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Vem är Malin?

• Stolt skolförbättringsnörd och 

omvärldsbevakningsfanatiker!

• Lärare, rektor, utvecklingsledare, författare, 

processledare.

• Mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 

2021.

• Idag verksam som teamleader inom strategi och 

ledning på Foxway.

• Drivs av allas rätt till en likvärdig utbildning!



Eftermiddagens agenda

Leda lärande i en digitaliserad värld Post Covid
13.30-14.45 Sprint 1: Vart är vi egentligen på väg? Om megatrender, Covid och den digitala 

transformationen påverkar hur vi leder lärande framöver.
1. Inspel från Malin
2. Tankeworkshop i smågrupper
3. Gemensam summering

14.45-15.05 Eftermiddagskaffe

15.05- 16.20 Sprint 2: Organisera och leda lärande post Covid
1. Inspel ifrån Malin
2. Tankeworkshop i smågrupper
3. Gemensam summering

16.20-16.30 Summering och avslut

Inspel från 
Malin

Tankeworkshop
Gemensam 
summering

VAD?

HUR?
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Datorisera? Digitalisera?



Digitalisering –Vad är det?





Vi drivs av megatrender och försöker lösa “wicked problems” 

En megatrend är en trend som driver på utveckling

och tvingar fram förändringar på global nivå.

Alla påverkas men på olika sätt.

Wicked problems:  Extremt komplexa, värdeladdade

och osäkra.

En lösning på ett wicked problem leder till nya

problem!



Fem megatender som påverkar hur vi behöver leda lärande framöver

Globalisering Demografi Klimatförändringar

Teknik Värderingar



Globalisering och 

lärande
• Omfördelning av ekonomisk makt.

• Hårdare konkurrens om jobb framöver.

• Digitalt medborgarskap.

• Globaliseringen av internet gör oss sårbara!



Demografi och 

lärande

• Automatisering för att bibehålla nuvarande välfärd.
• Programmering och datalogiskt tänkande förutsättningar för framgångsrik 

automatisering.
• Människans roll? Teknikens roll? Det fysiska rummets roll? Det digitala rummets roll?
• Framtidens arbetsplats kommer behöva vara hybrid –hur förbereder vi oss?
• Välfärdsteknologi för att skapa mervärde och likvärdighet för alla medborgare.



Klimatförändringar 

och lärande

• Agenda 2030 –mindset och mål.
• Cirkulär ekonomi –koppling hållbar utveckling I styrdokument?
• Smarta, innovationer krävs- grunden läggs hos oss!
• Visualiseringar för att synliggöra miljöpåverkan.
• Smarta uppkopplade prylar för matchning av elförbrukning.
• Klimatsmart kompetensutveckling



• Kreativitet och nyfikenhet!
• “On demand tjänster” och adaptiva läromedel?
• Hybrid, mobilitet och gamification?
• 5G, VR och AR för effektivare lärande?
• Learning analytics  för mer personligt lärande?
• Personliga smarta learning bots och robotar som agerar PT inom lärande?

Teknik och lärande

”Teknik som är tillräckligt kraftig förändrar lärandets karaktär”
Roger Säljö, seniorforskare, Information, lärande och pedagogik GU



Värderingar och 

lärande

• Demokratins roll?
• Livslångt lärande - lärandeidentitet och formativt förhållningssätt! 
• Generation Z  -värderingsstyrda!
• Syn på formell utbildning, arbetsliv och arbetsvillkor?
• Just in time lärande istället för just in case?
• Kortare utbildningsvägar och närmare näringslivet.
• Tät samverkan skola arbetsliv superviktigt!



Tydliga trender på arbetsmarknaden idag

Hybrida organisationer Detaljhandel allt mer 
online

Välfärdsteknologi 

Fler värderingsstyrda 
företag 

Fler  snabba nationella 
omställningsprogram

Kompetensförsörjning i 
alla led!



Framtidens arbetsplats

är hybrid!



Varför behöver alla chefer vara insatta i hybrid ledarskap?

Demografiklyftan



Hybrid ledarskap handlar om konsten att kunna 
navigera mellan att leda på plats och på distans

Komplext! Vad som blir ett gott hybrid ledarskap 

och vilka möjligheter och lösningar som dyker upp 

påverkas bland annat av: 

• Varför ni  är hybrida? –Val eller måste på grund av 

geografisk åtskillnad?

• Hur mycket hybrida ni är och vilka gemensamma  

spelregler som finns.

• Dina och medarbetarnas digitala kompetens och 

förståelse för vilka arbetsuppgifter som är lämpliga 

att genomföra på distans och vilka som inte är det. 

