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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Jens Holm (Mölndal) 
Cecilia Manfredsson (Göteborg) 
Helen Henriksson (Göteborg) 
Peter Stöök (Göteborg) 
Malin Mogren (Göteborg) 
Viktor Möller (Härryda)  
Tobias Ågren (Lilla Edet) 
Anders Karlsson (Mölndal)  
Frida Lindén (Partille)  
Axel Karlsson (Stenungsund) 
Monica Hakefjord (Tjörn) 
Lena Hast Gustafsson (Öckerö)  
Johan Borvén (Göteborgsregionen)   

DELTOG PÅ DELAR AV MÖTET 

Eva Welander (Alingsås)  
Andreas Logg (Kungsbacka) 
Åsa Blide–Larsson (Kungsbacka) 

EJ NÄRVARANDE 

Jesper Rellmark (Ale)  
Carolin Birk/Anneli Dale/ Cecilia Jägevall (Lerum) 
Lisbeth Sedén (Kungälv) 
 

Mötet öppnades kl.9.00 
(Jens Holm, ordförande) 

Ny representant i nätverket, Andreas Logg hälsades välkommen.  

 

Tema - Hållbar distansundervisning 

Vi följde upp föregående mötes arbete kring hållbar distansundervisning, genom att vi hade 
bjudit in gäster ifrån våra kommuner som berättade om pågående arbeten/projekt.  

Specialpedagogik på distans 
(Lisa Höglund, speciallärare, Partille) 

Först ut var Lisa Höglund, som berättade om hur hon under pandemin arbetar med 
specialundervisning på distans hemifrån, hon arbetar både med elever som är på plats på 
skolan och elever som är hemma. Lisa gav oss en inblick i hur hon digitalt samverkar med 
eleverna på distans. De arbetar med olika digitala läromedel/verktyg tillsammans, men 
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basen i arbetar är deras delade dokument, där planering och lösta uppgifter finns att följa. 
De startar med att gå igenom målen för lektionen, dessa står alltid i det delade dokumentet 
och i slutet av lektionen sammanfattar de och utvärderar tillsammans i dokumentet ” det här 
har vi arbetet med…, det här har du utvecklat.... Lisa poängterar att det är viktigt att det 
delade dokumentet är ett positivt dokument för eleven. Hon upplever också att det delade 
dokumentet gör det tydligt för både eleven, henne själv och klassläraren i uppföljningen av 
arbetet och utvecklingen framåt.  

Lisa planerar sina lektioner i stort sett som tidigare, skillnaden är att samverkan nu sker 
digitalt. Fördelarna hon lyfter fram är att det blir avgränsat och tydligt för eleven som sitter 
framför datorn och att elever som tidigare varit utmanande att få att delta i 
specialundervisningen nu deltar.  
Lisa är van att arbeta mycket praktiskt med sina elever och i det arbetet kan hon sakna 
ersättningen för ”plockisar” där eleven kan känna/röra, men hon upplever att mycket ändå 
går att göra med digitala verktyg och hoppas att det i framtiden kommer ske utveckling inom 
området.  
 
Tips som kom in ifrån nätverket i chatten: Gratistjänst med laborativt mattematerial, 
fungerar online och finns som appar på iPad: https://www.mathlearningcenter.org/apps 
 
Avslutningsvis säger Lisa att även om hon framöver kommer kunna gå tillbaka till att arbeta 
på plats på skolan, så kommer hon ta med sig mycket att detta arbetssätt och fortsätta med 
många delar, eftersom hon upplevt så många fördelar.  
 
