas så finns det områden där
länets förskolor har lika bra eller bättre resultat
än grundskolan och gymnasieskolan.
Förskolornas resultat är därmed högst om man
ställer de regionala resultaten mot de nationella.

Resultaten i rapporten bygger på
medelvärden från samtliga deltagande
verksamheter i hela länet och enskilda
resultat per skolhuvudman eller
verksamhet redovisas inte. En viktig
slutsats är dock att skillnaderna mellan
olika huvudmäns resultat är stora. Detta
faktum analyseras särskilt under rubriken
”Skillnader inom länet”.

Medelvärden per
skolform och område
Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

LEDNING

2.5

2.3

2.5

INFRASTRUKTUR

2.8

2.9

3.2

KOMPETENS

2.6

2.8

2.9

ANVÄNDNING

2.2

2.8

3.2

regionvastmanland.se
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Resultat
Styrkor
Länets styrkor finns inom området
INFRASTRUKTUR och till vissa delar inom
KOMPETENS och LEDNING. Grundskolor och
gymnasieskolor redovisar också höga
värderingar inom området ANVÄNDNING. Den
grundläggande infrastrukturen tycks till stora
delar vara på plats både beträffande hårdvara,
mjukvara, ansvarsfördelning och rutiner.
Ledningen har i hög utsträckning
ändamålsenliga kunskaper och är insatta i vilka
digitala verktyg och resurser som efterfrågas av
pedagogerna. Det finns i hög grad personer med
utpekat ansvar för olika delar av
digitaliseringsarbetet, till exempel it-teknisk
support, it-pedagogiskt stöd och
beställarkompetens.

Utvecklingsområden

digitala verktyg är till stor del planerat eller
påbörjat. Användandet av digitala verktyg och
resurser för barn/elever i behov av extra
anpassning och/eller särskilt stöd är till viss del
etablerat men för förskolan och till viss del även
grundskolan är detta ett utvecklingsområde.
Andra identifierade utvecklingsområden på
länsnivå är ledningens och pedagogernas
kontinuerliga kompetensutveckling inom
digitaliseringsområdet och i synnerhet i vilken
utsträckning verksamheterna håller sig
uppdaterade gällande aktuell forskning och
samverkar med lärosäten/forskningsinstitut.
Programmering och digitalt skapande är ett
kunskapsområde i särskilt stort behov av
utveckling.
Nu följer en presentation av respektive
huvudområdes resultat.

Identifierade utvecklingsområden för länet finns
inom områdena LEDNING och delvis inom
KOMPETENS och ANVÄNDNING. Ledningens
arbete med att kommunicera en konkret vision
kring digitaliseringsarbetet är påbörjat och
värderingarna avseende i vilken utsträckning det
finns tydliga och mätbara mål är låga.
Regelbunden uppföljning av pedagogers, barns/
elevers och föräldrars syn på användningen av
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Ledning
”Att leda införandet av digitala verktyg i
förskolan/skolan och säkerställa att de blir en
naturlig, självklar del i den pedagogiska
verksamheten, kräver såväl kunskap som
förståelse kring möjligheterna med digitala
verktyg i lärprocessen. Det är ett område som
snabbt förändras, ibland från en dag till en
annan. Det krävs också mod att våga bryta
traditioner och öppna upp avdelningar och
klassrum.
Indikatorerna inom området ledning belyser
olika insatser för att skapa en god grund att
leda förskolan/skolan framåt när det gäller
digitalisering. Här finns indikatorer som
handlar om såväl visioner som budget,
organisation, riktlinjer och uppföljning. Visioner
och planer är viktiga styrinstrument för
skolledningen och kan med fördel också
användas i det systematiska kvalitetsarbetet.
Lika viktigt kan det vara att ha tydliga riktlinjer
och att själv föregå med gott exempel bland
annat genom att, i det dagliga arbetet, använda
och våga prova olika digitala verktyg.”
https://lika.skl.se/