• Den digitala miljö ni har att tillgå.



Lärande organisation 3.0

Formativt datastött, 

förbättringsarbete i 

små, korta sprintar

Problem och behov i arbetsorganisationen skickas över till utvecklingsorganisationen

Våra lösningar, lärdomar och innovationer ser till att vår Play Book ständigt är aktuell

Utvecklingsorganisation



Vad säger forskning om distansarbete?

Systematically reviewing remote e-

workers’ well-being at work: a 

multidimensional approach

• Summering av 63 studier gjorda på

kunskapsarbetare/tjänstemän.

• Bygger på tiden innan Covid.

• Europeisk studie  av: Maria Charalampous, Christine A. 

Grant, Carlo Tramontano & Evie Michailidis. 



Distansarbete 1-3 dagar i veckan kan enligt rådande 
forskning leda till 

Ökad 
arbetstillfredsställelse

Ökat engagemang

Minskad stress
Bibehållen eller ökad 

produktivitet



Det beror framförallt på

Större möjlighet till 
koncentration

Färre störningsmoment

Större 
handlingsutrymme/känsla 

av autonomi

Mer balans mellan vardag 
och arbete



Två stora utmaningar

Professionell 
isolering

Social 
isolering



Professionell isolering

• Tar tid innan den syns.

• ”Hamstern är död men hjulet snurrar.”

• Känsla av ”måndag hela veckan”.

• Känsla av att man inte utvecklas.

• Känslan av att man inte är en del av ett större sammanhang.

• Svårt att se sin roll i helheten.

• Leder lätt till missnöje, konflikter och byte av jobb.

• Synliggör ert systemtänk- hur hänger 

allt ihop hos er?

• Var tydlig med jagets roll i laget.

• Var tydlig med syfte och sammanhang

• Återkoppla, bekräfta och förstärk



Vad är bra att göra på distans och vad är inte bra?

#Distribuerade 
arbetsuppgifter som är 
tydliga och där man 
vet vad man ska göra.

#Kreativa processer 
individ.

#Beslut

#Processer som kan 
skava på teamkänslan.

#Kreativa processer i 
grupp.



Hur gör vi när vi  är kreativa?

• Inred en digital ”tredje plats” .

• Skilj på driftsmöten och utvecklingsmöten.

• Tänk EPA (enskilt, par, alla).

Konvergent tänkande

Divergent tänkande

Identifierar ett 
problem

Försöker förstå 
problemet

Försöker hitta så 
många lösningar 

som möjligt.

Väljer den bästa 
lösningen

Agerar på 
lösningen



Var kan man börja?

Vision and mission Förstå digitaliseringens 
påverkan på samhället

Datastödd 
skolförbättring

Professionsstyrd 
innovation

Ta in omvärlden i 
klassrummet!

Utrota eventuella 
didaktiska fängelser!



Kaffe 14.45-15.05



Eftermiddagens agenda

Leda lärande i en digitaliserad värld Post Covid
13.30-14.45 Sprint 1: Vart är vi egentligen på väg? Om megatrender, Covid och den digitala 

transformationen påverkar hur vi leder lärande framöver.
1. Inspel från Malin
2. Tankeworkshop i smågrupper
3. Gemensam summering

14.45-15.05 Eftermiddagskaffe

15.05- 16.20 Sprint 2: Organisera och leda lärande post Covid
1. Inspel ifrån Malin
2. Tankeworkshop i smågrupper
3. Gemensam summering

16.20-16.30 Summering och avslut

Inspel från 
Malin

Tankeworkshop
Gemensam 
summering

VAD?

HUR?



Följ upp er process

Följ upp er process

Vision and 
mission

Lärande 
organisation 3.0

Formativt 
förhållningssätt

Digitalisering 
som 

möjliggörare!

Var är 
vi?

Vart ska 
vi?

Hur gör 
vi?

Hur 
blev 
det?



33



34

Vår vision om 

lärande i en 

digitaliserad värld

Är ni uppkopplade mot samma vision and mission?



Att kunna lösa 

problem och omsätta 

idéer i handling



36 Kapitel 1 Kapitel  2 Kap 3 och  4 
(förskoleklass och fritidshem, 
grundskola)

Skolans uppdrag:

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i 
en komplex verklighet med stort 
informationsflöde, ökad digitalisering och 
snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 
metoder att tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktiga. Det är också 
nödvändigt att eleverna utvecklar sin 
förmåga att kritiskt granska information, 
fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ.