Är man intresserade att höra mer om hur Lisa arbetar finns det ett poddavsnitt att ta del av på 
distanspedagogikspodden, där intervjuas Lisa om sitt arbete som speciallärare på distans av 
Henrik Krantz. https://www.podbean.com/ew/pb-xtwn9-1050ba4 

 

Inclubit-360 för ökad inkludering genom VR & 360 
(Lèv Grünberg, Utvecklare på Digitalt lärandestöd, Kungsbacka) 

  

Vår nästa gäst var Lèv Grünberg, Utvecklare på Digitalt lärandestöd i Kungsbacka som 
berättade om hur Eskilstuna kommun, Kungsbacka kommun och RISE arbetar med att införa 
VR för att förbättra elevhälsan. På så sätt kan bland annat elever med psykisk ohälsa eller 
annan sjukdom delta live vid lektioner med ökad känsla av närvaro på distans. Ta del av 
presentationen här 

Här kan du läsa med om projektet på dess officiella hemsida: https://www.ri.se/sv/vad-vi-
gor/projekt/inclubit-360-for-okad-inkludering-genom-vr-360 

Det pågår nu ett arbete med att söka medel för utveckling av Inclubit 2.0. Är ni intresserade 
av att testa och bidra till fortsatt utveckling och underhåll av Inclubit-360 anmäler ni ert 
intresse här: Intresseanmälan Inclubit-360 (google.com) 

GDPR – beslut fattas kring en arbetsgrupp  
(Jens Holm, ordf.) 

Nätverket har lyft önskan om ett GDPR-nätverk. Följande förslag presenterades för 
nätverket:   

• Nätverket utser en tillfällig arbetsgrupp med ett tidsbegränsat uppdrag. 

https://www.mathlearningcenter.org/apps
https://www.podbean.com/ew/pb-xtwn9-1050ba4
https://grkom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/malin_johansson_goteborgsregionen_se/EftfrcEjkqFHlf1uvwbRC1sBpuBB6LAr1sUr1DCA3OdBiA?e=4iv7XK
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/inclubit-360-for-okad-inkludering-genom-vr-360
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/inclubit-360-for-okad-inkludering-genom-vr-360
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL2CR3arSgbWr1zlLlV-KSxKJen3UAcfs2O5fQSqJY62iV1A/viewform


   

3 (6) 

Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg 

I Teams 2021-02-23 kl.9.00-12.00 

 

• Antingen ingår representanter från nätverket eller så utses personer i de kommuner som 
har möjlighet och resurser att bidra.  

• Arbetsgruppen får då sitt uppdrag från nätverket och rapporterar till dem.  
o Ingen på mötet motsade sig förslaget, så nästa steg är:  

• Nätverksrepresentanterna undersöker vem i deras kommunen som är passande/har 
möjlighet att medverka i en GDPR-arbetsgrupp. Återkopplar till Malin Johansson, GR 
senaste den 30/9.   

• GDPR- gruppens första uppdrag blir att ta fram mål/syfte, prioriterade uppdrag och 
presentera för nätverket på kommande möte. 16/11 

Digitalisering, lärande, utbildning 
(Mattias von Feilitzen, pedagogisk utvecklare Institutionen för tillämpad IT, GU & Annika 
Bergviken-Rensfeldt, lärare och forskare, GU 

 

Vi har i nätverket arbetat med att tolka den nationella digitaliseringsstrategin i skolan och har 
fördjupat oss i olika områden och frågeställningar. Idag har vi bjudit in två gäster ifrån GU, 
Mattias von Feilitzen och Annika Bergviken-Rensfeldt som i många år arbetat med frågor 
kopplade till it, lärande och skolans digitalisering för att tillsammans med oss diskutera 
digitalisering och lärande kopplat till lärarutbildningen.  

Mattias och Annika tillhör en gruppering inom Göteborgs universitet som kallar sig 
Göteborgsgruppen. Göteborgsgruppen är ett nav för att organisera tvärvetenskaplig forskning 
och för att mobilisera ett nätverk av nationell och internationell expertis som berör frågor 
kring digitalisering av samhälle och utbildning. Läs mer om Göteborgsgruppens och deras 
forskningsprojekt här. 

 

Mattias presenterade några av de mål som tagit fram inom området, se presentationen  

här 

 

Presentationen följdes av diskussioner i smågrupper kring följande frågeställningar:  

• Vilka kunskaper och kompetenser ser ni behövs hos nyexaminerade lärare? 

• Hur synkar det med de mål som presenterades här? 

• Finns det ett glapp mellan detta och kunskaperna hos nya lärare? 

• Vilka vägar ser ni är nödvändiga och rimliga för att minska glappet?  

