Upptäck din skolas digitala potential

Bästa SELFIE skolkoordinator,
I det här dokumentet hittar du alla påståenden och frågor som för närvarande finns i SELFIE för varje utbildningsnivå (till exempel
grundskolan).
Vissa frågor är gemensamma för alla skolor och kan inte ändras (dessa är i de ljusblå rutorna). Andra är valfria (se ljusgröna rutor) så att du kan
välja att inkludera dem eller inte om de är relevanta för din skola. Du kan också lägga till upp till 10 anpassade frågor till din skola, om du
känner att något saknas.
Observera att grundskolenivåns lägre åldrar har färre och enklare frågor för eleverna. Några frågor för elever på gymnasieskolans
yrkesförberedande program har också en annan formulering som matchar deras sammanhang och kopplingar till arbete och industri.
Nästan alla SELFIE-frågor besvaras på en femgradig skala (inklusive eventuella frågor du skapar för din skola):
1. Instämmer inte alls – Jag/ vi/ gör inte så // Instämmer inte alls - min erfarenhet är att detta inte stämmer
alls
2. Instämmer inte
3. Instämmer i viss mån
4. Instämmer
5. Instämmer helt – Jag/vi/de gör detta mycket bra // Instämmer helt - min erfarenhet är att detta stämmer
väldigt väl
Alternativet Ej tillämpligt (N / A) är också tillgängligt.
När svarskalorna är annorlunda anges detta i en fotnot.
Du kan hitta mer information och vägledning på SELFIEs webbsida: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital
Se frågor för:
Grundskolans lägre åldrar
Grundskolans högre åldrar och gymnasieskolan
Gymnasieskolans yrkesförberedande program
Gymnasieskolans yrkesförberedande program, arbetsplatsförlagt lärande
SELFIE-teamet

Frågeformulär för grundskolans lägre åldrar

Område A: Ledarskap
Detta område handlar om betydelsen av ledarskap i samband med införande av digital teknik i skolan och effektiv användning av sådan teknik för skolans
kärnverksamhet: undervisning och lärande.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)

Frågekod1

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

A1

Digital strategi

På vår skola har vi en digitaliseringsstrategi

På vår skola har vi en digitaliseringsstrategi

A2

Strategiutveckling med
lärarna

Vi utvecklar digitaliseringstrategin för vår
skola tillsammans med lärarna

Vi utvecklar digitaliseringstrategin för vår
skola tillsammans med lärarna

A3

Nya undervisningssätt

Vi stöder lärarna i att prova nya
undervisningsformer med digital teknik

Våra skolledare stöder mig i att prova nya
undervisningsformer med digital teknik

A4 OP

Tid för att utforska
digital undervisning

A5 OP

Bestämmelser om
upphovsrätt och
licensiering

På vår skola har lärarna tid att undersöka hur
de kan förbättra sin undervisning med digital
teknik
På vår skola följer vi bestämmelserna om
upphovsrätt och licensiering när vi använder
digital teknik för undervisning och lärande

På vår skola har jag tid att undersöka hur jag
kan förbättra undervisningen med digital
teknik
På vår skola följer vi bestämmelserna om
upphovsrätt och licensiering när vi använder
digital teknik för undervisning och lärande

1

Denna kod används också i SELFIE-skolrapporten för att identifiera frågorna

ELEV

Område B: Samarbete och nätverkande
Det här området handlar om åtgärder som skolor skulle kunna vidta för att främja en kultur av samarbete och kommunikation, där man kan dela med sig
av erfarenheter och lära sig effektivt, både inom och utanför organisationens gränser.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)

Frågekod1

Frågerubrik

B1

Framstegsöversyn

B2

Diskussion om
teknikanvändningen

B3

B4 OP

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

På vår skola utvärderar vi våra framsteg vad
gäller undervisning och lärande med digital
teknik
På vår skola diskuterar vi för- och nackdelar
med undervisning och lärande med digital
teknik

På vår skola utvärderar vi våra framsteg vad
gäller undervisning och lärande med digital
teknik
På vår skola diskuterar vi för- och nackdelar
med undervisning och lärande med digital
teknik

På vår skola pratar vi med lärarna om för- och
nackdelar med att använda digitala verktyg
för lärande

Partnerskap

På vår skola använder vi digital teknik i våra
samarbeten med andra organisationer

På vår skola använder vi digital teknik i våra
samarbeten med andra organisationer

Synergieffekter vid
blandat lärande

Vår skola samarbetar med andra skolor
och/eller organisationer för att stödja
användningen av digital teknik.

Vår skola samarbetar med andra skolor
och/eller organisationer för att stödja
användningen av digital teknik.

Område C: Infrastruktur och utrustning
Det här området handlar om att ha en lämplig, tillförlitlig och säker infrastruktur (såsom utrustning, programvara, informationsresurser,
internetanslutning, tekniskt stöd och fysiskt utrymme). Detta kan möjliggöra och underlätta innovativ undervisning och innovativt lärande liksom
bedömningsmetoder.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

C1

Infrastruktur

På vår skola stöder den digitala infrastrukturen
undervisning och lärande med digital teknik

På vår skola stöder den digitala infrastrukturen
undervisning och lärande med digital teknik

C2

Digital utrustning för
undervisning

På vår skola finns digital utrustning att
använda för undervisning

På vår skola finns digital utrustning för mig att
använda i undervisningen

C3

Tillgång till internet

På vår skola finns tillgång till internet för
undervisning och lärande

På vår skola finns tillgång till internet för
undervisning och lärande

På vår skola har jag tillgång till internet för
lärande

C5

Tekniskt stöd

På vår skola finns tekniskt stöd att tillgå om
det uppstår problem med digital teknik

På vår skola finns tekniskt stöd att tillgå om
det uppstår problem med digital teknik

På vår skola finns tekniskt stöd att tillgå om jag
stöter på teknikproblem

C7

Dataskydd

På vår skola finns system för dataskydd

På vår skola finns system för dataskydd

C8

Digital utrustning för
lärande

På vår skola finns skolägd/av skolan förvaltad
digital utrustning som de studerande kan
använda när de behöver
I vår skola finns det bärbara enheter som ägs
och förvaltas av skolan, men som eleverna kan
ta med sig hem vid behov.
I vår skola har vi rutiner för att identifiera
utmaningar som uppstår i samband med
blandat lärande och som har att göra med
elevernas lärandebehov och socioekonomiska
bakgrund.
I vår skola har vi en plan för att hjälpa lärare
att ta itu med utmaningar som uppstår i
samband med blandat lärande och som har att
göra med elevernas lärandebehov och
socioekonomiska bakgrund.

På vår skola finns skolägd/av skolan förvaltad
digital utrustning som de studerande kan
använda när de behöver
I vår skola finns det bärbara enheter som ägs
och förvaltas av skolan, men som eleverna kan
ta med sig hem vid behov.
I vår skola har vi rutiner för att identifiera
utmaningar som uppstår i samband med
blandat lärande och som har att göra med
elevernas lärandebehov och socioekonomiska
bakgrund.
I vår skola har vi en plan för att hjälpa lärare
att ta itu med utmaningar som uppstår i
samband med blandat lärande och som har att
göra med elevernas lärandebehov och
socioekonomiska bakgrund.

C10 OP

C11 OP

C12 OP

Skolägda enheter för
elever
DEN DIGITALA
KLYFTAN: rutiner för
att identifiera
utmaningar
DEN DIGITALA
KLYFTAN: stöd för att
ta itu med utmaningar

ELEV

På vår skola finns datorer eller datorplattor
som jag kan använda
I vår skola finns det bärbara enheter som jag
kan ta med mig hem vid behov.

Område C: Infrastruktur och utrustning
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)

Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

C13 OP

Ta med sin egen
utrustning

På vår skola har de studerande med sig och
använder sin egen bärbara utrustning under
lektionerna

På vår skola har de studerande med sig och
använder sin egen bärbara utrustning under
lektionerna

C14 OP

Fysiska utrymmen

På vår skola stöder de fysiska utrymmena
undervisning och lärande med digital teknik

På vår skola stöder de fysiska utrymmena
undervisning och lärande med digital teknik

C15 OP

Tekniska hjälpmedel

På vår skola har studerande som behöver
särskilt stöd tillgång till tekniska hjälpmedel

På vår skola har studerande som behöver
särskilt stöd tillgång till tekniska hjälpmedel

C16 OP

Nätbaserade
bibliotek/arkiv

På vår skola finns nätbaserade bibliotek eller
arkiv med material för undervisning och
lärande

På vår skola finns nätbaserade bibliotek eller
arkiv med material för undervisning och
lärande

ELEV

Område D: Fortsatt yrkesmässig utveckling
Detta område tittar på huruvida skolan tillhandahåller och investerar i fortsatt yrkesmässig utveckling av sin personal på alla nivåer. Fortsatt yrkesmässig
utveckling kan stödja utformning och integrering av nya metoder för undervisning och lärande som använder digital teknik för att uppnå bättre
inlärningsresultat.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

D1

Behov av
kompetensutveckling

D2

Deltagande i
kompetensutveckling

D3

Erfarenhetsutbyte

SKOLLEDARE

LÄRARE

Vi pratar med våra lärare om deras behov av
kompetensutveckling för undervisning med
digital teknik
Våra lärare har möjlighet att delta i
kompetensutveckling för undervisning och
lärande med digital teknik
Vi stöder lärarna i att dela med sig av sina
erfarenheter om undervisning med digital
teknik inom den lokala skolsektorn.

Våra skolledare pratar med oss om våra behov
av fortsatt kompetensutveckling för
undervisning med digital teknik
Jag har möjlighet att delta i fortsatt
kompetensutveckling för undervisning och
lärande med digital teknik
Våra skolledare stöder oss i att vi delar med
oss av våra erfarenheter inom skolan om
undervisning med digital teknik

ELEV

Område D: Fortsatt yrkesmässig utveckling – Del 2
Svarsalternativ: Inte alls användbart; Inte användbart; Lite användbart; Användbart; Mycket användbart; Deltog inte
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

-

Nytta av fortsatt
yrkesmässig utveckling

Om du under det senaste året har deltagit i
någon av följande aktiviteter för fortsatt
yrkesmässig utveckling om pedagogisk
användning av digital teknik, ange hur
användbara de varit för dig

-

Kompetensutveckling
på plats

Kurser på plats, seminarier eller konferenser
utanför skolan

-

Kompetensutvecklinge
online

Onlinekurser, webbinarier eller
onlinekonferenser

-

Lärande genom
samarbete

Lärande från andra lärare på skolan genom
samarbete online eller offline

-

Lärande genom
yrkesmässiga nätverk

Lärande från andra lärare genom nätverk för
lärare eller praktikgemenskaper på nätet
(såsom eTwinning)

-

Internt
mentorskap/intern
coachning

Internt mentorskap eller intern coachning, som
en del av ett formellt skolarrangemang

-

Annan intern
utbildning

Annan intern utbildning som organiseras av
skolan (t.ex. workshoppar av IKT-samordnaren
eller iakttagande av när kollegor undervisar)

-

Studiebesök

Studiebesök (t.ex. på andra skolor, företag eller
organisationer)

-

Ackrediterade program

Ackrediterade program (t.ex. korta
ackrediterade kurser, examensprogram)

-

Andra möjligheter till
fortsatt
kompetensutveckling

Andra möjligheter till kompetensutveckling
med koppling till undervisning med digital
teknik (vänligen specificera)

Öppen
fråga

Exempel på effektiv
kompetensutveckling

Ge ett exempel på fortsatt yrkesmässig utveckling om pedagogisk användning av digital teknik
som du anser vara särskilt effektiv

ELEV

Område E: Pedagogik: Stöd och resurser
Det här området handlar om hur man inför digital teknik för lärande i klassrummet genom att uppdatera och skapa nya undervisnings- och
inlärningsmetoder.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

E1

Digitala lärresurser

Våra lärare söker på nätet efter digitala
utbildningsresurser

Jag söker på nätet efter digitala lärresurser

E2

Skapa digitala
lärresurser

Våra lärare skapar digitala lärresurser till stöd
för undervisningen

Jag skapar digitala lärresurser till stöd för
undervisningen

E3

Använda virtuella
inlärningsmiljöer

Våra lärare använder nätbaserade
inlärningsmiljöer med eleverna

Jag använder virtuella inlärningsmiljöer med
eleverna

E4

Kommunicera med
skolvärlden

Våra lärare använder digital teknik för
skolrelaterad kommunikation

Jag använder digital teknik för skolrelaterad
kommunikation

E5 OP

Öppna digitala
lärresurser

Våra lärare använder öppna digitala
lärresurser

Jag använder öppna digitala lärresurser

Öppen
fråga

Användbara digitala
verktyg för
undervisning

Ge ett exempel på digital teknik (utrustning,
programvara, plattform, resurs...) som du
anser vara särskilt användbar för undervisning

ELEV

Område F: Pedagogik: Genomförande i klassrummet
Det här området handlar om hur man inför digital teknik för lärande i klassrummet genom att uppdatera och skapa nya undervisnings- och
inlärningsmetoder.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

F1

Anpassa till elevernaes
behov

Våra lärare använder digital teknik för att
anpassa undervisningen till elevernas
individuella behov

Jag använder digital teknik för att anpassa
undervisningen till elevernas individuella
behov

På vår skola ger lärarna oss olika aktiviteter att
göra där vi använder teknik som passar våra
behov

F3

Främja kreativiteten

Våra lärare använder digitala arbetsformer
som främjar elevernas kreativitet.

