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Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg 

I Teams 2021-05-04 kl.9.00-12.00 

Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Jens Holm (Mölndal) 
Jerker 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 (Lerum) 
Tobias Ågren (Lilla Edet) – deltog i början av mötet 
Anders Karlsson (Mölndal)  
Rickard Hagerberg (Mölndal) 
Frida Lindén (Partille)  
Axel Karlsson (Stenungsund) 
Monica Hakefjord (Tjörn) 
Johan Borvén (Göteborgsregionen) – deltog på slutet av mötet 

EJ NÄRVARANDE 

Lena Hast Gustafsson (Öckerö) 

1. Mötet öppnas kl. 9.00 – 9.10
(Jens Holm, ordförande)

Mötet startade med att ordförande Jens Holm hälsade alla välkomna.

Vidare lyftes nätverkets syfte och uppdrag som kopplades till dagens innehåll,

då dagens agenda presenterades

Nätverkets syfte och uppdrag:

Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg utgörs av medlemmar som i

var kommun har uppdrag och ansvar att utveckla samtliga skolformers

användning av digitala lärverktyg och redskap i regionen.

Nätverket arbetar med alla former av frågeställningar inom området med

målsättning och syfte:

• Att verka för erfarenhetsutbyte, kunskaps- och kompetensbyggande kring

digitalt lärande,

• Att medverka i det strategiska arbetet kring IKT och lärande genom att bevaka

utvecklingen inom området.
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Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg står till 

Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom 

utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter. 

Datum för kommande nätverksmöten presenterades: 

7/9 - 2021 kl.9.00 - 12.00 

16/11 - 2021 kl.9.00 - 12.00 

2. Dagens samarbetsyta
(Henrik Krantz, GR)

Henrik inleder med att presentera det digitala verktyget vi som vi utöver Teams

kommer arbeta i under delar av dagens nätverksmöte. Henrik ger exempel på

hur verktyget kan användas som ett digitalt mötesverktyg. Till dagens möte har

Henrik skapat tre olika digitala mötesrum i verktyget. Ett projektrum, där vi

håller några presentationen, ett arbetsrum där vi har dagens workshop med

”open space” karaktär, samt ett fikarum där vi kan mingla runt och samtala

med de som är i rummet. Det som är speciellt med verktyget är att du själv inne

i verktyget kan styra över din egen medverkandebild och förflytta dig ditt du

vill, kanske till ett specifikt rum eller till en eller flera deltagare som du önskar

prata med.

Har ni tips på intressanta digitala verktyg t.ex. mötesverktyg som vi kan testa

tillsammans i nätverket framöver, dela gärna dessa tips med oss i

arbetsutskottet.

3. Digital licenshantering
(Henrik Krantz, GR)

Vi är nu inne implementeringsfasen och vi har nu lokala projektledare i alla

kommuner. Digital licenshantering är inne på sitt sista projektår, till årsskiftet

övergår det till ett mer förvaltande uppdrag för GR.

Projektgruppen arbetar nu med är 3 arbetspaket:

• EGIL - användardata

• PuB – hur ser process och nuläge ut? Hur kan det se ut framåt?

• Åtkomst – vad händer då man köpt en licens? Var ska den landa? Vem ska

ha åtkoms till den osv. Vilka behov har kommunerna?

Pilotkommunerna Kungsbacka och Mölndal diskuterar i dagsläget exempelvis: 

• Vem har rätt att beställa licenser?

• Hur ser kommunernas avtal ut idag; - Skiljer det sig mellan leverantörer?

• Om PuB-avtal saknas, hur automatiserar vi förfrågan?
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• Ej tilldelade licenser? Hur tänker vi kring dem på skol – och kommunnivå

Vidare gavs möjlighet att ställa frågor. En funderings om lyftes från Alingsås 

till de övriga kommunerna var: Hur hanterar vi pågående läromedelslicenser 

när plattformen är i gång? Vill vi flytta över dem till den nya portalen? Vi 

behöver då lägga en sådan ny beställning till GR. 

 Det beslutades att alla tar hem frågan till sin kommun, inventera behovet och 

återkommer med sina tankar till de lokala projektledarna som sedan tar 

diskussionen vidare i projektgruppen. 

4. Att leda i en digitaliserad värld - skapa en referensgrupp
(Henrik Krantz, GR)

Det som hänt sedan ni senast fick en uppdatering kring utbildningen ”Att leda i

en digitaliserad värld” är att GR har upphandlat ett LMS (Learning

Management System) vilket möjliggör för oss att skapa, distribuera och

administrera digitala och hybrida kurser/utbildningar.

 Henrik repeterade det tänkta grundupplägget för utbildningen, se här 

Nästa steg i arbetet är nu att vi behöver sätta ihop en referensgrupp för att 

skapa modulernas teman, samt innehåll. Kan du tänka dig att delta i denna 

referensgrupp kontaktar ni henrik.krants@goteborgsregionen.se eller 

malin.johansson@gotenorgsregionen.se 

5. Distanspedagogik.se
(Henrik Krantz, GR)

Henrik inledde med att ge oss en bakgrundsbild till arbetet med 

distanspedagogik.se, och arbetet framåt.  