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar 
förståelse för hur digitaliseringen påverkar 
individen och samhällets utveckling. Alla 
elever ska ges möjlighet att utveckla sin 
förmåga att använda digital teknik. De ska 
även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt 
och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 
teknik, för att kunna se möjligheter och 
förstå risker samt kunna värdera 
information. Utbildningen ska därigenom ge 
eleverna förutsättningar att utveckla digital 
kompetens och ett förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap.

2.1 Normer och värden, riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan ska

-I arbetet med normer och värden uppmärksamma 
både möjligheter och risker som en ökande 
digitalisering medför.

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven

- får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar 
kunskapsutveckling,

Kap 2.2 Kunskaper, mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter 
genomgången grundskola

-Kan använda såväl digitala som andra verktyg och 
medier för kunskapssökande, 
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, 
kommunikation och lärande,

Kap 3: Språk och kommunikation
-Berättande texter, sakprosatexter och 
texter som kombinerar ord, bild och ljud.

-Digitala verktyg och medier för 
kommunikation.

-Säker och ansvarsfull kommunikation, även 
i digitala sammanhang.

Kap 3: Skapande och estetiska uttrycksformer
Digitala verktyg för framställning av
olika estetiska uttryck.

Kap 4: Språk och kommunikation
-Digitala verktyg och medier för 
kommunikation..
-Säker och ansvarsfull kommunikation, även i 
digitala sammanhang.

Kap 4: Skapande och estetiska uttrycksformer
Digitala verktyg för framställning av
olika estetiska uttryck.

Kap 2.8 Rektors ansvar
-Skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, 
ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet 
samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg,

-Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas 
språkliga förmåga och digitala kompetens.

Digital       
kompetens i 
grundskolans och 
grundsärskolans 
läroplan



Gemensam bild av 
ADK?

Vad främjar 
kunskapsutveckling i en 

digitaliserad värld?

Digitalt 
medborgarskap?

Red line för 
likvärdighet?

Didaktisk design? Skolbibliotekens roll?



Källa: Lgr11 (Lgr22) & Lgrsär11 (Lgrsär22):, Kapitel 2.2 kunskaper

Kunskapssökande Informations-
bearbetning

Problemlösning

Skapande Kommunikation Lärande

Kap 2.2 Kunskaper, mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
-Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och 
lärande,



Kotters principer för förändringsprocesser

Distribuera och 
involvera brett!

Ledning och ledarskap

-Dubbel organisation.
Rörligt mindset

– Vill till/på väg mot!

Agera med hjärta och hjärna
Källa:Change, John P. Kotter
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Skapa en 
känsla av 
urgency

Skapa en 
koalition med 

medledare

Utveckla en 
tydlig vision

Kommunicera 
och skapa 

engagemang!

Undanröj 
hinder!

Plocka lågt 
hängande 

frukter

Håll 
förändringen 

vid liv

Formalisera de 
nya 

arbetssätten!

Kotters 8-
stegsprocess 
för att leda 
förändring



Följ upp er process

Följ upp er process

Vision and 
mission

Lärande 
organisation 3.0

Formativt 
förhållningssätt

Digitalisering 
som 

möjliggörare!

Var är 
vi?

Vart ska 
vi?

Hur gör 
vi?

Hur 
blev 
det?



Dagens fokus: Digitalisering och ledarskap

• Vad innebär det i praktiken att strategiskt leda digitalt 

utvecklingsarbete? Vilka är framgångsfaktorerna?

• Vad säger forskning om förändringsledning att vi behöver 

göra?

• Vilka styrkor, utmaningar, risker och möjligheter finns i vår 

organisation kopplat till de framgångsfaktorer som finns 

inom digitalisering?

Ur kursplanen

Digitalisering handlar om att föränra arbetsprocesser på systemnivå. Digitalisering är i första hand en 

ledningsfråga och eftersom det handlar om genomgripande förändringar krävs ett aktivt och rörligt 

ledarskap. Syftet med denna del är att ge fördjupade insikter om hur man kan göra för att leda skolans 

digitalisering på organisationsnivå.