Jag använder digital teknik för att främja
elevernas kreativitet

F4

Engagera eleverna

Våra lärare använder digitala arbetsformer
som engagerar eleverna

Jag använder digitala arbetsmetoder som
engagerar eleverna

På vår skola använder vi digitala resurser och
verktyg för ämnesövergripande projekt

F5

Elevsamarbete

Våra lärare använder digital teknik för att
underlätta elevsamarbete

Jag använder digital teknik för att underlätta
elevsamarbete

På min skola använder vi teknik för
grupparbeten

F6

Ämnesövergripande
projekt

Våra lärare engagerar de studerande i att
använda digital teknik för ämnesövergripande
projekt

Jag engagerar de studerande i att använda
digital teknik i ämnesövergripande projekt

Område G: Bedömningsmetoder
Detta område avser åtgärder som kan beaktas av skolor för att gradvis växla från traditionell bedömning mot ett mer heltäckande metodregister. Ett
sådant register kan innehålla teknikstödda bedömningsmetoder som är elevcentrerade, personligt anpassade och autentiska.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

G1

Bedöma färdigheter

Våra lärare använder digital teknik för att
bedöma de studerandes färdigheter

Jag använder digital teknik för att bedöma
elevernas färdigheter

G3

Läglig återkoppling

Våra lärare använder digital teknik för att ge
vältajmad återkoppling till eleverna

Jag använder digital teknik för att ge läglig
återkoppling till eleverna

G5

Eget begrundande av
lärande

G6

Återkoppling till andra
elever

G7 OP

Digital bedömning

Vi stöder lärarna i att använda digital teknik
för bedömning

Våra skolledare stöder mig i att använda
digital teknik för bedömning

G8OP

Dokumentera lärande

Våra lärare låter deleverna använda digital
teknik för att dokumentera sitt lärande

Jag låter eleverna använda digital teknik för att
dokumentera sitt lärande

G8 OP

Använda data för
bättre lärande

Våra lärare använder digitala data om
enskilda elever för att förbättra deras inlärning

Jag använder digitala data om enskilda elever
för att förbättra deras inlärning

G9 OP

Värdera färdigheter
som utvecklats utanför
skolan

Våra lärare tar hänsyn till digitala färdigheter
som eleverna utvecklat utanför skolan

Jag tar hänsyn till digitala färdigheter som
eleverna utvecklat utanför skolan

Våra lärare använder digital teknik för att
eleverna ska kunna reflektera över sitt eget
lärande
Våra lärare använder digital teknik för att
eleverna ska kunna ge återkoppling på andra
elevers arbete

Jag använder digital teknik för att eleverna ska
kunna reflektera över sitt eget lärande
Jag använder digital teknik för att de
studerande ska kunna ge återkoppling på
andra elevers arbete

ELEV

Område H: Elevers digitala kompetens
Detta område behandlar den uppsättning kompetenser, färdigheter och attityder som gör att eleverna kan använda digital teknik på ett säkert, kreativt
och kritiskt sätt.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

H1

Säkert agerande

På vår skola lär sig eleverna att agera på nätet
på ett säkert sätt

På vår skola lär sig eleverna att agera på nätet
på ett säkert sätt

På vår skola lär jag mig att agera på nätet på
ett säkert sätt

H3

Ansvarsfullt agerande

På vår skola lär sig eleverna att agera på ett
ansvarsfullt sätt när de är på nätet

På vår skola lär sig eleverna att agera på ett
ansvarsfullt sätt när de är på nätet

På vår skola lär jag mig att agera på ett
ansvarsfullt sätt och respektera andra när jag
är på nätet

H4

Kontrollera kvalitet på
information

På vår skola lär sig eleverna att kontrollera att
information på nätet är tillförlitlig och korrekt

På vår skola lär sig eleverna att kontrollera att
information på nätet är tillförlitlig och korrekt

På vår skola lär jag mig att kontrollera att
information på nätet är tillförlitlig och korrekt

H6

Ge beröm åt andras
arbete

På vår skola lär sig elevernae att ge beröm åt
andras arbete som de hittat på nätet

På vår skola lär sig elevernae att ge beröm åt
andras arbete som de hittat på nätet

H6

Skapa digitalt innehåll

På vår skola lär sig eleverna att skapa digitalt
innehåll

På vår skola lär sig eleverna att skapa digitalt
innehåll

H8

Lära sig att
kommunicera

På vår skola lär sig eleverna att kommunicera
med hjälp av digital teknik

På vår skola lär sig eleverna att kommunicera
med hjälp av digital teknik

H10 OP

Digitala färdigheter
över ämnesgränserna

Vi ser till att eleverna utvecklar
ämnesövergripande digitala färdigheter

Våra skolledare ser till att eleverna utvecklar
sina digitala färdigheter över
ämnesgränserna

På vår skola använder jag teknik i olika ämnen

H11 OP

Lära sig kodning eller
programmering

På vår skola lär sig eleverna kodning eller
programmering

På vår skola lär sig eleverna kodning eller
programmering

På vår skola lär jag mig kodning eller
programmering

H13 OP

Lösa tekniska problem

På vår skola lär sig eleverna att lösa tekniska
problem i samband med användning av digital
teknik

På vår skola lär sig eleverna att lösa tekniska
problem i samband med användning av digital
teknik

Lite om dig
Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

Ålder

Ålder 2

Ålder 2

Vilket år är du född?

Kön

Kön

Kön

Kön

Yrkeserfarenhet inom utbildning

Inbegripet detta skolår, hur många års
yrkeserfarenhet har du inom utbildning totalt?3

Inbegripet detta skolår, hur många års
yrkeserfarenhet har du inom utbildning totalt?3

Teknikinförande

Vad beskriver bäst din strategi för att införa
undervisning och lärande med digital teknik?4

Vad beskriver bäst din strategi för att införa
undervisning och lärande med digital teknik?4

Negativa faktorer för
teknikanvändning

Påverkas undervisning och lärande med digital
teknik på din skola negativt av följande
faktorer? 5

Påverkas undervisning och lärande med digital
teknik på din skola negativt av följande
faktorer? 5

Påverkas blandat lärande negativt av följande
faktorer?6

Påverkas blandat lärande negativt av följande
faktorer?6

Negativa faktorer för
teknikanvändning i hemmet
(blandat lärande)

2

Under 25; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60 eller mer; Väljer att inte uppge
Mindre än 1 år; 1–2 år; 3–5 år; 6–10 år; 11–15 år; 16–20 år; Mer än 20 år; Väljer att inte uppge;
nder vissa delar av läsåret hålls lektioner online, och under andra hålls lektionerna i skolans lokaler.; Lektionerna hålls samtidigt i skolans lokaler och online: vissa elever
kommer till skolan och andra deltar i onlinelektioner.; Annat
4
Jag tenderar att använda ny digital teknik senare än de flesta av mina kollegor; Jag tenderar att använda ny digital teknik i samma takt som de flesta av mina kollegor; Jag
tenderar att använda ny digital teknik om jag ser tydliga fördelar; Jag brukar vara bland innovatörerna som provar ny teknik
5
Brist på finansiering; Otillräcklig digital utrustning; Opålitlig eller långsam internetanslutning; Begränsade utrymmen på skolan; Begränsat eller inget tekniskt stöd; Lärarna
har brist på tid; Låg digital kompetens hos lärare; Låg digital kompetens hos elever; Annat
6
Begränsad tillgång till digitala enheter för eleverna; Begränsad tillgång till en tillförlitlig internetuppkoppling för eleverna; Låg digital kompetens hos familjerna; Brist på
tid hos lärarna när det gäller att utveckla material för blandat lärande; Brist på tid hos lärarna när det gäller att ge eleverna återkoppling; Svårigheter att engagera eleverna;
Svårigheter att stödja familjemedlemmar och/eller vårdnadshavare så att de kan hjälpa eleverna med blandat lärande; Annat
3

Lite om dig
Frågerubrik
Positiva faktorer för
teknikanvändning i hemmet
(Distansundervisning och
distanslärande)
Tilltro till teknikanvändning
Förbereda lektioner

Klassundervisning

Återkoppling och stöd
Kommunikation
Tidsandel för digital undervisning

7

SKOLLEDARE

LÄRARE

Påverkas distansundervisning och
distanslärande positivt av följande faktorer?8

Påverkas distansundervisning och
distanslärande positivt av följande faktorer?7

ELEV

Hur säker är du på att använda digital teknik
inom följande områden?
Förberedelse av lektioner genom att redigera
eller skapa flera olika digitala resurser (t.ex.
bildspel, bilder, ljud eller video)8
Klassundervisning med hjälp av olika sorters
utrustning (såsom interaktiva tavlor,
videoprojektorer) och resurser (t.ex.
nätbaserade frågesporter, tankekartor,
simuleringar) 8
Bedömning eller personlig återkoppling och stöd
till eleverna8
Kommunikation med elever och föräldrar8
Under hur stor del av undervisningstiden har du
använt digital teknik på lektionerna under de
senaste tre månaderna? 9

Skolan har erfarenhet av att använda virtuella lärandemiljöer.; Skolan har tillgång till välorganiserade resurser online eller digitala resurser.; Skolan uppmanar alla att ta
med egna enheter till skolan.; Lärarna deltar i yrkesnätverk.
; Lärarna deltar i program för yrkesutveckling.; Lärarna i skolan samarbetar med varandra när det gäller användning av digital teknik och skapande av resurser.; Skolan
samarbetar med andra skolor och organisationer.; Skolan har använt Selfie för att reflektera över teknikanvändningen.; Skolan har en digital strategi.; Staten/regionen
tillhandahåller stöd eller riktlinjer.; Skolan har välorganiserad, regelbunden kommunikation med familjemedlemmar och/eller vårdnadshavare.; Annat
8
Inte alls säker; Inte säker; Lite säker; Säker; Mycket säker; Väljer att inte uppge
9
0–10 %; 11–25 %; 26–50 %; 51–75 %; 76–100 %; Väljer att inte uppge

Lite om dig
Frågerubrik
Tidsanvändning
Digitala verktyg i skolan
Digitala verktyg hemma för
skolarbete
Digitala verktyg för lärande
utanför skolan
Digitala verktyg hemma för nöje
Inga digitala verktyg utanför
skolan
Elevernas tillgång till enheter
utanför skolan
Elevernas tekniska kunnande

10

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV
Hur ofta gör du följande?
Använder digitala verktyg i skolan för
skolrelaterat arbete 10
Använder digitala verktyg hemma för
skolrelaterat arbete 10
Använder digitala verktyg utanför skolan för
inlärningsaktiviteter som inte är kopplade till
skolan 10
Använder digitala verktyg hemma som
nöjesaktivitet 10
Deltar i aktiviteter utanför skolan där digitala
verktyg inte används10

Har du tillgång till digitala enheter (dator,
bärbar dator, datorplatta, smart telefon)
hemma?11
När lektioner äger rum hemma med hjälp
av digital teknik ...12

Aldrig eller nästan aldrig; Minst en gång i månaden men inte varje vecka; Minst en gång i veckan men inte varje dag; Upp till en timme varje dag; Mer än en timme varje
dag; Väljer att inte uppge
11
Jag har tillgång till en digital enhet för mitt skolarbete. ;Jag har tillgång till en digital enhet, men den är inte lämplig för mitt skolarbete.; Det finns en gemensam digital
enhet hemma som jag kan använda för mitt skolarbete, men den är inte alltid tillgänglig när jag behöver den.; Det finns en gemensam digital enhet hemma som jag kan
använda för mitt skolarbete när det behövs.; Jag har tillgång till en digital enhet som är lämplig för mitt skolarbete.
132
vet jag hur jag ska använda programvaran/apparna utan hjälp; ber jag min familj och/eller vårdnadshavare att hjälpa mig att använda programvaran/apparna; ber jag
vänner att hjälpa mig att använda programvaran/apparna; ber jag mina lärare eller skolan att hjälpa mig att använda programvaran/apparna; har jag inte någon som kan
hjälpa mig med programvaran/apparna; ber jag inte om hjälp även om jag behöver det; hittar jag hjälp på internet; har jag uppkopplingsproblem; skulle jag vilja använda
digital teknik för att ha mer kontakt med mina klasskamrater; har jag fått information om hur jag ska använda digitala enheter; är det svårt att hitta en tyst vrå där jag kan
använda digitala enheter för mitt lärande; blir jag ofta distraherad när jag använder digitala enheter för lärande

Slutligen, din återkoppling om Selfie
Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

Total poäng

Om du skulle bedöma Selfie, hur många poäng
(av 10) skulle du ge verktyget?

Om du skulle bedöma Selfie, hur många poäng
(av 10) skulle du ge verktyget?

Om du skulle bedöma Selfie, hur många poäng
(av 10) skulle du ge verktyget?

Rekommendera Selfie

Hur troligt är det att du skulle rekommendera
Selfie till en kollega?13

Hur troligt är det att du skulle rekommendera
Selfie till en kollega?13

Förslag till förbättringar

Hur kan vi förbättra Selfie ytterligare? Dela
dina idéer och förslag med oss.

Hur kan vi förbättra Selfie ytterligare? Dela dina
idéer och förslag med oss.

13

Inte alls troligt; Inte så troligt; Något troligt; Mycket troligt; Extremt troligt; Väljer att inte uppge

Hur kan vi förbättra Selfie ytterligare? Dela dina
idéer och förslag med oss.

Frågeformulär för grundskolans högre åldrar och gymnasieskolan

Område A: Ledarskap
Detta område handlar om betydelsen av ledarskap i samband med införande av digital teknik i skolan och effektiv användning av sådan teknik för skolans
kärnverksamhet: undervisning och lärande.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)

Frågekod1

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

A1

Digital strategi

På vår skola har vi en digitaliseringsstrategi

På vår skola har vi en digitaliseringsstrategi

A2

Strategiutveckling med
lärarna

Vi utvecklar digitaliseringstrategin för vår
skola tillsammans med lärarna

Vi utvecklar digitaliseringstrategin för vår
skola tillsammans med lärarna

A3

Nya undervisningssätt

Vi stöder lärarna i att prova nya
undervisningsformer med digital teknik

Våra skolledare stöder mig i att prova nya
undervisningsformer med digital teknik

A4 OP

Tid för att utforska
digital undervisning

A5 OP

Bestämmelser om
upphovsrätt och
licensiering

På vår skola har lärarna tid att undersöka hur
de kan förbättra sin undervisning med digital
teknik
På vår skola följer vi bestämmelserna om
upphovsrätt och licensiering när vi använder
digital teknik för undervisning och lärande

På vår skola har jag tid att undersöka hur jag
kan förbättra undervisningen med digital
teknik
På vår skola följer vi bestämmelserna om
upphovsrätt och licensiering när vi använder
digital teknik för undervisning och lärande

1

Denna kod används också i SELFIE-skolrapporten för att identifiera frågorna

ELEV

Område B: Samarbete och nätverkande
Det här området handlar om åtgärder som skolor skulle kunna vidta för att främja en kultur av samarbete och kommunikation, där man kan dela med sig
av erfarenheter och lära sig effektivt, både inom och utanför organisationens gränser.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)

Frågekod1

Frågerubrik

B1

Framstegsöversyn

B2

Diskussion om
teknikanvändningen

B3

B4 OP

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

På vår skola utvärderar vi våra framsteg vad
gäller undervisning och lärande med digital
teknik
På vår skola diskuterar vi för- och nackdelar
med undervisning och lärande med digital
teknik

På vår skola utvärderar vi våra framsteg vad
gäller undervisning och lärande med digital
teknik
På vår skola diskuterar vi för- och nackdelar
med undervisning och lärande med digital
teknik

På vår skola pratar vi med lärarna om för- och
nackdelar med att använda digitala verktyg
för lärande

Partnerskap

På vår skola använder vi digital teknik i våra
samarbeten med andra organisationer

På vår skola använder vi digital teknik i våra
samarbeten med andra organisationer

Synergieffekter vid
blandat lärande

Vår skola samarbetar med andra skolor
och/eller organisationer för att stödja
användningen av digital teknik.

Vår skola samarbetar med andra skolor
och/eller organisationer för att stödja
användningen av digital teknik.

Område C: Infrastruktur och utrustning
Det här området handlar om att ha en lämplig, tillförlitlig och säker infrastruktur (såsom utrustning, programvara, informationsresurser, internetanslutning,
tekniskt stöd och fysiskt utrymme). Detta kan möjliggöra och underlätta innovativ undervisning och innovativt lärande liksom bedömningsmetoder.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

C1

Infrastruktur

På vår skola stöder den digitala infrastrukturen
undervisning och lärande med digital teknik

På vår skola stöder den digitala infrastrukturen
undervisning och lärande med digital teknik

C2

Digital utrustning för
undervisning

På vår skola finns digital utrustning att
använda för undervisning

På vår skola finns digital utrustning för mig att
använda i undervisningen

C3

Tillgång till internet

På vår skola finns tillgång till internet för
undervisning och lärande

På vår skola finns tillgång till internet för
undervisning och lärande

På vår skola har jag tillgång till internet för
lärande

C5

Tekniskt stöd

På vår skola finns tekniskt stöd att tillgå om
det uppstår problem med digital teknik

På vår skola finns tekniskt stöd att tillgå om
det uppstår problem med digital teknik

På vår skola finns tekniskt stöd att tillgå om jag
stöter på teknikproblem

C7

Dataskydd

På vår skola finns system för dataskydd

På vår skola finns system för dataskydd

C8

Digital utrustning för
lärande

På vår skola finns skolägd/av skolan förvaltad
digital utrustning som de studerande kan
använda när de behöver
I vår skola finns det bärbara enheter som ägs
och förvaltas av skolan, men som eleverna kan
ta med sig hem vid behov.