Mars 2020 - Gymnasieskolor stänger 

Kommunerna i Västra Götaland hade olika förutsättningar att ta sig an denna 

nya situation. För en del kommuner fanns det redan stödfunktioner som kunde 

bistå verksamheten, medan andra kommuner mer eller mindre saknade den 

möjligheten. Därutöver behövde lärare stöd i omställningsarbetet till 

distansundervisning. Behoven bland lärarna såg olika ut, där en del redan hade 

upparbetade strategier för att bedriva undervisning online, medan andra 

saknade det.  

Genom projektstöd från VGR initierade GR direkt ett projekt för att stödja 

Västra Götalands skolor gällande distansundervisning. På mycket kort tid fick 

GR ställa om organisationen och allokera resurser för att kunna bistå skolornas 

https://grkom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/malin_johansson_goteborgsregionen_se/EarzhYPmLmxDvfD_S82pZXUBTS8SJlDANpERaWcAW4pS3g?e=Qm3AEH
mailto:henrik.krants@goteborgsregionen.se
mailto:malin.johansson@gotenorgsregionen.se
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omställningsarbete till distansundervisning. Projektet byggde på en nära och 

god dialog med VGR, där vägarna till beslut var korta och snabba. 

Sammanfattningsvis lyckades projektet på några få månader med följande:  

A. På mindre än tre veckor sattes en digital resurssida upp med syftet att knyta

ihop digitala lärresurser med didaktiska och metodiska frågeställningar, så att

lärarna fick ett stöd i direkt anslutning till att eleverna undervisades på distans.

På ww.distanspedagogik.se finns idag fler än 60 unika resurser i form av digitala

lärresurser och artiklar som har publicerats helt utefter lärarnas önskemål och

behov.

B. För att kunna få fatt på hur skolorna i Västra Götaland upplevde

omställningen samt skapa ett lärande kring denna unika situation, genomfördes

parallellt med att utveckla den digitala resurssidan en omfattande kartläggning

med syfte att synliggöra uppkomna behov och vilka områden som fortsatt

behöver adresseras. Totalt medverkade 20 kommuner i Västra Götaland i detta

arbete. I detta arbete skedde insamling av data vid tre tillfällen gällande grund- 

och gymnasieskolan från samtliga deltagande kommuner, samt via grupp- och

enskilda intervjuer inom samma skolformer.

Slutsatser från kartläggningen och vårt arbete 

med metodutveckling, visar att det är med 

ödmjuk beundran vi ser hur 

omställningsarbetet i kommunerna har 

hanterats. Digitaliseringen, som har pågått i 

över tio år, har lagt en stabil grund för att 

skolorna överhuvudtaget har kunnat ställa om 

så snabbt. Det har skett ett omfattande lärande 

och många praktiska erfarenheter har 

genererats gällande distansundervisning. 

Något som kommer vara till stor gagn för 

skolan framåt, oavsett det extra ordinära läget 

som har rått, eller kring skolans generiska 

utveckling inom ökad digitalisering.  

I kölvattnet av covid-19-pandemin har dock en del utmaningar i regionen 

utkristalliserat sig. Inte minst när det kommer till likvärdighetsfrågan, där 

skolorna har haft utmaningar med att kunna möta alla elever på distans. 

Särskilda elevgrupper som lyfts är elever med annat modersmål än svenska, där 

språkförbistringarna har gjort övergången svårare. Därutöver har utmaningar 

inom områdena: examinationer, rättssäkerhet, elevers långsiktiga kunskaper 

samt digitala ekosystem framträtt.  
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2021 

Med utgångspunkt i detta ser GR ett stort behov av att tillsammans med VGR 

fortsätta arbetet med att stödja Västra Götalands kommuner i deras arbete med 

digitalisering och distansundervisning. Inte minst för att verka för en ökad 

likvärdighet mellan regionens skolor, men även att utveckla samarbetet och 

erfarenhetsutbytet utifrån ett regionalt perspektiv.  

Utgångspunkten är att  

a, fortsätta stödja kommunernas skolor genom att driva, utveckla och sprida 

distanspedagogik.se, samt   

b, att tillgängliggöra resultaten från kartläggningen till samtliga kommuner 

inom Västra Götaland.  

