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Skolans dilemma: De kompetenser som är enklast 
att lära ut och att testa, är de som är enklast att 
digitalisera, automatisera eller outsourca



Jobbtillväxt men lönespridning

Källa:  McKinsey & Company 2017
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Tre fokusområden

• Digital kompetens för alla i skolväsendet

• Likvärdig tillgång och användning

• Forskning och uppföljning kring 
digitaliseringens möjligheter
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Elevers digitala kompetens i 
några grundskolor i Nacka
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Beskrivning av uppdrag 
och resultat kring digital 
kompetens



Frågeställningar 
och uppdrag

Frågeställningar

 På vilka sätt finns digitala verktyg i barns och elevers lärprocesser? 

 Hur drar skolor nytta av digitala verktyg i lärprocesserna? Är 
digitaliseringen på riktigt eller mest teknisk?

 Starka sidor och utvecklingsområden när det gäller att stötta elevers 
digitala kompetens? 

 Finns det skillnader mellan olika skolor? Mönster?

Uppdrag

Kartläggningen för att belysa läget i grundskolor i Nacka. 

Ta fram underlag/modeller för det fortsatta arbetet med digital kompetens

Uppdragsgivare: utbildningsnämnden i Nacka
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Upplägg och 
genomförande

 Enkät till samtliga skolledare inom grundskolan, fristående och 
kommunala 

 Studie av sex grundskolor, fristående och kommunala
 Strukturerade samtal med 

 elever
 pedagoger
 skolledning

 Enkät till 
 elever
 pedagoger

 Intervjuer med några nyckelpersoner hos skolhuvudmän



Digital 
kompetens –
EU-ramverk

Modifierad DIGCOMP: A Framework for Developing and 
Understanding Digital Competence in Europe

 1. Information

 2. Kommunikation

 3. Skapa innehåll

 4. Säkerhet

 5. Problemlösning

 6. Kreativitet och programmering
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Delmoment 
med pedagoger



Kreativitet och 
programmering



Resultat

Hög nivå generellt
 Eleverna uppvisar stor trygghet och säkerhet
 Digitala verktyg är ett naturligt inslag i arbetet

 Skolorna har kommit långt i sitt dagliga arbete –
viss variation finns

Även pedagogerna verkar vara säkra i sin 
användning
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Eleverna är 
ganska nöjda

EDUCATIONANALYTICS.SE Alla 
skolor

Några enkätresultat
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Fyra skolor A-B
Andel av svar i 
procent

Elevers 
värdering av sin 
kompetens

Några enkätresultat 



Pedagogers bedömning av digital kompetens

Antal svar



Starka och 
områden

 Skapa innehåll
 Skriva, presentera

 Information
 Söka på internet

Kommunikation
 (e-post), lärplattform

 Säkerhet – arbete pågår men ganska lågt 
värderat
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Digital 
kompetens på 
nätet
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Alla skolor 1-6
Andel av svar i 
procent

Några enkätresultat



Mindre starka 
områden

 Programmering ännu inte så vanligt

 Problemlösning och kreativitet hamnar långt ned

 Elevers kreativa kompetens inte synlig i skolan
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Kompetensen

 Svårare att få syn på hur den digitala kompetensen ska 
utvecklas – viss tveksamhet om nästa steg

 Varken elever eller pedagoger verkar medvetna om 
sitt eget lärande eller fortsatta behov av kompetens

 Mycket stor del av kompetensen verkar utvecklas 
utanför skolan
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EDUCATIONANALYTICS.SE Alla 
skolor

Var utvecklas 
kompetensen?

Några enkät resultat 6



Slutsatser

 Kompetens på en stabil och relativt hög nivå

 Trygghet i användningen

 Skolan har hittat ett arbetssätt där digitala verktyg 
fogats in i ett befintlig struktur

 Elevernas positiva självbild är möjligen ett hinder för 
en fortsatt utveckling

 Kreativitet ingår inte naturligt i användningen eller i 
utvecklingen av den digitala kompetensen

 Mobiltelefoner är en ständigt närvarande och olöst 
fråga

 Kompetensen utvecklas utanför/oberoende av skolan
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Modellen 
-
mindre 
användbara 
områden som 
indikatorer

 Information

 Kommunikation

 Skapa innehåll

Rankas högt

Klassiska skolområden

Eleverna och pedagoger anger att de kan detta och har svårt att se 
hur det kan utvecklas

Lärplattformar, ordbehandling, presentationer, internetsökning
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Modellen
-
möjligt men 
svårt område 
som indikator

 Säkerhet

Rankas lågt av pedagoger

Uppfattas som viktigt

Får stor uppmärksamhet – ”vi arbetar mycket med detta”

Näthat, mobbing, kränkningar, övergrepp

Ses av elever som ett viktigt område för skolan, men många elever 
anger att de har strategier för sociala medier
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Modellen
-
användbara 
områden som 
indikatorer

Problemlösning
Kreativitet och programmering

Rankas lägre och olika

Osäkerhet kring användning och utveckling

Varierande kompetens och uppfattning

Enstaka exempel på alla skolor

Kompetens och inte färdigheter
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Tankepaus



Problemlösning 1
Identifiera och lösa tekniska 
problem vid användning av 

digitala verktyg från 
felsökning till mer komplex 

problemlösning.