På vår skola finns skolägd/av skolan förvaltad
digital utrustning som de studerande kan
använda när de behöver
I vår skola finns det bärbara enheter som ägs
och förvaltas av skolan, men som eleverna kan
ta med sig hem vid behov.

I vår skola har vi rutiner för att identifiera
utmaningar som uppstår i samband med
blandat lärande och som har att göra med
elevernas lärandebehov och socioekonomiska
bakgrund.
I vår skola har vi en plan för att hjälpa lärare
att ta itu med utmaningar som uppstår i
samband med blandat lärande och som har att
göra med elevernas lärandebehov och
socioekonomiska bakgrund.

I vår skola har vi rutiner för att identifiera
utmaningar som uppstår i samband med
blandat lärande och som har att göra med
elevernas lärandebehov och socioekonomiska
bakgrund.
I vår skola har vi en plan för att hjälpa lärare
att ta itu med utmaningar som uppstår i
samband med blandat lärande och som har att
göra med elevernas lärandebehov och
socioekonomiska bakgrund.

C10 OP

C11 OP

C12 OP

Skolägda enheter för
elever
DEN DIGITALA
KLYFTAN: rutiner för
att identifiera
utmaningar
DEN DIGITALA
KLYFTAN: stöd för att
ta itu med utmaningar

ELEV

På vår skola finns datorer eller datorplattor
som jag kan använda

I vår skola finns det bärbara enheter som
jag kan ta med mig hem vid behov.

Område C: Infrastruktur och utrustning
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)

Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

C13 OP

Ta med sin egen
utrustning

På vår skola har de studerande med sig och
använder sin egen bärbara utrustning under
lektionerna

På vår skola har de studerande med sig och
använder sin egen bärbara utrustning under
lektionerna

På vår skola kan jag ta med och använda min
egen bärbara utrustning under lektionerna

C14 OP

Fysiska utrymmen

På vår skola stöder de fysiska utrymmena
undervisning och lärande med digital teknik

På vår skola stöder de fysiska utrymmena
undervisning och lärande med digital teknik

C15 OP

Tekniska hjälpmedel

På vår skola har studerande som behöver
särskilt stöd tillgång till tekniska hjälpmedel

På vår skola har studerande som behöver
särskilt stöd tillgång till tekniska hjälpmedel

C16 OP

Nätbaserade
bibliotek/arkiv

På vår skola finns nätbaserade bibliotek eller
arkiv med material för undervisning och
lärande

På vår skola finns nätbaserade bibliotek eller
arkiv med material för undervisning och
lärande

På vår skola finns nätbaserade bibliotek med
inlärningsmaterial för mitt skolarbete

Område D: Fortsatt yrkesmässig utveckling- Del 1
Detta område tittar på huruvida skolan tillhandahåller och investerar i fortsatt yrkesmässig utveckling av sin personal på alla nivåer. Fortsatt yrkesmässig
utveckling kan stödja utformning och integrering av nya metoder för undervisning och lärande som använder digital teknik för att uppnå bättre
inlärningsresultat.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

D1

Behov av
kompetensutveckling

D2

Deltagande i
kompetensutveckling

D3

Erfarenhetsutbyte

SKOLLEDARE

LÄRARE

Vi pratar med våra lärare om deras behov av
kompetensutveckling för undervisning med
digital teknik
Våra lärare har möjlighet att delta i
kompetensutveckling för undervisning och
lärande med digital teknik
Vi stöder lärarna i att dela med sig av sina
erfarenheter om undervisning med digital
teknik inom den lokala skolsektorn.

Våra skolledare pratar med oss om våra behov
av fortsatt kompetensutveckling för
undervisning med digital teknik
Jag har möjlighet att delta i fortsatt
kompetensutveckling för undervisning och
lärande med digital teknik
Våra skolledare stöder oss i att vi delar med
oss av våra erfarenheter inom skolan om
undervisning med digital teknik

ELEV

Område D: Fortsatt yrkesmässig utveckling – Del 2
Svarsalternativ: Inte alls användbart; Inte användbart; Lite användbart; Användbart; Mycket användbart; Deltog inte
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

-

Nytta av fortsatt
yrkesmässig utveckling

Om du under det senaste året har deltagit i
någon av följande aktiviteter för fortsatt
yrkesmässig utveckling om pedagogisk
användning av digital teknik, ange hur
användbara de varit för dig

-

Kompetensutveckling
på plats

Kurser på plats, seminarier eller konferenser
utanför skolan

-

Kompetensutvecklinge
online

Onlinekurser, webbinarier eller
onlinekonferenser

-

Lärande genom
samarbete

Lärande från andra lärare på skolan genom
samarbete online eller offline

-

Lärande genom
yrkesmässiga nätverk

Lärande från andra lärare genom nätverk för
lärare eller praktikgemenskaper på nätet
(såsom eTwinning)

-

Internt
mentorskap/intern
coachning

Internt mentorskap eller intern coachning, som
en del av ett formellt skolarrangemang

-

Annan intern
utbildning

Annan intern utbildning som organiseras av
skolan (t.ex. workshoppar av IKT-samordnaren
eller iakttagande av när kollegor undervisar)

-

Studiebesök

Studiebesök (t.ex. på andra skolor, företag eller
organisationer)

-

Ackrediterade program

Ackrediterade program (t.ex. korta
ackrediterade kurser, examensprogram)

-

Andra möjligheter till
fortsatt
kompetensutveckling

Andra möjligheter till kompetensutveckling
med koppling till undervisning med digital
teknik (vänligen specificera)

Öppen
fråga

Exempel på effektiv
kompetensutveckling

Ge ett exempel på fortsatt yrkesmässig utveckling om pedagogisk användning av digital teknik
som du anser vara särskilt effektiv

ELEV

Område E: Pedagogik: Stöd och resurser
Det här området handlar om hur man förbereder användningen av digital teknik för lärande genom att uppdatera och skapa nya undervisnings- och inlärningsmetoder.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

E1

Digitala lärresurser

Våra lärare söker på nätet efter digitala
utbildningsresurser

Jag söker på nätet efter digitala lärresurser

E2

Skapa digitala
lärresurser

Våra lärare skapar digitala lärresurser till stöd
för undervisningen

Jag skapar digitala lärresurser till stöd för
undervisningen

E3

Använda virtuella
inlärningsmiljöer

Våra lärare använder nätbaserade
inlärningsmiljöer med eleverna

Jag använder virtuella inlärningsmiljöer med
eleverna

E4

Kommunicera med
skolvärlden

Våra lärare använder digital teknik för
skolrelaterad kommunikation

Jag använder digital teknik för skolrelaterad
kommunikation

E5 OP

Öppna digitala
lärresurser

Våra lärare använder öppna digitala
lärresurser

Jag använder öppna digitala lärresurser

Öppen
fråga

Användbara digitala
verktyg för
undervisning

Ge ett exempel på digital teknik (utrustning,
programvara, plattform, resurs...) som du
anser vara särskilt användbar för undervisning

ELEV

Våra lärare använder onlineplattformar, som
vi också kan bidra till, för att underlätta vårt
lärande

Ge exempel på digital teknik (t.ex. utrustning,
programvara, plattform eller resurs) som du
tycker är väldigt bra för lärande

Område F: Pedagogik: Genomförande i klassrummet
Det här området handlar om hur man inför digital teknik för lärande i klassrummet genom att uppdatera och skapa nya undervisnings- och
inlärningsmetoder.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

F1

Anpassa till elevernaes
behov

Våra lärare använder digital teknik för att
anpassa undervisningen till elevernas
individuella behov

Jag använder digital teknik för att anpassa
undervisningen till elevernas individuella
behov

På vår skola ger lärarna oss olika aktiviteter att
göra där vi använder teknik som passar våra
behov

F3

Främja kreativiteten

Våra lärare använder digitala arbetsformer
som främjar elevernas kreativitet.

Jag använder digital teknik för att främja
elevernas kreativitet

F4

Engagera eleverna

Våra lärare använder digitala arbetsformer
som engagerar eleverna

Jag använder digitala arbetsmetoder som
engagerar eleverna

På vår skola använder vi digitala resurser och
verktyg för ämnesövergripande projekt

F5

Elevsamarbete

Våra lärare använder digital teknik för att
underlätta elevsamarbete

Jag använder digital teknik för att underlätta
elevsamarbete

På min skola använder vi teknik för
grupparbeten

F6

Ämnesövergripande
projekt

Våra lärare engagerar de studerande i att
använda digital teknik för ämnesövergripande
projekt

Jag engagerar de studerande i att använda
digital teknik i ämnesövergripande projekt

Område G: Bedömningsmetoder
Detta område avser åtgärder som kan beaktas av skolor för att gradvis växla från traditionell bedömning mot ett mer heltäckande metodregister. Ett
sådant register kan innehålla teknikstödda bedömningsmetoder som är elevcentrerade, personligt anpassade och autentiska.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

G1

Bedöma färdigheter

Våra lärare använder digital teknik för att
bedöma de studerandes färdigheter

Jag använder digital teknik för att bedöma
elevernas färdigheter

G3

Läglig återkoppling

Våra lärare använder digital teknik för att ge
vältajmad återkoppling till eleverna

Jag använder digital teknik för att ge läglig
återkoppling till eleverna

På vår skola använder vi digitala verktyg för
att få vältajmad återkoppling om vårt
lärande

G5

Eget begrundande av
lärande

Våra lärare använder digital teknik för att
eleverna ska kunna reflektera över sitt eget
lärande

Jag använder digital teknik för att eleverna ska
kunna reflektera över sitt eget lärande

På vår skola använder jag digitala verktyg för
att förstå mina styrkor och svagheter som
elev

G6

Återkoppling till andra
elever

Våra lärare använder digital teknik för att
eleverna ska kunna ge återkoppling på andra
elevers arbete

Jag använder digital teknik för att de
studerande ska kunna ge återkoppling på
andra elevers arbete

Digital bedömning

Vi stöder lärarna i att använda digital teknik
för bedömning

Våra skolledare stöder mig i att använda
digital teknik för bedömning

G8 OP

Dokumentera lärande

Våra lärare låter deleverna använda digital
teknik för att dokumentera sitt lärande

Jag låter eleverna använda digital teknik för att
dokumentera sitt lärande

G9 OP

Använda data för
bättre lärande

Våra lärare använder digitala data om
enskilda elever för att förbättra deras inlärning

Jag använder digitala data om enskilda elever
för att förbättra deras inlärning

G10 OP

Värdera färdigheter
som utvecklats utanför
skolan

Våra lärare tar hänsyn till digitala färdigheter
som eleverna utvecklat utanför skolan

Jag tar hänsyn till digitala färdigheter som
eleverna utvecklat utanför skolan

Våra lärare använder digital teknik för att
bedöma de studerandes färdigheter

På vår skola använder jag digitala verktyg för
att ge återkoppling till andra elever

På vår skola använder jag digitala verktyg för
att registrera vad jag har lärt mig som är
relevant för mitt studieområde

Våra lärare värderar digitala färdigheter
som jag utvecklat utanför skolan eller
arbetsplatsen

Område H: Elevers digitala kompetens
Detta område behandlar den uppsättning kompetenser, färdigheter och attityder som gör att eleverna kan använda digital teknik på ett säkert, kreativt
och kritiskt sätt.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

H1

Säkert agerande

På vår skola lär sig eleverna att agera på nätet
på ett säkert sätt

På vår skola lär sig eleverna att agera på nätet
på ett säkert sätt

På vår skola lär jag mig att agera på nätet på
ett säkert sätt

H3

Ansvarsfullt agerande

På vår skola lär sig eleverna att agera på ett
ansvarsfullt sätt när de är på nätet

På vår skola lär sig eleverna att agera på ett
ansvarsfullt sätt när de är på nätet

På vår skola lär jag mig att agera på ett
ansvarsfullt sätt och respektera andra när jag
är på nätet

H4

Kontrollera kvalitet på
information

På vår skola lär sig eleverna att kontrollera att
information på nätet är tillförlitlig och korrekt

På vår skola lär sig eleverna att kontrollera att
information på nätet är tillförlitlig och korrekt

På vår skola lär jag mig att kontrollera att
information på nätet är tillförlitlig och korrekt

H6

Ge beröm åt andras
arbete

På vår skola lär sig elevernae att ge beröm åt
andras arbete som de hittat på nätet

På vår skola lär sig elevernae att ge beröm åt
andras arbete som de hittat på nätet

H7

Skapa digitalt innehåll

På vår skola lär sig eleverna att skapa digitalt
innehåll

På vår skola lär sig eleverna att skapa digitalt
innehåll

H10

Lära sig att
kommunicera

På vår skola lär sig eleverna att kommunicera
med hjälp av digital teknik

På vår skola lär sig eleverna att kommunicera
med hjälp av digital teknik

H10 OP

Digitala färdigheter
över ämnesgränserna

Vi ser till att eleverna utvecklar
ämnesövergripande digitala färdigheter

Våra skolledare ser till att eleverna utvecklar
sina digitala färdigheter över
ämnesgränserna

På vår skola använder jag teknik i olika ämnen

H11 OP

Lära sig kodning eller
programmering

På vår skola lär sig eleverna kodning eller
programmering

På vår skola lär sig eleverna kodning eller
programmering

På vår skola lär jag mig kodning eller
programmering

H13 OP

Lösa tekniska problem

På vår skola lär sig eleverna att lösa tekniska
problem i samband med användning av digital
teknik

På vår skola lär sig eleverna att lösa tekniska
problem i samband med användning av digital
teknik

Lite om dig
Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

Ålder

Ålder 2

Ålder 2

Vilket år är du född?