LIKA har tjugotre indikatorer kopplat till området
LEDNING. Dessa är uppdelade i sex delområden
enligt följande:
• Vision och strategiskt arbete (6 indikatorer)
• Organisation (5 indikatorer)
• Organisation – Kompetensutveckling (5
indikatorer)
• Riktlinjer och rutiner (2 indikatorer)
• Budget (1 indikator)
• Uppföljning (4 indikatorer)
LEDNING är det område som värderats lägst av
grundskolor och gymnasieskolor i länet. Totalt
visar kartläggningens resultat högre värderingar
ju högre upp i skolsystemet man kommer, men
inom området LEDNING uppvisar förskolan
högre värderingar än grundskolan och lika höga
värderingar som gymnasieskolan.
Västmanlands resultat är högre än resultatet i
SKR:s sammanställning på nationell nivå från
2018, särskilt för förskolan där skillnaden är
stor. Inom området LEDNING är
variationsbredden på angivna värden stor. Vissa
indikatorer har ett medelvärde under 1.0 medan
de högsta medelvärdena på enskilda indikatorer
ligger över 3.5.

regionvastmanland.se

10

Ledning
Delområdena Organisation, Budget, Riktlinjer
och rutiner och vissa frågor inom Organisation kompetensutveckling har fått högst värderingar
generellt. Deltagande förskolor och skolor
uppger i hög grad att ledningen agerar som
förebilder samt möjliggör och uppmuntrar till en
dela-kultur kring kompetens och användning av
digitala verktyg och resurser. Svaren indikerar
att man budgeterar för digitaliseringens olika
områden och att det finns medel avsatta.
Deltagande verksamheter uppger också i hög
grad att det finns rutiner för vem som ansvarar
för vad, till exempel i samband med projekt och
införanden, samt att det finns personer med
utpekat ansvar för digitaliseringsarbetets olika
delar. Svaren pekar också mot att det finns
förankrade strategier gällande kommunikation
via digitala tjänster, både internt och externt.

Delområdet Uppföljning och vissa frågor inom
delområdena Vision och strategiskt arbete och
Kompetensutveckling och har fått låga
värderingar. Svaren visar att en majoritet av
deltagande förskolor och skolor upplever att det
saknas tydliga och utvärderingsbara mål för
pedagogers och barns/elevers användande av
digitala verktyg och resurser i lärandet. Vidare
anger många verksamheter att det saknas
regelbunden uppföljning av
digitaliseringsarbetet. Bristen på uppföljning
gäller främst barns/elevers och föräldrars syn på
användning av digitala verktyg och resurser, men
svaren indikerar att det också finns brister i
uppföljning av digitaliseringsarbetet gällande
verksamheternas systematiska kvalitetsarbete
och pedagogernas syn på utvecklingsarbetet.
Inom området kompetensutveckling pekas
samarbete med forskningsinstitut och kunskap
om vad aktuell forskning säger om
digitaliseringens påverkan på undervisning och
lärande ut som utvecklingsområden.
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Infrastruktur
"För att kunna arbeta med olika digitala
verktyg på ett flexibelt och effektivt sätt,
behövs en genomtänkt infrastruktur. Det
handlar om tillgång till både fungerande
hårdvara och mjukvara, men det handlar också
om att ha riktlinjer och rutiner för användande.
Riktlinjerna är oftast kommunövergripande och
förvaltningens ansvar, men ansvaret att
förankra och etablera rutiner ligger på
skolnivå. Det handlar även om att skapa en
variation av fysiska lärmiljöer. Användningen
av digitala verktyg skapar förutsättningar för
ett förändrat arbetssätt, vilket i sin tur ställer
krav på hur de fysiska lärmiljöerna bör
utformas. Lärare och barn/elever idag är mer
mobila och lärandet sker på många fler ställen
än inom klassrummens och förskolans/skolans
väggar.
Indikatorerna inom det här området är i mångt
och mycket en grundförutsättning för
användande och utveckling av digitala verktyg
lärandet. Det är också viktigt att poängtera att
det behövs en tanke bakom investeringarna,
att skapa flexibla lärmiljöer där tekniken
används optimalt.”
https://lika.skl.se/

LIKA har sjutton indikatorer kopplat till området
INFRASTRUKTUR. Dessa är uppdelade i fyra
delområden enligt följande:
•
•
•
•

Hårdvara (7 indikatorer)
Lärmiljöer (2 indikatorer)
Mjukvara (2 indikatorer)
Riktlinjer och rutiner (6 indikatorer)