 

Funderingar som lyftes:  

• Begreppet ”skolans digitalisering” växer för varje dag som går, kan svara svårt att möta 
behoven. Vad behövs nu och vad behövs om ett år?  

• Glappet kan handla om GDPR-frågor. 

• Glappet inom VFU och praktik, hur följer ni upp de behov vi ser?   

Annika svarar: Kanalen in till alla program är programråd och där sitter det 
representanter från VFU och andra samverkansparter. Här berörs inte bara 
digitaliseringsfrågor. Annika tycker det här skulle kanske vara ett intressant 
samverkansområde för nätverket och VFU-samordnare. 

• Viktigt att VFU-studenterna får tillgång till skolan digitala lärresurser när de är ute på 
praktik. En administrativ fråga för kommunerna att titta vidare på.  

• Viktigt att fånga upp glappen och ge rätt förutsättningar. I förskolan har man sett att det 
finns ett visst glapp när det gäller MIK. Kunskaperna finns hos pedagogerna med de 
använder den inte, saknas kanske material och förebilder. 

https://www.gu.se/forskning/goteborgsgruppen
https://grkom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/malin_johansson_goteborgsregionen_se/EToZy-nZ5MRPtWavdn0nu5cBqmOzO6B_hm5vd369Dg9gIg?e=OhDbT0
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• Vikten av att börja med syftet för användandet av digitala verktyg.  

 

Tips på utbildningar 

Introduktion till digitalisering för lärare, https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/introduktion-till-

digitalisering-for-larare-tig33  

Lärares digitala världar, https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/larares-digitala-varldar-pda666  

Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram, 
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/larande-kommunikation-och-informationsteknologi-magisterprogram-

n2lki  

 

Tips på pågående forskningsprojekt 

Lärares professionella digitala kompetens, https://www.gu.se/forskning/larares-professionella-digitala-

kompetens  

Lärares digitala arbete - balans mellan krav och stöd? https://www.gu.se/forskning/larares-digitala-

arbete-balans-mellan-krav-och-stod 

 

Missa heller inte PopUpDig, https://www.gu.se/pedagogik-kommunikation-larande/popupdig. Tidigare 
var detta en årlig konferens men under pandemin har den omformats till kortare format 
utspritt över året. Eventuellt kommer vi fortsätta på det sättet. Håll utkik i Facebook-gruppen 
som länkas till via webbsidan för kontinuerlig information. 

 

GR-projekt 

Multiplier Even/spridning – EduRegio 
(Henrik Krantz, GR) 

Henrik har tidigare besökt nätverket och berättat om ett Erasmus + projekt som 
Göteborgsregionen driver tillsammans med Spanien, Italien och Bryssel. Projektet går nu in i 
slutfasen så Henrik ger oss en sammanfattning av projektet. Se presentationen här 

Vi på Göteborgsregionen samt projektpartners i Europa önskar gärna input på hur vi kan 
stärka det europeiska samarbetet, deltagande i projekt samt möjligheter till utbyte. Vi tar 
tacksamt emot er hjälp genom att ni besvarar på följande enkät: 
https://forms.gle/7gjaR4sRmeb6JiVDA 

GR:s resursportal 
(Felix Gyllenstig Serrao & Johan Borvén, GR) 

Felix och Johan gav oss en uppdatering kring arbetet med GR:s Resursportal.  

Tanken med en resursportal är att bredda synen på media och resurser för lärande 

genom en resursportal med fria tillgängliga resurser. 

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/introduktion-till-digitalisering-for-larare-tig33
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/introduktion-till-digitalisering-for-larare-tig33
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/larares-digitala-varldar-pda666
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/larande-kommunikation-och-informationsteknologi-magisterprogram-n2lki
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/larande-kommunikation-och-informationsteknologi-magisterprogram-n2lki
https://www.gu.se/forskning/larares-professionella-digitala-kompetens
https://www.gu.se/forskning/larares-professionella-digitala-kompetens
https://www.gu.se/forskning/larares-digitala-arbete-balans-mellan-krav-och-stod
https://www.gu.se/forskning/larares-digitala-arbete-balans-mellan-krav-och-stod
https://www.gu.se/pedagogik-kommunikation-larande/popupdig
https://grkom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/malin_johansson_goteborgsregionen_se/Eff3kV9e4idJrr7NwsCqIwQBChSav5smW1z7X6Ad2wiYCw?e=NfPZhN
https://forms.gle/7gjaR4sRmeb6JiVDA
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En förstudie har påbörjats, men pga. pandemin kommer förstudiearbetet behöva 

förlängas. Felix och Johan önskar nu som nästa steg i förstudiearbetet att få träffa 

varje kommun var för sig, för att fånga upp kommunens behov och tankar kring 

en portal. 