Kön

Kön

Kön

Kön

Yrkeserfarenhet inom utbildning

Inbegripet detta skolår, hur många års
yrkeserfarenhet har du inom utbildning totalt?3

Inbegripet detta skolår, hur många års
yrkeserfarenhet har du inom utbildning totalt?3

Teknikinförande

Vad beskriver bäst din strategi för att införa
undervisning och lärande med digital teknik?4

Vad beskriver bäst din strategi för att införa
undervisning och lärande med digital teknik?4

Negativa faktorer för
teknikanvändning

Påverkas undervisning och lärande med digital
teknik på din skola negativt av följande
faktorer? 5

Påverkas undervisning och lärande med digital
teknik på din skola negativt av följande
faktorer? 5

Påverkas blandat lärande negativt av följande
faktorer?6

Påverkas blandat lärande negativt av följande
faktorer?6

Negativa faktorer för
teknikanvändning i hemmet
(blandat lärande)

2

Under 25; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60 eller mer; Väljer att inte uppge
Mindre än 1 år; 1–2 år; 3–5 år; 6–10 år; 11–15 år; 16–20 år; Mer än 20 år; Väljer att inte uppge;
nder vissa delar av läsåret hålls lektioner online, och under andra hålls lektionerna i skolans lokaler.; Lektionerna hålls samtidigt i skolans lokaler och online: vissa elever
kommer till skolan och andra deltar i onlinelektioner.; Annat
4
Jag tenderar att använda ny digital teknik senare än de flesta av mina kollegor; Jag tenderar att använda ny digital teknik i samma takt som de flesta av mina kollegor; Jag
tenderar att använda ny digital teknik om jag ser tydliga fördelar; Jag brukar vara bland innovatörerna som provar ny teknik
5
Brist på finansiering; Otillräcklig digital utrustning; Opålitlig eller långsam internetanslutning; Begränsade utrymmen på skolan; Begränsat eller inget tekniskt stöd; Lärarna
har brist på tid; Låg digital kompetens hos lärare; Låg digital kompetens hos elever; Annat
6
Begränsad tillgång till digitala enheter för eleverna; Begränsad tillgång till en tillförlitlig internetuppkoppling för eleverna; Låg digital kompetens hos familjerna; Brist på
tid hos lärarna när det gäller att utveckla material för blandat lärande; Brist på tid hos lärarna när det gäller att ge eleverna återkoppling; Svårigheter att engagera eleverna;
Svårigheter att stödja familjemedlemmar och/eller vårdnadshavare så att de kan hjälpa eleverna med blandat lärande; Annat
3

Lite om dig
Frågerubrik
Positiva faktorer för
teknikanvändning i hemmet
(Distansundervisning och
distanslärande)
Tilltro till teknikanvändning
Förbereda lektioner

Klassundervisning

Återkoppling och stöd
Kommunikation
Tidsandel för digital undervisning

7

SKOLLEDARE

LÄRARE

Påverkas distansundervisning och
distanslärande positivt av följande faktorer?7

Påverkas distansundervisning och
distanslärande positivt av följande faktorer?7

ELEV

Hur säker är du på att använda digital teknik
inom följande områden?
Förberedelse av lektioner genom att redigera
eller skapa flera olika digitala resurser (t.ex.
bildspel, bilder, ljud eller video)8
Klassundervisning med hjälp av olika sorters
utrustning (såsom interaktiva tavlor,
videoprojektorer) och resurser (t.ex.
nätbaserade frågesporter, tankekartor,
simuleringar) 8
Bedömning eller personlig återkoppling och stöd
till eleverna8
Kommunikation med elever och föräldrar8
Under hur stor del av undervisningstiden har du
använt digital teknik på lektionerna under de
senaste tre månaderna? 9

Skolan har erfarenhet av att använda virtuella lärandemiljöer.; Skolan har tillgång till välorganiserade resurser online eller digitala resurser.; Skolan uppmanar alla att ta
med egna enheter till skolan.; Lärarna deltar i yrkesnätverk.; Lärarna deltar i program för yrkesutveckling.; Lärarna i skolan samarbetar med varandra när det gäller
användning av digital teknik och skapande av resurser.; Skolan samarbetar med andra skolor och organisationer.; Skolan har använt Selfie för att reflektera över
teknikanvändningen.; Skolan har en digital strategi.; Staten/regionen tillhandahåller stöd eller riktlinjer.; Skolan har välorganiserad, regelbunden kommunikation med
familjemedlemmar och/eller vårdnadshavare.; Annat
8
Inte alls säker; Inte säker; Lite säker; Säker; Mycket säker; Väljer att inte uppge
9
0–10 %; 11–25 %; 26–50 %; 51–75 %; 76–100 %; Väljer att inte uppge

Lite om dig
Frågerubrik
Tidsanvändning
Digitala verktyg i skolan
Digitala verktyg hemma för
skolarbete
Digitala verktyg för lärande
utanför skolan
Digitala verktyg hemma för nöje
Inga digitala verktyg utanför
skolan
Elevernas tillgång till enheter
utanför skolan
Elevernas tekniska kunnande

10

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV
Hur ofta gör du följande?
Använder digitala verktyg i skolan för
skolrelaterat arbete 10
Använder digitala verktyg hemma för
skolrelaterat arbete 10
Använder digitala verktyg utanför skolan för
inlärningsaktiviteter som inte är kopplade till
skolan 10
Använder digitala verktyg hemma som
nöjesaktivitet 10
Deltar i aktiviteter utanför skolan där digitala
verktyg inte används10

Har du tillgång till digitala enheter (dator,
bärbar dator, datorplatta, smart telefon)
hemma?11
När lektioner äger rum hemma med hjälp
av digital teknik ...12

Aldrig eller nästan aldrig; Minst en gång i månaden men inte varje vecka; Minst en gång i veckan men inte varje dag; Upp till en timme varje dag; Mer än en timme varje
dag; Väljer att inte uppge
11
Jag har tillgång till en digital enhet för mitt skolarbete. ;Jag har tillgång till en digital enhet, men den är inte lämplig för mitt skolarbete.; Det finns en gemensam digital
enhet hemma som jag kan använda för mitt skolarbete, men den är inte alltid tillgänglig när jag behöver den.; Det finns en gemensam digital enhet hemma som jag kan
använda för mitt skolarbete när det behövs.; Jag har tillgång till en digital enhet som är lämplig för mitt skolarbete.
12
vet jag hur jag ska använda programvaran/apparna utan hjälp; ber jag min familj och/eller vårdnadshavare att hjälpa mig att använda programvaran/apparna; ber jag
vänner att hjälpa mig att använda programvaran/apparna; ber jag mina lärare eller skolan att hjälpa mig att använda programvaran/apparna; har jag inte någon som kan
hjälpa mig med programvaran/apparna; ber jag inte om hjälp även om jag behöver det; hittar jag hjälp på internet; har jag uppkopplingsproblem; skulle jag vilja använda
digital teknik för att ha mer kontakt med mina klasskamrater; har jag fått information om hur jag ska använda digitala enheter; är det svårt att hitta en tyst vrå där jag kan
använda digitala enheter för mitt lärande; blir jag ofta distraherad när jag använder digitala enheter för lärande

Slutligen, din återkoppling om Selfie
Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

Total poäng

Om du skulle bedöma Selfie, hur många poäng
(av 10) skulle du ge verktyget?

Om du skulle bedöma Selfie, hur många poäng
(av 10) skulle du ge verktyget?

Om du skulle bedöma Selfie, hur många poäng
(av 10) skulle du ge verktyget?

Rekommendera Selfie

Hur troligt är det att du skulle rekommendera
Selfie till en kollega?13

Hur troligt är det att du skulle rekommendera
Selfie till en kollega?13

Förslag till förbättringar

Hur kan vi förbättra Selfie ytterligare? Dela
dina idéer och förslag med oss.

Hur kan vi förbättra Selfie ytterligare? Dela dina
idéer och förslag med oss.

13

Inte alls troligt; Inte så troligt; Något troligt; Mycket troligt; Extremt troligt; Väljer att inte uppge

Hur kan vi förbättra Selfie ytterligare? Dela dina
idéer och förslag med oss.

Frågeformulär för gymnasieskolans yrkesförberedande program

Område A: Ledarskap
Detta område handlar om betydelsen av ledarskap i samband med införande av digital teknik i skolan och effektiv användning av sådan teknik för skolans
kärnverksamhet: undervisning och lärande.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)

Frågekod1

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

A1

Digital strategi

På vår skola har vi en digitaliseringsstrategi

På vår skola har vi en digitaliseringsstrategi

A2

Strategiutveckling med
lärarna

Vi utvecklar digitaliseringstrategin för vår
skola tillsammans med lärarna

Vi utvecklar digitaliseringstrategin för vår
skola tillsammans med lärarna

A3

Nya undervisningssätt

Vi stöder lärarna i att prova nya
undervisningsformer med digital teknik

Våra skolledare stöder mig i att prova nya
undervisningsformer med digital teknik

A6

Göra företag delaktiga
i strategin

På vår skola deltar företag som vi samarbetar
med i utvecklingen av skolans digitala strategi

På vår skola deltar företag som vi samarbetar
med i utvecklingen av skolans digitala strategi

A4 OP

Tid för att utforska
digital undervisning

A5 OP

Bestämmelser om
upphovsrätt och
licensiering

På vår skola har lärarna tid att undersöka hur
de kan förbättra sin undervisning med digital
teknik
På vår skola följer vi bestämmelserna om
upphovsrätt och licensiering när vi använder
digital teknik för undervisning och lärande

På vår skola har jag tid att undersöka hur jag
kan förbättra undervisningen med digital
teknik
På vår skola följer vi bestämmelserna om
upphovsrätt och licensiering när vi använder
digital teknik för undervisning och lärande

1

Denna kod används också i SELFIE-skolrapporten för att identifiera frågorna

ELEV

Område B: Samarbete och nätverkande
Det här området handlar om åtgärder som skolor skulle kunna vidta för att främja en kultur av samarbete och kommunikation, där man kan dela med sig
av erfarenheter och lära sig effektivt, både inom och utanför organisationens gränser.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)

Frågekod1

Frågerubrik

B1

Framstegsöversyn

B2

Diskussion om
teknikanvändningen

B3

B4 OP

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

På vår skola utvärderar vi våra framsteg vad
gäller undervisning och lärande med digital
teknik
På vår skola diskuterar vi för- och nackdelar
med undervisning och lärande med digital
teknik

På vår skola utvärderar vi våra framsteg vad
gäller undervisning och lärande med digital
teknik
På vår skola diskuterar vi för- och nackdelar
med undervisning och lärande med digital
teknik

På vår skola pratar vi med lärarna om för- och
nackdelar med att använda digitala verktyg
för lärande

Partnerskap

På vår skola använder vi digital teknik i våra
samarbeten med andra organisationer

På vår skola använder vi digital teknik i våra
samarbeten med andra organisationer

Synergieffekter vid
blandat lärande

Vår skola samarbetar med andra skolor
och/eller organisationer för att stödja
användningen av digital teknik.

Vår skola samarbetar med andra skolor
och/eller organisationer för att stödja
användningen av digital teknik.

Område C: Infrastruktur och utrustning
Det här området handlar om att ha en lämplig, tillförlitlig och säker infrastruktur (såsom utrustning, programvara, informationsresurser, internetanslutning, tekniskt stöd
och fysiskt utrymme). Detta kan möjliggöra och underlätta innovativ undervisning och innovativt lärande liksom bedömningsmetoder.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)

Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

C1

Infrastruktur

På vår skola stöder den digitala infrastrukturen
undervisning och lärande med digital teknik

På vår skola stöder den digitala infrastrukturen
undervisning och lärande med digital teknik

C2

Digital utrustning för
undervisning

På vår skola finns digital utrustning att
använda för undervisning

På vår skola finns digital utrustning för mig att
använda i undervisningen

C3

Tillgång till internet

På vår skola finns tillgång till internet för
undervisning och lärande

På vår skola finns tillgång till internet för
undervisning och lärande

På vår skola har jag tillgång till internet för
lärande

C5

Tekniskt stöd

På vår skola finns tekniskt stöd att tillgå om
det uppstår problem med digital teknik

På vår skola finns tekniskt stöd att tillgå om
det uppstår problem med digital teknik

På vår skola finns tekniskt stöd att tillgå om jag
stöter på teknikproblem

C7

Dataskydd

På vår skola finns system för dataskydd

På vår skola finns system för dataskydd

C8

Digital utrustning för
lärande

C17

Databas över
utbildningsanordnare

På vår skola finns skolägd/av skolan förvaltad
digital utrustning som de studerande kan
använda när de behöver
På vår skola har de studerande tillgång till en
databas över anordnare av
arbetsplatsanknutna utbildningar
I vår skola finns det bärbara enheter som ägs
och förvaltas av skolan, men som eleverna kan
ta med sig hem vid behov.

På vår skola finns skolägd/av skolan förvaltad
digital utrustning som de studerande kan
använda när de behöver
På vår skola har de studerande tillgång till en
databas över anordnare av
arbetsplatsanknutna utbildningar
I vår skola finns det bärbara enheter som ägs
och förvaltas av skolan, men som eleverna kan
ta med sig hem vid behov.

I vår skola har vi rutiner för att identifiera
utmaningar som uppstår i samband med
blandat lärande och som har att göra med
elevernas lärandebehov och socioekonomiska
bakgrund.
I vår skola har vi en plan för att hjälpa lärare
att ta itu med utmaningar som uppstår i
samband med blandat lärande och som har att
göra med elevernas lärandebehov och
socioekonomiska bakgrund.

I vår skola har vi rutiner för att identifiera
utmaningar som uppstår i samband med
blandat lärande och som har att göra med
elevernas lärandebehov och socioekonomiska
bakgrund.
I vår skola har vi en plan för att hjälpa lärare
att ta itu med utmaningar som uppstår i
samband med blandat lärande och som har att
göra med elevernas lärandebehov och
socioekonomiska bakgrund.

C10 OP

C11 OP

C12 OP

Skolägda enheter för
elever
DEN DIGITALA
KLYFTAN: rutiner för
att identifiera
utmaningar
DEN DIGITALA
KLYFTAN: stöd för att
ta itu med utmaningar

ELEV

På vår skola finns datorer eller datorplattor
som jag kan använda
På vår skola har jag tillgång till en databas över
företag som erbjuder praktiktjänstgöringar,
lärlingsutbildningar eller andra möjligheter

I vår skola finns det bärbara enheter som
jag kan ta med mig hem vid behov.

Område C: Infrastruktur och utrustning
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)

Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

C13 OP

Ta med sin egen
utrustning

På vår skola har de studerande med sig och
använder sin egen bärbara utrustning under
lektionerna

På vår skola har de studerande med sig och
använder sin egen bärbara utrustning under
lektionerna

På vår skola kan jag ta med och använda min
egen bärbara utrustning under lektionerna

C14 OP

Fysiska utrymmen

På vår skola stöder de fysiska utrymmena
undervisning och lärande med digital teknik

På vår skola stöder de fysiska utrymmena
undervisning och lärande med digital teknik

C15 OP

Tekniska hjälpmedel

På vår skola har studerande som behöver
särskilt stöd tillgång till tekniska hjälpmedel

På vår skola har studerande som behöver
särskilt stöd tillgång till tekniska hjälpmedel

C16 OP

Nätbaserade
bibliotek/arkiv

På vår skola finns nätbaserade bibliotek eller
arkiv med material för undervisning och
lärande

På vår skola finns nätbaserade bibliotek eller
arkiv med material för undervisning och
lärande

På vår skola finns nätbaserade bibliotek med
inlärningsmaterial för mitt skolarbete

Område D: Fortsatt yrkesmässig utveckling
Detta område tittar på huruvida skolan tillhandahåller och investerar i fortsatt yrkesmässig utveckling av sin personal på alla nivåer. Fortsatt yrkesmässig
utveckling kan stödja utformning och integrering av nya metoder för undervisning och lärande som använder digital teknik för att uppnå bättre
inlärningsresultat.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

D1

Behov av
kompetensutveckling

D2

Deltagande i
kompetensutveckling

D3

Erfarenhetsutbyte

D4

Möjligheter till
kompetensutveckling

SKOLLEDARE

LÄRARE

Vi pratar med våra lärare om deras behov av
kompetensutveckling för undervisning med
digital teknik
Våra lärare har möjlighet att delta i
kompetensutveckling för undervisning och
lärande med digital teknik
Vi stöder lärarna i att dela med sig av sina
erfarenheter om undervisning med digital
teknik inom den lokala skolsektorn.
Våra lärare har möjlighet till
kompetensutveckling om användning av
digital teknik som är specifik för de kurser i
vilka de undervisar

