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

 

Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Jens Holm (Mölndal) 
Jesper Rellmark (Ale)  
Eva Welander (Alingsås) 
Cecilia Manfredsson (Göteborg) 
Helen Henriksson (Göteborg) 
Peter Stöök (Göteborg (Göteborg) 
Malin Mogren (Göteborg) 
Viktor Möller (Härryda)  
Åsa Blide–Larsson (Kungsbacka) 
Lisbeth Sedén (Kungälv) 
Anneli Dale/ Cecilia Jägevall (Lerum) – Cecilia är med på punkten Digital licenshantering 
Tobias Ågren (Lilla Edet) 
Anders Karlsson (Mölndal)  
Rickard Hagerberg (Mölndal) 
Frida Lindén (Partille)  
Axel Karlsson (Stenungsund) 
Monica Hakefjord (Tjörn) 
Lena Hast Gustafsson (Öckerö)  
Johan Borvén (Göteborgsregionen)  
 

1. Mötet öppnas kl.9.00  
(Jens Holm, ordförande) 

Mötet startade med en presentationsrunda och vi välkomnade nätverkets nya 

representanter. Malin Moberg (Gbg) och Rickard Hagerberg (Mölndal)  

2. Digital licenshantering  
(Henrik Krantz, GR)  

Henrik Krantz berättar att han har tagit över efter Kristoffer Hedram i 

projektgruppen för projektet digitallicenshantering och han kommer ansvara 

för följande delar framåt:   

- Kommunikation och information till kommunerna 

- Skapa förutsättningar för den kommande implementation 

- Material/guider 

 

Samtidigt som det tekniska arbetet fortgår kommer de nu också börja samla in 

erfarenheter kring vad som kommer att krävas ute i kommunerna. Ex. Vilka 

resurser krävs för att komma i gång? Vem gör vad? Processer kring 

läromedelsbeställningar osv.  
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Utöver detta pågår nu signering för användning av klienten EGIL från Sambruk 

- kommunal verksamhetsutveckling. EGIL är en tjänst som enkelt och 

automatiserat skapar, underhåller och så småningom även raderar elevernas 

användarkonton i digitala läromedel.  

 

För de som redan är medlemmar i Sambruk behövs två avtal signeras: 

- Förvaltningsavtal EGIL 

- SGM5 – rätt att använda EGIL 

 

För de som inte är medlemmar i Sambruk är det tre avtal signeras: 

- Förvaltningsavtal EGIL 

- SGM5 – rätt att använda EGIL 

- Medlemsanmälan 

 

Inom dessa två varianter för användande av EGIL är det inga kostnader som 

tillkommer, de täcks av projektet. Det medlemskap som tecknas i detta projekt 

är ett specialmedlemskap och i det är det endast möjligt att bruka EGIL. 

 

Önskar man använda andra tjänster ifrån Sambruk krävs fullständigt 

medlemskap, vilket går utanför projektet Digital licenshantering.  

 

3. Erasmus+ projekt EduRegio – Digitala verktyg i skolan och 

undervisningen 
(Henrik Krantz, GR)  

Göteborgsregionen är med i ett Erasmus+ projekt. Där kommer vi genom The 

EDU Regio Digital Co-creation Lab i Bryssel erbjuda lärare runtom i Europa, en 

digital utbildning samt erfarenhetsutbyte under en fyradagarsutbildning 15/3, 

19/3, 22/3 och 24/3 mellan kl.15-17. Utbildningen startar inom kort och vi söker 

nu personer som tycker detta låter intressant och önskar delta, vet ni någon eller 

om ni själva vill delta kontakta Henrik Krantz för vidare information 

henrik.krantz@goteborgsregionen.se eller läs mer på http://fcl.eun.org/ 

4. Forskningsprojekt kring digitalisering 
(Gustaf Kastberg Weichselberger, professor, GU & Sanna Eklund, doktorand, GU) 

Gustaf Kastberg Weichselberger och Sanna Eklund från Förvaltningshögskolan 

besökte nätverket för att berätta om ett kommande forskningsprojekt kring 

digitaliseringen. De har tidigare studerat skolan en hel del, tillsammans har de 

t.ex. tidigare studerat reformen kring förstelärare. I denna studie knyter de ihop 

professionaliseringsprocessen inom lärarkåren med digitaliseringen.  

