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Definiera	digitalisering	på	två	minuter	
med	högst	tre	meningar.



En	definition

Digitalisering	är:

en	delprocess	i	ett	tekniskt	förlopp	

• digitisering (konvertering	av	data)

• digitalisering	(teknik,	organisation,	arbetsprocesser)	

• digital	transformation	(effekt	och	nytta)	

som	samlat	påskyndar	(samhälls)omställningen.

Shahyan Khan (2016)



är inte värderingsfri

handlar om att använda teknik för att förändra

är meningslös utan kod och processorer!

livsfarlig utan kunskap!

Digitaliseringen



Nationell 
digitaliserings-
strategi för 
skolväsendet

� Digital kompetens

� Likvärdighet

� Forskning

Sedan tidigare:

� Kursplaneändringar

� Programmering som nytt inslag i matematik och teknik



Digital 
kompetens

Alla barn och elever ska 
utveckla en adekvat digital 
kompetens. Det ska finnas 
en digital likvärdighet i det 
svenska skolväsendet. 

� Delmål 1: Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges 
förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. 

� Delmål 2: Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga 
att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna. 

(nio rader av 14 sidor)

� Delmål 3: Personal som arbetar med barn och elever ska ha 
kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg
i utbildningen.



Likvärdighet

Barn, elever och personal 
ska ha god och likvärdig 
tillgång till digitala verktyg 
och resurser i syfte att 
förbättra utbildningen och 
effektivisera verksamheten

� Delmål 1: Barn, elever och personal som arbetar med barn och 
elever ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och 
förutsättningar. 

� Delmål 2: Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk 
och pedagogisk support i verksamheten. 

� Delmål 3: De digitala lärresurser som används i undervisningen 
ska vara ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter 
kan utnyttjas effektivt. 

� Delmål 4: Digitaliseringen ska användas för att underlätta 
personalens arbetssituation i fråga om undervisning och 
administration. 



Forskning

Forskning och uppföljning 
som stödjer utveckling av 
verksamheter och insatser 
ska genomföras med syfte 
att bidra till ökad 
måluppfyllelse och 
utvecklad digital 
kompetens. 

� Delmål 1: Forskning om digitaliseringens påverkan på 
undervisningen och lärande ska genomföras och stödja 
utveckling av verksamheter och insatser. 

� Delmål 2: Uppföljning av digitaliseringsarbetet i skolväsendet ska 
genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser. 



Från strategi till praktik

Mångfald och valfrihet

Fokus på förändring



Du måste veta 
mer om teknik

� För att leda pedagogiskt arbete

� För att förstå

� För att kunna driva utveckling

� För att leda 



Du måste 
erbjuda mer 
teknik

� För olika behov

� För att underlätta pedagogernas arbete

� För att kunna välja verktyg efter arbete

� För att kunna bidra till utveckling

� Infrastrukturen en del av ledarskapet 



Du måste 
använda mer 
teknik i arbetet

� För att kommunicera

� För att underlätta ert arbete

� För att förstå

� För att kunna driva utveckling

� Praktiskt pedagogiskt ledarskap 



Att få syn på 
något

Valet av utkikspunkt styr: 
- vad du tror att du kommer att se
- vad du faktiskt ser
- hur långt du kan se 
- vad du kan ha informationen till

http://tomasrudin.wordpress.com/2012/04/11/en-
brandstation-och-en-opinion-kan-bli-en-folkets-plats/



Värdera digital 
kompetens

DIGCOMP
Europeiskt ramverk med fem områden och 21 kompetenser med 
vardera åtta nivåer:

� Skapa digitalt innehåll

� Säkerhet

� Kommunikation och samarbete

� Problemlösning och innovation

� Information och informationshantering

(Kreativitet och programmering)

Bearbetning:
Jan Hylén
Mats Östling



Blooms 
taxonomi (rev)

Komma ihåg - Remembering

Förstå - Understanding

Tillämpa - Applying

Analysera - Analyzing

Utvärdera - Evaluating

Skapa - Creating

http://edorigami.wikispaces.com/Bloom%27s+-+Introduction

https://teachwithyouripad.wikispaces.com/Blooms+Taxonomy+with+Apps



Anderson, L. W., Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing. A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. USA: Addison Wesley Longman.
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Hattie

Mitchell

Paul Kirschner, 
Jeroen van 
Merriënboer

Läslov



� Det vi redan vet avgör vilken information vi ser och tar till oss, vi 
behöver grundbegrepp som underlättar kunskapssökandet

� Detta talar för en aktiv lärarroll men också bättre digitala 
läromedel som utnyttjar tekniken för individualisering och 
återkoppling.