Samförstånd kring 
skolans uppdrag

Tydlig samordning 
av medarbetarnas 

arbete

Förväntningar på 
samarbete mellan 

medarbetare

Källa: Blossing, Jarl & Andersson 2017



Lärande organisation 3.0

Formativt datastött, 

förbättringsarbete i 

små, korta sprintar

Problem och behov i arbetsorganisationen skickas över till utvecklingsorganisationen

Våra lösningar, lärdomar och innovationer ser till att vår Play Book ständigt är aktuell

Utvecklingsorganisation



Arbetsorganisation 3.0
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Gemensamma 
spelregler

Tydlig roll och 
ansvars-

fördelning

Digitalisering 
som mål OCH 

medel

Sammanhållen 
digitalisering

Gemensamma ramar för

Vad likvärdig 
tillgång till 
verktyg är

Vad likvärdig 
pedagogisk 
support är

Vad likvärdig 
teknisk 

support är

I vilket 
system man 

gör vad –
pedagogiskt 
arbetsflöde

Huvudman

Rektor

Lärare

Elev/barn

Skriv text här



Utvecklingsorganisation 3.0
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Basutbildningar/workshops

Kollegialt lärande

Kollaborativt lärande

Kollektivt lärande

Källa Sammanställd fritt utifrån Skolverkets forskningsartikel Kollegialt 
lärande, individutveckling eller skolutveckling?

Effekt både på 
gruppnivå och 
individnivå

Stor effekt på organisationsnivå

Effekt på individnivå, 
viss effekt på 
gruppnivå

Starter med effekt på 
individnivå

Låg grad av 
digital mognad

Hög grad av 
digital mognad

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/kollegialt-larande---individutveckling-eller-skolutveckling
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Escape Rooms Gamification
Learning 

Streak

Apollo 13-Case College Meet
Speed dating i 

digitala 
smårum

Blogg/Sociala 
mediestafetten

Blended
learning

VR och AR



Kirkpatricks uppföljningsspyramid lärande



Följ upp er process

Följ upp er process

Vision and 
mission

Lärande 
organisation 3.0

Formativt 
förhållningssätt

Digitalisering 
som 

möjliggörare!

Var är 
vi?

Vart ska 
vi?

Hur gör 
vi?

Hur 
blev 
det?



Formativt 
förhållningssätt

Var är 
vi nu?

Nästa
steg?

Hur
gör vi?

Hur 
blev 
det?

Var är 
vi nu?

Nästa
steg?

Hur
gör vi?

Hur 
blev 
det?

Var är 
vi nu?

Nästa
steg?

Hur
gör vi?

Hur 
blev 
det?

Var är 
vi nu?

Nästa
steg?

Hur
gör vi?

Hur 
blev 
det?

❑ Vision/önskeläge som 

kompass

❑ Korta formativa 

målcykler/uppföljningar

❑ Fokus på den effekt vi vill se på 

lärande med hjälp av 

digitaliseringen!



Vi iakttar och samlar aktivt in  
information om hur det 

digitala utvecklingsarbetet går

Vi analysera och 
värdera 

informationen  
och fattar beslut 
om nästa steg i 

arbetet

Vi agera utifrån 
informationen och 

beslutet

Bedömning i och av skolan, Åsa Hirsh Skolverkets Webbkurs betyg och 
bedömning



Transparent uppföljning med 

hjälp av digitala samarbetsytor 

och digitala verktyg.



Tips!

Gör ett observationsprotokoll i 
Forms/Formulär och lägg länken 
på startsidan i din mobil.



Dagens förutsättningar för 
datastödd verksamhetsutveckling

Analys och 
sorteringskran

Lösningsförslag



Morgondagens förutsättningar  för datastödd 
verksamhetsutveckling inom offentlig sektor

Automatisk datainsamling 
användning

Analys och 
sorteringskran

Lösningsförslag

Problem-
formuleringar

AIStandarder

M
as

ki
n

lä
ra

n
d

e 
al

go
ri

tm
er

BIG DATA



Undersöka hur mycket 
undervisningstid  som 
försvinner på en termin på 
grund av sen ankomst med 
hjälp av data i 
närvarosystemet .

Undersöka om den 
gemensamma 
lektionsstrukturen leder till 
ökad studiero genom att 
dokumentera 
observationer i ett 
formulär och analysera 
data tillsammans.

Pröva  hur elevernas  
engagemang påverkas  
när man arbetar med 
kamratfeedback.



Planner som nav för utvecklingsarbetet
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Följ upp er process

Följ upp er process

Vision and 
mission

Lärande 
organisation 3.0

Formativt 
förhållningssätt

Digitalisering 
som 

möjliggörare!

Var är 
vi?

Vart ska 
vi?

Hur gör 
vi?

Hur 
blev 
det?





Universal design for Learning

1. Engagera dina medarbetare i  sitt 
eget lärande på olika sätt.

2. Låt dem inhämta information på 
olika sätt. 

3. Låt dem bearbeta/redovisa sina 
kunskaper på olika sätt.

Multimodalt lärande!

Tips! Läs mer om UDL på http://www.cast.org/

http://www.cast.org/


Tack!

/mvh
Malin

Malin.frykman@foxway.com

mailto:Malin.frykman@foxway.com


The end

Thank you for
your time!