Våra skolledare pratar med oss om våra behov
av fortsatt kompetensutveckling för
undervisning med digital teknik
Jag har möjlighet att delta i fortsatt
kompetensutveckling för undervisning och
lärande med digital teknik
Våra skolledare stöder oss i att vi delar med
oss av våra erfarenheter inom skolan om
undervisning med digital teknik
Jag har möjlighet till fortsatt
kompetensutveckling om användning av digital
teknik som är specifik för de kurser eller
ämnen som jag undervisar i

ELEV

Område D: Fortsatt yrkesmässig utveckling – Del 2
Svarsalternativ: Inte alls användbart; Inte användbart; Lite användbart; Användbart; Mycket användbart; Deltog inte
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

-

Nytta av fortsatt
yrkesmässig utveckling

Om du under det senaste året har deltagit i
någon av följande aktiviteter för fortsatt
yrkesmässig utveckling om pedagogisk
användning av digital teknik, ange hur
användbara de varit för dig

-

Kompetensutveckling
på plats

Kurser på plats, seminarier eller konferenser
utanför skolan

-

Kompetensutvecklinge
online

Onlinekurser, webbinarier eller
onlinekonferenser

-

Lärande genom
samarbete

Lärande från andra lärare på skolan genom
samarbete online eller offline

-

Lärande genom
yrkesmässiga nätverk

Lärande från andra lärare genom nätverk för
lärare eller praktikgemenskaper på nätet
(såsom eTwinning)

-

Internt
mentorskap/intern
coachning

Internt mentorskap eller intern coachning, som
en del av ett formellt skolarrangemang

-

Annan intern
utbildning

Annan intern utbildning som organiseras av
skolan (t.ex. workshoppar av IKT-samordnaren
eller iakttagande av när kollegor undervisar)

-

Studiebesök

Studiebesök (t.ex. på andra skolor, företag eller
organisationer)

-

Ackrediterade program

Ackrediterade program (t.ex. korta
ackrediterade kurser, examensprogram)

-

Andra möjligheter till
fortsatt
kompetensutveckling

Andra möjligheter till kompetensutveckling
med koppling till undervisning med digital
teknik (vänligen specificera)

Öppen
fråga

Exempel på effektiv
kompetensutveckling

Ge ett exempel på fortsatt yrkesmässig utveckling om pedagogisk användning av digital teknik
som du anser vara särskilt effektiv

ELEV

Område E: Pedagogik: Stöd och resurser
Det här området handlar om hur man inför digital teknik för lärande i klassrummet genom att uppdatera och skapa nya undervisnings- och
inlärningsmetoder.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

E1

Digitala lärresurser

Våra lärare söker på nätet efter digitala
utbildningsresurser

Jag söker på nätet efter digitala lärresurser

E2

Skapa digitala
lärresurser

Våra lärare skapar digitala lärresurser till stöd
för undervisningen

Jag skapar digitala lärresurser till stöd för
undervisningen

E3

Använda virtuella
inlärningsmiljöer

Våra lärare använder nätbaserade
inlärningsmiljöer med eleverna

Jag använder virtuella inlärningsmiljöer med
eleverna

E4

Kommunicera med
skolvärlden

Våra lärare använder digital teknik för
skolrelaterad kommunikation

Jag använder digital teknik för skolrelaterad
kommunikation

E5 OP

Öppna digitala
lärresurser

Våra lärare använder öppna digitala
lärresurser

Jag använder öppna digitala lärresurser

Öppen
fråga

Användbara digitala
verktyg för
undervisning

Ge ett exempel på digital teknik (utrustning,
programvara, plattform, resurs...) som du
anser vara särskilt användbar för undervisning

ELEV

Våra lärare använder onlineplattformar, som
vi också kan bidra till, för att underlätta vårt
lärande

Ge exempel på digital teknik (t.ex. utrustning,
programvara, plattform eller resurs) som du
tycker är väldigt bra för lärande

Område F: Pedagogik: Genomförande i klassrummet
Det här området handlar om hur man inför digital teknik för lärande i klassrummet genom att uppdatera och skapa nya undervisnings- och
inlärningsmetoder.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

F1

Anpassa till elevernaes
behov

Våra lärare använder digital teknik för att
anpassa undervisningen till elevernas
individuella behov

Jag använder digital teknik för att anpassa
undervisningen till elevernas individuella
behov

F3

Främja kreativiteten

Våra lärare använder digitala arbetsformer
som främjar elevernas kreativitet.

Jag använder digital teknik för att främja
elevernas kreativitet

På vår skola ger lärarna oss olika aktiviteter att
göra där vi använder teknik som passar våra
behov
På vår skola använder jag teknik för kreativa
aktiviteter

F4

Engagera eleverna

Våra lärare använder digitala arbetsformer
som engagerar eleverna

Jag använder digitala arbetsmetoder som
engagerar eleverna

På vår skola använder vi digitala resurser och
verktyg för ämnesövergripande projekt

F5

Elevsamarbete

Våra lärare använder digital teknik för att
underlätta elevsamarbete

Jag använder digital teknik för att underlätta
elevsamarbete

På min skola använder vi teknik för
grupparbeten

F6

Ämnesövergripande
projekt

Våra lärare engagerar de studerande i att
använda digital teknik för ämnesövergripande
projekt

Jag engagerar de studerande i att använda
digital teknik i ämnesövergripande projekt

F8 OP

Studie- och
yrkesvägledning

På vår skola använder vi digital teknik för
studie- och yrkesvägledning

På vår skola använder vi digital teknik för
studie- och yrkesvägledning

På vår skola använder vi digitala resurser och
verktyg för ämnesövergripande projekt
På vår skola använder vi digital teknik för
studie- och yrkesvägledning

Område G: Bedömningsmetoder
Detta område avser åtgärder som kan beaktas av skolor för att gradvis växla från traditionell bedömning mot ett mer heltäckande metodregister. Ett sådant
register kan innehålla teknikstödda bedömningsmetoder som är elevcentrerade, personligt anpassade och autentiska.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

G1

Bedöma färdigheter

Våra lärare använder digital teknik för att
bedöma de studerandes färdigheter

Jag använder digital teknik för att bedöma
elevernas färdigheter

G3

Läglig återkoppling

Våra lärare använder digital teknik för att ge
vältajmad återkoppling till eleverna

Jag använder digital teknik för att ge läglig
återkoppling till eleverna

G5

Eget begrundande av
lärande

G7

Återkoppling till andra
elever

G7 OP

Digital bedömning

Vi stöder lärarna i att använda digital teknik
för bedömning

Våra skolledare stöder mig i att använda
digital teknik för bedömning

G8 OP

Dokumentera lärande

Våra lärare låter deleverna använda digital
teknik för att dokumentera sitt lärande

Jag låter eleverna använda digital teknik för att
dokumentera sitt lärande

G9 OP

Använda data för
bättre lärande

Våra lärare använder digitala data om
enskilda elever för att förbättra deras inlärning

Jag använder digitala data om enskilda elever
för att förbättra deras inlärning

G10 OP

Värdera färdigheter
som utvecklats utanför
skolan

Våra lärare tar hänsyn till digitala färdigheter
som eleverna utvecklat utanför skolan

Jag tar hänsyn till digitala färdigheter som
eleverna utvecklat utanför skolan

Våra lärare använder digital teknik för att
eleverna ska kunna reflektera över sitt eget
lärande
Våra lärare använder digital teknik för att
eleverna ska kunna ge återkoppling på andra
elevers arbete

Jag använder digital teknik för att eleverna ska
kunna reflektera över sitt eget lärande
Jag använder digital teknik för att de
studerande ska kunna ge återkoppling på
andra elevers arbete

ELEV
Våra lärare använder digital teknik för att
bedöma de studerandes färdigheter
På vår skola använder vi digitala verktyg för att
få vältajmad återkoppling om vårt lärande
På vår skola använder jag digitala verktyg för
att förstå mina styrkor och svagheter som elev
På vår skola använder jag digitala verktyg för
att ge återkoppling till andra elever

På vår skola använder jag digitala verktyg för
att registrera vad jag har lärt mig som är
relevant för mitt studieområde

Våra lärare värderar digitala färdigheter som
jag utvecklat utanför skolan eller arbetsplatsen

Område H: Elevers digitala kompetens
Detta område behandlar den uppsättning kompetenser, färdigheter och attityder som gör att eleverna kan använda digital teknik på ett säkert, kreativt och
kritiskt sätt.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

H1

Säkert agerande

På vår skola lär sig eleverna att agera på nätet
på ett säkert sätt

På vår skola lär sig eleverna att agera på nätet
på ett säkert sätt

På vår skola lär jag mig att agera på nätet på
ett säkert sätt

H3

Ansvarsfullt agerande

På vår skola lär sig eleverna att agera på ett
ansvarsfullt sätt när de är på nätet

På vår skola lär sig eleverna att agera på ett
ansvarsfullt sätt när de är på nätet

På vår skola lär jag mig att agera på ett
ansvarsfullt sätt och respektera andra när jag
är på nätet

H4

Kontrollera kvalitet på
information

På vår skola lär sig eleverna att kontrollera att
information på nätet är tillförlitlig och korrekt

På vår skola lär sig eleverna att kontrollera att
information på nätet är tillförlitlig och korrekt

På vår skola lär jag mig att kontrollera att
information på nätet är tillförlitlig och korrekt

H6

Ge beröm åt andras
arbete

På vår skola lär sig elevernae att ge beröm åt
andras arbete som de hittat på nätet

På vår skola lär sig elevernae att ge beröm åt
andras arbete som de hittat på nätet

H7

Skapa digitalt innehåll

På vår skola lär sig eleverna att skapa digitalt
innehåll

På vår skola lär sig eleverna att skapa digitalt
innehåll

H8

Lära sig att
kommunicera

På vår skola lär sig eleverna att kommunicera
med hjälp av digital teknik

På vår skola lär sig eleverna att kommunicera
med hjälp av digital teknik

H10 OP

Digitala färdigheter
över ämnesgränserna

Vi ser till att eleverna utvecklar
ämnesövergripande digitala färdigheter

Våra skolledare ser till att eleverna utvecklar
sina digitala färdigheter över
ämnesgränserna

På vår skola använder jag teknik i olika ämnen

H11 OP

Lära sig kodning eller
programmering

På vår skola lär sig eleverna kodning eller
programmering

På vår skola lär sig eleverna kodning eller
programmering

På vår skola lär jag mig kodning eller
programmering

H13 OP

Lösa tekniska problem
Färdigheter för
yrkeskvalifikationer

På vår skola lär sig eleverna att lösa tekniska
problem i samband med användning av digital
teknik
På vår skola utvecklar eleverna digitala
färdigheter med koppling till sina
yrkeskvalifikationer

På vår skola lär jag mig att lösa tekniska
problem när jag använder digitala verktyg

H17 OP

På vår skola lär sig eleverna att lösa tekniska
problem i samband med användning av digital
teknik
På vår skola utvecklar eleverna digitala
färdigheter med koppling till sina
yrkeskvalifikationer

På vår skola lär jag mig att använda andras
arbete som jag hittat på nätet
På vår skola lär jag mig att skapa digitalt
innehåll
På vår skola lär jag mig att kommunicera med
hjälp av digitala verktyg

På vår skola utvecklar jag digitala färdigheter
som är specifika för mitt studieområde

Lite om dig
Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

Ålder

Ålder 2

Ålder 2

Vilket år är du född?

Kön

Kön

Kön

Kön

Yrkeserfarenhet inom utbildning

Inbegripet detta skolår, hur många års
yrkeserfarenhet har du inom utbildning totalt?3

Inbegripet detta skolår, hur många års
yrkeserfarenhet har du inom utbildning totalt?3

Teknikinförande

Vad beskriver bäst din strategi för att införa
undervisning och lärande med digital teknik?4

Vad beskriver bäst din strategi för att införa
undervisning och lärande med digital teknik?4

Negativa faktorer för
teknikanvändning

Påverkas undervisning och lärande med digital
teknik på din skola negativt av följande
faktorer? 5

Påverkas undervisning och lärande med digital
teknik på din skola negativt av följande
faktorer? 5

Påverkas blandat lärande negativt av följande
faktorer?6

Påverkas blandat lärande negativt av följande
faktorer?6

Negativa faktorer för
teknikanvändning i hemmet
(blandat lärande)

2

Under 25; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60 eller mer; Väljer att inte uppge
Mindre än 1 år; 1–2 år; 3–5 år; 6–10 år; 11–15 år; 16–20 år; Mer än 20 år; Väljer att inte uppge;
4
Jag tenderar att använda ny digital teknik senare än de flesta av mina kollegor; Jag tenderar att använda ny digital teknik i samma takt som de flesta av mina kollegor; Jag
tenderar att använda ny digital teknik om jag ser tydliga fördelar; Jag brukar vara bland innovatörerna som provar ny teknik
5
Brist på finansiering; Otillräcklig digital utrustning; Opålitlig eller långsam internetanslutning; Begränsade utrymmen på skolan; Begränsat eller inget tekniskt stöd; Lärarna
har brist på tid; Låg digital kompetens hos lärare; Låg digital kompetens hos elever; Annat
6
Begränsad tillgång till digitala enheter för eleverna; Begränsad tillgång till en tillförlitlig internetuppkoppling för eleverna; Låg digital kompetens hos familjerna; Brist på
tid hos lärarna när det gäller att utveckla material för blandat lärande; Brist på tid hos lärarna när det gäller att ge eleverna återkoppling; Svårigheter att engagera eleverna;
Svårigheter att stödja familjemedlemmar och/eller vårdnadshavare så att de kan hjälpa eleverna med blandat lärande; Annat
3

Lite om dig
Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

Positiva faktorer för
teknikanvändning i hemmet
(Distansundervisning och
distanslärande)

Påverkas distansundervisning och
distanslärande positivt av följande
faktorer?7

Påverkas distansundervisning och
distanslärande positivt av följande
faktorer?7

Tilltro till teknikanvändning
Förbereda lektioner

Klassundervisning

Återkoppling och stöd
Kommunikation
Tidsandel för digital undervisning

7

ELEV

Hur säker är du på att använda digital teknik
inom följande områden?
Förberedelse av lektioner genom att redigera
eller skapa flera olika digitala resurser (t.ex.
bildspel, bilder, ljud eller video)8
Klassundervisning med hjälp av olika sorters
utrustning (såsom interaktiva tavlor,
videoprojektorer) och resurser (t.ex.
nätbaserade frågesporter, tankekartor,
simuleringar) 8
Bedömning eller personlig återkoppling och stöd
till eleverna8
Kommunikation med elever och föräldrar8
Under hur stor del av undervisningstiden har du
använt digital teknik på lektionerna under de
senaste tre månaderna? 9

Skolan har erfarenhet av att använda virtuella lärandemiljöer.; Skolan har tillgång till välorganiserade resurser online eller digitala resurser.; Skolan uppmanar alla att ta
med egna enheter till skolan.; Lärarna deltar i yrkesnätverk.; Lärarna deltar i program för yrkesutveckling.; Lärarna i skolan samarbetar med varandra när det gäller
användning av digital teknik och skapande av resurser.; Skolan samarbetar med andra skolor och organisationer.; Skolan har använt Selfie för att reflektera över
teknikanvändningen.; Skolan har en digital strategi.; Staten/regionen tillhandahåller stöd eller riktlinjer.; Skolan har välorganiserad, regelbunden kommunikation med
familjemedlemmar och/eller vårdnadshavare.; Annat
8
Inte alls säker; Inte säker; Lite säker; Säker; Mycket säker; Väljer att inte uppge
9
0–10 %; 11–25 %; 26–50 %; 51–75 %; 76–100 %; Väljer att inte uppge

