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Oxievångsskolan

● Oxie, strax utanför Malmö
● ca 750 elever
● ca 100 medarbetare
● årskurser F-9 
● Pilotskola för Gleerups
● Skolbibliotek i världsklass 2018, 

2019,2021
● DigiMIK-team
● Förvaltningsgemensamma verktyg
● Skola för hållbar utveckling



WHY

HOW

WHAT



Vi har alltid barnet i fokus på dess väg genom tiden på vår 
skola – Allas roll spelar roll

På Oxievångsskolan arbetar vi Tillsammans i täta dialoger 
och uppföljningar –

 Tillsammans är vi starka

 



 

Vår riktning bygger vi Tillsammans med hjälp av Data och Analys 
utifrån vår reflektion, våra överenskommelser och var vi faktiskt befinner oss

Vi arbetar systematiskt med täta avstämningar under läsåret för att veta 
att vi är på rätt väg

Vi firar alltid våra framgångar Tillsammans



Fem nyckelstrategier för att lyckas

❏ Digital målsättning och resursfördelning
❏ Säkra undervisningens digitala kvalitet
❏ Leda lärarnas kollegiala digitala lärande
❏ Göra den digitala miljön trygg och säker
❏ Strategisk systematisk ledning i en digital skola 



2017 2018

❏ Reviderad läroplan med fokus på digitalisering 
införs. DigiMIK utbildar personal inför förändringar.  

❏ 50% vaktmästare till tekniken skapas. 
❏ Självskattning genomförs och visar på brister i GCT 

samt assisterande teknik. DigiMIK baserar utbildning 
på behoven som visas. Första GCT-certifierad i 
personalen.  

2019

❏ 2 Nya skolbibliotekarier.
❏ F-6 har påbörjat en jätteresa i digitalisering då 

struktur, ledning och krav blir tydliga. 
❏ Många utbildningar och planering i arbetslag 

tillsammans med DigiMIK. 
❏ Personal på 7-9 har en hög standard av 

digitalisering i sin undervisning. 

2020

❏ Pandemin gör att DigiMIK förbereder för eventuell 
nätbaserad undervisning. 

❏ Specialistgrupper startas på skolan för vidare 
delaktighet och utveckling tillsammans med 
pedagoger.

2021

❏ Första omgången med nätbaserad 
undervisning på 7-9.

❏ Många i personalen blev 
Google-certifierade.  

❏ God teknisk infrastruktur och digital 
miljö. 

❏ Integrerad del i lärarnas planeringar 

❏ Skolbibliotekarie börjar och DigiMIK startar. 
❏ DigiMIK-plan skapas, implementeras och följs upp. 

Kontinuerliga utbildningar med personal om G Suite, 
Gleerups, Infomentor och digitalisering i 
klassrummet. 

❏ DigiMIKs arbete fokuseras på personalen för att 
skapa förmåga att undervisa med digitalisering. 

❏ Från IKT-pedagog till Digitaliseringspedagog, 
förstelärare i programmering

❏ DSOE- Digital självskattning inleds





Skolbiblioteket i styrdokumenten

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. (Skollag, 
Bibliotekslag)

Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. (Rektors ansvar Lgr11, 
Lgy11)



Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU2021:03)

❏ Skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs, utbud av digitala och 
analoga medier.

❏ Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas läsande och medie- och 
informationskunnighet.

❏ Skolbibliotek ska vara bemannade. Huvudmannen ska sträva efter att i första 
hand anställa personal som har en examen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap.

❏ Rektor ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan 
skolbibliotekarier och lärare.

❏ Skolbiblioteket i första hand ska finnas på den egna skolenheten. 



Hur ser det ut nationellt - utmaningar!

❏ 2020 (enligt Kungliga bibliotekets statistik) hade 46% av Sveriges grund- och 
gymnasieskolor bemanning i skolbiblioteket minst 50%

❏ Stora variationer mellan kommuner, mellan olika skolor i kommuner
❏ Skolbibliotekarie ingen skyddad titel
❏ Skolbibliotekarie räknas ej till pedagogisk personal
❏ Fokus på läsfrämjande



Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. 
(Rektors ansvar Lgr11, Lgy11)

1. Rummet
Lokal, kompetens, anpassat bestånd, logistik

2. Strukturer
Samarbete, organisation, effektivitet

3. Skolutveckling
Stöd från rektor, status, SKA

Stärka 
elevernas
språkliga 
förmåga

Stärka 
elevernas

digitala
kompetens



Vad säger forskningen?

❏ Fackutbildad bibliotekarie
❏ Skolbibliotekarie och lärare samverkar
❏ Skolbiblioteket har status
❏ Skolbiblioteket har stöd från rektor
❏ Tillgång till analoga & digitala källor
❏ Lokal anpassad efter målgrupperna

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs (Skolinspektionen 2018)
Skolbibliotekets roll för elevers lärande (Cecilia Gärdén 2017)



Hur blir skolbiblioteket en del i undervisningen?

