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LIKA
it-tempen för skolan

Ett verktyg framtaget enligt en överenskommelse med regeringen för att främja det fortsatta
arbetet med digitaliseringen i skolan

lika.skl.se

LIKA, it-tempen för skolan
Ett självskattningsverktyg i tre delar.
1.







skattning 2. sammanfattning 3. handlingsplan
…ett verktyg för såväl den enskilda skolan som för
kommunen
…ett verktyg som stöd för rektor att tydliggöra
fokusområden och prioritera insatser när det gäller
digitaliseringsarbetet på skolan
…ett verktyg som ger förvaltningen en bild av läget på
skolorna, som pekar på vilka insatser som kan
behövas centralt för fortsatt arbete framåt
…ett verktyg för likvärdighet – ett sätt att skapa en
gemensam bas och gemensam riktning framåt
…ett verktyg som tar tempen på digitaliseringen i
skolorna
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- vad är det?

LIKA, it-tempen för skolan
Verktyget är till för dig som är rektor – som ett
stöd i att hitta rätt fokusområden och prioritera
insatser, diskutera aktiviteter tillsammans med
pedagogerna.
Verktyget är också till för central förvaltning och
skolchef – som ett stöd i att hitta rätt
fokusområden och prioritera centrala insatser. Ta
ett helhetsgrepp kring digitaliseringen i skolan.
Verktyget är inte till för att tala om hur man ska
arbeta pedagogiskt med IT i klassrummet – det
pekar på olika områden inom begreppet
”digitalisering i skolan” och konkretiserar vad det
innebär. Gör det svåra enklare!
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– för vem?

LIKA, it-tempen för skolan

t.ex. så här:

Rektor
Gör en skattning – värderar status för arbetet på skolan när det gäller IT och får en sammanställning och ett
utkast på handlingsplan.
Diskuterar skattning och handlingsplan med pedagoger, andra rektorer, förvaltning. Tar armkrok i arbetet.
Väljer fokusområden och sätter handlingsplanen – diskuterar och lägger upp olika aktiviteter tillsammans
med pedagogerna.

IKT-pedagog/pedagog
Kikar på LIKA-verktyget och dess innehåll, diskuterar skolans sammanställning, är delaktig i
handlingsplanen, vilka insatser som behövs och kan fokusera på diskussion kring hur man kan arbeta
pedagogiskt .

Central förvaltning/skolchef
Har tillgång till skolornas skattningar och genererar olika sammanställningar över dem .
Diskuterar sammanställningarna med skolorna/skolområden, tar fram centrala fokusområden och insatser.
Verktyget och skattningarna tydliggör vad som bör vara det gemensamma målet, vägen framåt och vilka
stegen är för att komma dit. Underlag som kan användas i diskussion med såväl verksamhet som politik.
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LIKA, it-tempen för skolan – 3 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, it-tempen för skolan – 4 områden
Indikatorer kring t.ex.:
•
Visioner, rutiner och riktlinjer
•
Organisation
•
Budget
•
Uppföljning

Indikatorer kring t.ex.:
• Kommunikation mellan lärare
och elever
Användning
Kompetens
• Pedagogisk användning (vad
–
ej hur!)
• Administrativ användning
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Indikatorer kring t.ex.:
•
Utrustning
•
Relevant teknik
•
Lärmiljöer
•
Support

Indikatorer kring t.ex.:
• Informationssökning och källkritik
• Publicering
• Sociala medier
• Säkerhet, juridik och integritet
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- indikatorer

Ledning

Konkreta indikatorer =
indikerar en viss
aktivitet/insats.

Infrastruktur

I steg ett gör rektor en
skattning kring status för
varje indikator och ett
utkast på handlingsplan
genereras baserad på
skattningen.

Kompetens

I steg två diskuteras
underlagen med andra
inom skolan/kommunen.

Användning
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LIKA, it-tempen för skolan

- sammanställningen

I sammanställningen får man en
första indikation på vilka
fokusområden som kan vara
aktuella att arbeta vidare med.
Man kan också göra en jämförelse
mellan skolorna i den egna
kommunen och de skattningar
som gjorts runt om i landet
(summerade)*

*För att kunna jämföra, behöver skattningen vara
publicerad och kommunen registrerad med en
kommunansvarig.
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LIKA, it-tempen för skolan

- handlingsplanen

I handlingsplanen finns
ytterligare aktivitetsförslag och en
prioritering gjord.
Handlingsplanen kan exporteras
till Excel och anpassas efter
skolans förutsättningar.
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LIKA, it-tempen för skolan

– hur gör man?

Den som vill kan (fr.o.m. den 27/8 2014) registrera ett konto och
arbeta med verktyget. Gå till lika.skl.se och klicka på ”skapa konto”.
För att kunna arbeta mer kommunövergripande, t.ex. jämföra
skattningar inom kommunen och nationellt, ta fram gemensamma
fokusområden och peka ut centrala insatser behövs en
kommunansvarig.
En inbjudan att skapa konto går ut till samtliga skolchefer i landet.
De kan sedan delegera uppgiften som kommunansvarig till lämplig
person.
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LIKA, it-tempen för skolan

– mer information

Läs mer om verktyget, dess ändamål,
tankarna bakom, hur det togs fram,
rekommendationer kring hur man kan
arbeta och mycket annat på:
lika.skl.se
lika.sklblogg.se

Vi som arbetat med att ta fram verktyget hoppas så klart att det ska bli ett verkligt stöd för er som
använder det. Ett stöd för såväl rektor som förvaltning att fortsätta arbetet mot en likvärdig,
digitaliserad skola!
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