INFRASTRUKTUR är det område som värderats
högst av förskolor och skolor i länet, vilket även
är fallet i SKR:s nationella rapport från 2018.
Västmanlands resultat visar högre värderingar
än den nationella rapporten för förskola och
gymnasieskola, speciellt för förskolan är
skillnaden mot de nationella värdena stor.
Länets resultat är relativt högt inom alla
delområden, högst värderingar finns inom
delområdet hårdvara och lägst inom delområdet
lärmiljöer. Det finns en viss skillnad mellan olika
skolformer och värderingarna blir högre ju högre
upp i skolsystemet man kommer.

regionvastmanland.se
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Infrastruktur
Deltagande förskolor och skolor uppger i hög
grad att man har tillgång till ett
väldimensionerat nät och annan digital
hårdvara. Både pedagoger och barn/elever har
tillgång till datorer, läsplattor och annan teknisk
utrustning i stor utsträckning. Lärmiljöer är
utrustade med projektorer/storbildsskärmar och
ljudutrustning i hög grad.
Förskolorna och skolorna anger också att
lärmiljöer har anpassats så att digitala verktyg
kan användas på ett flexibelt och kreativt sätt
och att verksamhetens digitala tjänster och
lärresurser finns samlade och lättillgängliga. En
indikator inom området infrastruktur som
utmärker sig med mycket låga värderingar och
som därmed kan identifieras som ett
utvecklingsområde värderar tillgången på
miljöer där man kan arbeta med digitalt
skapande, t ex programmering, artificiell
intelligens och VR-teknik (virtual reality).

Samtliga skolformer uppger i hög grad att det
finns riktlinjer och rutiner för hantering av
infrastrukturen. Rutiner för hantering av
incidenter av olika slag, till exempel om felaktig
eller känslig information har spridits eller lagrats
felaktigt, är ett område i behov av utveckling för
många verksamheter. På en relativt hög andel
förskolor och skolor anger man också att det
saknas tillfredsställande rutiner för hur man ska
agera när verksamhetens digitala tjänster inte
fungerar.
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Kompetens
”Indikatorerna kring kompetens har fokus på
grundläggande kunskaper och pekar på några
olika områden där detta är viktigt för att på
olika sätt kunna arbeta med digital kompetens
med barnen/eleverna. Att skapa
förutsättningar för kompetensutveckling är
också en viktig del och dessa indikatorer
återfinns under Ledning.”
https://lika.skl.se/
LIKA har tjugotvå indikatorer kopplat till
området KOMPETENS. Dessa är uppdelade i
åtta delområden enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompetens (3 indikatorer)
Inkludering (2 indikatorer)
Digitaliserat samhälle (2 indikatorer)
Säker användning av nätet (säkerhet) (2
indikatorer)
Informationssökning, käll- och sökkritik (2
indikatorer)
Digitalt skapande – producera, publicera,
programmera (3 indikatorer)
Beställarkompetens (2 indikatorer)
Fortbildning (6 indikatorer)

inom området har i den sammanslagna
värderingen hamnat på svarsvärdena påbörjad
eller nästan där. Västmanlands resultat är
överlag bättre än resultaten i SKR:s nationella
rapport från 2018. Det finns en viss skillnad
mellan olika skolformer och värderingarna blir
inom de flesta delområden högre ju högre upp i
skolsystemet man kommer. Inom delområdet
säker användning av nätet är dock trenden den
motsatta med högst värderingar i förskolan och
lägst värderingar i gymnasieskolan.
Kompetensen på övergripande nivå är överlag
god i länet. Skolledare och pedagoger har enligt
värderingarna ändamålsenliga kunskaper i
kontorsprogram (ordbehandling, kalkyl, e-post
mm) och känner väl till hur digitala medier kan
användas för att synliggöra verksamheten. Även
beställarkompetensen är god och vid inköp och
upphandlingar av digitala verktyg så fungerar
samverkan bra mellan skolledning, ansvariga
pedagoger och leverantörer.