Detta innebär att vi kommer: 

• Tillgängliggöra och sprida rapport/kartläggning inom hela VGR

• Utifrån innehåll på bland annat distanspedagogik.se. – skapa ett kortfattat

stödmaterial

• Omvärldsbevakning via www.distanspedagogik.se och producera nya

artiklar

6. Sen eftermiddag med GR - En skola på distans (19maj)
(Henrik Krantz, GR)

Som en omvärldsbevakning och spridning kopplad till ovan är att vi kommer att

köra en live-stream event ”Sen eftermiddag med GR” – med fokus på en skola

på distans den 19 maj. Vår tanke är att skapa en talkshow-känsla där Henrik

prata med inbjudna gäster om vad som hänt under året kopplat till

distanspedagogik: hur bygger vi goda relationer på distans, praktik och prao,

GR-initiativ, men också nationella initiativ med gäster kopplat till skola hemma

m.m. Varmt välkomna att delta och ni får gärna hjälpa oss att sprida detta

event. https://distanspedagogik.se/utforska/sen-eftermiddag-med-gr

Det finns också en nystartad distanspedagogik-podd där vi kommer att möta 

gäster och prata med dem kring deras erfarenheter från året och vad vi kan ta 

med oss framåt. Har ni tips på bra gäster till podden eller till artiklar på 

distanspedagogik.se, kontakta Henrik.krantz@goteborgsregionen.se 

Här hittar ni alla avsnitt: https://distanspedagogikpodden.podbean.com/

Projekt PS 
(Felix Gyllenstig Serrao, GR) 

Felix visar på ett verktyg för resurser för lärande, vid namn PS. Verktyget 

Projekt PS bygger på en utveckling av textäventyr.se som tidigare presenterats 

för nätverket 

http://www.distanspedagogik.se/
https://distanspedagogik.se/utforska/sen-eftermiddag-med-gr
mailto:Henrik.krantz@goteborgsregionen.se
https://distanspedagogikpodden.podbean.com/
https://distanspedagogikpodden.podbean.com/
https://distanspedagogikpodden.podbean.com/
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 Vad är Projekt PS för verktyg? 

• Projekt PS är Göteborgsregionens nya presentationsverktyg.

• I PS kan vi förmedla interaktiv information, interaktiva intervjuer och

case. Allt i ett snyggt och stilrent paket.

• Det är byggt på en grund där agens och narrativ är i fokus. Det betyder

att användarna själva väljer vägar och val i verktyget.

• PS ska vara intuitivt och enkelt att förstå.

• Kan innehålla film, musik, ljudeffekter och bilder.

• Verktyget är gjort för att fungera på alla digitala plattformar, sociala

medier och webbläsare genom att det är webbaserat.

• Det enda som behövs är en länk.

Önskar du veta mer, kontakta Felix.Serrao@goteborgsregionen.se 

7. Presentation avhandling: Aktuell forskning om hur digital teknik

kan skapa bättre förutsättningar för lärande
(Jens Holm, ordf.)

Jens presenterade en sammanfattning av Annika Agélii Genlott avhandling

Designing for Transformational Change in School, Örebro Universitet 11/2020

Se sammanfattningen här

8. Erfarenhetsutbyte kring nuläge och valbara diskussionsteman

utifrån tidigare arbete med ” möjligheter och utmaningar med

digitala verktyg i pandemitider”

Förmiddagen avslutades med ett erfarenhetsutbyte utifrån fyra valbara 

diskussionsområden Hållbar distansundervisning, forum för interaktion, 

Bedömning/dokumentation samt GDPR. 

De områden som var mest intressanta att diskutera var GDPR samt Hållbar 

distansundervisning.  

I samtalen kring hållbar distansundervisning lyftes t.ex. vikten av att fortsätta 

arbeta med tydliga strukturer, design och det sociala perspektivet. Intresset av 

att i nätverket fortsätta samtalen kring lösningar kring en blandning av fysiska 

och digitala lärmiljöer. Vilka möjligheter och lösningar kan vi ta med oss vidare 

utifrån de lärdomar vi har gjort?  

Har ni i nätverket förslag på intressanta studiebesök eller personer som har 

intressanta exempel som vi kan presentera i nätverket, får ni gärna tipsa oss i 

arbetsutskottet.  

mailto:Felix.Serrao@goteborgsregionen.se
https://grkom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/malin_johansson_goteborgsregionen_se/ESuIPrNTPxxDvloW-N3Kb5oB_mMS-fIgiCnYOHrL2koI0g?e=nmAIX6
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I gruppen som diskuterade GDPR diskuterades frågor så som, Schrems II, 

rutiner kring PUB, inventering av tjänster och appar utifrån PUB, hjälp med 

standardavtal inom PUB i digital licenshantering och pedagogiska utmaningar 

med GDPR. 

När hela gruppen samlades för en gemensam reflektionsstund belyste 

nätverket behovet av ett GDPR-nätverk på GR. Malin tar med sig frågan vidare 

inom GR.  

9. Övriga frågor
(Jens Holm, ordf.)

Cecilia Manfredsson önskar att dela med sig av det arbetet de gör på
Förskoleförvaltningen med appar för Förskoleförvaltningen i Göteborgs stad. Då vi denna
gång hade ont om tid, lyfts denna punkt vidare på kommande nätverksmöte.

10. Mötet avslutas kl.12.00

Vi ses nästa gång den 7/9–2021 kl.9.00-12.00 på GR eller i Teams. Varmt välkomna!

Antecknat av: Malin Johansson (sekreterare) 


