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Förord 
Utvecklingen av den svenska skolan beskrivs ofta som en ödesfråga för framtiden. Med 

sjunkande resultat i flera mätningar är såväl utmaningar som förbättringsförslag många och 

varierande. Skolan behöver hitta nya vägar framåt. DigiLys är en modell för att utveckla 

lärmiljön, som växt fram genom flerårigt arbete i den dagliga verksamheten på skolor i 

Helsingborg och Landskrona. Modellen har succesivt anpassats och förbättrats för att möta 

behoven på skolorna och hos eleverna. Det har varit ett spännande arbete att studera denna 

konkreta modell som erbjuder en form för att möta flera av skolans utmaningar.  

Ett varmt tack riktas till Fredrik Lindencrona och Hanna Sällemark inom Psynkprojektet SKL, 

som varit aktiva beställare och erbjudit många viktiga inspel kring utvärderingen och dess 

metodik. Ett särskilt stort tack riktas också till Eva-Lotte Wissman och övriga analysteamet i 

Helsingborg samt Henrik Dahlin, projektledaren för DigiLys, som varit mycket behjälpliga i 

att få fram underlag för utvärderingen och skapat nödvändiga kontakter med verksamheterna. 

Slutligen, ett varmt tack till ledning och medarbetare i Helsingborg och Landskrona stad som 

under intervjuer och vid observationer bidragit med sin tid och sin kunskap.  

 

Stockholm, januari 2015 

 

Elin Törner 

Spira utvärdering 
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Sammanfattning 
Spira utvärdering har, på uppdrag av Psynkprojektet inom Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL), genomfört en utvärdering av DigiLys. DigiLys, som är en modell för att utveckla 

lärmiljön i skolan, har tagits fram i Helsingborg och Landskrona stad. Psynkprojekt har 

bidragit till arbetet genom utvecklingen av det digitala Digi-verktyget, som är ett digitalt stöd 

i arbetet med DigiLys-modellen. Inför en eventuell fortsatt spridning av DigiLys har SKL 

beslutat att utvärdera det arbete som bedrivits hittills. Tre övergripande frågeställningar 

besvaras i utvärderingen: 

 På vilket sätt kan DigiLys leda till utveckling av skolans verksamhet, så att förutsättningar skapas 

för förbättrade kunskapsresultat? 

 Hur har arbetet fungerat hittills? 

 Vad är viktigt för en framgångsrik implementering? 

DigiLys skapar former för kontinuerligt utvecklingsarbete 

Konkret består DigiLys-modellen av fyra moment som genomförs i en regelbundet 

återkommande process. Screeningtester av elevernas grundläggande förmågor och eventuella 

andra uppgifter är utgångspunkten för arbetet. Resultaten på testerna sammanställs i Digi-

verktyget. Utifrån dessa sammanställningar genomförs analysmöten.  Under analysmötena 

förs en kollegial dialog kring lärmiljön mellan pedagoger, specialpedagoger och andra 

relevanta yrkeskategorier. Även rektor kan delta i analysmötena för att få överblick och 

förbättrad förståelse för lärarnas undervisningsmetoder. Mötena leds av en analysledare och 

ska präglas av en konstruktiv ansats där insatser utformas utifrån forskning och beprövad 

erfarenhet. Därefter genomförs insatserna. Dessa insatser utvärderas genom återkommande 

tester och analyser, vilket i sin tur ger underlag för ytterligare utveckling av insatser. Syftet 

med DigiLys är att utveckla lärmiljön. DigiLys ska däremot inte användas till att utvärdera 

elevers prestationer. 

 

 

DigiLys bedöms ligga i linje med forskning och skollagen 

DigiLys inriktning ligger väl i linje med vad forskning och lagstiftning föreskriver. Modellens 

systematik, fokus på de grundläggande förmågorna, det kollegiala lärandet, utgångspunkten i 

forskning och beprövad erfarenhet samt funktionen för det pedagogiska ledarskapet är styrkor 

i modellen. Att DigiLys på så sätt har en relevant inriktning som ligger i linje med vad 

forskning och lagstiftning förespråkar ger goda förutsättningar för att uppnå önskade resultat.  

 

DigiLys bidrar till utveckling av skolornas arbete när arbetet blivit etablerat 

Erfarenheterna från Helsingborg och Landskrona visar att DigiLys-modellens potential också 

kan uppnås i praktiken. Den sammanvägda bedömningen från arbetet i kommunerna är att 

DigiLys bidrar till utveckling av skolornas arbete, i de fall implementeringen varit 



 

 

framgångsrik och arbetet blivit etablerat på alla nivåer i skolan. Utvärderingen visar samtidigt 

att det krävs en systematisk process över en längre tid för att önskade resultat ska kunna 

uppnås.   

Samtliga yrkeskategorier (professionerna inom elevhälsoteam, pedagoger och skolledning) 

vittnar om nyttan av DigiLys, även om pedagogerna i vissa fall har svårt att omsätta en ökad 

medvetenhet och motivation till konkreta metoder i undervisningen. Elevhälsoteamen är den 

kategori som upplever störst nytta av DigiLys eftersom modellen underlättar ett mer 

övergripande, förebyggande och främjande arbetssätt. Bland rektorerna finns olika 

uppfattningar om hur DigiLys bör användas, men en generell bild är att DigiLys ger dem 

bättre överblick över hur undervisningen på skolan bedrivs, vilket är ett viktigt underlag för 

pedagogiskt ledarskap och kvalitetsarbete.  

Av dem som arbetat med DigiLys en tid är det många som menar att DigiLys bidrar till att 

skolan i högre grad blir en lärande organisation. Mer konkret är de tydligaste resultaten på 

organisationsnivå att DigiLys bidrar till att säkrare fånga upp de elever som inte behärskar de 

grundläggande förmågorna samt att skapa en känsla av gemensamt ansvar för eleverna. 

De resultat som framträder i intervjuer och enkät får en viss bekräftelse genom analysen av 

elevernas testresultat. En viss förbättring sker på de flesta tester, även i det fåtal fall där 

jämförelser kan göras med en större population. 

 

Ett framgångsrikt arbete kräver tid och gediget implementeringsarbete 

Att arbeta med DigiLys kan på många skolor, särskilt inledningsvis, innebära utmaningar. I 

vissa skolor ställer arbetet med DigiLys krav på ett perspektivskifte, från en ensidig fokus på 

enskilda elevers förutsättningar mot en ökad transparens och ökad fokus på lärmiljön. DigiLys 

kräver också att tid avsätts, vilket kan upplevas som betungande, särskilt om nyttan av arbetet 

inte framkommer tydligt. Sammantaget kan dessa utmaningar leda till att det finns ett 

motstånd mot arbetssättet.  

Utmaningarna som är kopplade till DigiLys hanteras bäst genom att arbeta målinriktat och 

medvetet med de olika momenten i DigiLys, så att nyttan av arbetet framkommer. I 

utvärderingen framkommer ett tydligt samband mellan utvecklingen av skolornas arbete och 

genomförandet av DigiLys. De upplevda resultaten är större i de fall analysmötena bedrivs 

enligt intentionerna och om verktyget uppfattas som användarvänligt. En grundläggande 

framgångsfaktor är också att arbetet ges tid att utvecklas.  

Analysmötena framstår som det mest avgörande momentet i modellen, vilket i sin tur innebär 

att analysledarens förmåga att leda mötena får avgörande betydelse för resultaten. 

Analysledaren behöver ha kompetens inom flera områden. Pedagogiskt kunnande och 

ledarskapskompetens behöver kombineras med teknisk förmåga att åskådliggöra resultaten i 

Digi-verktyget på bästa sätt. Även rektor är avgörande för genomslaget. Rektor behöver visa 

ledarskap genom att betona vikten av arbetet samt organisera praktiska lösningar. För att fylla 

DigiLys-arbetet med inspiration samt nya metoder och tillvägagångssätt är också skolornas 

övriga kompetens- och utvecklingsinsatser viktiga.  

För att analysledare och rektor ska fylla sina funktioner väl krävs i sin tur adekvat stöd i det 

inledande skedet av arbetet. I Helsinborg finns ett centralt analysteam som ger ledning och 



 

 

stöd, vilket framstår som en viktig framgångsfaktor i utvärderingen. Konkreta uppgifter för 

analysteamet är, förutom handledning av analysledare, att få rektor att bli medveten om sin 

roll samt att bidra till förankring av arbetet inom skolan. Efter introduktionsfasen har de också 

en roll att stärka vidmakthållandet av arbetssättet genom kontinuerligt stöd samt uppföljning. 

Vikten av sådana team för att stödja framgångsrik implementering har ofta åskådliggjorts i 

forskningen om implementering. 

  



 

 

 

1 Inledning  
SKL har under 2012 – 2014 bedrivit Psynkprojektet tillsammans med ett 50-tal kommuner 

och landsting. Projektet syftade till att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga 

som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. Ett av Psynkprojektets teman behandlar 

skolresultat och psykisk hälsa. Inom ramen för det arbetet har ett verktyg tagits fram (Digi-

verktyget), som ska utgöra stöd i en modell för att utveckla lärmiljön i skolan. Modellen, som 

kallas DigiLys, har tagits fram i Helsingborg och Landskrona stad under loppet av ett antal år. 