Lite om dig
Frågerubrik
Tidsanvändning
Digitala verktyg i skolan
Digitala verktyg hemma för
skolarbete
Digitala verktyg för lärande
utanför skolan
Digitala verktyg hemma för nöje
Inga digitala verktyg utanför
skolan
Elevernas tillgång till enheter
utanför skolan
Elevernas tekniska kunnande

10

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV
Hur ofta gör du följande?
Använder digitala verktyg i skolan för
skolrelaterat arbete 10
Använder digitala verktyg hemma för
skolrelaterat arbete 10
Använder digitala verktyg utanför skolan för
inlärningsaktiviteter som inte är kopplade till
skolan 10
Använder digitala verktyg hemma som
nöjesaktivitet 10
Deltar i aktiviteter utanför skolan där digitala
verktyg inte används10

Har du tillgång till digitala enheter (dator,
bärbar dator, datorplatta, smart telefon)
hemma?11
När lektioner äger rum hemma med hjälp
av digital teknik ...12

Aldrig eller nästan aldrig; Minst en gång i månaden men inte varje vecka; Minst en gång i veckan men inte varje dag; Upp till en timme varje dag; Mer än en timme varje
dag; Väljer att inte uppge
11
Jag har tillgång till en digital enhet för mitt skolarbete. ;Jag har tillgång till en digital enhet, men den är inte lämplig för mitt skolarbete.; Det finns en gemensam digital
enhet hemma som jag kan använda för mitt skolarbete, men den är inte alltid tillgänglig när jag behöver den.; Det finns en gemensam digital enhet hemma som jag kan
använda för mitt skolarbete när det behövs.; Jag har tillgång till en digital enhet som är lämplig för mitt skolarbete.
12
vet jag hur jag ska använda programvaran/apparna utan hjälp; ber jag min familj och/eller vårdnadshavare att hjälpa mig att använda programvaran/apparna; ber jag
vänner att hjälpa mig att använda programvaran/apparna; ber jag mina lärare eller skolan att hjälpa mig att använda programvaran/apparna; har jag inte någon som kan
hjälpa mig med programvaran/apparna; ber jag inte om hjälp även om jag behöver det; hittar jag hjälp på internet; har jag uppkopplingsproblem; skulle jag vilja använda
digital teknik för att ha mer kontakt med mina klasskamrater; har jag fått information om hur jag ska använda digitala enheter; är det svårt att hitta en tyst vrå där jag kan
använda digitala enheter för mitt lärande; blir jag ofta distraherad när jag använder digitala enheter för lärande

Slutligen, din återkoppling om Selfie
Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

Total poäng

Om du skulle bedöma Selfie, hur många poäng
(av 10) skulle du ge verktyget?

Om du skulle bedöma Selfie, hur många poäng
(av 10) skulle du ge verktyget?

Om du skulle bedöma Selfie, hur många poäng
(av 10) skulle du ge verktyget?

Rekommendera Selfie

Hur troligt är det att du skulle rekommendera
Selfie till en kollega?13

Hur troligt är det att du skulle rekommendera
Selfie till en kollega?13

Förslag till förbättringar

Hur kan vi förbättra Selfie ytterligare? Dela
dina idéer och förslag med oss.

Hur kan vi förbättra Selfie ytterligare? Dela dina
idéer och förslag med oss.

13

Inte alls troligt; Inte så troligt; Något troligt; Mycket troligt; Extremt troligt; Väljer att inte uppge

Hur kan vi förbättra Selfie ytterligare? Dela dina
idéer och förslag med oss.

Frågeformulär för gymnasieskolans yrkesförberedande program,
Arbetsplatsförlagt lärande

Område A: Ledarskap
Detta område handlar om betydelsen av ledarskap i samband med införande av digital teknik i skolan och effektiv användning av sådan teknik för
skolans kärnverksamhet: undervisning och lärande.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Item
Code1

Frågerubrik
Digital strategi

A1

SKOLLEDARE

LÄRARE

På vår skola har vi en
digitaliseringsstrategi

På vår skola har vi en
digitaliseringsstrategi

A2

Strategiutveckling
med lärarna

Vi utvecklar digitaliseringstrategin för
vår skola tillsammans med lärarna

Vi utvecklar digitaliseringstrategin
för vår skola tillsammans med
lärarna

A3

Nya
undervisningssätt

Vi stöder lärarna i att prova nya
undervisningsformer med digital
teknik

Våra skolledare stöder mig i att
prova nya undervisningsformer med
digital teknik

På vår skola har lärarna tid att
undersöka hur de kan förbättra sin
undervisning med digital teknik
På vår skola följer vi
bestämmelserna om upphovsrätt
och licensiering när vi använder
digital teknik för undervisning och
lärande
På vår skola deltar företag som vi
samarbetar med i utvecklingen av
skolans digitala strategi

På vår skola har jag tid att
undersöka hur jag kan förbättra
undervisningen med digital teknik
På vår skola följer vi
bestämmelserna om
upphovsrätt och licensiering när
vi använder digital teknik för
undervisning och lärande
På vår skola deltar företag som vi
samarbetar med i utvecklingen
av skolans digitala strategi

A4
OP

A5
OP

A6

Tid för att
utforska digital
undervisning
Bestämmelser
om upphovsrätt
och licensiering

Göra företag
delaktiga i
strategin

ELEV

FÖRETAGSINTERN UTBILDARE

På vårt företag har jag tid att utforska
hur jag kan förbättra undervisningen
med digital teknik

Vårt företag medverkar till att
utveckla skolans digitala strategi

Område B: Samarbete och nätverkande
Det här området handlar om åtgärder som skolor skulle kunna vidta för att främja en kultur av samarbete och kommunikation, där man kan dela med
sig av erfarenheter och lära sig effektivt, både inom och utanför organisationens gränser.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod1

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

Framstegsöversyn

På vår skola utvärderar vi våra
framsteg vad gäller undervisning
och lärande med digital teknik

Diskussion om
teknikanvändningen

På vår skola diskuterar vi för- och
nackdelar med undervisning och
lärande med digital teknik

Partnerskap

På vår skola använder vi digital
teknik i våra samarbeten med
andra organisationer
På vår skola använder vi digital
teknik för att regelbundet
kommunicera med de företag
som deltar i utbildningen
På vår skola använder vi digital
teknik för att organisera hur
utbildningen ska varvas mellan
skolan och företaget
Vår skola samarbetar med andra
skolor och/eller organisationer
för att stödja användningen av
digital teknik.

På vår skola utvärderar vi våra
framsteg vad gäller
undervisning och lärande med
digital teknik
På vår skola diskuterar vi föroch nackdelar med
undervisning och lärande med
digital teknik
På vår skola använder vi digital
teknik i våra samarbeten med
andra organisationer
På vår skola använder vi digital
teknik för att regelbundet
kommunicera med de företag
som deltar i utbildningen
På vår skola använder vi digital
teknik för att organisera hur
utbildningen ska varvas mellan
skolan och företaget
Vår skola samarbetar med
andra skolor och/eller
organisationer för att stödja
användningen av digital teknik.

B1

B2

B3
Kommunikation
WBL B5

WBL B6

B4_OP

Organisering av
varvad utbildning

Synergieffekter vid
blandat lärande

ELEV

FÖRETAGSINTERN UTBILDARE

På vår skola pratar vi med lärarna
om för- och nackdelar med att
använda digitala verktyg för
lärande

På vårt företag använder jag digital
teknik för att regelbundet
kommunicera med skolan
På vårt företag använder jag digital
teknik för att organisera hur
utbildningen ska varvas mellan
skolan och företaget
Vårt företag samarbetar med andra
skolor eller organisationer för att
stödja användningen av digital
teknik

Område C: Infrastruktur och utrustning
Det här området handlar om att ha en lämplig, tillförlitlig och säker infrastruktur (såsom utrustning, programvara, informationsresurser,
internetanslutning, tekniskt stöd och fysiskt utrymme). Detta kan möjliggöra och underlätta innovativ undervisning och innovativt lärande liksom
bedömningsmetoder.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Fråge
kod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

Infrastruktur

På vår skola stöder den digitala
infrastrukturen undervisning och
lärande med digital teknik

På vår skola stöder den digitala
infrastrukturen undervisning och
lärande med digital teknik

Digital utrustning för
undervisning

På vår skola finns digital
utrustning att använda för
undervisning

På vår skola finns digital utrustning
att använda för undervisning

Tillgång till internet

På vår skola finns tillgång till
internet för undervisning och
lärande

På vår skola finns tillgång till
internet för undervisning och
lärande

C1

C2

C3

WBL
C4

Tillgång till internet
på företaget
Tekniskt stöd

C5

WBL
C6

Teknisk support på
företaget

ELEV

På vårt företag har vi en digital
infrastruktur för utbildning med digital
teknik
På vårt företag finns digital utrustning
som jag kan använda i undervisningen
På vår skola har jag tillgång till
internet för lärande

På mitt företag har jag tillgång
till internet för lärande
På vår skola finns tekniskt stöd
att tillgå om det uppstår problem
med digital teknik

På vår skola finns tekniskt stöd att
tillgå om det uppstår problem med
digital teknik

FÖRETAGSINTERN UTBILDARES

På vårt företag finns tillgång till
internet för utbildning

På vår skola finns tekniskt stöd
att tillgå om jag stöter på
teknikproblem
På mitt företag kan jag få teknisk
support om jag får problem med
den digitala tekniken

På vårt företag kan vi få teknisk
support om vi får problem med den
digitala tekniken

Område C: Infrastruktur och utrustning
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Fråge
kod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

Dataskydd

På vår skola finns system för
dataskydd

På vår skola finns system för
dataskydd

Digital utrustning för
lärande

På vår skola finns skolägd/av
skolan förvaltad digital
utrustning som de studerande
kan använda när de behöver

På vår skola finns skolägd/av skolan
förvaltad digital utrustning som de
studerande kan använda när de
behöver

C7

C8

WBL
C9

C17

C10
OP

Digital utrustning
för lärande på
företag
Databas över
utbildningsanordnare

Skolägda enheter för
elever

ELEV

På vårt företag finns system för
dataskydd
På vår skola finns datorer eller
datorplattor som jag kan
använda
På mitt företag får jag lära mig
att hantera relevant (digital)
utrustning

På vår skola har de studerande
tillgång till en databas över
anordnare av
arbetsplatsanknutna
utbildningar
I vår skola finns det bärbara
enheter som ägs och förvaltas av
skolan, men som eleverna kan ta
med sig hem vid behov.

På vår skola har de studerande
tillgång till en databas över
anordnare av arbetsplatsanknutna
utbildningar
I vår skola finns det bärbara enheter
som ägs och förvaltas av skolan,
men som eleverna kan ta med sig
hem vid behov.

FÖRETAGSINTERN UTBILDARES

På vår skola har jag tillgång till
en databas över företag som
erbjuder praktiktjänstgöringar,
lärlingsutbildningar eller andra
möjligheter
I vår skola finns det bärbara
enheter som jag kan ta med mig
hem vid behov.

På vårt företag får eleverna arbeta
med relevant (digital) utrustning

På vårt företag finns det bärbara
enheter som företaget äger och
sköter, men som eleverna får ta med
sig hem vid behov.

Område C: Infrastruktur och utrustning
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Fråge
kod

C11
OP

C12
OP

C13
OP
C14
OP
C15
OP

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

DEN DIGITALA
KLYFTAN: rutiner för
att identifiera
utmaningar

I vår skola har vi rutiner för att
identifiera utmaningar som
uppstår i samband med blandat
lärande och som har att göra
med elevernas lärandebehov och
socioekonomiska bakgrund.
På vår skola har de studerande
med sig och använder sin egen
bärbara utrustning under
lektionerna

I vår skola har vi rutiner för att
identifiera utmaningar som
uppstår i samband med blandat
lärande och som har att göra med
elevernas lärandebehov och
socioekonomiska bakgrund.
På vår skola har de studerande med
sig och använder sin egen bärbara
utrustning under lektionerna

Ta med sin egen
utrustning

På vår skola stöder de fysiska
utrymmena undervisning och
lärande med digital teknik

På vår skola stöder de fysiska
utrymmena undervisning och
lärande med digital teknik

Fysiska utrymmen

På vår skola har studerande som
behöver särskilt stöd tillgång till
tekniska hjälpmedel

På vår skola har studerande som
behöver särskilt stöd tillgång till
tekniska hjälpmedel

Tekniska hjälpmedel

På vår skola finns nätbaserade
bibliotek eller arkiv med material
för undervisning och lärande

På vår skola finns nätbaserade
bibliotek eller arkiv med material
för undervisning och lärande

DEN DIGITALA
KLYFTAN: stöd för att
ta itu med
utmaningar

ELEV

FÖRETAGSINTERN UTBILDARES

På vårt företag har vi rutiner för att
identifiera utmaningar blandat
lärande som har att göra med
elevernas lärandebehov och
socioekonomiska bakgrund
På vårt företag har vi en plan för att
hjälpa utbildarna att hantera blandat
lärande som har att göra med
elevernas lärandebehov och
socioekonomiska bakgrund
På vår skola kan jag ta med och
använda min egen bärbara
utrustning under lektionerna

På vårt företag kan eleverna ta med
och använda sin egen bärbara
utrustning

På vårt företag har elever som behöver
särskilt stöd tillgång till tekniska
hjälpmedel

Område C: Infrastruktur och utrustning
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Fråge
kod
C16
OP

WBL
C18

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

Nätbaserade
bibliotek/arkiv

På vår skola har de studerande
med sig och använder sin egen
bärbara utrustning under
lektionerna
På vår institution använder
eleverna simuleringsverktyg och
andra metoder för att simulera
en verklig arbetssituation i
utbildningssyfte

På vår skola har de studerande med
sig och använder sin egen bärbara
utrustning under lektionerna

Simulering

På vår institution använder eleverna
simuleringsverktyg och andra
metoder för att simulera en verklig
arbetssituation i utbildningssyfte

ELEV
På vår skola finns nätbaserade
bibliotek med inlärningsmaterial
för mitt skolarbete

FÖRETAGSINTERN UTBILDARES

På vårt företag finns nätbaserade
bibliotek eller arkiv med
utbildningsmaterial som är relevant
för det yrke utbildningen gäller
På vårt företag använder eleverna
simuleringsverktyg och andra
metoder för att simulera en verklig
arbetssituation i utbildningssyfte

Område D: Kompetensutveckling – del. 1
Detta område tittar på huruvida skolan tillhandahåller och investerar i kompetensutveckling av sin personal på alla nivåer.Kompetensutveckling kan
stödja utformning och integrering av nya metoder för undervisning och lärande som använder digital teknik för att uppnå bättre inlärningsresultat.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Fråge
kod

D1

D2

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

Behov av
kompetensutveckling

Vi pratar med våra lärare om
deras behov av
kompetensutveckling för
undervisning med digital teknik
Våra lärare har möjlighet att
delta i kompetensutveckling för
undervisning och lärande med
digital teknik
Vi stöder lärarna i att dela med
sig av sina erfarenheter om
undervisning med digital teknik
inom den lokala skolsektorn.
Våra lärare har möjlighet till
kompetensutveckling om
användning av digital teknik som
är specifik för de kurser i vilka de
undervisar