KOMPETENS är det område där
variationsbredden är lägst, det vill säga där
värderingarna mellan enskilda indikatorer skiljer
sig minst åt. En stor majoritet av indikatorerna
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Kompetens
Inom delområdet inkludering anger deltagande
grundskolor och gymnasieskolor i hög grad att
man har specialpedagoger och/eller
speciallärare som har kunskaper och kan
handleda i vilka digitala verktyg som kan
användas för barn/elever i behov av extra
anpassningar eller särskilt stöd. Värderingarna
är lägre gällande motsvarande kunskap hos
pedagogerna i stort, men de flesta anger att
arbetet är påbörjat eller att man är nästan där.
Förskolans värderingar är väsentligt lägre
gällande användandet av digitala verktyg som
ett medel för att stötta barn i behov av stöd och
anpassningar.
Kompetens i programmering och till viss del
annat digitalt skapande som bild- ljud- och
filmframställande är överlag låg för samtliga
skolformer. Här finns en koppling till låga
värderingar inom området INFRASTRUKTUR
gällande tillgången på miljöer där man kan
arbeta med digitalt skapande.

När det gäller fortbildning så uppger förskolor
och skolor överlag att ledningen i hög grad är
insatta i vilka digitala verktyg och resurser som
efterfrågas av pedagogerna. Arbetet med att få
till stånd skolledares och pedagogers
kontinuerliga fortbildning inom området
digitalisering är påbörjat men
utvecklingspotential finns. De lägsta
värderingarna inom delområdet fortbildning rör i
vilken grad pedagogerna håller sig uppdaterade
gällande aktuell forskning kopplat till
förskolans/skolans digitalisering. Här finns en
koppling till låga värderingar inom området
LEDNING gällande i vilken grad ledningen
möjliggör och uppmuntrar pedagogers
samarbete med forskningsinstitut.
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Användning
"Det finns nästan oändliga
användningsområden när det gäller digitala
verktyg. Att identifiera relevanta
användningsområden och besluta om
förskolans/skolans strategi i arbetet är också
ett viktigt grundläggande steg för förskolan/
skolan och ledningen.
Indikatorerna inom det här området är tänkta
att ge stöd i arbetet att definiera användningen
av digitala verktyg lärprocessen på en konkret,
men inte detaljerad, pedagogisk nivå. De visar
vad man bör arbeta med, men inte hur.
Indikatorerna har såväl lärarfokus som
elevfokus och tar även i viss mån upp de
administrativa delar som ingår i en lärares
vardag."
https://lika.skl.se/
LIKA har trettiofyra indikatorer kopplat till
området ANVÄNDNING. Dessa är uppdelade i tio
delområden enligt följande:
•
•
•
•
•
•

Övergripande (5 indikatorer)
Genomföra (10 indikatorer)
Planera (2 indikatorer)
Bedöma, återkoppla, följa upp (5 indikatorer)
Digitaliserat samhälle (1 indikator)
Säker användning av nätet - Säkerhet (2
indikatorer)

• Säker användning av nätet - Nätetik (1
indikator)
• Informationssökning, käll- och sökkritik (3
indikatorer)
• Digitalt skapande – producera, publicera,
programmera (4 indikatorer)
• Inkludering (1 indikator)
ANVÄNDNING är det område där värderingarna
mellan olika skolformer är störst. Värderingarna
är avsevärt högre ju högre upp i skolsystemet
man kommer med några få undantag. För
förskolan är ANVÄNDNING det område som har
lägst medelvärden men för gymnasieskolan och
till viss del för grundskolan så är ANVÄNDNING
det starkaste området.
Den identifierade skillnaden mellan olika
skolformer i Västmanland återfinns i den
nationella rapporten från 2018 där mönstret är
detsamma. Västmanland redovisar dock högre
värderingar än den nationella rapporten inom
samtliga skolformer.
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Användning
Delområdena övergripande och planera handlar
till stor del om ledningens, pedagogernas och
vårdnadshavarnas möjligheter att använda
digital teknik för att sköta grundläggande
kommunikation, arbetsuppgifter och
administration, till exempel schemaläggning,
frånvarorapportering, kommunikation via mail
och digital lärplattform/intranät samt daglig
användning av datorer eller lärplattor i arbetet,
till exempel för pedagogisk planering.
Värderingarna inom detta område är höga och
skiljer sig inte nämnvärt mellan olika skolformer.
Delområdet genomföra består av tio indikatorer
varav vissa har barn/elev-fokus och andra har
pedagogfokus. Inom detta delområde skiljer sig
medelvärdena till stor del mellan skolformerna
och värderingarna blir högre ju högre upp i
skolsystemet man kommer. I gymnasieskolan
och till stor del också i grundskolan anges i hög
grad att eleverna kontinuerligt använder en
variation av digitala redskap och resurser i
undervisningen. I förskolan får motsvarande
indikatorer lägre värderingar, till stor del hamnar
indikatorerna på svarsalternativen planerad
eller påbörjad.