Inför en eventuell fortsatt spridning av DigiLys har SKL beslutat att utvärdera det arbete som 

bedrivits hittills. I den här rapporten presenteras den utvärdering som Spira utvärdering gjort 

av DigiLys.  

 

1.1 Om utvärderingen 

Utvärderingen av DigiLys har genomförts under augusti 2014 – januari 2015. Elin Törner vid 

Spira utvärdering har lett arbetet. Lars Jonsson har medverkat i den kvalitativa delen av 

utvärderingen och Erik Hegelund har genomfört statistiska bearbetningar.  

 

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

Utvärderingens syfte är att fungera som underlag för beslut om eventuell utvidgad spridning 

av DigiLys till fler kommuner och skolor. Vidare syftar utvärderingen till att skapa 

förutsättningar för en korrekt och framgångsrik implementering hos nya skolor och 

kommuner samt hos dem som redan använder verktyget. Detta genom att identifiera kritiska 

faktorer och omformulera erfarenheterna till en tydlig och lättillgänglig vägledning. 

Utvärderingens uppdrag är därför att ge svar på frågorna om DigiLys har förutsättning att leda 

till förbättrade resultat för eleverna, och vilka faktorer som i så fall har betydelse för 

resultaten. Utifrån dessa resultat ska ett underlag tas fram som praktiskt kan vägleda 

implementeringen av DigiLys i nya skolor och kommuner.  

I utvärderingen behandlas följande frågeställningar: 

 På vilket sätt kan DigiLys leda till utveckling av skolans verksamhet, så att 

förutsättningar skapas för förbättrade kunskapsresultat? 

 Vilka resultat kan potentiellt uppnås? 

 Vilka styrkor och utvecklingsområden har DigiLys-modellen?  

 

 Hur har arbetet fungerat hittills? 

 Hur har genomförandet av DigiLys fungerat? 

 Vilka resultat har uppnåtts på skolorna? 



 

 

 Vilka framgångsfaktorer och utmaningar har påverkat arbetet? 

 

 Vad är viktigt för en framgångsrik implementering? 

 Vad bör en kommun eller skola ta ställning till före implementering? 

 Vilka moment och perspektiv bör ingå i en implementeringsprocess? 

 

1.1.2 Utvärderingens upplägg 

Utvärderingen baseras på flera datainsamlings- och analysmoment, som bygger på och skapar 

förutsättningar för varandra. Utvärderingen inleddes med en forskningsgenomgång där 

forskning och rapporter kring kollegialt lärande och skolutveckling samt implementeringsteori 

studerades. Utifrån denna forskningsgenomgång formulerades hypoteser kring vilka faktorer 

som är centrala för att nå den önskade utvecklingen och som därför särskilt bör undersökas. 

Hypoteserna undersöktes och utvecklades under den kvalitativa datainsamlingen, som 

bestod av intervjuer och deltagande observationer. Utifrån den kvalitativa datainsamlingen 

utformades därefter en programlogik, som är en schematisk bild av på vilket sätt DigiLys 

kan och bör leda till resultat på kortare och längre sikt. Med utgångspunkt i programlogiken 

gjordes en teoretisk bedömning av DigiLys-modellens inriktning. Utgångspunkten för den 

teoretiska bedömningen var att om DigiLys-modellen ligger i linje med forskning och 

lagstiftning innebär det att DigiLys har potential att bidra till önskade resultat. Omvänt, om 

stöd inte går att hitta i forskningen är det mindre troligt att önskade resultat uppnås.  

För att undersöka om modellen också i praktiken bidrar till de önskade resultaten undersöktes 

genomförandet och uppnådda resultat genom en enkät till de medarbetare som arbetar med 

DigiLys. I enkäten undersöks hur chefer och medarbetare upplever resultaten av DigiLys. 

Vidare gjordes bedömningen av resultaten med hjälp av en analysmetod som kallas 

bidragsanalys
1
. I bidragsanalysen dras slutsatser om insatsens resultat utifrån en bedömning 

av modellens programlogik och genomförande. Tanken är att om modellen vilar på en god 

teoretisk grund och arbetet genomförs i enlighet med intentionerna är det sannolikt att resultat 

uppstår. Även det motsatta gäller: Om insatsen inte vilar på en solid programlogik och/eller 

genomförts som planerat är det rimligt att anta att DigiLys inte heller bidrar till önskade 

resultat och effekter. Slutligen genomfördes en statistisk analys av elevernas resultat på de 

tester som ingår i DigiLys, för att ge en försiktig indikation om uppnådda effekter i form av 

förbättrade kunskapsresultat. 

Genom att på så sätt kombinera olika datainsamlings- och analysmetoder får slutsatserna en 

större säkerhet än om färre källor och metoder hade använts.  

 

1.1.3 Datainsamlingsmetoder 

Nedan redovisas utvärderingens olika datainsamlingsmetoder.  

                                                 
1
 Mayne, J. (1999): Addressing Attribution through Contribution Analysis: 

Using Performance Measures Sensibly (discussion paper) 



 

 

Forskningsgenomgång 

En begränsad dokumentstudie av forskning och rapporter genomfördes för att belysa faktorer 

som enligt forskningen är centrala för att kollegialt lärande ska få önskad effekt. Likaså 

sammanställdes centrala faktorer för att nå en framgångsrik implementering av nya arbetssätt. 

Utifrån denna forskningsgenomgång formulerades hypoteser kring förklaringsfaktorer och 

möjliga resultat. Med ett öppet förhållningssätt har därefter hypoteserna omprövats och 

utvecklats i takt med att mer information kommer fram. Se bilaga 4 för en sammanställning 

av resultatet av dokumentstudien.  

Kvalitativ datainsamling genom deltagande observation och intervjuer 

Utvärderingen baseras också på en gedigen kvalitativ datainsamling. Följande moment har 

ingått: 

• Deltagande vid workshop om DigiLys för intresserade kommuner 

• Deltagande observation vid fyra analysmöten 

• Intervjuer med personer på olika nivåer i Landskrona och Helsingborg 

• Förvaltningsnivå (förvaltningschefer, verksamhetschef, projektchef, centralt 

analysteam etc) 

• Rektorer 

• Specialpedagoger 

• Kurator 

• Pedagoger/klasslärare 

• Projektledare DigiLys 

• Intervjuer med representanter från kommuner och skolor som står inför (en eventuell) 

implementering av DigiLys  

• Översiktlig studie av insatser och frågeställningar inom DigiLys 

 

För en fullständig intervjuförteckning, se bilaga 3. Utifrån den kvalitativa datainsamlingen 

systematiserades resultaten för att tydliggöra hur lärares och andra yrkesgruppers arbete kan 

utvecklas samt vilka faktorer som kan tänkas påverka resultaten. 

Enkät till alla DigiLys-användare 

För att få en bild av i vilken omfattning de möjliga resultaten uppnåtts på alla skolor och i 

vilken utsträckning medarbetare på de olika skolorna instämmer i förklaringsfaktorerna 

genomfördes också en enkät. Enkäten ställdes till samtliga användare av Digi-verktyget. För 

att öka svarsfrekvensen skickades flera påminnelser ut. Svarstiden förlängdes också med tre 

dagar. Nedan redovisas svarsfrekvensen. Se bilaga 2 för redovisning av enkätsvaren.  

Totalt antal respondenter 505 

Avanmälde sig själva 34 

Antal svarande (varav delvis 321 (43) 



 

 

svarande) 

Svarsfrekvens 64 procent 

 

Statistikgenomgång 

Den kvantitativa redogörelsen beskriver genom diagram och tabeller elevernas testresultat i 

Helsingborg och Landskrona, utifrån resultaten som är inlagda i Digi-verktyget. Denna 

redogörelse syftar till att visa testresultatens utveckling för olika grupper av elever och för 

olika typer av test. Framförallt jämförs förändring per test över tid samt förändring mellan 

första och sista test. För merparten av dessa jämförelser har genomsnittlig förändring 

uppskattats utifrån förändringen för respektive elev och respektive testtyp. Genomsnittlig 

förändring kan beräknas på olika sätt. I den kvantitativa redogörelsen har främst minsta 

kvadratmetoden (OLS med robusta standardfel) med elevfixa effekter använts. Ett flertal 

statistiska resultat redogörs, vilka i samtliga fall bör tolkas försiktigt. Dessa syftar till en 

deskriptiv redogörelse av testresultatens utveckling. Ingen analys av kausala samband görs 

genom kvantitativ analys. Beräkningarna är gjorda i Stata 13. Se bilaga 5 för redovisning av 

statistikgenomgången.  

 

1.1.4 Utvärderingen sker mitt i en implementeringsprocess 

Utvärderingen har genomförts vid tiden för Psynkprojektets avslutande. Tidpunkten innebär 

att kommunerna varit mitt i en implementeringsprocess när utvärderingen har genomförts. 