Grundläggande nivå A
Jag kan: 
• identifiera enkla tekniska problem 
• ge förslag på hur de kan lösas

Grundläggande nivå B
Jag kan självständigt, med hjälp av guider: 
• identifiera enkla tekniska problem 
• identifiera enkla sätt att lösa dessa

Medelhög nivå A
Jag kan självständigt lösa enkla tekniska problem 
genom att: 
• ange vilka tydliga och rutinmässiga åtgärder 
som behövs 
• välja tydliga och rutinmässiga lösningar

Specialiserad nivå B
Jag kan: 
• skapa lösningar för att lösa komplexa problem med många 
olika aspekter och interaktioner. 
• föreslå nya lösningar, idéer och processer inom området

Avancerad nivå A
Förutom att hjälpa andra kan jag: 
• värdera och bedöma olika tekniska problem 
• applicera olika tekniska lösningar

Medelhög nivå B
Jag kan självständigt, och utifrån mina egna behov, 
lösa tydliga och rutinartade problem, men också 
mer ovanliga problem genom att: 
• särskilja olika typer av problem 
• välja olika lösningar

Avancerad nivå B
Jag kan i komplexa situationer, utifrån mina egna 
och andras behov: 
• värdera tekniska problem 
• lösa dessa med lämpliga och effektiva metoder

Specialiserad nivå A
Jag kan: 
• skapa lösningar på komplexa problem
• bidra med mitt kunnande för att utveckla en 
professionell praktik och därmed hjälpa andra att 
lösa problem



Grundläggande nivå A

Jag kan, med stöd:

• identifiera enkla 
tekniska problem

• ge förslag på hur de 
skulle kunna lösas 

 Jag har, med tillsammans med en klasskamrat, använt en lista 
över vanligt förekommande problem i en lärplattform för att 
identifiera ett tekniskt problem.

 Jag har därefter kunnat ta reda på vilken typ av support jag 
behöver för att lösa problemet

Tekniska problem



Problemlösning 2
Bedöma olika behov och att 
identifiera, utvärdera, välja 
och använda olika digitala 

verktyg och resurser. 
Att anpassa digitala miljöer till 

individuella behov.

Grundläggande nivå A
Jag kan: 
• identifiera behov 
• förstå vilka verktyg och resurser som skulle kunna hjälpa 
• föreslå enkla sätt att anpassa miljön till individuella behov

Grundläggande nivå B
Jag kan självständigt, med hjälp av guider och 
vägledningar: 
• identifiera behov 
• förstå vilka verktyg och resurser som kan lösa individuella 
behov 
• välja enkla sätt att anpassa miljön till individuella behov

Medelhög nivå A
Jag kan självständigt: 
• ange och beskriva vanliga behov 
• välja vanliga och enkla verktyg och resurser för att hantera 
behoven 
• välja vanliga och enkla sätt att anpassa den digitala miljön 
till individuella behov

Specialiserad nivå B
Jag kan: 
• med hjälp av digitala verktyg och resurser skapa lösningar på komplexa 
problem med många olika aspekter och interaktioner när det gäller att 
anpassa och utforma den digitala miljön på ett optimalt sätt
• föreslå nya lösningar, idéer och processer inom området

Avancerad nivå A
Förutom att hjälpa andra kan jag: 
• värdera och bedöma behov 
• applicera olika digitala verktyg och resurser för att hantera behoven 
• använda olika metoder för att anpassa den digitala miljön

Medelhög nivå B
Jag kan självständigt, och utifrån mina egna behov, lösa både vanliga och 
lite mer ovanliga problem genom att: 
• förklara behovsbilden 
• välja lämpliga verktyg och resurser 
• välja lämpliga sätt att anpassa den digitala miljön

Avancerad nivå B
Jag kan i komplexa situationer, utifrån mina egna och 
andras behov: 
• värdera och bedöma behov
• välja de mest lämpliga verktygen och resurserna 
• avgöra vilka sätt som är bäst när det gäller att anpassa 
den digitala miljön till individuella behov

Specialiserad nivå A
Jag kan:
• skapa lösningar på komplexa problem med hjälp av 
digitala verktyg och resurser anpassa den digitala miljön 
till individuella behov 
• bidra med mitt kunnande för att utveckla en 
professionell praktik och därmed hjälpa andra att lösa 
behov och välja verktyg och resurser



Grundläggande nivå B
Jag kan självständigt, 
med hjälp av guider och 
vägledningar: 

• identifiera behov 

• förstå vilka verktyg och 
resurser som kan lösa 
individuella behov 

• välja enkla sätt att 
anpassa miljön till 
individuella behov

 I klassrummet har jag stöd av min lärare när jag behöver. 