Våra skolledare pratar med oss om
våra behov av fortsatt
kompetensutveckling för
undervisning med digital teknik
Jag har möjlighet att delta i fortsatt
kompetensutveckling för
undervisning och lärande med digital
teknik
Våra skolledare stöder oss i att vi
delar med oss av våra erfarenheter
inom skolan om undervisning med
digital teknik
Jag har möjlighet till fortsatt
kompetensutveckling om
användning av digital teknik som är
specifik för de kurser eller ämnen
som jag undervisar i

Deltagande i
kompetensutveckling

Erfarenhetsutbyte

D3
Möjligheter till
kompetensutveckling

D4

ELEV

FÖRETAGSINTERN UTBILDARES

Jag har möjlighet att delta i
fortbildning för att bli bättre på att
använda digital teknik i
undervisningen
Ledningen stöder att vi delar med
oss av våra erfarenheter inom
företaget om vår användning av
digital teknik i utbildningen

Område D: Kompetensutveckling - Del 2
Svarsalternativ: Inte alls användbart; Inte användbart; Lite användbart; Användbart; Mycket användbart; Deltog inte
Frågekod

Frågerubrik

-

Nytta av
kompetensutveckling

-

Kompetensutveckling på
plats

-

Kompetensutvecklinge
online

Onlinekurser, webbinarier eller onlinekonferenser

-

Lärande genom
samarbete

Lärande från andra lärare på skolan genom samarbete online
eller offline

-

Lärande genom
yrkesmässiga nätverk

Lärande från andra lärare genom nätverk för lärare eller
praktikgemenskaper på nätet (såsom eTwinning)

Internt
mentorskap/intern
coachning
Annan intern utbildning

Internt mentorskap eller intern coachning, som en del av ett
formellt skolarrangemang

-

-

SKOLLEDARE

LÄRARE
Om du under det senaste året har deltagit i någon av följande
aktiviteter för kompetensutveckling om pedagogisk användning
av digital teknik, ange hur användbara de varit för dig.
Om du inte deltogt, klickar du på ikonen "N / A".
Kurser på plats, seminarier eller konferenser utanför skolan

Annan intern utbildning som organiseras av skolan (t.ex.
workshoppar av IKT-samordnaren eller iakttagande av när
kollegor undervisar)

ELEV

FÖRETAGSINTERN
UTBILDARES

Område D: Kompetensutveckling - Del 2
Svarsalternativ: Inte alls användbart; Inte användbart; Lite användbart; Användbart; Mycket användbart; Deltog inte
Frågekod

Öppen
fråga

Frågerubrik
Studiebesök

SKOLLEDARE

LÄRARE
Studiebesök (t.ex. på andra skolor, företag eller
organisationer)

Ackrediterade program

Ackrediterade program (t.ex. korta ackrediterade kurser,
examensprogram)

Andra möjligheter till
fortsatt
kompetensutveckling
Exempel på effektiv
kompetensutveckling

Andra möjligheter till kompetensutveckling med koppling
till undervisning med digital teknik (vänligen specificera)
Ge ett exempel på kompetensutveckling om pedagogisk användning av digital teknik
som du anser vara särskilt effektiv

ELEV

FÖRETAGSINTERN
UTBILDARES

Område E: Pedagogik: Stöd och resurser
Det här området handlar om hur man förbereder användningen av digital teknik för lärande genom att uppdatera och skapa nya undervisnings- och
inlärningsmetoder.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

Digitala lärresurser

Våra lärare söker på nätet efter
digitala utbildningsresurser

Jag söker på nätet efter digitala
lärresurser

Skapa digitala
lärresurser

Jag skapar digitala lärresurser till
stöd för undervisningen

Använda virtuella
inlärningsmiljöer

Våra lärare skapar digitala
lärresurser till stöd för
undervisningen
Våra lärare använder nätbaserade
inlärningsmiljöer med eleverna

E4

Kommunicera med
skolvärlden

Våra lärare använder digital teknik
för skolrelaterad kommunikation

Jag använder digital teknik för
skolrelaterad kommunikation

E5 OP

Öppna digitala
lärresurser

Våra lärare använder öppna digitala
lärresurser

Jag använder öppna digitala
lärresurser

E1
E2

E3

Öppen
fråga

Användbara digitala
verktyg för
undervisning

Jag använder virtuella
inlärningsmiljöer med eleverna

Ge ett exempel på digital teknik
(utrustning, programvara, plattform,
resurs...) som du anser vara särskilt
användbar för undervisning

ELEV

FÖRETAGSINTERN UTBILDARES
Jag söker på nätet efter digitala
utbildningsresurser
Jag skapar digitala resurser till
stöd för min undervisning

Våra lärare använder
onlineplattformar, som vi också kan
bidra till, för att underlätta vårt
lärande

Jag använder virtuella lärmiljöer
med eleverna

Ge exempel på digital teknik (t.ex.
utrustning, programvara, plattform
eller resurs) som du tycker är väldigt
bra för lärande

Ge exempel på digital teknik
(t.ex. utrustning, programvara,
plattform eller resurs) som du
har särskild nytta av i
undervisningen

Område F: Pedagogik: Genomförande i klassrummet
Det här området handlar om hur man inför digital teknik för lärande i klassrummet genom att uppdatera och skapa nya undervisnings- och
inlärningsmetoder.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

F1

Anpassa till de
studerandes behov

Våra lärare använder digital teknik
för att anpassa undervisningen till
elevernas individuella behov

Jag använder digital teknik för att
anpassa undervisningen till
elevernas individuella behov

På vår skola ger lärarna oss olika
aktiviteter att göra där vi använder
teknik som passar våra behov
På vårt företag använder utbildarna
digital teknik för att skräddarsy
utbildningen till våra enskilda behov

WBL F2

Anpassa till
elevernas behov på
företaget
Främja kreativiteten

F3
Engagera eleverna
F4
F5

Elevsamarbete
Ämnesövergripande
projekt

F6

Våra lärare använder digitala
arbetsformer som främjar elevernas
kreativitet.
Våra lärare använder digitala
arbetsformer som engagerar
eleverna
Våra lärare använder digital teknik
för att underlätta elevsamarbete
Våra lärare engagerar de studerande
i att använda digital teknik för
ämnesövergripande projekt

Jag använder digital teknik för att
främja elevernas kreativitet
Jag använder digitala arbetsmetoder
som engagerar eleverna
Jag använder digital teknik för att
underlätta elevsamarbete

På vår skola använder jag teknik för
kreativa aktiviteter
På vår skola deltar jag mer när vi
använder digitala verktyg
På min skola använder vi teknik för
grupparbeten

Jag engagerar de studerande i att
använda digital teknik i
ämnesövergripande projekt
På vår skola använder vi digitala
resurser och verktyg för
ämnesövergripande projekt

FÖRETAGSINTERN UTBILDARE

På vårt företag använder
utbildarna digital teknik för att
skräddarsy utbildningen så att
den
tillgodoser
elevernas
enskilda behov
Jag använder digital teknik för att
främja elevernas kreativitet

Område F: Pedagogik: Genomförande i klassrummet
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

WBL F7

F8 OP

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

Yrkeserfarenhet

Studie- och
yrkesvägledning

På vår skola använder vi digital
teknik för studie- och
yrkesvägledning

På vår skola använder vi digital
teknik för studie- och
yrkesvägledning

ELEV

FÖRETAGSINTERN UTBILDARE

På vårt företag får jag erfarenhet av
digital teknik som gör mig bättre
förberedd på mitt framtida yrke

Jag låter eleverna använda digital
teknik som gör dem bättre
förberedda för sitt framtida yrke

På vår skola använder vi digital
teknik för studie- och
yrkesvägledning

Område G: Bedömningsmetoder
Detta område avser åtgärder som kan beaktas av skolor för att gradvis växla från traditionell bedömning mot ett mer heltäckande metodregister. Ett sådant
register kan innehålla teknikstödda bedömningsmetoder som är elevcentrerade, personligt anpassade och autentiska.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod
G1

WBL G2

Frågerubrik
Bedöma färdigheter

Läglig återkoppling

G5

ELEV

Våra lärare använder digital teknik
för att bedöma de studerandes
färdigheter

Jag använder digital teknik för att
bedöma elevernas färdigheter

Våra lärare använder digital teknik
för att bedöma de studerandes
färdigheter
På vårt företag används digital
teknik för att bedöma mina
färdigheter

Våra lärare använder digital teknik
för att ge vältajmad återkoppling
till eleverna

Jag använder digital teknik för att ge
läglig återkoppling till eleverna

Snabb
återkoppling på
företaget
Eget begrundande av
lärande
Återkoppling till andra
elever

G6

LÄRARE

Bedöma
färdigheter på
företaget

G3

WBL G4

SKOLLEDARE

Jag använder digital teknik för att
eleverna ska kunna reflektera över
sitt eget lärande
Jag använder digital teknik för att de
studerande ska kunna ge
återkoppling på andra elevers
arbete

Jag använder digital teknik för
att bedöma elevernas
färdigheter

På vår skola använder vi digitala
verktyg för att få vältajmad
återkoppling om vårt lärande
På vårt företag används digital
teknik för att ge snabb
återkoppling på mitt lärande

Våra lärare använder digital teknik
för att eleverna ska kunna
reflektera över sitt eget lärande
Våra lärare använder digital teknik
för att eleverna ska kunna ge
återkoppling på andra elevers
arbete

FÖRETAGSINTERN UTBILDARE

På vår skola använder jag digitala
verktyg för att förstå mina styrkor
och svagheter som elev

På vår skola använder jag digitala
verktyg för att ge återkoppling till
andra elever

Jag använder digital teknik för
att ge snabb återkoppling till
eleverna

Område G: Bedömningsmetoder
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod
G7 OP

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

Digital bedömning

Vi stöder lärarna i att använda
digital teknik för bedömning

Våra skolledare stöder mig i att
använda digital teknik för
bedömning
Jag låter eleverna använda digital
teknik för att dokumentera sitt
lärande

Dokumentera lärande

Våra lärare låter deleverna använda
digital teknik för att dokumentera
sitt lärande

Använda data för
bättre lärande

Våra lärare använder digitala data
om enskilda elever för att förbättra
deras inlärning
Våra lärare tar hänsyn till digitala
färdigheter som eleverna utvecklat
utanför skolan och i
arbetsplatsbaserade miljöer
På vår skola använder vi digital
teknik för att utforma
bedömningsmetoder tillsammans
med de företag som deltar i
utbildningen.

G7 OP

G8 OP

G9 OP

WBL G11

Värdera färdigheter
som utvecklats utanför
skolan
Gemensam
utformning av
bedömningsmetoder

Jag använder digitala data om
enskilda elever för att förbättra
deras inlärning
Jag tar hänsyn till digitala
färdigheter som eleverna utvecklat
utanför skolan
På vår skola använder vi digital
teknik för att utforma
bedömningsmetoder tillsammans
med de företag som deltar i
utbildningen.

ELEV

På vår skola använder jag digitala
verktyg för att registrera mitt
lärande

FÖRETAGSINTERN UTBILDARE

Jag låter eleverna använda
digital teknik för att
dokumentera vad de har lärt sig
som är relevant för deras
studieområde

Våra lärare värderar digitala
färdigheter som jag utvecklat
utanför skolan
Jag använder digital teknik för
att utforma
bedömningsmetoder
tillsammans med skolorna

Område H: Elevers digitala kompetens
Detta område behandlar den uppsättning kompetenser, färdigheter och attityder som gör att eleverna kan använda digital teknik på ett säkert, kreativt och
kritiskt sätt.
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

H1

Säkert agerande

På vår skola lär sig eleverna att
agera på nätet på ett säkert sätt

På vår skola lär sig eleverna att
agera på nätet på ett säkert sätt

På vår skola lär jag mig att agera
på nätet på ett säkert sätt

WBL H2

Säkert beteende på
företaget
Ansvarsfullt agerande

På vår skola lär sig eleverna att
agera på ett ansvarsfullt sätt när de
är på nätet

På vår skola lär sig eleverna att
agera på ett ansvarsfullt sätt när de
är på nätet

Kontrollera kvalitet på
information

På vår skola lär sig eleverna att
kontrollera att information på nätet
är tillförlitlig och korrekt

På vår skola lär sig eleverna att
kontrollera att information på nätet
är tillförlitlig och korrekt

H3

H4

WBL H4

H6

Kontrollera
informationens kvalitet
på företaget
Ge beröm åt andras
arbete
Skapa digitalt innehåll

H6

På mitt företag lär jag mig hur jag
ska bete mig säkert på nätet

På vår skola lär sig elevernae att ge
beröm åt andras arbete som de
hittat på nätet
På vår skola lär sig eleverna att
skapa digitalt innehåll

På vår skola lär sig elevernae att ge
beröm åt andras arbete som de
hittat på nätet
På vår skola lär sig eleverna att
skapa digitalt innehåll

På vår skola lär jag mig att agera
på ett ansvarsfullt sätt och
respektera andra när jag är på
nätet
På vår skola lär jag mig att
kontrollera att information på
nätet är tillförlitlig och korrekt
På mitt företag lär jag mig att
kontrollera att den information jag
hittar på nätet är tillförlitlig och
korrekt
På vår skola lär jag mig att
använda andras arbete som jag
hittat på nätet

På vår skola lär jag mig att skapa
digitalt innehåll

FÖRETAGSINTERN UTBILDARE

På vårt företag lär sig eleverna
hur de ska bete sig säkert på
nätet

På vårt företag lär sig eleverna
att kontrollera att informationen
de hittar på nätet är tillförlitlig
och korrekt

Område H: Elevers digitala kompetens
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

FÖRETAGSINTERN UTBILDARE

H8

Lära sig att
kommunicera

På vår skola lär sig eleverna att
kommunicera med hjälp av digital
teknik

På vår skola lär sig eleverna att
kommunicera med hjälp av digital
teknik

På vår skola lär jag mig att
kommunicera med hjälp av
digitala verktyg
På mitt företag lär jag mig att
kommunicera med hjälp av digital
teknik

På vårt företag lär sig eleverna
att kommunicera med hjälp av
digital teknik på arbetsplatsen

H10 OP

Lära sig att
kommunicera på
företaget
Digitala färdigheter
över ämnesgränserna

H11 OP

Lära sig kodning eller
programmering

WBL H7

WBL H12

Vi ser till att eleverna utvecklar
ämnesövergripande digitala
färdigheter
På vår skola lär sig eleverna kodning
eller programmering

Lära sig kodning eller
programmering på
företaget

Lösa tekniska problem

På vår skola använder jag teknik i
olika ämnen
På vår skola lär jag mig kodning
eller programmering

På mitt företag lär jag mig att
koda eller programmera
På vår skola lär sig eleverna att lösa
tekniska problem i samband med
användning av digital teknik

H11 OP

Våra skolledare ser till att eleverna
utvecklar sina digitala färdigheter
över ämnesgränserna
På vår skola lär sig eleverna kodning
eller programmering

På vår skola lär sig eleverna att lösa
tekniska problem i samband med
användning av digital teknik

På vår skola lär jag mig att lösa
tekniska problem när jag använder
digitala verktyg

På vårt företag lär sig eleverna
att koda eller programmera

Område H: Elevers digitala kompetens
Svarsalternativ: femgradig skala och alternativet Ej tillämplig (N/A)
Frågekod

Frågekod

WBL H14

Lösa tekniska
problem på
företaget

H13 OP

Färdigheter för
yrkeskvalifikationer

Frågekod

På vår skola utvecklar eleverna
digitala färdigheter med koppling
till sina yrkeskvalifikationer??