Att leda digitalisering och 
pedagogisk verksamhet

Den nödvändiga helheten 
och de viktiga detaljerna 

Vad behöver en förskolechef och 
rektor veta om teknik och framtid? 



Berättelsen om 
förskolans och 
skolans 
digitalisering – ett 
tema med många 
variationer

� Det ser inte lika ut – och det kommer det inte att göra 
framöver heller

� Det är skillnaderna som avgör - Mind the gap!

� Du måste äga din berättelse



Det som inte finns i 
mobilen finns inte!

- men det får inte stanna där!

Helhet

Sammanhang

Överblick



Digitala enheter

Bärbara	datorer

Plattor,	
också	yngre	
barn/elever

1-1
Personlig	dator

?



men innehållet 
saknas ofta



Det går så fort!

� Vadå?

� Jaså…

� Hur syns det?

� Typ datorer?

� Men .. den första 
bärbara kom 1985?

� och iPhone kom 2007

� iPad 2010 – efter 25 år

� Teknikutvecklingen!

� Det vet du väl!

� Allt nytt hela tiden!

� Jaaa!

� Jo

� Jamen alla är ju jätte 
stressade …

� Du fattar ingenting L



Vad är det som går så fort?

Paul Allen Bill Gates  1981

Tiden – tre minuter!



www

Google Suite
Office365
och alla andra 
moln

Det som går fort



Webbutveckling

Det händer samtidigt och överallt

Det bygger på molnet

Det bygger på mängder av data

Det bygger på standarder

Det bygger på bandbredd

När användningen frigjordes från den lokala hårddisken 
frigjordes samtidigt kreativitet och innovation

Det går fort



Kontrollbehovet utmanas!



Det som verkligen 
går fort – från 
automatisering till 
AI! ännu snabbare!

Av Michael Shick - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44405988

http://www.kansascity.com/news/business/technology/917xpi/picture
62197987/ALTERNATES/FREE_640/atlas%20from%20boston%20dy
namics, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49391780

Amelia Chatbot anställd hos 
London Borough of Enfield
http://vimeo.com/191047704

Av KUKA Roboter GmbH, Bachmann - KUKA Roboter GmbH, Zugspitzstraße 140, D-86165 Augsburg, Germany, Dep. Marketing, Mr. Andreas Bauer, 
http://www.kuka-robotics.com, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3346503

By U.S. Air Force photo/Lt Col Leslie Pratt - USAF photo via public domain
website http://www.af.mil/shared/media/photodb/photos/081131-F-7734Q-
001.jpg, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1287115



Robotics

AI
Maskininlärning



OK Google ……



Om en maskin beter 
sig lika intelligent 
som en människa –
är den då lika 
intelligent som en 
människa?

Neuroscience
Neuroeducation

Intelligent Tutor Systems

http://ict.usc.edu/pubs/AI%20Grand%20Challenges%20for%20Education.pdf



Programmering



3 dimensioner

VR
Virtual Reality

AR
Augmented reality

http://www.folkbladet.nu/18136
56/tv-mattias-lastar-
timmerbilen-med-vr-glasogon



3 dimensioner

3D skrivare



Skriva ut 
människor?





Digitala ekosystem
En modell för att få ihop delarna till en helhet

Att leda digitalisering och 
pedagogisk verksamhet

Den nödvändiga helheten 
och de viktiga detaljerna 



Digitala 
ekosystem

En modell för att beskriva och undersöka hur verksamheten 
fungerar och upptäcka begränsningar och hinder

Både helheten och delarna - Teknik,	pedagogik	och	kompetens	i	
samma	bild

Det är informationen och hur 
den flödar som håller ihop 
ekosystemet

Mängden enheter kommer att öka 
dramatiskt



Ekosystem

Det är alltid 
tillgången som sätter 
begränsningar för 
ekosystemet



Digitala 
ekosystem

Det är tillgången till 
information som 
begränsar det digitala 
ekosystemet



Ekosystemets 
fyra nivåer

Infrastruktur: nätverk, lagring, back-up, inloggning

Utrustning: datorer, plattor, telefoner, skrivare, 
projektorer, interaktiva tavlor

Resurser: programvaror, appar, läromedel, lärrersurser,  
e-post, lms, webb

Aktörer: barn, elever, pedagoger, skolledare, 
förvaltning, politik, vårdnadshavare



Infrastruktur Utrustning

Resurser Aktörer

Kompetens



Ekosystemets 
omgivning

Fysisk miljö

Leverantörer

Konsumentperspektivet

Skolmyndigheter

Omvärldsutveckling



Den övergripande frågan 
handlar alltid om tillgång. 