Utvecklingsområden för förskolan är till exempel
barnens användande av digitala ytor för
samarbete och utveckling av sociala förmågor,
möjligheter att kommunicera med ljud och bild,
samt möjligheten att reflektera digitalt kring sitt
eget lärande.
Bedöma, återkoppla, följa upp är ett delområde
där skillnaderna mellan olika skolformer är stor.
Här ser man till exempel att gymnasieskolan har
kommit betydligt längre än grundskolan
gällande möjligheten att genomföra digitala prov
och att elevhälsoteamen hanterar
kommunikation och dokumentation kring barn/
elever via gemensam digital tjänst i betydligt
större utsträckning i grundskolan och
gymnasieskolan än i förskolan.
Utvecklingssamtal, pedagogisk återkoppling och
kommunikation med vårdnadshavare sker i stor
utsträckning med stöd av digital teknik i alla
skolformer.
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Användning
Inom delområden som berör säker användning
av nätet (säkerhet och nätetik) och
informationssökning, käll- och sökkritik så har
både grundskolan och gymnasieskolan till stora
delar höga värderingar. I förskolan är arbetet
med att arbeta förebyggande med säker
användning av nätet, nätetik och källkritik
tillsammans med barnen planerat eller påbörjat.
Gymnasieskolan använder biblioteket som
resurs i arbetet med källkritik och
informationssökning m.m. i betydligt högre
utsträckning än grundskolan och förskolan.

Det delområde som har relativt låga värderingar i
samtliga skolformer är digitalt skapande –
producera, publicera, programmera. Framför
allt tycks barnens/elevernas möjligheter att
producera, bygga och skapa digitalt, t.ex.
programmering, 3d-världar och simulering, vara
ett område som endast är planerat/påbörjat.
Här finns en koppling till låga värderingar inom
samma ämne i områdena INFRASTRUKTUR och
KOMPETENS.

Användningen av digitala verktyg som en
integrerad del i den vardagliga verksamheten för
barn/elever i behov av extra anpassningar och/
eller särskilt stöd är väl etablerat i
gymnasieskolan och till viss del också i
grundskolan, men i förskolan är arbetet enligt
värderingarna planerat/påbörjat. Här finns en
koppling till liknande resultat inom området
KOMPETENS.
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Skillnader inom länet
Resultaten i denna rapport bygger på
medelvärden från samtliga deltagande
verksamheter i hela länet, drygt 200
förskolor/skolor. Resultat per
skolhuvudman redovisas alltså inte.
Skillnaderna mellan olika huvudmäns
resultat är dock stora.
Fristående verksamheter har deltagit i så liten
omfattning att det inte går att dra några
slutsatser om skillnader mellan kommunala och
fristående skolhuvudmän.
Deltagande kommunala skolhuvudmän går dock
att jämföra och totalt medelvärde för den
kommun som redovisar högst värderingar är 2,8.
Lägst totala medelvärde för en kommun är 1,5.
Skillnaderna är i vissa fall också stora inom
samma kommun där vissa förskolor/skolor
redovisar höga värderingar och andra
verksamheter redovisar betydligt lägre resultat.
Ett av den nationella digitaliseringsstrategins tre
fokusområden är Likvärdig tillgång och
användning. Strategin slår fast att barn, elever
och personal ska ha god och likvärdig tillgång till
digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra
utbildningen och effektivisera verksamheten.
Förklaringarna till de stora skillnaderna mellan
olika huvudmän och mellan olika skolor kan
tänkas vara flera. Dels så kan det de facto vara
så att det finns relativt stora skillnader i hur
långt digitaliseringsutvecklingen har kommit
mellan olika skolhuvudmän och olika förskolor/
skolor i länet.