Digi-verktyget togs fram under läsåret 2013-2014 och många skolor har under det senaste året 

börjat använda verktyget. Parallellt med införandet av Digi-verktyget har många skolor också 

påbörjat implementeringen av hela DigiLys-modellen. Implementering av en sådan modell för 

att utveckla lärmiljön tar tid, och arbetet kan inte förväntas vara etablerat inom ett läsår. Att 

utvärdera en satsning under pågående implementeringsprocess innebär en utmaning. För att 

hantera detta har analysen särskilt tagit hänsyn till sambandet mellan dessa förutsättningar och 

uppnådda resultat. Resultaten har också särredovisats för dem som arbetat en längre 

respektive kortare tid med DigiLys. 

 

1.2 Läsanvisning 

Rapporteringen av utvärderingen är uppdelad i två delar. I denna huvudrapport redovisas den 

samlade bilden av DigiLys. En fördjupad redogörelse av hur arbetet fungerat i Helsingborg 

och Landskrona återfinns i bilaga 1.  

Denna huvudrapport är uppdelad i fyra kapitel. I nästkommande kapitel (kap 2) beskrivs hur 

DigiLys-modellen är avsedd att fungera samt modellens styrkor och svagheter i relation till 

forskning och skollagen. Därefter, i kapitel 3, ges en sammanfattande redogörelse för hur 

arbetet med DigiLys har fungerat i Helsingborg och Landskrona. Rapporten avslutas i kapitel 

4 med en redogörelse för de centrala lärdomarna från utvärderingen som kan ge vägledning 

för arbete med DigiLys framöver. Lärdomarna relateras till modeller från 

implementeringsforskningen. 



 

 

För den som vill veta mer om hur arbetet med DigiLys har fungerat i Helsingborg och 

Landskrona rekommenderas läsning av bilaga 1, som utgör den andra delen av utvärderingens 

rapportering. Bilagan är underlag för kapitel 3 i huvudrapporten. En mer detaljerad 

redovisning ges där av arbetets genomförande, uppnådda resultat och förklaringsfaktorer.  

  



 

 

2 DigiLys - en modell för att utveckla 
lärmiljön 

I det här kapitlet beskrivs hur DigiLys är avsett att fungera. Vilka moment ingår och vilka 

resultat kan potentiellt uppnås? I kapitlet sätts DigiLys-modellen också i relation till forskning 

och skollagen i syfte att identifiera styrkor och utvecklingsområden i modellens utformning.   

 

2.1 DigiLys skapar former för kontinuerligt utvecklingsarbete 

Syftet med DigiLys är att utveckla lärmiljön. Genom att kontinuerligt och strukturerat 

utvärdera och analysera lärmiljön ska utvecklingsbehov tydliggöras och relevanta insatser 

utformas. DigiLys erbjuder på så sätt en systematisk arbetsmodell för kollegialt lärande och 

kontinuerlig kvalitetsutveckling.  

 

2.1.1 DigiLys beståndsdelar 

Former och innehåll för DigiLys har utvecklats över tid och ser delvis olika ut på olika skolor. 

En del i utvärderingsarbetet har därför varit att precisera vad DigiLys innebär. De moment 

och perspektiv som bedöms vara helt centrala i en modell kallas inom implementeringsteori 

för kärnkomponenter.
2
 Kärnkomponenterna i DigiLys, så som de identifierats i utvärderingen, 

beskrivs nedan. 

Övergripande kan sägas att DigiLys består av fyra moment som genomförs i en regelbundet 

återkommande process. Screeningtester av elevernas grundläggande förmågor och eventuella 

andra uppgifter är utgångspunkten för arbetet. Resultaten på tester och eventuella andra 

uppgifter sammanställs i Digi-verktyget. Utifrån dessa sammanställningar genomförs 

analysmöten, där en analys av lärmiljön görs och insatser för att möta framkomna behov 

utformas. Därefter genomförs insatserna. Dessa insatser utvärderas genom återkommande 

tester och analyser, vilket i sin tur ger underlag för ytterligare utveckling av insatser för en 

förbättrad lärmiljö.  

 

 

 Genomförande av screeningtester och eventuella elevenkäter 

Som grund för analysarbetet inom DigiLys görs screeningtester av elevernas grundläggande 

förmågor. Elevernas resultat på screeningtesterna ska inom DigiLys ses som indikatorer på 

hur lärmiljön fungerar, och vara underlag för en analys av det pedagogiska arbetet. Till största 
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 Se tex Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., Friedman, R. M. & Wallace, F. (2005). Implementation 

Research: A Synthesis of the Literature. Tampa, FL: University of South Florida, Louis de la Parte Florida 

Mental Health Institute, The National Implementation Research Network (FMHI Publication #231). 



 

 

del används tester som är framtagna av Skolverket eller olika förlag. Det är också möjligt att 

utforma egna tester och undersökningar (såsom elevenkäter) och lägga in dessa i DigiLys. De 

tester som ingår i DigiLys rör i första hand grundläggande förmågor kopplat till ordförståelse, 

läsförmåga samt grundläggande matematik (aritmetik). Inom engelska finns ett begränsat 

utbud och i andra ämnen saknas i regel tester. Likaså är utbudet begränsat vad gäller förskola 

och särskola.  

 Sammanställning i Digi-verktyget  

På många skolor genomförs screening-tester, oavsett om de arbetar enligt DigiLys eller inte. 

På de skolor som använder DigiLys blir tillägget att resultaten sammanställs översiktligt på 

grupp/klass-nivå. Sammanställningen görs i form av färgkartor där elevernas resultat 

synliggörs genom röd, gul respektive grön färg. Grönt betyder bra resultat, gult ok resultat 

men med möjlighet till förbättringar och rött betyder ej godkänt resultat. Det är för vissa tester 

också möjligt att redovisa testresultaten i grafer som sätter resultaten i relation till en 

normalfördelningskurva. Dessa överskådliga sammanställningar ska underlätta analysen och 

göra det möjligt att se mönster i grupperna för att utläsa hur lärmiljön fungerar. 

 Analysmöten  

Under analysmötena förs en kollegial dialog mellan pedagoger, specialpedagoger och 

andra relevanta yrkeskategorier. Skolledningen bör delta vid åtminstone några av dessa 

analysmöten. Mötena leds av en analysledare, med särskilt ansvar att leda diskussionen. 

Med utgångspunkt i screeningtester och eventuella andra underlag görs en analys av 

lärmiljön. Det är centralt att diskussionen fokuserar på lärmiljön och det egna arbetet 

snarare än på enskilda elevers resultat. Under analysmötena diskuteras såväl det 

genomförda arbetet som förslag till nya angreppssätt och metoder som kan användas för 

att förbättra lärmiljön. Mötena ska präglas av en konstruktiv ansats där insatser utformas 

utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Eftersom DigiLys handlar om en kontinuerlig 

utveckling av arbetssätten på skolan genomförs analysmötena löpande under 

verksamhetsåret. En lämplig riktlinje kan vara att de genomförs minst två gånger per 

termin. 

 Utformning och genomförande av insatser  

De angreppssätt och metoder som diskuteras på analysmötena formuleras som konkreta 

insatser. Dessa dokumenteras i Digi-verktyget. Utformningen av insatser ska ta 

utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. Insatserna kan ha olika form och 

exempelvis utgöras av intensiva satsningar på en viss metod under ett par veckor eller 

innebära ett mer långsiktigt åtagande.  Likaså kan insatserna beröra individ-, grupp-, eller 

organisatorisk nivå.  

 Uppföljning 

När insatserna genomförts ska uppföljande screeningtester av elevernas grundläggande 

förmågor samt uppföljande analysmöten genomföras.  

Det bör särskilt poängteras att DigiLys är ett sätt att utvärdera och utveckla lärmiljön. Det är 

däremot inte ett sätt att utvärdera elevens prestationer. Elevernas resultat ses således snarare 

som indikatorer på hur lärmiljön fungerar än som underlag för bedömning av elevernas 

förmåga.  



 

 

 

2.1.2 DigiLys kan anpassas efter behov och önskemål 

Utöver dessa kärnkomponenter kan DigiLys anpassas efter varje enskild skola eller 

huvudman. Det är exempelvis möjligt att själv välja vilka uppgifter som läggs in i verktyget 

bredvid resultaten på screeningtesterna. Exempel på sådana uppgifter är frånvaro, 

åtgärdsprogram, resultat nationella prov eller lärarnas samlade bedömning av eleverna. Det är 

också möjligt att inkludera elevenkäter där eleverna skattar sin psykosociala situation 

(trygghet, arbetsro, nyfikenhet etc.) som underlag i analysarbetet. Utvärderingen kan inte visa 

att sådana elevenkäter är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete med DigiLys, och de 

betraktas därför inte som en kärnkomponent i DigiLys. Däremot visar utvärderingen att 

sådana elevenkäter eller motsvarande uppgifter kan vara ett bra sätt att främja 

helhetsperspektiv på lärmiljö och psykosocial miljö. Det finns ett starkt stöd i forskningen för 

att skolprestationer är nära förknippade med olika aspekter av stress och psykisk hälsa
3
. När 

sådana uppgifter ska användas behövs ett särskilt övervägande av hur hanteringen av 

uppgifterna överensstämmer med Personuppgiftslagen (1998:204). I allmänhet behöver 

svaren avidentifieras och då presenteras som en beskrivning av gruppens psykosociala 

situation och inte som en beskrivning av enskilda elever. 