 

• Hur skulle ni vilja tillgängliggöra resurser för pedagoger i er kommun? Nuläge 

och önskeläge? 

 

Felix och Johan kontaktar er och bokar ett möte. Till dess, fundera på vilka 

personer ni ser har behov av att vara med vid detta möte för att synliggöra era 

behov och diskutera tankar kring en resursportal. 

Att leda i en digitaliserad värld 
(Malin Viberg, GR) 

Projektledaren Malin Viberg gav oss en tillbakablick i arbetet. Sedan det senaste 

nätverks har vi haft olika referensgruppsmöten, för att fånga in feedback kring det 

tänka innehållet och upplägget, allt för att säkerställa att vi är på rätt väg. Under 

arbetets gång har vi mer och mer frångått att kalla det en utbildning, utan liknar 

det mer vid en utvecklingsresa för rektorer i att leda i en digitaliserad värld.  

Nästa steg är nu att fördjupa oss i mentorsuppdraget, vad behöver en mentor för 

stöttning i arbetet med att leda arbetsgrupper. Vi kommer också se på möjligheten 

att låta några piloter testa delar av det tänkta upplägget.  

 

Avslutande sammanfattning/diskussion/övriga frågor  
(Jens Holm, ordf.) 

 

Läromedelstjänsten 

Johan Borvén har fått en del frågor kring läromedelstjänsten. Hur hanterar vi t.ex. frågor där 

leverantörer önskar att kommunen köper läromedel direkt av dem i stället för att beställa 

genom läromedelstjänsten? Johan gav oss en uppdatering kring GR:s läromedelstjänst 

utveckling. 

• Arbete med digital licenshantering och Egil klienter löper på.   

• När vi gjorde en ny ramavtalsupphandling för ett år sedan, gick vi in i ett dynamiskt 

inköpssystem, vilket innebär att vi kan lägga till nya leverantörer allteftersom i vårt 

ramavtal. Avtalen sluts inte förens vi lägger beställningen. Detta kan vara viktigt att ha 

med sig i samtalen med leverantören om de t.ex. lyfter att de inte har något avtal med 

oss.  

• Vi har också byggt in en kampanjmotor i vårt läromedelssystem, vilket möjliggör att 

kampanjer som erbjuds av leverantörerna kan läggas in i systemet och på så vis komma 

fler kommuner till del.  

 



   

6 (6) 

Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg 

I Teams 2021-02-23 kl.9.00-12.00 

 

Har ni fler frågor och funderingar kring ramavtal m.m. kontakta Johan Borvén 

johan.borvén@goteborgsregionen.se  

 

 
Frågor för er att besvara 

Vi i arbetsutskottet arbetar för att tillsammans med er skapa ett så relevant och bra innehåll 
som möjligt till våra nätverksträffar. Hjälpa oss att fånga upp era behov, genom att gå in på 
www.menti.com: KOD: 6833 9255 och besvara nedan frågeställningar: 

 

• Vad tar du med dig till era diskussioner på hemmaplan utifrån dagens möte? 

• Förlag på intressant uppföljning på kommande nätverksträffar utifrån dagens berörda 
ämnen? 

• Har din kommun något pågående arbete/forskningsprojekt som skulle vara intressant för 
nätverket att ta del av? 

 

 
Datum för nästa nätverksmöte:  

 16/11 kl.9-12 
 

 

Mötet avslutades kl.12.00 

 

Antecknat av: Malin Johansson (sekreterare) 

 

 

mailto:johan.borvén@goteborgsregionen.se