 Från en lista över digitala resurser i matematik kan jag välja ett 
pedagogiskt spel som passar mig.

 Jag kan anpassa spelet till mitt modersmål och min nivå 
kunskapsnivå.

Behov och anpassning



Samtal kring 
digital 
kompetens

Grundläggande A Grundläggande B Medelhög A Medelhög B Avancerad A Avancerad B Specialiserad A Specialiserad B

Jag kan, med stöd: Jag kan 
självständigt, med 
hjälp av guider: 

Jag kan 
självständigt lösa 
enkla tekniska 
problem genom att: 

Jag kan utifrån 
mina egna behov, 
lösa såväl 
rutinartade som lite 
mer ovanliga 
problem genom att: 

Förutom att hjälpa 
andra med vanlig 
problemlösning kan 
jag: 

Jag kan i komplexa 
problemsituationer, 
utifrån mina egna 
och andras behov: 

När det gäller mer 
komplexa tekniska 
problem kan jag: 

När det gäller 
komplexa tekniska 
problem kan jag: 

• identifiera enkla 
tekniska problem 

• ha förslag på hur 
de skulle kunna 
lösas 

• identifiera enkla 
tekniska problem 

• försöka lösa 
problemen 

• förstå vilka vanligt 
förekommande 
åtgärder som 
behövs 

• välja tydliga och 
rutinmässiga 
lösningar

• kunna särskilja 
olika typer av 
problem

• söka hjälp på 
olika sätt

• välja lämpliga 
lösningar för olika 
problem 

• värdera och 
bedöma olika 
tekniska problem 

• applicera olika 
tekniska lösningar 

• söka hjälp på 
olika sätt

• värdera mer 
komplexa tekniska 
problem 

• lösa dessa med 
lämpliga och 
effektiva metoder, 
ibland tillsammans 
med andra

• lösa dessa på eytt 
kreativt sätt
 
• bidra med mitt 
kunnande för att 
utveckla en 
professionell 
praktik och därmed 
hjälpa andra att 
lösa problem

• skapa lösningar 
på problem med 
många olika 
aspekter och 
interaktioner

• föreslå nya 
lösningar, idéer och 
processer inom 
området

Indikatorer Indikatorer Indikatorer Indikatorer Indikatorer Indikatorer Indikatorer Indikatorer
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Problemlösning 1   Digital kompetens
Identifiera och lösa tekniska problem vid användning av digitala verktyg, från enkel felsökning till mer komplex problemlösning.


Blad1

		Problemlösning 1   Digital kompetens

		Identifiera och lösa tekniska problem vid användning av digitala verktyg, från enkel felsökning till mer komplex problemlösning.

		Grundläggande A		Grundläggande B		Medelhög A		Medelhög B		Avancerad A		Avancerad B		Specialiserad A		Specialiserad B

		Jag kan, med stöd: 		Jag kan självständigt, med hjälp av guider: 		Jag kan självständigt lösa enkla tekniska problem genom att: 		Jag kan utifrån mina egna behov, lösa såväl rutinartade som lite mer ovanliga problem genom att: 		Förutom att hjälpa andra med vanlig problemlösning kan jag: 		Jag kan i komplexa problemsituationer, utifrån mina egna och andras behov: 		När det gäller mer komplexa tekniska problem kan jag: 		När det gäller komplexa tekniska problem kan jag: 

		• identifiera enkla tekniska problem 

• ha förslag på hur de skulle kunna lösas 		• identifiera enkla tekniska problem 

• försöka lösa problemen 		• förstå vilka vanligt förekommande åtgärder som behövs 

• välja tydliga och rutinmässiga lösningar		• kunna särskilja olika typer av problem

• söka hjälp på olika sätt

• välja lämpliga lösningar för olika problem 		• värdera och bedöma olika tekniska problem 

• applicera olika tekniska lösningar 

• söka hjälp på olika sätt		• värdera mer komplexa tekniska problem 

• lösa dessa med lämpliga och effektiva metoder, ibland tillsammans med andra		• lösa dessa på eytt kreativt sätt
 
• bidra med mitt kunnande för att utveckla en professionell praktik och därmed hjälpa andra att lösa problem		• skapa lösningar på problem med många olika aspekter och interaktioner

• föreslå nya lösningar, idéer och processer inom området

		Indikatorer		Indikatorer		Indikatorer		Indikatorer		Indikatorer		Indikatorer		Indikatorer		Indikatorer

																Education Analytics AB







En liten lista

 Se till att grunden är hög och stabil
 skapa innehåll, informationshantering, kommunikation

 Använd digitala resurser kreativt
 Utnyttja elevernas breda kompetens och intresse

 Utforska problemlösning och programmering

 Frigör tanken från skärmen

 Ta medvetna beslut kring mobiltelefoner 
 Ompröva dessa regelbundet
 Utveckla pedagogiken



Kontakt

Jan Hylén

 jan.hylen@educationanalytics.se

Mats Östling

mats.ostling@educationanalytics.se

070 685 3026
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