Avdelningen för digitalisering
2018-08-24

LIKA, it-tempen för skola och förskola
version 4.0
I augusti 2018 (den 27/8) lanseras version 4.0 av LIKA, it-tempen för skola och förskola. Vad
nya versionen innebär finns förklarat i det här dokumentet. Läs även under Använd LIKA i
verktyget, där finns stöd och svar på vanliga frågor.

1. Vilka skillnader är det mellan version 3.0 och 4.0?
Funktionalitet
Verktyget fungerar som tidigare, med värdering – analys – handlingsplan samt möjligheten
för kommunövergripande sammanställningar (förutsätter att det finns en kommunansvarig
samt att förskolechef/rektor har sparat och delat sin värdering).


Förändring under Analys/handlingsplan.

Handlingsplanen är tom från början och det är först när du börjar filtrera på område, steg,
svarsalternativ etc. som handlingsplanen med aktivitetsförslag dyker upp. Du kan, precis
somt tidigare, exportera din handlingsplan till Excel för vidare bearbetning.


Publicera heter nu Dela

Det som tidigare kallades att publicera sin värdering, heter nu Dela. När du väljer att dela din
värdering, vilket du gör precis som tidigare under spara-funktionen, delar du den dels med
din kommun (inte anonymt) och dels nationellt (aggregerat och anonymt).
Rubriker, indikatorer och aktivitetsförslag
Flera av indikatorerna och aktivitetsförslagen har blivit uppdaterade och omformulerade,
men har samma andemening. Vi har också lagt till och ändrat flera rubriker och strukturerat
om indikatorerna för att det ska bli lite tydligare, dels kopplat till den nationella strategin för
skolväsendets digitalisering, förändringar i styrdokument och dels kopplat till
syskonverktyget LiKA, it-tempen för lärare1.
En del nya indikatorer har tillkommit, några har tagits bort helt och några har bytt område.
Varje indikator har ett ID för att det ska gå att följa förändringar över tid, men det innebär
att indikatorerna inte kommer i nummerordning när du gör själva värderingen.
På nästa sida en sammanställning av de större förändringarna av indikatorer.

1

http://likalarare.skl.se/
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Rosa = ny. Röd = borttagen helt. Orange = bytt område
LEDNING
Nr
L28
L29

L16

L17

L27

L11

L12

Förändring
Ny!

Indikator/aktivitetsförslag + ev. kommentar kursiverad
Skolan/förskolan har tillgång till personer med utpekat ansvar att stötta
pedagogerna när det gäller hårdvara/teknik (it-teknisk support).
Ny!
Skolans/förskolans ledning möjliggör och uppmuntrar pedagogers samarbete
med forskningsinstitut kring digitaliseringens påverkan på undervisning och
lärande.
Flyttad till
Riktlinjer kring användningen av olika digitala verktyg och medier är
infrastruktur tydliggjorda för personal, elever och vårdnadshavare.
Finns under infrastruktur i I10, I17-I21
Flyttad till
Rutiner kring arbetsrelaterad hantering av olika digitala medier
infrastruktur (informations- och personuppgiftshantering, ansvar, gallring av ev. konton
etc.) är etablerade på skolan.
Finns under infrastruktur i I10, I17-I21
Flyttad till
Skolan har etablerade rutiner för arbetet vid incidenter då digitala tjänster är
infrastruktur otillgängliga under såväl kort (dag) som lång (vecka) sikt
Finns under infrastruktur i I10, I17-I21
Borttagen!
Skolan är med och arrangerar forum för erfarenhetsutbyte kring
digitaliseringen som redskap för skolutveckling minst en gång per läsår (t.ex.
kommunövergripande nätverk med andra skolor) och bjuder vid
återkommande tillfällen in externa föreläsare. (fångas i andra indikatorer,
t.ex. L4)
Borttagen!
Skolan deltar i digitaliseringsprojekt med part utanför skolan - regionalt,
nationellt, internationellt (t.ex. med annan skola). . (fångas i andra
indikatorer, t.ex. L4)

INFRASTRUKTUR
Nr
I17

I18

I19

Förändring
Ny!
Tidigare
L16, L17
Ny!

