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Ett verktyg för att stötta och underlätta
skolornas digitalisering
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LIKA vaddå?
 LIKA – varför det och vad är det?
 LIKA – hur då?
 Diskussion

Ur överenskommelsen mellan regering och
SKL
”För att stödja skolors fortsatta digitalisering avser SKL, med utgångspunkt från
eBlomlådan, att ta fram ett ramverk för utvärdering av hur väl man drar nytta av
digitaliseringens möjligheter och hur väl modern teknik används som ett verktyg för
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Ramverket ska
fungera som ett hjälpmedel för utveckling av strategier, för att driva
förändringsarbete och för löpande utvärdering. Därtill ska det stötta
arbete med att värdera, planera och prioritera digitaliseringsinsatser.
Verktyget ska kunna användas inom en skola och inom en kommun.”

Källa: Överenskommelse om insatser för främjandet digitalisering och digital samverkan
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LIKA – varför det och vad är det?
 …för att stötta rektor i arbetet med digitaliseringen.
 …för att stötta i djungeln av allt som ”måste” göras bums.
- Steg för steg…
 …för att bryta ner det komplexa till konkret handling.
- Steg för steg…
 …för att underlätta gemensamma/centrala insatser.
 …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 vad man ska göra på sin
egen skola
 …inte ett verktyg som talar om hur man ska arbeta med
skolutveckling

LIKA – bakgrund





eBlomlådan -> idén om IT-tempen, ett samarbete Lidingö/Lund
SKL:s överenskommelse med regeringen
Arbetsgrupp med flera olika aktörer
Workshoparbete under hösten
Områden
Workshop 1

Indikatorer
Workshop 2

Vilka områden är
viktiga att
utvärdera för att
bedöma en skolas
”mognadsgrad”
vad gäller it?

Vilka indikatorer
är relevanta att
utvärdera och
utveckla under
respektive
område?

Kravställning
Workshop 3
Vilka funktionella
och övriga krav ska
vi ställa på
webbverktyget?

Resultatet 

LIKA - modellen

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

1
2
2. Sammanfattning
Skolnivå – Kommunnivå –
Nationell nivå

Användning

Kompetens
3. Handlingsplan
Ett underlag för fortsatt arbete!
Med viss prioritering och ytterligare
aktivitetsförslag.
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LIKA – områden
•
•
•
•

Visioner, rutiner och riktlinjer
Organisation
Budget
Uppföljning

• Kommunikation mellan lärare
och elever
• Pedagogisk
•Användning
Administrativ
Kompetens

•
•
•
•

Utrustning generellt
Relevant teknik
Lärmiljöer
Support

Från kontorsprogram till sociala medier…
•
Digital kompetens/Media – och
informationskunskap
•
Säkerhet, juridik och integritet

LIKA - indikatorer
Ledning

Konkreta indikatorer =
indikerar en viss
aktivitet/insats.

Infrastruktur

Rektor gör en värdering
kring status för varje
indikator och en
handlingsplan genereras.

Kompetens

Användning
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LIKA - styrkor

Enkelt och konkret…
Enkelt och konkret…

Enkelt och konkret…
 Handlingsplanen!
- Underlag för diskussion
- Systematiska kvalitetsarbetet
- Konkreta aktiviteter att sätta igång med.
 Sammanställningen!
- För skolan
- För skolområdet
- För förvaltning och central organisation
- Transparant inom kommunen, anonym nationellt
 …och självklart värderingen rektor gör (få koll på vad man inte
har koll på)

LIKA - svagheter
 Handlingsplanen! – en hyllvärmare, en fil bland filer
– det blir ingen diskussion
- Underlag för diskussion
- Systematiska kvalitetsarbetet – nej, passar inte där
- Konkreta aktiviteter att sätta igång med. – vi hinner inte
 Sammanställningen! – också en hyllvärmare
- För skolan – tja, ser väl ok ut…
- För skolområdet – nej, jag vill inte visa mitt resultat inte..
- För förvaltning och central organisation – ingen beredskap
- Transparent inom kommunen, anonym nationellt – ingen enkät, eh?
 …och självklart värderingen rektor gör (få koll på vad man inte
har koll på) – inte tillräcklig koll, inte tillräckligt enkelt och konkret

LIKA - våren 2014
 Prototyp

- Remiss till arbetsgruppen, sen ut till pilotande skolor/kommuner

 Pilotkommuner/skolor

- Kontaktpersoner och organisation för arbetet
- Uppstartsmöten/Kick off under feb-mars



Förankring- och införandearbete
-

Seminarium
Konferenser
Pilotande skolor/kommuner under våren
Information/kommunikation via webben m.m.
 Revidering och eventuell anpassning/förändring av verktyget under
våren
 Klappat och klart till augusti 2014!

LIKA - piloter våren 2014
 Västerbottens län
 Lidingö och Lund – fortsätter uppföljning av handlingsplan, men
flyttar över arbetet till LIKA
 Helsingborg
 Trelleborg
 Värmdö
 ev. Kungsbacka
Från norr till söder till väster. Mindre kommuner, större
kommuner, grundskolor och gymnasieskolor…

LIKA – arbetsmodell för införande
 Arbetsmöten med rektorer
- en del är genomgång av modellen
- en del är praktiskt arbete.
 Återkopplingsmöte
- kring självskattning och handlingsplan
- reflektioner kring innehåll, modell och arbetet
 Uppföljning av arbetet
- hur går det med handlingsplanen?
Arbetsmodellen testas under införandet i pilotkommuner,
utvärderas och ligger till grund för rekommendationer och
stödmaterial.

LIKA – förvaltarmodell
 Styrgrupp
- Kvalitetssäkring av verktyget , beslutar om ev. förändringar
- Representanter från pilottestande kommuner, flera olika
nivåer
 Referensgrupper
- Bestående av såväl representanter från myndigheter som
organisationer och skolor (Skolverket, RAU, rektorer, IKTsamordnare, pedagoger, iFous, VLM)
- ”Tycker till” när behov uppstår (t.ex. i samband med
revidering av verktyget)
 LIKA-bloggen: lika.sklblogg.se
 Webbverktyget – öppet kommentarsfält

LIKA – diskussion!
…hur tar vi armkrok – hur hjälps vi åt?
…hur kan vi jobba regionalt för att fortsätta göra det svåra lättare?
…viktiga framgångsfaktorer i arbetet med LIKA?
…hur säkerställer vi uthållighet?
"We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and
underestimate the effect in the long run.“
Roy Amara, Institute of the future

Tack för er tid!
johanna.karlen@skl.se
046-35 70 16
lika.sklblogg.se