Så länge analysmötena genomförs löpande under verksamhetsåret tillåter DigiLys en skola 

eller huvudman att besluta om hur ofta analysmöten ska genomföras samt hitta sin egen 

lösning på vilka personer/befattningar som ska delta. På de skolor som idag arbetar med 

analysmöten är det vanligt att rektor deltar vid vissa analysmöten och att pedagogerna 

(inklusive specialpedagoger) själva genomför analysmöten däremellan. Andra relevanta 

yrkeskategorier som ofta deltar vid analysmötena är personer från elevhälsoteamet såsom 

kurator, skolsköterska och skolpsykolog. 

 

2.1.3 Beskrivning av Digi-verktyget 

Digi-verktyget är framtaget för att stödja arbetet med DigiLys på bästa sätt. Huvudfunktionen 

utgörs av sammanställning och åskådliggörande av de resultat och andra uppgifter som ska 

utgöra underlag för analysen under analysmötet. Verktyget stödjer dock arbetet på fler sätt. 

Planeringar för arbetet kan läggas in i verktyget och en struktur finns för dokumentation av 

slutsatserna från analysmötena.   

 Sammanställning Testresultat och andra uppgifter sammanställs i Digi-verktyget i form 

av färgkartor och diagram. Verktyget är flexibelt på så sätt att det går att lägga in olika 

uppgifter. Bakgrundsuppgifter, såsom uppgifter om frånvaro eller åtgärdsprogram, ska ge 

en kontext till de övriga uppgifterna. Testresultat, elevenkäter eller andra indikatorer på 

hur eleven utvecklas läggs in manuellt inför varje analysmöte.    

 Planering DigiLys-arbetet struktureras i verktyget genom planeringar för varje klass eller 

motsvarande under vald tidsperiod. Planeringen innehåller information om vilka elever 
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 Exempelvis: Gustafsson, J.-E., Allodi M. Westling, Alin Åkerman, B., Eriksson, C., Eriksson, L. Fischbein, S., 

Granlund, M., Gustafsson, P. Ljungdahl, S., Ogden, T., Persson, R.S. (2010) School, Learning and Mental 

Health, a systematic review. Kungliga Vetenskapsakademin 



 

 

som ingår, vilka tester som ska göras vid vilka tidpunkter samt vilka analysmöten som ska 

genomföras.  

 Dokumentation Till varje analysmöte som läggs in i planeringen kan man skriva en 

agenda och ett protokoll.  

 Insatser och frågeställningar Vid analysmötena beslutas insatser för att på olika sätt 

förbättra lärmiljön och den psykosociala lärmiljön. För att underlätta översikt och 

uppföljning av dessa insatser finns, kopplat till varje planerat analysmöte, utrymme att 

koppla ”insatser” och ”frågeställningar”. Insatser är aktiviteter som kan genomföras av 

dem som deltar i analysmötet. Frågeställningarna är aktiviteter som kräver att någon 

annan person/aktör involveras, exempelvis kan ett arbetslag formulera frågeställningar 

som kräver sanktionering från rektor.   

 

2.2 DigiLys kan potentiellt påverka skolverksamheten i stort 

En uppgift i utvärderingen har varit att identifiera och sätta ord på den process som kan uppstå 

i skolans arbete genom DigiLys. Utifrån de intervjuer och deltagande observationer som 

genomförts under utvärderingen har en bild av den processen tagits fram och redovisas nedan. 

Bilden nedan kallas för programlogik
4
 och är ett sätt att strukturerat beskriva på vilket sätt 

DigiLys kan påverka skolans arbete. Beskrivningen nedan är således ingen beskrivning av 

uppnådda resultat, utan snarare en beskrivning av den process och de önskvärda resultat som 

kan uppstå under rätt omständigheter där arbetet är fullt ut implementerat och etablerat.  
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 Se t.ex. Vedung, Evert (1998), Utvärdering i politik och förvaltning. Studentlitteratur: Lund  



 

 

 

Det direkta utfallet av DigiLys, när det tillämpas på avsett sätt, är att det bidrar till följande: 

• Tidigt och tydligt visa var pedagogiska utvecklingsbehov, kopplat till elevernas 

grundläggande förmågor, föreligger 

• Erbjuda ett strukturerat forum för pedagogiska diskussioner 

• Ge en struktur för att kontinuerligt och med uppföljning utveckla arbetssätt i 

undervisningen och organisationen 

Om DigiLys tillämpas under en tid kan dessa direkta utfall i sin tur leda till att såväl 

pedagoger och elevhälsoteam som skolledare utvecklar sitt arbete. Pedagogerna kan genom 

DigiLys få en ökad medvetenhet om elevernas utveckling och den egna undervisningen samt 

en ökad motivation att utvecklas. Utifrån en kontinuerlig uppdatering om pedagogisk 

forskning och ett utökat samarbete på skolan kan nya pedagogiska metoder och arbetssätt 

utvecklas. Eftersom pedagoger inom olika ämnen i många fall analyserar resultaten 

tillsammans kan också ämnesövergripande samarbete underlättas.  

De olika kompetenserna i skolans elevhälsoteam (specialpedagog, kurator, skolsköterska, 

skolpsykolog) kan få överblick över hur lärmiljö och psykosocial miljö ser ut genom DigiLys. 

Därigenom kan de få ett samlat underlag för att utforma insatser i klasser, bland annat i 

förebyggande och främjande syfte. Den gemensamma bilden av behoven och de 

gemensamma diskussionerna utifrån detta kan leda till att lärmiljön i högre grad blir ett 

gemensamt åtagande mellan skolans olika kompetenser. Genom elevhälsoteamets deltagande 



 

 

i DigiLys-arbetet skapas förutsättningar för en helhetssyn på lärmiljö och psykosocial miljö 

på skolan.   

Även för rektor kan tillämpningen av DigiLys innebära en förbättrad överblick över 

elevernas grundläggande förmågor. Genom analysmötena kan rektor också få förbättrad 

förståelse för lärarnas undervisningsmetoder. Behoven i verksamheten kan genom DigiLys 

konkretiseras och löpande uppdateras. Om rektor använder den överblicken i sitt 

ledningsarbete kan det påverka såväl resursfördelning och kompetensförsörjning som skolans 

kvalitetsarbete.  

Om alla dessa pusselbitar utvecklas på en skola finns förutsättning för lärmiljön i stort att 

förbättras. Ett sätt att beskriva utvecklingen är att skolan utvecklas mot en lärande 

organisation, där utvecklingsperspektivet ständigt är närvarande och medveten uppföljning 

och variation i arbetssätt är naturliga delar i arbetet. Därigenom kan elevernas 

kunskapsresultat generellt förbättras och risken för att elever ”faller igenom” utan relevanta 

insatser minska. Likaså kan överlämning mellan årskurser eller skolor förbättras.  

 

2.3 DigiLys ligger i linje med forskning och lagstiftning 

Ett sätt att förstå DigiLys är att sätta modellen som beskrivits ovan i relation till vad 

pedagogisk forskning och skollagen framhåller som centrala framgångsfaktorer för en skolas 

utveckling. Om DigiLys ligger i linje med sådana framgångsfaktorer innebär det att modellen 

vilar på en god teoretisk grund, och att förutsättningar för goda resultat finns (om 

genomförandet fungerar). Sammantaget bedöms DigiLys inriktning ligga väl i linje med vad 

forskning och lagstiftning föreskriver. Nedan ställs DigiLys-modellens olika delar i relation 

till forskning och lagstiftning.
5
   

 

2.3.1 DigiLys främsta styrkor i relation till forskning och lagstiftning  

Systematiken och kontinuiteten 

DigiLys innebär en tydlig struktur för utvärdering, analys, insatser och uppföljande 

utvärdering. Detta ligger väl i linje med skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete, som 

ska bedrivas på varje skolenhet.
6
 Arbetssättet ger på så sätt en form och ett konkret 

tillvägagångssätt för att möta skollagens krav på att systematiskt utveckla verksamheten. I 

DigiLys bedrivs arbetet också kontinuerligt, vilket innebär att utvecklingsbehov synliggörs 

relativt snabbt och att insatser kan sättas in under löpande verksamhetsår. På så sätt kan 

DigiLys också göra det lättare att ta tillvara övriga kompetens- och utvecklingsinsatser på 

skolan. 

Sätter fokus på de grundläggande förmågorna 

Utgångspunkten för DigiLys-arbetet är elevernas resultat på tester av de grundläggande 

förmågorna kopplat till läsning och grundläggande matematik. Läsningen griper in i det mesta 

av skolans arbete och kan ses som en grundbult för lärande i flertalet skolämnen. På 
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motsvarande sätt är det avgörande för all matematik att eleverna förstått de grundläggande 

räknesätten och begreppen. DigiLys-modellens utgångspunkt i de grundläggande förmågorna 

gör således att fokus i utvecklingsarbetet naturligt styrs mot de förmågor som är avgörande 

för elevernas fortsatta lärande.  

