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Anmälan av handlingsplan för digitalisering inom
vuxenutbildningens egen regi
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan av
handlingsplan för digitalisering av vuxenutbildningen i egen
regi.
Sammanfattning
Digitaliseringen av vuxenutbildningen i egenregi har pågått under
flera år och en stor del av arbetet har bedrivits inom ramen för ESFprojektet Vux 2.0. Lärare och skolledare har fått
kompetensutveckling och skolorna har tagit ett stort steg fram i
arbetet med digitaliseringen. För att ta nästa steg behövs en
gemensam målbild och en beskrivning av hur arbetet kan fortsätta
att utvecklas. I handlingsplanen för digitalisering av egen regi
beskrivs detta i fyra delar:
 Vision och mål som beskriver en gemensam bild av
framtiden.
 Digital kompetens, som beskriver vilken kompetens som
lärare, skolledare och personal behöver för att nå målen.
 Organisation och ansvar, som beskriver hur arbetet med
digitaliseringen behöver organiseras för att uppnå målen.
 Infrastruktur och digitala verktyg, som beskriver vilken
utrustning som behövs och vilket stöd som behövs för att
utrustningen ska fungera optimalt.
Handlingsplanen har beslutats av avdelningschef för
Vuxenutbildning Stockholm och anmäls i detta ärende till
arbetsmarknadsnämnden.
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Bakgrund
Skolverket har tagit fram en nationell IT-strategi för gymnasieskola
och vuxenutbildning: Redovisning av uppdraget om att föreslå
nationella IT-strategier för skolväsendet, Dnr U2015/04666/S.
Där konstateras att digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna
förbättras och effektiviseras. Alla elever ska få en mer likvärdig
möjlighet att utveckla en digital kompetens. Strategin anger de
förutsättningar och insatser som krävs för detta.
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Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan 2018 bedrivit ESFprojektet Vux 2.0 för att digitalisera undervisningen inom egen regi
genom att kompetensutveckla lärare. Projektet upphör 2022.
Ärendet
Erfarenheterna från projektet Vux 2.0 och målsättningarna i den
nationella IT-strategin har lett fram till att en handlingsplan har
tagits fram och bearbetats av skolledare inom vuxenutbildningen i
egen regi. Handlingsplanen pekar ut en riktning för att
verksamheterna ska kunna ta nästa steg i arbetet med digitalisering
för att kunna nå den vision som anges i den nationella IT-strategin.
Handlingsplanen har beslutats av avdelningschef för
Vuxenutbildning Stockholm och anmäls i detta ärende till
arbetsmarknadsnämnden.
Handlingsplanens syfte är att utveckla och vägleda det pedagogiska
arbetet med stöd av IT (Informationsteknologi) i vuxenutbildning i
egen regi och den ska vara ett stöd för skolledare och pedagoger.
Handlingsplanen anger de förutsättningar och insatser som krävs för
att personal, elever och studerande ska utveckla en digital
kompetens. I den fortsatta texten kommer elever att användas som
ett samlingsbegrepp för elever och studerande. IT-användningen i
skolorna ska stimulera elever och underlätta lärandet.
Vuxenutbildningen i egen regi ska ha förutsättningar att kunna ge
alla en möjlighet att utveckla den digitala kompetensen. Den
digitala kompetensen är nödvändig för det framtida lärandet.
Digitala aktiviteter är svåra att genomföra i praktiken, då alla elever
inte har tillgång till adekvata digitala verktyg och resurser. Det är en
utmaning då vuxna elever är en heterogen grupp med olika
skolbakgrund och arbetslivserfarenheter, där den digitala
kompetensen varierar stort och gör det extra viktigt att kunna
erbjuda en utbildning som är flexibel och individanpassad. Lärare
behöver kunskap för att möta detta med stöd av digitala verktyg.
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Handlingsplanen är indelad i fyra delar:
• Vision och mål
• Digital kompetens
• Organisation och ansvar
• Infrastruktur och digitala verktyg
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Vision
Personal inom vuxenutbildningen i egen regi inom Stockholms stad
ska befinna sig i framkant i att hantera digitala verktyg inom det
pedagogiska och administrativa området, i syfte att nå en högre
måluppfyllelse. Visionen har sin utgångspunkt i TPACK-modellen,
som beskriver hur kompetenser inom pedagogik, innehåll och
teknik kan samverka för att skapa mervärde för undervisningen.
Målsättningar
• Digitala verktyg används av alla inom vuxenutbildningen i
egen regi
• Rektorer har förmåga att strategiskt leda digitalt
utvecklingsarbete
• Lärare och pedagoger har kompetens att välja och använda
ändamålsenliga digitala verktyg i sitt arbete
• Digitaliseringen finns genomgående i alla processer som
berör vuxenutbildningens arbete
• Det finns en kultur där man lyfter och delar varandras
arbeten i större utsträckning
• Vuxenutbildningen i Egen regi har ett effektivt IT-stöd
genom samordning av rutiner och därigenom effektivare
administration
För att uppnå detta behöver vuxenutbildningen i egen regi:
• Tillgång till digitala enheter och en infrastruktur, som ökar
möjligheterna att använda digitala verktyg i det dagliga
arbetet. (infrastruktur innefattar även system som konton,
Skolplattformen och BER)
• Kontinuerlig kompetensutveckling inom digitaliseringen
som når alla lärare, pedagoger och skolledare
• Utvecklingsarbetet sker med utgångspunkter i hur digitala
verktyg kan användas och utveckla pedagogiken
• Tillgång till digitalt innehåll och verktyg för att skapa
innehåll för att underlätta lärandet
• Samarbeta och kommunicera med digitala verktyg i det
dagliga arbetet
• Omvärldsbevakning inom digitaliseringsområdet
• Skapa en tydlig organisation som gör att alla kan få stöd och
hjälp med digitaliseringsfrågor
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för vuxenutbildningen vid
arbetsmarknadsförvaltningen.
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Arbetsmarknadsförvaltningens förslag
Arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna förvaltningens anmälan
av handlingsplan för digitalisering av vuxenutbildningen i egenregi.

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektör

Anna Saldeen Jonsson
avdelningschef
Vuxenutbildning Stockholm

______________________________
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