Frågekod

På vår skola utvecklar eleverna
digitala färdigheter med koppling
till sina yrkeskvalifikationer??

Färdigheter för
WBL H16 yrkeskvalifikationer
på företaget

WBL H17

Digitala förkunskaper

Framtida behov av
digitala
färdigheter
inom ditt yrke
Framtida behov av
övergripande digitala
färdigheter

Frågekod

Frågekod

På mitt företag lär jag mig att lösa
tekniska problem som kan uppstå
när jag använder digital teknik

På vårt företag lär sig eleverna
att lösa tekniska problem som
kan uppstå när de använder
digital teknik

På vår skola utvecklar jag digitala
färdigheter som är specifika för
mitt studieområde
På mitt företag utvecklar jag
digitala färdigheter som är
specifika för mitt studieområde

De elever som börjar på skolan har
tillräcklig digital kompetens för att
lära sig de yrkesspecifika digitala
färdigheterna
Vilka digitala färdigheter tror du
kommer att behövas inom ditt
yrkesområde i framtiden?
Vilka övergripande digitala
färdigheter tror du kommer att
behövas i framtiden?

På vårt företag utvecklar
eleverna digitala färdigheter
som är relevanta för deras
yrkeskvalifikationer
De elever som börjar på vårt
företag har tillräcklig digital
kompetens för att lära sig de
yrkesspecifika digitala
färdigheterna
Vilka digitala färdigheter tror du
kommer att behövas inom ditt
yrkesområde i framtiden?
Vilka övergripande digitala
färdigheter tror du kommer att
behövas i framtiden?

Lite om dig
Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

2

2

Ålder

Ålder:

Ålder:

Kön

Kön:

Kön:

Yrkeserfarenhet inom
utbildning

Inbegripet detta skolår, hur många års
yrkeserfarenhet har du inom
utbildning totalt?3

Inbegripet detta skolår, hur många års
yrkeserfarenhet har du inom
utbildning totalt? 3
Inom vilken utbildningssektor är du
mest verksam som lärare?4

Utbildningsområde
Företagssektor

2

3

ELEV

FÖRETAGSINTERN UTBILDARE

Vilket år är du född?

Ålder: 2

Kön:

Kön:

Inom vilken bransch utbildar du dig?
4

Inom vilken bransch utbildar du dig
på företaget?5

Hur många år har du arbetat med
att utbilda elever (inklusive detta
skolår)? 3
Inom vilken utbildningssektor är
du mest verksam? 4
Inom vilken bransch är företaget
verksamt? 5

Under 25; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60 eller mer; Väljer att inte uppge

Mindre än 1 år; 1–2 år; 3–5 år; 6–10 år; 11–15 år; 16–20 år; Mer än 20 år; Väljer att inte uppge;
Humaniora och konst; Samhällsvetenskap, handel och juridik; Naturvetenskap och it; Teknik, tillverkning och byggverksamhet; Lantbruk; Vård och omsorg; Utbildning: dagis,
förskola och liknande; Tjänster
5
Jordbruk, skogsbruk och fiske; Mineralutvinning och stenbrytning; Tillverkning; Försörjning av el, gas, värme och kyla; Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering m.m.;
Bygg- och anläggningsverksamhet; Parti- och detaljhandel: reparation av motorfordon; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet; Information och
kommunikation; Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet; Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och
andra stödtjänster; Offentlig förvaltning och försvar Socialförsäkring; Utbildning; Vård och omsorg, sociala tjänster; Hantverk, kultur, nöje och fritid; Annan serviceverksamhet
4

Lite om dig
Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

Företag

ELEV

FÖRETAGSINTERN UTBILDARE
Företag:

Företagets storlek

Antal yrkeselever
Teknikinförande

Negativa faktorer för
teknikanvändning

Hur många yrkeselever har skolan (i
genomsnitt per år)?7
Vad beskriver bäst din strategi för att
införa undervisning och lärande med
digital teknik?9
Påverkas undervisning och lärande
med digital teknik på din skola
negativt av följande faktorer? 10

Vad beskriver bäst din strategi för att
införa undervisning och lärande med
digital teknik? 9
Påverkas undervisning och lärande
med digital teknik på din skola negativt
av följande faktorer? 10

Hur stort är företaget?6
Hur många yrkeselever tar ni
emot på företaget (i genomsnitt
per år)? 8
Vad beskriver bäst din strategi för
att införa digital teknik i
undervisningen? 9
Påverkas undervisningen med
digital teknik på ditt företag
negativt av följande faktorer? 11

6

Mikro (1–9 anställda); Litet (11–50 anställda); Medelstort (51–250 anställda); Stort (fler än 250 anställda);
Färre än 100; 100- 250; 251- 500; 501- 1000; 1001- 5000; 5001- 10000; 10001- 25000; 25001- 50000; Fler än 50 000
8
1; 2; 3; 4-5; 6-10; 11- 25; 26-50; 51- 250; Fler än 250
9
Jag tenderar att använda ny digital teknik senare än de flesta av mina kollegor; Jag tenderar att använda ny digital teknik i samma takt som de flesta av mina kollegor; Jag tenderar att
använda ny digital teknik om jag ser tydliga fördelar; Jag brukar vara bland innovatörerna som provar ny teknik
7

10

Brist på finansiering; Otillräcklig digital utrustning; Opålitlig eller långsam internetanslutning; Begränsade utrymmen på skolan; Begränsat eller inget tekniskt stöd; Lärarna har brist
på tid; Låg digital kompetens hos lärare; Låg digital kompetens hos elever; Annat
11

Otillräcklig digital utrustning; Instabil eller långsam internetuppkoppling; Begränsade arbetsutrymmen för eleverna; Begränsad eller ingen teknisk support; Utbildarna har brist på

tid; Utbildarna har låg digital kompetens; Eleverna har låg digital kompetens; Annat

Lite om dig
Frågerubrik
Negativa faktorer för
teknikanvändning i
hemmet (blandat lärande)

SKOLLEDARE

Påverkas blandat lärande negativt av
följande faktorer?12

LÄRARE
Påverkas blandat lärande negativt av
följande faktorer? 12

ELEV

FÖRETAGSINTERN UTBILDARE
Påverkas blandat lärande negativt
av följande faktorer?13

12

Begränsad tillgång till digitala enheter för eleverna; Begränsad tillgång till en tillförlitlig internetuppkoppling för eleverna; Låg digital kompetens hos familjerna; Brist på tid hos
lärarna när det gäller att utveckla material för blandat lärande; Brist på tid hos lärarna när det gäller att ge eleverna återkoppling; Svårigheter att engagera eleverna; Svårigheter att
stödja familjemedlemmar och/eller vårdnadshavare så att de kan hjälpa eleverna med blandat lärande; Annat
13

Eleverna har begränsad tillgång till digitala enheter; Eleverna har begränsad tillgång till en stabil internetuppkoppling; Familjerna har låg digital kompetens; Utbildarna har inte
tillräckligt med tid att ta fram material för blandat lärande; Utbildarna har inte tillräckligt med tid att ge eleverna återkoppling; Svårigheter att engagera eleverna; Svårigheter att stödja
familjerna så att de kan hjälpa eleverna med blandat lärande; Annat

Lite om dig
Frågerubrik
Positiva faktorer för
teknikanvändning i hemmet
(blandat lärande)
Tilltro till teknikanvändning
Förbereda lektioner

Frågerubrik
Påverkas blandat lärande med digital
teknik positivt av följande faktorer?14

Frågerubrik
Påverkas blandat lärande med digital teknik
positivt av följande faktorer? 14

Frågerubrik

Frågerubrik
Påverkas blandat lärande med digital
teknik positivt av följande faktorer?15

Hur säker är du på att använda digital
teknik inom följande områden?
Förberedelse av lektioner genom att
redigera eller skapa flera olika digitala
resurser (t.ex. bildspel, bilder, ljud eller
video)16

Förberedelse av lektioner genom att
redigera eller skapa flera olika
digitala resurser (t.ex. bildspel, bilder,
ljud eller video) 16

14

Skolan har erfarenhet av att använda virtuella lärandemiljöer.; Skolan har tillgång till välorganiserade resurser online eller digitala resurser.; Skolan uppmanar alla att ta med egna
enheter till skolan.; Lärarna deltar i yrkesnätverk.; Lärarna deltar i program för yrkesutveckling.; Lärarna i skolan samarbetar med varandra när det gäller användning av digital
teknik och skapande av resurser.; Skolan samarbetar med andra skolor och organisationer.; Skolan har använt Selfie för att reflektera över teknikanvändningen.; Skolan har en
digital strategi.; Staten/regionen tillhandahåller stöd eller riktlinjer.; Skolan har välorganiserad, regelbunden kommunikation med familjemedlemmar och/eller vårdnadshavare.;
Annat
15

Företaget har erfarenhet av att använda virtuella lärmiljöer; Företaget har tillgång till välorganiserade digitala resurser på nätet; Policy för att ta med sin egen utrustning;
Utbildarna deltar i yrkesnätverk; Utbildarna deltar i fortbildning; Utbildarna samarbetar inom företaget när det gäller att använda digital teknik och skapa resurser; Företaget
samarbetar med andra företag och organisationer; De; finns en digitaliseringsstrategi; Välorganiserade och regelbundna kontakter med familjer; Annat
16
Inte alls säker; Inte säker; Lite säker; Säker; Mycket säker; Väljer att inte uppge

Lite om dig
Frågerubrik
Klassundervisning

Återkoppling och stöd

Kommunikation
Tidsandel för digital
undervisning

SKOLLEDARE

LÄRARE
Klassundervisning med hjälp av olika
sorters utrustning (såsom interaktiva
tavlor, videoprojektorer) och resurser
(t.ex. nätbaserade frågesporter,
tankekartor, simuleringar) 16
Bedömning eller personlig
återkoppling och stöd till eleverna16
Kommunikation med elever och
föräldrarv16
Under hur stor del av
undervisningstiden har du använt
digital teknik på lektionerna under de
senaste tre månaderna? 17

ELEV

FÖRETAGSINTERN UTBILDARE

Bedömning eller personlig
återkoppling och stöd till
eleverna 16
Kommunikation med elever och
föräldrar16
Under hur stor del av
undervisningstiden har du använt
digital teknik på lektionerna
under de senaste tre månaderna?
17

17

0–10 %; 11–25 %; 26–50 %; 51–75 %; 76–100 %; Väljer att inte uppge

Lite om dig
Frågerubrik

Frågerubrik

Frågerubrik

Frågerubrik

Tidsandel

Hur ofta gör du följande?

Digitala verktyg i skolan

Använder digitala verktyg i skolan för
skolrelaterat arbete18
Använder digitala verktyg hemma för
skolrelaterat arbete 18

Digitala verktyg hemma för
skolarbete
Digitala verktyg för lärande
utanför skolan
Digitala verktyg hemma för
nöje
Inga digitala verktyg utanför
skolan
Elevernas tillgång till enheter
utanför skolan
Elevernas tekniska kunnande

Frågerubrik

Använder digitala verktyg utanför skolan
för inlärningsaktiviteter som inte är
kopplade till skolan 18
Använder digitala verktyg hemma som
nöjesaktivitet 18
Deltar i aktiviteter utanför skolan där digitala
verktyg inte används18
Har du tillgång till digitala enheter (dator, bärbar
dator, datorplatta, smart telefon) hemma?19
När lektioner äger rum hemma med hjälp av
digital teknik ...20

18

Aldrig eller nästan aldrig; Minst en gång i månaden men inte varje vecka; Minst en gång i veckan men inte varje dag; Upp till en timme varje dag; Mer än en timme varje dag;
Väljer att inte uppge
19

Jag har tillgång till en digital enhet för mitt skolarbete. ;Jag har tillgång till en digital enhet, men den är inte lämplig för mitt skolarbete.; Det finns en gemensam digital enhet
hemma som jag kan använda för mitt skolarbete, men den är inte alltid tillgänglig när jag behöver den.; Det finns en gemensam digital enhet hemma som jag kan använda för mitt
skolarbete när det behövs.; Jag har tillgång till en digital enhet som är lämplig för mitt skolarbete.
20

vet jag hur jag ska använda programvaran/apparna utan hjälp; ber jag min familj och/eller vårdnadshavare att hjälpa mig att använda programvaran/apparna; ber jag vänner att
hjälpa mig att använda programvaran/apparna; ber jag mina lärare eller skolan att hjälpa mig att använda programvaran/apparna; har jag inte någon som kan hjälpa mig med
programvaran/apparna; ber jag inte om hjälp även om jag behöver det; hittar jag hjälp på internet; har jag uppkopplingsproblem; skulle jag vilja använda digital teknik för att ha
mer kontakt med mina klasskamrater; har jag fått information om hur jag ska använda digitala enheter; är det svårt att hitta en tyst vrå där jag kan använda digitala enheter för mitt
lärande; blir jag ofta distraherad när jag använder digitala enheter för lärande

Slutligen, din återkoppling om Selfie
Frågerubrik

SKOLLEDARE

LÄRARE

ELEV

FÖRETAGSINTERN UTBILDARE

Total poäng

Om du skulle bedöma Selfie, hur många
poäng (av 10) skulle du ge verktyget? 1
(lägsta värde) och 10 (högsta värde)

Om du skulle bedöma Selfie, hur många
poäng (av 10) skulle du ge verktyget? 1
(lägsta värde) och 10 (högsta värde)

Om du skulle bedöma Selfie, hur många
poäng (av 10) skulle du ge verktyget? 1
(lägsta värde) och 10 (högsta värde)

Rekommendera Selfie

Hur troligt är det att du skulle
rekommendera Selfie till en kollega?21

Hur troligt är det att du skulle
rekommendera Selfie till en kollega? 21

Om du skulle bedöma Selfie, hur
många poäng (av 10) skulle du ge
verktyget? 1 (lägsta värde) och 10
(högsta värde)
Hur troligt är det att du skulle
rekommendera Selfie till en kollega?
21

Förslag till förbättringar

21

Hur kan vi förbättra Selfie ytterligare? Till
exempel något viktigt som inte togs upp,
något som saknade betydelse eller någon
annan kommentar? Dela dina idéer och
förslag med oss.

Hur kan vi förbättra Selfie ytterligare? Till
exempel något viktigt som inte togs upp,
något som saknade betydelse eller någon
annan kommentar? Dela dina idéer och
förslag med oss.

Inte alls troligt; Inte så troligt; Något troligt; Mycket troligt; Extremt troligt; Väljer att inte uppge

Hur kan vi förbättra Selfie ytterligare? Till
exempel något viktigt som inte togs upp,
något som saknade betydelse eller någon
annan kommentar? Dela dina idéer och
förslag med oss.

Hur kan vi förbättra Selfie ytterligare?
Till exempel något viktigt som inte
togs upp, något som saknade
betydelse eller någon annan
kommentar? Dela dina idéer och
förslag med oss.

Slutligen, din återkoppling om Selfie
Frågerubrik

SKOLLEDARE

ELEV
Hur relevanta var frågorna för ditt
lärande på arbetsplatsen? Svara på
en skala från 1 till 10.

Frågornas relevans

Selfie för arbetsplatsförlagt
lärande

LÄRARE

Hur kan Selfie bli mer användbart för
din skola?

FÖRETAGSINTERN UTBILDARE

Hur relevanta var frågorna för ditt
lärande på arbetsplatsen? Svara
på en skala från 1 till 10.
Hur kan Selfie bli mer användbart
för din skola?