Det kollegiala lärandet 

DigiLys erbjuder också skolorna en modell med avsatt tid och struktur för pedagogiska 

diskussioner och kollegialt lärande. Kollegialt lärande är något som återkommande betonas i 

den pedagogiska forskningen som avgörande för en förbättrad undervisning och förbättrade 

kunskapsresultat. Forskningen visar också vad som är viktigt för att kollegialt lärande ska leda 

till önskad utveckling av undervisningen. Faktorer som betonas är att diskussionen är 

konstruktiv och öppen, där olika synpunkter kan komma fram och lärandet är i fokus snarare 

än letandet efter fel. Ett positivt, öppet och konstruktivt förhållningssätt är något som också 

betonas i DigiLys. Forskningen betonar också att det behövs väl tilltaget med tid för att 

identifiera och definiera det problem/den situation som ska förbättras, så att lösningar inte 

appliceras på ett icke definierat problem. Gällande detta finns inte något tydligt 

ställningstagande i DigiLys-modellen. 

Forskningsanknytning  

Ytterligare en aspekt som forskningen betonar kopplat till det kollegiala lärandet är 

anknytningen till forskning och teoretiska förklaringsmodeller. Därigenom kan 

kunskapsutvecklingen göras generaliserbar och utmana invanda tankemönster hos deltagarna. 

Forskningsanknytningen lyfts också i skollagen genom krav på att utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
7
 I DigiLys-modellen finns en tydlig ambition att 

använda forskning och evidensbaserade metoder i utvecklingsarbetet.  

Det pedagogiska ledarskapet 

Såväl skollagen som den pedagogiska forskningen betonar betydelsen av skolledningens 

pedagogiska ledarskap i allt utvecklingsarbete.
8
 I DigiLys är rektor viktig i egenskap av ledare 

och möjliggörare. Rektor ska också i någon utsträckning delta i analysmötena. Genom att ta 

del av resultaten i DigiLys samt delta i analysmöten kan rektor på ett effektivt sätt få en bild 

av det pedagogiska arbetet på skolan, vilket ger ett gott underlag för det pedagogiska 

ledarskapet.  

 

2.3.2 Möjlig utveckling av modellen 

Inga tydliga svagheter i modellens utformning framkommer i utvärderingen. Däremot finns 

potential att utveckla modellen ytterligare. 

Förvaltningsnivån 

Ett område som inte adresseras i DigiLys är det systematiska utvecklingsarbete som enligt 

skollagen ska bedrivas på huvudmannanivån. Det finns många olika sätt som huvudmannen 

kan bedriva systematiskt kvalitetsarbete på och det är därmed inte någon självklarhet att 

DigiLys bör användas på den nivån. I utvärderingen framkommer dock att det finns en 

potential i DigiLys även för huvudmannanivån. Jämfört med andra underlag för uppföljning 
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av verksamheten, såsom nationella prov eller statistik kring måluppfyllelse, ger DigiLys en 

möjlighet att hitta mönster av utmaningar och framgångsfaktorer på en mer konkret nivå.  På 

samma sätt som rektor kan använda DigiLys som underlag i ledningen av det pedagogiska 

arbetet på skolan kan huvudmannanivån använda DigiLys i en dialog med rektorer. Genom 

sammanställningarna i Digi-verktyget och dialogerna kan huvudmannen få en god bild av det 

pedagogiska arbetet på skolenheterna, vilket kan ge underlag för att prioritera vissa 

kommungemensamma resurser och planera för gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. 

DigiLys skulle också kunna vara ett forum för gemensamma pedagogiska dialoger inom 

kommunen och att stärka den röda tråden mellan årskurser och skolor, genom överföring av 

information kring resultat, analyser och genomförda insatser. 

 

2.4 Sammanfattningsvis 

I detta kapitel har DigiLys-modellens syfte, ingående moment och potentiella resultat 

beskrivits. DigiLys-modellen har också satts i relation till forskning och skollagen i syfte att 

identifiera styrkor och utvecklingsområden i modellens utformning. 

Syftet med DigiLys är att utveckla lärmiljön. Utifrån sammanställningar av elevernas resultat 

ska en kontinuerlig och strukturerad analys av lärmiljön göras, där utvecklingsbehov 

tydliggörs och relevanta insatser utformas. DigiLys erbjuder på så sätt en form för kollegialt 

lärande och kontinuerlig kvalitetsutveckling. DigiLys ska däremot inte användas till att 

utvärdera elevers prestationer. 

 

DigiLys består av består av fyra moment som genomförs i en regelbundet återkommande 

process. Dessa är genomförande av screeningtester och eventuella andra tester såsom 

elevenkäter, sammanställning i Digi-verktyget, analysmöten, utformning och genomförande 

av insatser. Därefter görs uppföljande screeningtester och analysmöten.  

Därigenom gör DigiLys det möjligt att: 

 Tidigt och tydligt visa var pedagogiska utvecklingsbehov finns 

 Föra strukturerade pedagogiska diskussioner 

 Kontinuerligt utveckla och följa upp arbetssätt  

 

DigiLys har potential att bidra till utveckling av pedagogernas arbete, genom ökad 

motivation, medvetenhet och forskningsanknytning, elevhälsoteamets arbete genom ökad 

överblick av behov och gemensamma diskussioner, rektors arbete genom konkret och 

uppdaterad behovsbild. Även samarbetet inom skolan kan utvecklas.  

DigiLys inriktning ligger väl i linje med vad forskning och lagstiftning föreskriver. Modellens 

systematik, utgångspunkten i de grundläggande förmågorna, det kollegiala lärandet, 

forskningsanknytningen och funktionen för det pedagogiska ledarskapet är styrkor i modellen. 

I och med att DigiLys erbjuder en struktur för att lyfta in nya perspektiv och kunskaper i det 

löpande arbetet kan modellen också göra det lättare att ta tillvara övriga kompetens- och 

utvecklingsinsatser på skolan. DigiLys bedöms ha potential även på huvudmannanivå, men 

modellen är inte inriktad mot förvaltningsnivå.   



 

 

3 Erfarenheter från kommunernas 
arbete  

I det här kapitlet redovisas erfarenheterna från arbetet med DigiLys i Helsingborg och 

Landskrona. Efter en kortfattad historik ges en sammanfattande redovisning av vilka resultat 

som uppnåtts och vad som har varit de främsta framgångsfaktorerna och hindren i arbetet. En 

mer utvecklad beskrivning av arbetet i Helsingborg och Landskrona återfinns i bilaga 1.  

 

3.1 DigiLys utvecklades för barn i riskgrupper 

DigiLys är sprunget ur ett arbetssätt som utvecklades inom ramen för projektet Preventivt 

arbete tillsammans (PART), som är ett samarbete mellan Helsingborg och Landskrona stad 

samt Region Skåne. Syftet med PART var att förbättra skolornas förmåga att ge elever 

förutsättningar för goda studieresultat och god hälsa, med fokus på barn i riskgrupper. 

Inom projektet utvecklades ett arbetssätt som innebar noggrann kartläggning och uppföljning 

samt anpassade åtgärder för enskilda elever. Erfarenheterna från arbetet med elever på 

individnivå visade dock att man även behöver satsa på utveckling av arbetssätt på gruppnivå 

för att varje enskilt barn ska lyckas. På så sätt utvecklades DigiLys-modellen, som syftar till 

att förbättra lärmiljön för alla elever.
9
 Skolorna inom projektet har arbetat enligt modellen i 

cirka fyra år, och under läsåret 2013/2014 har DigiLys spritts till flera skolor i de två 

kommunerna. Arbetet digitaliserades genom Digi-verktyget under 2013-2014. 

Utgångspunkten för PART var att arbeta med elevernas hälsa och utbildningsresultat 

integrerat. I DigiLys som det bedrivs idag har en viss förskjutning skett, så att 

kunskapsresultaten tydligare står i fokus. Ambitionen att integrera hälsa och kunskapsresultat 

kvarstår dock i dagens arbete, vilket bland annat märks genom att elevhälsoteamet har en 

framträdande roll i arbetet och att skolorna i Helsingborgs kommun kompletterar 

screeningtesterna med elevenkäter kring den psykosociala miljön.  

 

3.2 Uppnådda resultat – DigiLys bidrar till utveckling 

Utvärderingen av hur arbetet har fungerat i Landskrona och Helsingborg visar sammantaget 

att DigiLys bidrar till utveckling av skolornas arbete. Resultaten är dock inte entydiga och 

gäller inte de som nyligen påbörjat arbetet. Tydligast värde tycks DigiLys ha för 

elevhälsoteamen (främst specialpedagoger som har besvarat enkäten), som på många skolor 

också har en central roll i DigiLys-arbetet. Bland pedagoger är omdömena mer varierande och 

rektorerna använder DigiLys i olika omfattning.  

De upplevda resultaten är genomgående bättre bland dem som arbetat enligt DigiLys-

modellen en tid och bland dem som anger att genomförandet fungerar enligt intentionerna. 