Under arbetets gång har nyckelpersoner i
kommunerna beskrivit att enskilda förskolor/
skolor kommit väldigt långt tack vare en eller ett
par ”eldsjälar” som har stort intresse för
digitalisering och driver frågan i den egna
verksamheten.
En möjlig påverkansfaktor som också lyfts i
kontakt med nyckelpersoner är kommunens
storlek. En större kommun kan generellt antas
ha större möjligheter att bygga upp en
organisation med bred expertkompetens på
central nivå som stöttar verksamheterna i hela
kommunen. Resultaten tyder på att
kommunstorleken har viss roll, men denna
faktor verkar långt ifrån avgörande. Bland
kommunala skolhuvudmän redovisar flera
mindre kommuner höga medelvärden och andra
kommuner i samma storlek uppvisar lägre
resultat.
Det kan också vara så att indikatorerna tolkas
olika hos olika huvudmän. Om man har olika syn
på vad planerad, påbörjad, nästan där och
uppnått står för så kan resultaten skilja sig åt
trots att digitaliseringsläget i själva verket är
likvärdigt. En synpunkt som framkommit under
arbetets gång är att ju längre man har kommit i
utvecklingsarbetet desto ”strängare” värderar
man sig. Detta kan bero på att i takt med att man
utvecklar verksamheten så växer
medvetenheten om vad som återstår. En
förskola/skola kan till exempel välja att sänka
sin värdering av vissa indikatorer från ett år till
ett annat trots att verksamheten i själva verket
har tagit flera steg framåt under året som gått.
Sänkningen beror då på att man fått en annan
insikt i indikatorns komplexitet.
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Sammanfattande
slutsatser
Skolväsendets digitalisering är en
högaktuell på nationell nivå.
Regeringens fastslagna nationella
digitaliseringsstrategi sätter ribban
högt med målsättningen att det
svenska skolväsendet ska vara ledande
i att använda digitaliseringens
möjligheter. Sammanfattande
slutsatser utifrån länets resultat görs
med utgångspunkt i den nationella
strategins tre fokusområden.

Digital kompetens för alla i
skolväsendet
Länets samlade resultat i kartläggningen är högt
i jämförelse med de nationella värdena från
2018. Deltagande förskolor och skolor tycks ha
kommit en bra bit på väg mot målet att barn och
elever ska ges förutsättningar att utveckla
adekvat digital kompetens. Personalen som
arbetar med barn och elever har till viss del
kompetens att välja och använda digitala verktyg
i undervisningen, men utvecklingspotential
finns, främst inom vissa specifika områden som
programmering och digitalt skapande samt
gällande användandet av digitala redskap för
barn/elever i behov av extra anpassningar och/
eller särskilt stöd. Strukturen för personalens
kontinuerliga fortbildning kan förbättras.
Rektorer och förvaltningsledning i länet har
påbörjat arbetet med att ta fram och
kommunicera en konkret vision kring arbetet
med digitalisering, men ett strategiskt
utvecklingsarbete där förändringsprocesser
inom digitaliseringsområdet utgör en integrerad
del av det systematiska kvalitetsarbetet med

tydliga mål och regelbunden uppföljning är ett
område med utvecklingspotential.

Likvärdig tillgång och användning
Likvärdig tillgång och användning är en
utmaning utifrån att huvudmännens
grundförutsättningar skiljer sig väsentligt åt i
landet. I den nationella handlingsplanen slår
man fast att mindre kommuner och fristående
huvudmän står inför en särskild utmaning när
det gäller tillgång till specialkompetens och
resurser. Man beskriver att detta medför en risk
för att satsningar blir alltför individberoende
eller uteblir helt. Västmanlands resultat visar att
skillnaderna mellan kommuner och enskilda
förskolor/skolor är stora. Det finns dock ingen
tydlig trend i länet som visar att mindre
kommuner eller fristående huvudmän redovisar
lägre värderingar, tvärtom redovisar vissa av
dessa verksamheter höga medeltal.
En prioriterad målsättning bör vara att höja
lägstanivån i länet så att alla barn, elever och
personal har en tillfredställande tillgång till
digitala verktyg och resurser. Att vissa
kommuner/förskolor/skolor går före och har
kommit längre än andra kan dock vara en fördel
för länet som helhet om erfarenheterna
tillvaratas och sprids till andra.
Den nationella handlingsplanen lyfter regional
och kommunal samordning som ett sätt att
stödja likvärdigheten. Att identifiera möjliga
samverkansområden inför framtiden är också
ett av huvudsyftena med denna kartläggning.
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Sammanfattande
slutsatser
Forskning och uppföljning kring
digitaliseringens möjligheter
Handlingsplanen betonar vikten av att forskning
om digitaliseringens påverkan på undervisning
och lärande ska genomföras för att stödja
skolutveckling. En central frågeställning är hur
samverkansformer kan utvecklas och hur
huvudmännens delaktighet i forskning kan öka.
I vår region bedrivs verksamhetsnära forskning
via Mälardalens kompetenscentrum för lärande
(MKL) som är en del av Samhällskontraktet och
utgör regionens plattform för samverkan kring
skolutveckling och forskning inom
utbildningsvetenskap. MKL:s pågående
forsknings- och utvecklingsprogram
”Lärarprofessionen i framtidens förskola och
skola” har fokus på just digitalisering och tre
större FoU-projekt pågår för närvarande, varav
två projekt samverkar med skolhuvudmän i
Västmanland. Trots detta visar resultaten i
kartläggningen att kunskap kring, och
samverkan med forskningsinstitut och lärosäten
gällande digitalisering är bristfällig. Detta kan
bero på att det oftast är ett fåtal förskolor/skolor
som deltar aktivt i pågående forskning medan de
flesta upplever att de aldrig kommer i kontakt
med forskningen eller nås av resultaten på ett
tillfredsställande sätt. MKL har också
identifierat frågan om hur resultat på bästa sätt
kan spridas och tillvaratas som en central
utmaning och arbetar aktivt med detta i
pågående forsknings- och utvecklingsprogram.