 

 

mailto:henrik.krantz@goteborgsregionen.se
http://fcl.eun.org/
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Syftet med projektet är att bidra med kunskaper om förutsättningar för en 

lyckad digitalisering av undervisningen i skolan. 

 

Deras arbetshypotes är att digitaliseringsambitionerna införs i en utmanande 

kontext som både skapar hinder och möjligheter för realiserande.  

 

- Kompetensfråga hos lärare och den lokala strategin 

- Men också: en fråga om vilka förutsättningar professionen skapar.  

 

Konkreta frågeställningar:  

- Vilka roller intar lärare och andra aktörsgrupper i digitalisering av 

skolan? 

- På vilket sätt förändrar digitaliseringen förutsättningarna för 

yrkesutövande och relationerna mellan lärare och andra aktörsgrupper? 

- Hur påverkas samspelet mellan profession och digitalisering möjligheten 

att realisera mål med digitalisering?  

 

Gustaf och Sanna arbetar med en större forskningsansökan, men har redan 

medel för mindre studie med start i höst. De söker nu kommuner som är 

intresserade av att ingå i en studie. 

Önskar ni delta eller få veta mer om projektet, kontaktar ni: 

Gustaf Kastberg - gustaf.kastberg@spa.gu.se 

Sanna Eklund - sanna.eklund@spa.gu.se 

 

5. Lärmiljöer och digitala lärresurser (material bifogas) 
(Jens Holm, ordf., Frida Lindén, Partille) 

Jens och Frida återkopplar och sammanfattade kort föregående mötes 

presentationer (se bifogad PPT sammanfattning) utifrån två teman, lärmiljö och 

värdera digitala lärresurser. 

 

Lärmiljö: 

- Kvibergskolans lärmiljö 

- Forskningsprojektet DigiFlex 

 

Värdera digitala lärresurser 

- Stenungsunds kommuns arbete med att värdera digitala lärresurser 

- Swedish Edtest  

 

Efter tillbakablicken delades gruppen upp i diskussionsgrupper där halva 

styrkan diskuterade temat lärmiljö och den andra halvan diskuterade 

temaområdet värdera digitala lärresurser, utifrån följande frågeställningar: 

 

- Tankar? Kanske något som var extra intressant för din kommun?  

mailto:gustaf.kastberg@spa.gu.se
mailto:sanna.eklund@spa.gu.se
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- Finns det något som skulle vara intressant för nätverket att arbeta 

vidare med /samverka kring?  

 

Se vad som lyftes i gruppdiskussionerna här 

   

6. Möjligheter och utmaningar med digitala verktyg i pandemitider 
(Jens Holm, ordf., Frida Lindén, Partille) 

Här delade gruppen upp sig i Förskola/f-6 och 7–9/gymnasiet och diskuterade 

möjligheter och utmaningar med digitala verktyg i pandemitider utifrån 

frågeställningarna: 

- Möjligheter och utmaningar med digitala verktyg i pandemitider?  

- Finns det något som skulle vara intressant för nätverket att arbeta 

vidare med /samverka kring? 

 

Se vad som lyftes i gruppdiskussionerna här 

7. I samverkan med EdTEch – Nytt masterprogram och kurser inom 

utbildningsteknologi 

(Peter Stöök Göteborgs stad, Italo Masiello Linnéuniversitet) 

Italio Masiello från Linnéuniversitetet presenterar ett nytt masterprogram som 

Linneuniversitetet tagit fram, där t.ex. Göteborg Stad, Utbildningsförvaltningen 

genom Peter Stöök har deltagit i en referensgrupp för att skapa ett innehåll till 

programmet. Tack vara referensgruppen har de kunnat skapa en 

masterutbildning som ligger mer i linje med de behov som finns ute i 

verksamheterna och kopplat utbildningsteknologi till regeringens nationella 

strategi för digitaliseringen av skolväsendet.  