Exempelvis anser 35 procent av dem som deltagit i minst två analysmöten att DigLys haft stor 
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positiv betydelse för utvecklingen av det egna arbetet. Bland dem som deltagit i fler än tio 

analysmöten är motsvarande andel det dubbla, 70 procent.  

De enkätresultat som redovisas nedan bygger på uppgifter från dem som deltagit i minst två 

analysmöten. (200 av 297 svarande) Observera i samband med läsningen att omdömena 

genomgående är mer positiva bland dem som deltagit i fler analysmöten.  

Elevhälsoteam arbetar mer övergripande, förebyggande och främjande 

Utvärderingen visar att många specialpedagoger utvecklar sitt arbete i riktning mot ett mer 

övergripande, förebyggande och främjande arbete där hälsa och kunskap behandlas integrerat. 

Specialpedagoger och kuratorer beskriver i utvärderingen hur de får en bättre överblick och 

kontroll över behoven på skolan. Genom sammanställningarna i Digi-verktyget och 

analysmötena kan mönster synliggöras, vilket möjliggör större grepp på verksamheten snarare 

än insatser specifikt riktade till vissa elever. I intervjuer framkommer att elevhälsoteamets 

regelbundna deltagande i analysmöten där elevernas förmågor och lärmiljön diskuteras skapar 

ett tydligt fokus på kunskapsutveckling och lärmiljö, vilket integreras med hälsoperspektivet. 

En majoritet av personerna inom elevhälsoteamen uppger i enkäten att DigiLys har haft en 

stor positiv betydelse för utvecklingen av det egna arbetet (64 procent) och för elevernas 

kunskapsresultat (58 procent). Till skillnad från övriga yrkeskategorier menar en relativt stor 

andel (41 procent) att DigiLys också haft stor positiv betydelse för elevernas hälsa.  

Varierande omdömen från pedagoger 

DigiLys har inte nått ett samlat genomslag hos pedagogerna, då resultaten varierar stort 

mellan både skolor och individer. De resultat som tydligast framkommer är en ökad 

motivation att utveckla undervisningen samt en ökad fokus på de grundläggande förmågorna. 

Pedagoger beskriver den tydliga resultatuppföljningen som en sporre att testa nytt och 

utvecklas. Med testernas inriktning på de grundläggande förmågorna följer en naturlig 

fokusering på dessa områden. Förhållandevis många pedagoger beskriver också en ökad 

medvetenhet om hur den egna undervisningen fungerar.  I något lägre grad uppger de att 

DigiLys också leder till en ökad variation i undervisningen. En knapp fjärdedel (24 procent) 

av pedagogerna anger i enkäten att DigiLys har haft en stor positiv betydelse för utvecklingen 

av det egna arbetet. 

Rektorer använder DigiLys i olika utsträckning 

I utvärderingen framkommer att rektorerna har delvis olika syn på hur DigiLys bör användas i 

det egna ledningsarbetet. Medan vissa rektorer tycker att sammanställningar och analys inom 

DigiLys är väl lämpade som underlag för resursfördelning, kompetensutveckling och andra 

satsningar, menar andra rektorer att andra uppgifter, såsom lärarnas bedömningar av 

måluppfyllelsen, utgör ett bättre underlag för de övergripande besluten. Däremot finns en 

relativt stor samsyn kring att DigiLys leder till en ökad medvetenhet om lärarnas 

undervisningsmetoder och många uppger också att de använder DigiLys som underlag för 

pedagogisk ledning. I utvärderingen beskriver rektorer hur de, genom sitt deltagande i 

analysmöten, får del av lärarnas tankar kring den egna undervisningen på ett sätt som kan vara 

svårt i andra sammanhang. Hälften av rektorerna uppger att DigiLys generellt haft en stor 



 

 

positiv betydelse för utvecklingen av det egna arbetet samt för elevernas kunskapsutveckling. 

Betydligt färre (8 procent) ser att DigiLys har haft stor positiv betydelse för elevernas hälsa.
10

 

Skolornas arbete som helhet utvecklas när arbetet blivit etablerat 

Det är naturligt att det tar längre tid att uppnå förändringar i organisationen än hos enskilda 

individer. Här syns också en särskilt stor skillnad mellan dem som använt DigiLys under en 

kortare respektive längre tid. När alla chefer och medarbetare som använder DigiLys (deltagit 

i minst två analysmöten) beskriver sin syn på värdet för organisationens arbete som helhet är 

omdömena spridda. De resultat som tydligast framkommer i utvärderingen är att DigiLys 

bidrar till att säkrare fånga upp de elever som inte behärskar de grundläggande förmågorna 

samt att skapa en känsla av gemensamt ansvar för eleverna. Det är också relativt många som 

menar att DigiLys bidrar till att utveckla skolan till en lärande organisation. Mindre tydligt är 

genomslaget vad gäller ökad samverkan mellan elevhälsa och pedagoger samt ökad 

ämnesintegrering. Bland dem som deltagit i fler analysmöten är omdömena i regel positiva. 

Exempelvis menar 82 procent av dem som deltagit i fler än 10 analysmöten att DigiLys har 

bidragit till att skolan i högre grad blivit en lärande organisation. På huvudmannanivå är 

användningen begränsad.  

 

3.3 Viss utveckling av elevernas resultat på testerna 

En indikation på om elevernas kunskaper utvecklas kan fås genom att studera resultaten på de 

tester som ingår i DigiLys. Elevernas resultat på screeningtesterna förbättras generellt något 

mellan de olika mät-tillfällena. Denna förbättring gäller de allra flesta tester av elevernas 

grundläggande förmågor inom såväl matematik som svenska. Förbättringen gäller även i det 

fåtal fall där jämförelser kan göras med en större population. 

Elever med förhållandevis låga resultat på första testet utvecklas i större utsträckning än 

övriga elever. Detta är i linje med det fokus på barn i riskgrupper som fanns inom PART-

projektet under DigiLys-modellens utveckling.  

Ingen tydlig generell utveckling går att utläsa för elevernas skattning av den psykosociala 

miljön, vilket indikerar att elevernas kunskaper utvecklats i högre grad än de psykosociala 

faktorerna. 

De förbättrade elevresultaten är i sig inget bevis på att DigiLys leder till förbättrade 

kunskapsresultat. Den sammantagna bilden är dock att elevernas testresultat stärker, snarare 

än motsäger, bilden som framkommit i enkäter och intervjuer, nämligen att DigiLys bidrar till 

utveckling. 

 

3.4 Framgångsfaktorer och utmaningar i genomförandet  

Under utvärderingen har ett antal framgångsfaktorer och utmaningar i genomförandet 

identifierats. Utmaningarna finns på olika nivåer och kräver olika typer av insatser. Generellt 
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kan sägas att resultaten förbättras ju längre arbetet pågått samt när arbetet bedrivs i enlighet 

med intentionerna i modellen.  

Utmaning att förankra nya perspektiv och hantera motstånd 

En grundläggande utmaning i DigiLys-arbetet handlar om att förankra perspektivet att 

fokusera på lärmiljön och det egna arbetet snarare än på enskilda elevers resultat. På vissa 

skolor kan det också innebära en utmaning att öppet samarbeta kring undervisningen. 

Införandet av dessa perspektiv och arbetssätt kan stöta på motstånd då de i vissa fall innebär 

ett brott mot traditioner och invanda arbetssätt.  

Utöver denna grundläggande utmaning finns, precis som i allt utvecklingsarbete, konkreta 

utmaningar kopplat till tid, kompetens och resurser.  

Väl genomförda analysmöten skapar lärande och utveckling 

Även om alla moment i DigiLys kan få bäring på resultaten så är analysmöten det moment 

som ger tydligast avtryck, eftersom det är då det kollegiala lärandet sker. Väl genomförda 

analysmöten är därför en central framgångsfaktor. De främsta styrkorna i skolornas 

analysmöten är den konstruktiva dialogen och fokus på att hitta relevanta lösningar. 

Ytterligare utveckling kan behövas för att säkerställa att dialogen lyfter in forskning och 

teoretisk kunskap så att nya perspektiv framkommer och invanda tankemönster utmanas. Här 

syns dock en positiv utveckling på så sätt att de som deltagit i fler analysmöten i högre grad 

menar att analysmötena ger nya perspektiv på undervisningen och att forskning och teoretisk 

kunskap lyfts in i samtalet. Analysmötena och DigiLys-arbetet i stort förutsätter att nya 

metoder och tillvägagångssätt hittar sin väg in i arbetet. Att skolorna genomför kompetens- 

eller andra utvecklingsinsatser är därför nödvändigt för att skapa innehåll till den struktur som 

analysmötena och DigiLys utgör. 

Analysledare och rektor avgörande för analysmöten och övriga moment 

En väl förberedd analysledare med bred kompetens är den främsta framgångsfaktorn för 

effektiva analysmöten. Analysledaren har det främsta ansvaret för att presentera resultaten 

och hålla dialogen på rätt spår. Analysledaren har ofta också ett särskilt ansvar för att lyfta in 

aktuell forskning i samtalet. För att på bästa sätt genomföra dessa uppgifter behöver 

analysledaren kombinera pedagogiskt kunnande och ledarskapskompetens med teknisk 

förmåga att åskådliggöra resultaten i Digi-verktyget på bästa sätt.  