Uppföljning kring digitaliseringens möjligheter
kan handla om allt från den enskilda förskolans/
skolans uppföljning av den egna verksamheten
till uppföljning på huvudmannanivå, regional
nivå och slutligen den nationella uppföljningen
av hur digitaliseringsläget inom skolväsendet
utvecklas. Kartläggningens resultat visar att
regelbunden uppföljning mot mätbara mål på
verksamhetsnivå är ett utvecklingsområde för
många huvudmän. Denna regionala kartläggning
och rapport är i sig ett exempel på ett
uppföljningsarbete som inte har funnits tidigare
och som skulle kunna utgöra ett komplement till
lokal och nationell uppföljning. I en regional
kartläggning kan gemensamma utmaningar
identifieras samtidigt som hänsyn kan tas till
mer lokala förutsättningar vid eventuell
samverkan och samordning av
utvecklingsinsatser.
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Förslag på fortsatt
arbete
Med utgångspunkt i kartläggningens resultat
presenteras här identifierade
utvecklingsområden som kan vara intressanta
att samverka kring samt tre förslag på metoder
för fortsatt arbete och utökad samverkan.
Utvecklingsområden och samverkansförslag har
ingen inbördes prioriteringsordning och uppslag
som länets skolhuvudmän är intresserade av att
arbeta vidare med behöver utredas ytterligare.

Identifierade utvecklingsområden
• Digitalisering som en integrerad del av det
systematiska kvalitetsarbetet. Utveckla det
strategiska arbetet med mätbara mål och
regelbunden uppföljning. (Utvecklingsområde
för samtliga skolformer)
•
• Utveckla lärmiljöer, kompetens och
användning av digitalt skapande, till exempel
programmering. (Utvecklingsområde för
samtliga skolformer)
•
• Utveckla samarbetet med forskningsinstitut
och lärosäten kring digitaliseringens påverkan
på undervisning och lärande.
(Utvecklingsområde för samtliga skolformer)
•
• Utveckla rutiner för hur man ska hantera
incidenter av olika slag, till exempel om
felaktig eller känslig information har spridits,
samt hur man ska agera om förskolans/
skolans digitala tjänster tillfälligt är
otillgängliga på såväl lång som kort sikt.
(Utvecklingsområde för samtliga skolformer)
•
• Verka för att digitala verktyg används
integrerat i den vardagliga verksamheten för
att främja lärande och utveckling hos barn/

elever i behov av extra anpassningar och
särskilt stöd. (Utvecklingsområde för
förskolan och till viss del grundskolan)

•
• Utveckla elevernas delaktighet i frågor som rör
skolans digitalisering på olika sätt.
(Utvecklingsområde främst för grundskolan
och gymnasieskolan)
•
• Utveckla kompetens och lärmiljöer för att
möjliggöra att barn/elever kan använda en
variation av digitala redskap naturligt och
integrerat i den vardagliga verksamheten.
(Utvecklingsområde främst för förskolan)
•
• Utveckla möjligheten att genomföra prov
digitalt via gemensam digital provtjänst.
(Utvecklingsområde främst för grundskolan)
•
• Utveckla arbetet med att kontinuerligt lyfta
frågor om säker användning av nätet, nätetik
och källkritik med barn och elever.
(Utvecklingsområde främst för förskolan)
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Metoder för fortsatt
arbete
Skapa forum för erfarenhetsutbyte
och spridning av goda exempel