I20

Ny!
Tidigare
L27
Ny!

I21

Ny!

Indikator + ev. kommentar kursiverad
Rutiner för informations- och personuppgiftshantering i våra olika digitala
tjänster är etablerade på skolan (dela och överföra, spara och arkivera, gallra
etc.).
Rutiner för hur vi ska agera när incidenter sker i skolans olika digitala tjänster
(felaktig eller känslig information sprids, har lagrats fel, kränkande behandling
osv) är etablerade på skolan.
Rutiner för hur vi ska agera när skolans digitala tjänster är otillgängliga under
såväl kort (dag) som lång (vecka) sikt är etablerade på skolan.
Rutiner för hur vi ska göra när vi hittar en ny digital tjänst vi vill använda, fria
lärresurser, appar osv (kontoskapande, registrering av personuppgifter,
lagring av information etc.) är etablerade på skolan.
Rutiner för hur vi ska hantera de digitala enheterna vid ex utdelning, förlust,
skador och stöld är etablerade på skolan.
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I11

I13

I14

Flyttad till
Ledning

Pedagoger och elever vet vart de ska vända sig och får bra stöd när de
behöver hjälp med tekniken.
Omformulerad till nya L28
Flyttad till
Skolan har god beställarkompetens och ett bra samarbete med såväl interna
Kompetens som externa leverantörer kring vad skolan behöver.
Omformulerad till nya K19 och K20
Flyttad till
Elevhälsoteamet har tillgång till en digital tjänst för kommunikation och
Användning dokumentation kring elever.
Se A37 (ej Vux)

KOMPETENS
Nr
K17
K18

K19
K20

K21
K22
K23

Förändring Indikator + ev. kommentar kursiverad
Ny!
Pedagogerna har ändamålsenliga kunskaper om det digitala samhället och
digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen
Ny!
Skolledningen har ändamålsenliga kunskaper inom säker användning av nätet,
hantering av digital information och digitala enheter (informations- och
personuppgiftshantering, behörighetsstyrning, när, hur och med vem
information delas osv.)
Tidigare
Skolledningen har ändamålsenlig beställarkompetens och ett bra samarbete
I13
med såväl interna som externa leverantörer kring vad skolan behöver.
Tidigare
Personer med utpekat ansvar (it-pedagoger, it-tekniker m.fl.) har
I13
ändamålsenlig beställarkompetens och ett bra samarbete med skolledning och
ansvariga beställare kring vad verksamheten behöver.
Ny!
Pedagogerna håller sig uppdaterade gällande aktuell forskning kopplad till
skolans digitalisering
Ny!
Skolledarna håller sig uppdaterade gällande aktuell forskning kopplad till
skolans digitalisering
Ny!
Skolledarna är insatta i vilka digitala verktyg och resurser som efterfrågas av
pedagogerna

ANVÄNDNING
Nr
Förändring Indikator + ev. kommentar kursiverad
A34 Ny!
Skolledningen delger information via digital tjänst, t.ex. lärplattform, intranät
(skola)
etc.
A35 Ny!
Barnen arbetar med gruppreflektioner, dokumentationer i
(förskola)
presentationsprogram, e-böcker. (ej gr/gy/vux).
A36 Ny!
Skolan genomför prov digitalt via gemensam (kommunens) digital provtjänst.
(skola)
A37 Ny!
Elevhälsoteamet hanterar kommunikation och dokumentation kring elever via
Tidigare
gemensam (kommunens) digital tjänst. (ej Vux)
I14
A38 Ny!
Pedagoger och elever arbetar med det digitala samhället och digitaliseringens
betydelse för samhällsutvecklingen

Stöd och råd? Kika på Använd-sidorna och Hjälp (för kommunansvariga) i LIKA (lika.skl.se)
och i vår facebookgrupp LIKA, it-tempen för skola och förskola.