För ett framgångsrikt arbete med DigiLys är rektors ledarskap avgörande. Arbetet fungerar 

bäst när rektor betonar vikten av arbetet samt arbetets inriktning på lärande snarare än 

bedömning. Med ett medvetet ledarskap kan rektor också skapa synergier mellan DigiLys och 

andra pågående utvecklings- och kompetenssatsningar. I flera skolor genomförs parallellt med 

DigiLys en långsiktig satsning på språkutveckling genom genrepedagogik. På så sätt har 

möjligheterna att utforma relevanta och effektiva insatser ökat. I egenskap av möjliggörare är 

det viktigt att rektor organiserar praktiska lösningar kring administration av systemet, 

kalendarium samt analysledarens möjligheter till inläsning och förberedelser. 

Ett gediget implementeringsarbete över tid krävs för att nå resultat 

För att analysledare och rektor ska fylla sina funktioner väl och därigenom främja ett 

framgångsrikt arbete krävs i sin tur ett gediget implementeringsarbete med adekvat stöd i det 



 

 

inledande skedet av arbetet. I Helsingborg finns ett centralt analysteam som ger ledning och 

stöd. Att på så sätt låta ett analysteam driva implementeringsarbetet är helt i 

överensstämmelse med implementeringsforskning och framstår även i denna utvärdering som 

en viktig framgångsfaktor. Efter introduktionsfasen har de också en roll att stärka 

vidmakthållandet av arbetssättet genom kontinuerligt stöd samt uppföljning. 

 

3.5 Sammanfattningsvis 

Erfarenheterna från Helsingborg och Landskrona visar att DigiLys-modellens potential också 

kan uppnås i praktiken. Den sammanvägda bedömningen är att DigiLys bidrar till utveckling 

av skolornas arbete, i de fall implementeringen varit framgångsrik och arbetet blivit etablerat 

på alla nivåer i skolan. 

Störst bidrag tycks arbetet ha för elevhälsoteamen, men även rektorer har nytta av DigiLys i 

den pedagogiska ledningen. Bland pedagogerna är den upplevda nyttan varierande. De 

upplevda resultaten är genomgående större bland dem som arbetat enligt DigiLys-modellen en 

tid och bland dem som anger att genomförandet fungerar enligt intentionerna. Det bör särskilt 

betonas att framgång kräver tid och gediget implementeringsarbete. DigiLys kan innebära nya 

perspektiv på arbetet, och det kan vara svårt och ta tid att bryta med invanda arbetssätt. 

Analysmöten framstår som det mest avgörande momentet i modellen, vilket i sin tur innebär 

att analysledarens förmåga att leda mötena får avgörande betydelse för resultaten. För detta 

behöver analysledaren kombinera pedagogiskt kunnande och ledarskapskompetens med 

teknisk förmåga att åskådliggöra resultaten i Digi-verktyget på bästa sätt. För att skapa 

innehåll i den struktur som DigiLys utgör är skolornas övriga kompetens- och 

utvecklingsinsatser viktiga. Även rektors roll som ledare och möjliggörare är central för 

arbetet. Att som i Helsingborg låta ett analysteam/implementeringsteam ge ledning och stöd 

till rektor, analysledare och pedagoger har varit en viktig framgångsfaktor.  

Även om ett längre framskridet implementeringsarbete på flera håll skulle ge en än säkrare 

bild över om DigiLys kan påverka resultat, finns inget i nuvarande underlag som talar emot 

att en sådan effekt skulle kunna påvisas. Den analys av elevernas testresultat som gjorts i 

denna utvärdering kan påvisa tendenser som ger visst stöd för att DigiLys verkligen kan bidra 

till utveckling. 

  



 

 

4 DigiLys framöver 
I det här kapitlet redovisas de centrala lärdomarna från utvärderingen som kan ge vägledning 

för arbete med DigiLys framöver. Utvärderingen visar att DigiLys har goda förutsättningar att 

bidra till utveckling av skolans lärmiljö, men att detta ställer stora krav på pedagogisk 

medvetenhet och förmåga att driva förändringsarbete. Hur implementeringsarbetet bedrivs är 

därför av allra största vikt. Lärdomarna från utvärderingen struktureras i detta kapitel utifrån 

modeller från implementeringsforskningen.  

 

4.1 När är DigiLys relevant?  

Även om vi i utvärderingen har konstaterat att DigiLys, med hjälp av ett gediget 

implementeringsarbete, har potential att leda till resultat, är det inte säkert att modellen är 

relevant för alla skolor och huvudmän. En skola/huvudman som söker former för kollegialt 

lärande och kontinuerlig uppföljning och utveckling baserad på forskning och beprövad 

erfarenhet kan sannolikt intressera sig för DigiLys. Eftersom DigiLys ibland kan möta 

motstånd och ställa krav på en perspektivförskjutning är det också centralt att organisationen 

har tillräcklig kraft och mognad att bedriva förändringsarbete. Täta ledarbyten eller 

organisationsförändringar är faktorer som sannolikt gör att det är klokt att avvakta med 

införandet av DigiLys.  

 

4.1.1 Beredskap för förändringsarbete  

Inom implementeringsteorin finns ett verktyg, the hexagon tool (Hexagonen), som tar upp 

centrala förutsättningar som, åtminstone delvis, bör finnas på plats för att det ska vara relevant 

att införa ett nytt arbetssätt. För att ta reda på om det är lämpligt att påbörja en 

implementeringsprocess kan det, enligt Hexagonen, vara bra att ta ställning till följande 

frågeställningar.
11

 

 Hur väl möter DigiLys identifierade behov hos medarbetare i organisationen? 

 Passar DigiLys övriga initiativ, prioriteringar, strukturer och stöd samt värderingar i 

omgivningen? 

 Finns resurser för utbildningar, bemanning, teknisk support, datasystem och 

administration? 

 Finns kapacitet att implementera som avsett och att behålla och förbättra 

implementeringen över tid? 

Utöver dessa faktorer, som tar sikte på organisationens beredskap att implementera ett nytt 

arbetssätt, avgörs förutsättningarna för implementering av modellens egenskaper. Här pekar 

Hexagonen på två frågeställningar. Den första frågan rör evidens som tyder på att metoden 
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leder till resultat om den implementeras väl. För DigiLys finns denna utvärdering, som visar 

att förutsättningar att nå resultat finns. Evidens som bevisar resultat och effekter saknas dock. 

Den andra frågan handlar om modellen är redo för replikering, vilket innefattar en tydlig 

operationalisering/beskrivning av modellen, tillgång till experthjälp och testexemplar. En hel 

del sådant material har utvecklats bland annat inom ramen för analysteamets arbete i 

Helsingborg. En vidare utveckling av material och stöd för nya användare kommer att bli 

viktigt för att möjliggöra en framgångsrik implementering.  

Hur väl möter DigiLys identifierade behov hos medarbetare i organisationen? 

Ett framgångsrikt förändringsarbete startar med en inventering av behoven i verksamheten. 

Ambitionen bör vara att hitta samsyn om vilken funktion DigiLys kan fylla i organisationen. 

Samtidigt får arbetet goda förutsättningar om varje medarbetare hittar sitt eget motiv till 

arbetet. Behovsinventeringen kan på så sätt bli ett sätt att förankra arbetet bland medarbetarna. 

Medarbetarenkäter och gemensamma möten kan vara sätt att undersöka och formulera 

verksamhetens behov. Frågor som kan vara relevanta att ställa sig inför ett beslut om att börja 

arbeta med DigiLys är: 

 Hur arbetar vi i dag med att följa upp och utveckla lärmiljön? 

 Vilka hinder/utmaningar finns idag i verksamheten som försvårar ett strukturerat och 

konstruktivt sätt följa upp och utveckla lärmiljön? 

 Hur vill vi arbeta för att följa upp och utveckla lärmiljön? 

Utifrån svaren på frågorna ovan kan skolan/huvudmannen ta ställning till om DigiLys är ett 

bra sätt att möta behoven. Mål för arbetet bör också formuleras utifrån svaren på frågorna 

ovan. Målet med en implementering måste vara så tydligt och konkret att det inte missförstås 

och visa vad skolan/huvudmannen vill uppnå med förändringsarbetet. Med en tydlig 

målformulering underlättas förankringsarbete och kommunikation mellan olika enheter. För 

att arbetet ska kunna följas över tid och utvärderas bör målen också vara formulerade på ett 

sätt som gör dem möjliga att följa upp.  

Passar DigiLys övriga initiativ, prioriteringar, strukturer och stöd samt värderingar i 

omgivningen? 