Fortsatt regional kartläggning och
uppföljning

Kartläggningen visar att det finns stora
skillnader i värderingarna mellan olika
huvudmän. Det kan finnas mycket att vinna på
att föra dialog, dela erfarenheter och sprida
goda exempel på regional nivå för att lära av
varandra. Via MKL finns redan idag ett
digitaliseringsnätverk med representanter från
samtliga kommuner och vissa fristående
huvudmän i Västmanland och Sörmland. Detta
nätverk skulle kunna identifiera och prioritera
bland intressanta områden att ordna
regionala workshops och dialogforum kring.

Fortsatt regelbunden regional kartläggning och
uppföljning kan vara ett sätt att följa
utvecklingen i länet och fortsatt stötta
digitaliseringsutvecklingen. På detta sätt kan vi
på sikt öka likvärdigheten och skapa en
gemensam bild av vad digitalisering innebär och
vilka prioriteringar och målsättningar som är
relevanta. Om kartläggning enligt denna modell
ska genomföras igen så rekommenderas en
dialog på regional nivå om hur indikatorerna och
svarsalternativen bör tolkas för att minska
risken för missvisande resultat på grund av olika
tolkning. Det är också viktigt att Region
Västmanland utvecklar dialogen med fristående
huvudmän för att öka deltagandet i länet.

Gemensam kompetensutveckling
och regionala utbildningssatsningar
Flera deltagande verksamheter har låga
värderingar på indikatorer som rör personalens
möjlighet till kompetensutveckling.
Kompetensen är särskilt låg i samtliga
skolformer beträffande programmering och
digitalt skapande. Gemensamma
utbildningssatsningar över
huvudmannagränserna kan öka likvärdigheten
och höja kunskapsnivån i länet samtidigt som
det kan effektivisera och sänka kostnader för
fortbildning. Här kan man med fördel utveckla
det redan pågående samarbetet med
Mälardalens högskola ytterligare.
Kartläggningens resultat kan också användas
som underlag vid eventuella ansökningar av
utvecklingsmedel för
kompetensutvecklingsinsatser i länet via
exemelvis EU-fonder, Tillväxtverket,
Skolverket eller andra aktörer.
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Slutord
Arbetet med att kartlägga
digitaliseringsläget hos förskolor och
skolor i Västmanlands län har varit
intressant och givande. I skrivande
stund känner vi inte till någon annan
region som har genomfört någon
motsvarande kartläggning på regional
nivå och intresset från berörda parter
har visat sig vara stort. Det återstår nu
att se i vilken utsträckning
kartläggningens resultat och den
ögonblicksbild vi fått av läget kan leda
till utveckling och regionalt samarbete
inom digitaliseringsområdet.
I skrivande stund har Världen och
Sverige drabbats av
Coronapandemin och delar av
utbildningssystemet har övergått till
distansundervisning/fjärrundervisning.
Denna nya utmaning sätter fingret på
en annan aspekt av samhällets och
skolans digitaliseringsutveckling Barns och ungas tillgång till stabil
nätuppkoppling och digital teknik i

hemmet. Som en del av det regionala
utvecklingsuppdraget verkar Region
Västmanland för en väl utbyggd digital
infrastruktur som möjliggör för alla att
ta del av digitaliseringens fördelar.
Tillgången till nätuppkoppling i hemmet
mäts inte i LIKA-värderingen men
Region Västmanland kommer med
intresse att följa hur väl uppkopplingen
har fungerat i länet under
Coronavirusets påverkan.
Slutligen vill vi tacka för engagemang
och visat intresse från samtliga
involverade. Utan varje enskild
förskolas/skolas genomförande och
vilja att dela med sig av resultatet
skulle kartläggningen inte ha kunnat
genomföras. Ett särskilt tack riktas till
kommunernas utsedda
kontaktpersoner som har varit ett stort
stöd i genomförandet.

regionvastmanland.se
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