 

Vad är utbildningsteknologi? Det är tvärvetenskapligt fält som handlar framför 

allt om pedagogik och teknik, men tillsammans med många andra ämnen så 

som t.ex etik, säkerhet, systemtänkande, datalogiskt tänkande. Se bild i bifogad 

presentation.  

 

Övergripande nyckelord för de kurser som har utvecklats och håller på att 

utvecklas är: 

- Digital transformation 

- Tjänstedesign 

- Implementering för utbildning och lärande 

- Systemtänkande 

- Beställarkompetens 

- Strategisk digital kompetens 

- Nära samarbetet med branschen 

https://padlet.com/malinjohansson/cthicidc410cr03i
https://padlet.com/malinjohansson/jlm2bnjdelt07t9m
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Programinnehållet har ett brett tvärvetenskapligt innehåll för en helt ny roll – 

EdTech strateg.  

Programmet ges online på halvfart och startar vartannat år. HT 21 startar 

utbildningen Digital kompetens, som innehåller kurserna: 

- Digital transformation i samhället, skola och undervisning 

- Datalogiskt tänkande för utbildning och lärande 

- Strategisk digital kompetens 

 

Det är ett masterprogram men det finns också möjlighet att ta vissa delar som 

fristående kurser 

 

Se bifogad presentation för mer information kring kursinnehåll m.m. 

 

Vid vidare frågor kontakta Italo Masiello. ITALO.MASIELLO@LNU.SE 

8. Att leda i en digitaliserad värld kl.11.35 - 11.50 
(Johan Borvén, GR)  

GR har fått i uppdrag av UC att ta fram en utbildning kring “Att leda i en digitaliserad 
värld” En arbetsgrupp på GR har utifrån de underlag som inkommit ifrån närverket tagit 
fram ett utbildningsförslag som Henrik Krantz (GR) tidigare presenterade för nätverket.  
 
Johan Borvén ger oss denna gång en påminnelse om hur utbildningsförslaget är tänkt. 
Förslaget bygger på ett mentorstänk där man tillsammans med stöd ifrån GR och en 
gruppmentor går igenom digitala arbetsmoduler. Utbildningsupplägget utgår från att man 
arbetar med ett eller flera konkreta och verkliga problem/case i sin verksamhet mellan 
modulträffarna. Efter avslutad utbildning kan deltagarna bli mentorer och leda/stötta 
arbetet för nya deltagare. Med detta cykliska tänk ser vi att lärandet växer.  

 

För att ta oss vidare i arbetet tar vi tacksamt emot er respons på upplägget, samt 

förslag på önskat innehåll i modulerna. Gå in på 

https://forms.gle/YweSLLuSrQ8LAAEC8 och besvara frågorna senast den 31 

mars. Tack på förhand! 

 

9. Övriga frågor kl.11.50 - 12.00  
(Jens Holm, ordf.) 

Jens tackar för dagens möte och påminner om att nätverket gärna får fortsätta 

fylla på omväldsbevakningsdokumentet, där vi samlar intressant 

omvärldsbevakning och tankar och idéer kring samverkansområden för 

nätverket framåt. 

https://padlet.com/malinjohansson/omvarldbevakning 

 

mailto:ITALO.MASIELLO@LNU.SE
https://forms.gle/YweSLLuSrQ8LAAEC8
https://padlet.com/malinjohansson/omvarldbevakning
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10. Mötet avslutas kl.12.00 

Vi ses nästa gång den 4/5–2021 kl.9.00-12.00 på GR eller i Teams. Varmt välkomna! 

Antecknat av: Malin Johansson (sekreterare) 