Passiv
Resurs

Svagt samarbete

Aktiv
Del i verksamheten

Starkt samarbete



Digital kompetens - MIK

MIK, Medie- och 
informationskunnighet, Unesco

Information literacy

Media literacy

Digital literacy



Syfte och uppdrag

Oxievångsskolans två skolbibliotek ska
arbeta som en resurs för att främja 
Varje Elevs Bästa Skola genom att
samverka med kollegiet, bedriva
utvecklingsarbete, säkerställa digital
kompetens för pedagoger och elever
samt inte minst bedriva läsfrämjande
verksamhet både (internaliserat) i
undervisningen samt (externaliserat) i
biblioteksrummet.

©Rektor Jenny Nyberg



Organisera för samarbete 

❏ Skapa samsyn

❏ Delaktighet & angelägenhet

❏ Definiera grupper och processer

❏ Hur arbeta läsfrämjande? Hur arbeta med digital kompetens?

❏ Synliggöra uppdrag

❏ Skolans systematiska kvalitetsarbete



DigiMIK:s uppdrag

❏ främja och organisera för digitalt lärande
❏ verka som central aktör i skolans 

utvecklingsprocesser genom läsfrämjande 
verksamhet och i hänseende till 
digitaliseringens möjligheter

❏ verka för ett fördjupat lärande i varje klassrum
❏ Utveckling - Undervisning - Underhåll

©Rektor Jenny Nyberg
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Identifiera ledare och följare

https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/how-swedens-oxiev%C3%A5ng-school-helps-teachers-navigate-journey-learning-island/
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/how-swedens-oxiev%C3%A5ng-school-helps-teachers-navigate-journey-learning-island/


Åtagande - Samarbetande ÄmneslärarTeam SÄL 
Oxievångsskolan 



Systematiskt kvalitetsarbete - DigiMIK
Utmaning:
Elevernas digitala progression i den nya 
läroplanen
Hur säkerställer vi en god digital kompetens hos 
eleverna i enlighet med lgr22?

Mål:
Juni 2022 ha en tydlig plan inför den nya lgr22 
för samtliga SÄL-team

Aktivitet:
Processa visionen via specialistgrupper samt 
SÄL-team



SKA på Oxievångsskolan

SÄL 
TEAM

Strategisk
Ledning

Ledning
SKUT

Årskursen

Elevgrupp
Klass

Enskild 
elev

Enskild 
lärare

Skolans åtagande Kvalitetsdialog Uppföljning 
Stratsys Förvaltning



Samarbetande ämneslärarteam Oxievångsskolan

Genom SÄL når vi en förändring av lärarnas sätt att tänka, planera och göra i sin 
undervisning vilket leder till effekt för våra elever. 

Ett professionellt kollegialt kollektivt lärande - kollektiv lärarreffektivitet- leder till en 
bestående förändring av lärares sätt att tänka och handla när det gäller den egna 
undervisningspraktiken för att öka elevernas lärande i klassrummet. 

Enligt forskningen har det som sker i klassrumspraktiken störst betydelse för hur 
eleverna lyckas med sitt lärande och studieresultat.



Syftet med SÄL 

Lärare på Oxievångsskolan ska stärkas i sina kunskaper och förmågor 
(Data-literacy) kopplat till dataorienterad skolutveckling en nyckelfaktor 
för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. 

Alla gruppen har tydliga roller och en tydlig process för sina möten och 
åtaganden som innefattar: 

● Användning av verktyg och strategier för relevant datainsamling
● Analys och tolkning av data. 
● Identifiering av problem och utvecklingsbehov (utifrån analysen). 
● Genomförande av förbättringsinsatser/förändringar som ger effekt för 

elevernas lärande baserat på resultaten från analyserna.



Analysprocesser på Oxievångsskolan 

Skanna

Fokusera

Undersöka 
föraningar

Lära

Agera

Följa upp och 
utvärdera

SÄL 
nivå

Lärarnivå

Elevnivå



Datadriven skolutveckling DigiMIK 

Goal Achieved

Almost There
 
Just Started



Exempel på processer

❏ Kompetensutveckling 
personal

❏ Skolutvecklingsgrupp

❏ Ämneslag svenska, 
Skolverkets enkät om Läsintresse

❏ Kopplingen till skolans åtaganden



Kontakta oss gärna - Vill ni veta mer!? Läs våra böcker!

Jenny Nyberg Maria Schedvin

https://www.linkedin.com/in/jenny-nyberg-90a4aa68/?originalSubdomain=se
https://www.linkedin.com/in/maria-schedvin-a3065213a/