Vems behov är det som tillfredsställs med olika val och beslut?



Följ ett flöde (information eller en uppgift)
Följ en elevs arbete
Följ en pedagogs administrativa arbete
Följ dig själv

Identifiera – analysera – leda och förändra



Reflektion

� Eget	arbete:
Vilka	flöden	av	information	kan	du	se	i	din	verksamhet?

� Var	finns	det	hinder	och	stopp?

� Gör	en	första	skiss	över	det	egna	ekosystemet	och	peka	
ut	några	nyckelområden	som	kan	effektiviseras



Ett väl fungerande 
digitalt ekosystem är:

varierat med stor mångfald
stabilt och robust
effektivt och produktivt med hög leveransförmåga
anpassningsbart och skalbart med hög förändringskapacitet
ett komplext socio-tekniskt system

Information flödar fritt mellan olika noder och 
aktörer, utan onödiga hinder





Att leda digitalisering och 
pedagogisk verksamhet

Den nödvändiga helheten 
och de viktiga detaljerna 

Att leda digitalt 
förändringsarbete
Några modeller



Motverkande 
krafter,
Kurt Lewin

Låsa upp
Förändra
Låsa

Öka

Minska

� Beskriv den förändring 
du vill se

� Rita upp vilka faktorer 
som driver förändring

� Rita upp vilka faktorer 
som skapar motstånd

� Värdera för och emot

� Bedöm vilka faktorer 
som kan ändras

� Ta fram en strategi för 
att öka eller minska

� Prioritera aktiviteter 
och identifiera 
resursbehov



Kotter i ny 
version

Åtta faktorer för en accelererad förändring

1. Skapa en känsla av brådska och nödvändighet

2. Bygg en bred, vägledande och drivande koalition

3. Utforma en stark vision  med en tydlig möjlighet

4. Kommunikation, uppmuntra ett frivilligt deltagande

5. Möjliggör handling genom att ta bort hinder och 
barriärer

6. Skapa och uppmärksamma snabba framsteg

7. Håll ut och lär av arbetet, stanna inte upp

8. Normalisera förändringen



Adkar
Jeff Hiatt

� Fokuserar på individens deltagande
� Fokuserar på resultatet – vad som ska hända
� Tydligare kommunikationsstrategier
� Värdera effektiviteten av processen på individnivå
� Ledningen kan utgå från individens nuläge och ge stöd



Digitalisering 
och  förändring

Change champions:

� Förändringsagenter från olika delar av organisationen – inte alltid 
kopplat till roll eller titel.

Förändringsledare:

� Ledningens engagemang nödvändigt men inte tillräckligt. Många 
drivande krafter samverkar.

Kompetensutveckling: 

� Olika metoder för att ta till sig nya roller, tankemönster och 
attityder och för att använda nya digitala verktyg.

Kommunikation:

� Engagemang ersätter instruktion och förutsätter nya och socialt 
effektiva kanaler.

https://www.linkedin.com/pulse/role-change-management-digital-transformation-
stephanie-owen/



Sammanfattning

� Kommunikation som engagerar

� Uppmärksamma de personer som utgör en positiv 
förändringskraft

� Kompetensutveckling i många olika former

� Ny praktik förutsätter nya förhållningssätt

� Individen och organisationen i samspel



Reflektion att leda digitalisering, hur skiljer det sig från andra 
förändringsprocesser?



Illustrera effekter

Michael Sampson

Vad är 
det som 
ändras?

Direkt effekt

Indirekt effekt
Indirekt effekt

Digitala prov

Sparar tid, 
mindre 
rättnings-
arbete

Acceptera 
att system 
bedömer 
resultatet

Enskilda 
prov får 
mindre 
betydelse 

Enklare 
och 
mätbara 
frågor

Samtal och 
uppföljning 
viktigare



A

O T

Kompetens

Förändring kräver sammanhang

Berättelsen om förskolan och skolan



Att leda 
digitalisering 
är komplext

Arbeta med 
visionen och 
helheten men 
fokusera på 
delarna



det är lättare att styra en båt som rör sig …



Mats Östling
mats.himself@gmail.com
070 6853026