Om DigiLys ligger i linje med övriga prioriteringar och initiativ finns betydligt bättre 

förutsättningar för ett framgångsrikt arbete än om DigiLys ensamt ska driva en utveckling. I 

utvärderingen finns flera exempel på hur satsningar på kompetensutveckling skapat goda 

förutsättningar för ett effektivt DigiLys-arbetssätt. Om värderingar inom organisationen går 

emot de värderingar som DigiLys representerar försvåras arbetet väsentligt. Exempelvis, om 

det finns en ovana och en ovilja bland pedagoger att diskutera den egna undervisningen kan 

det vara svårt att få analysmötena att bli det konstruktiva kollegiala lärande som avses. Å 

andra sidan kan analysmöten och insatser som följs upp vara konkreta verktyg som tjänar till 

att utveckla och förändra en värderingskultur i riktning mot kontinuerlig utvärdering, 

omprövning och utveckling av det egna arbetet.  

Finns resurser för utbildningar, bemanning, teknisk support, datasystem och 

administration? 

Utöver det pedagogiska perspektivet ställer DigiLys krav på en administrativ och teknisk 

förmåga inom organisationen. Personella resurser behövs för att såväl inledningsvis som 



 

 

löpande administrera elever, tester och sammanställningar i Digi-verktyget. När ett nytt IT-

verktyg introduceras uppstår också ofta inledande problem som behöver lösas. Även för detta 

behöver en resurs med rätt kompetens finnas tillgänglig. Det är i dagsläget oklart vilka 

resurser som kommer att finnas kopplat till Digi-verktyget. Oavsett detta krävs dock att varje 

skola och huvudman har tillgång till tillräckliga administrativa och tekniska kompetenser och 

resurser. Ett centralt bärande element i modellen är tillgång till skickliga analysledare som 

både har förmåga att leda analysmöten och kan säkerställa tillgång till forskning och beprövad 

erfarenhet inom ramen för skolans vardagliga utveckling.   

Finns kapacitet att implementera som avsett och att behålla och förbättra 

implementeringen över tid? 

Att implementera ett nytt arbetssätt som DigiLys är ett långsiktigt arbete som kräver förmåga 

att hålla i arbetet över tid. Det innebär att en organisation, inför beslutet om en eventuell 

implementering, förutom nuläget, bör beakta kommande förändringar inom organisationen 

som ligger längre fram i tiden. Om en organisation exempelvis står inför en genomgripande 

organisationsförändring, ledarskifte eller andra större förändringar kan det innebära att 

kapaciteten att bedriva förändringsarbete försämras. Gynnande omständigheter för en 

långsiktig kapacitet att etablera ett nytt arbetssätt är istället en aktiv och engagerad 

huvudmannaorganisation som kan ge stöd och ledning under arbetets gång, exempelvis 

genom implementeringsteam, nätverk eller resurser.   

 

4.2 Strukturer för den kommande implementeringsprocessen 

Om en skola eller huvudman kommer fram till att DigiLys är en relevant modell följer en 

implementeringsprocess. Innan en sådan process inleds kan det dock vara bra att utforma 

ramar och strukturer för införandet av DigiLys. Sannolikt blir det första steget i 

implementeringsarbetet att utse ett implementeringsteam.
12

 Implementeringsteam kan sägas 

utgöra en infrastruktur som kan hjälpa övriga delar av organisationen att driva arbetet framåt 

samt behålla och sprida arbetet över tid. Implementeringsteamet bör ha kunskap om 

implementeringsteori och goda exempel kring implementering.  Tid behöver avsättas för 

arbetet. Tillsammans med skolledare och förvaltning kan implementeringsteamet 

inledningsvis ta fram en skriftlig och förankrad plan för implementeringen, där de olika 

momenten och tillhörande tidplan och ansvarsfördelning framgår. 
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4.3 Förändringsarbete i fyra faser  

Att utveckla och etablera nya arbetssätt som DigiLys i en verksamhet tar tid. Ett sätt att 

systematiskt beskriva hur processen att implementera ett nytt arbetssätt bör gå till är att 

arbetet genomgår fyra faser.
13

  

 Behovsinventering 

 Installation av DigiLys 

 Användning av DigiLys 

 Vidmakthållande av DigiLys-arbetet 

Hos skolor och huvudmän bedrivs redan ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån Skollagen. De 

steg i implementeringsprocessen som beskrivs i det här avsnittet motsvaras ungefär av stegen 

i kvalitetsarbetet, så som Skolverket rekommenderar det.
14

 Införandet av DigiLys kan därför 

genomföras som en del i kvalitetsprocessen. I kvalitetsarbetets två första steg genomförs en 

nulägesanalys och analys av utvecklingsbehoven, vilket i det här sammanhanget kan sägas 

motsvaras av den första punkten, behovsinventering. Nästa steg i kvalitetsarbetet är att 

planera och förbereda insatser, vilket här kan innebära att installera DigiLys. Steget därefter, 

genomförandet, innebär att skolan/huvudmannen börjar använda DigiLys. Slutligen ska, 

enligt Skolverkets modell för kvalitetsarbete, en uppföljande analys göras, vilket inom 

implementeringsteorin kan sägas motsvaras av det sista steget, vidmakthållande.  

Nedan redogörs för vad dessa faser konkret kan/bör innebära när en skola eller huvudman vill 

börja arbeta enligt DigiLys. Den första fasen, behovsinventering, har behandlats i föregående 

avsnitt om beredskap för förändringsarbete. Efter beredskapsfasen fattas eventuellt beslut om 

att ett förändringsarbete ska inledas, och de övriga tre faserna kan inledas. Nedan redovisas 

vad dessa tre faser kan innebära i en implementering av DigiLys.  

 

4.3.1 Installation av DigiLys 

I den här fasen behöver kompetens, organisation och ledarskap säkras. Redogörelsen nedan 

utgår från Fixsens implementeringsteori om implementation drivers, eller 

framgångsfaktorer.
15

  

Kompetens hos användarna 

Som visats i utvärderingen är analysledarens förmåga att leda arbetet en avgörande faktor för 

att DigLys ska bli framgångsrikt. Att på olika sätt säkra analysledarens kompetens är därför 

helt centralt. För detta krävs för det första ett medvetet val av analysledare. Analysledaren 

kommer i många fall rekryteras bland skolans personal. I Helsingborg och Landskrona är det i 
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regel specialpedagoger som leder arbetet, vilket kan vara en fördel eftersom specialpedagoger 

i sin profession har i uppdrag att, tillsammans med övrig personal och ledning, bidra till 

skolans pedagogiska utveckling för alla elever. Oavsett vilken befattning och position 

analysledaren har, behöver de personer som utses ha viljan och förmågan att leda pedagogisk 

utveckling samt att sköta den administrativa hanteringen av Digi-verktyget. Vissa 

egenskaper/kompetenser är svåra att utveckla genom utbildning eller handledning och är 

därför särskilt viktiga att beakta när analysledare utses. Exempel på sådana 

egenskaper/kompetenser som är relevanta för DigiLys är förmågan att inspirera och motivera, 

att leda en grupp genom utmaningar, viljan att lära sig nytt och att ha breda kunskaper inom 

pedagogisk forskning.
16

 Vilka uppgifter och vilket ansvar det innebär att vara analysledare 

behöver tydliggöras för de utvalda personerna, så att de kan ta ställning till arbetet. 

Analysledarna behöver också få adekvat utbildning och handledning. Att leda analysmöten är 

en komplex uppgift, och det kan därför vara en god investering att låta ett 

implementeringsteam eller motsvarande delta i de första analysmötena. Det är centralt att 

analysledaren får handledning, åtminstone under den första tiden. En viktig del i 

analysledarens uppgift är att säkerställa att aktuell forskning och nya pedagogiska metoder 

lyfts in i analysarbetet och vid utformningen av insatser. Beroende av analysledarens 

kompetens och tidigare erfarenheter kan det även vara relevant att erbjuda analysledaren 

kompetensutveckling inom vissa områden. Under implementeringsprocessen behöver skolan 

hitta en form för att säkerställa att analysledaren har förutsättning att framöver kontinuerligt 

uppdatera och utveckla sin kompetens inom pedagogisk forskning. Avsatt tid för egna studier, 

deltagande i nätverk samt kontinuerlig kompetensutveckling är faktorer som kan ge sådana 

förutsättningar.  

Samtliga medverkande medarbetare behöver också få en kortare utbildning om vad DigiLys 

går ut på. Att fokusera på lärmiljön för gruppen snarare än på enskilda elever kan innebära en 

perspektivförändring och ett brott med en vana för många pedagoger. En sådan 

perspektivförskjutning tar tid och kan bäst uppnås under analysarbetets gång, men det kan 

vara en hjälp om samtliga deltagare genomgått en kortare utbildning innan arbetet påbörjas. 

Medarbetarna bör också få en introduktionsutbildning om Digi-verktyget.  

Stödjande organisation 

Vid införandet av DigiLys behöver skolan hitta former för organisering, rutiner och 

resursfördelning. Kalendarium med schemaläggning av analysmöten, dagordning för 

analysmöten och avsatt tid för administration och förberedande av analysmöten är exempel på 

viktiga praktiska former för arbetet.  

Det är emellertid svårt att redan från början hitta de bästa formerna för arbetet, vilket gör att 

organisationen behöver vara beredd på att genomföra förändringar när behov uppstår. 

Implementeringsteam (eller motsvarande) samt skolledning bör därför följa arbetet genom en 

löpande dialog där de tar reda på hur personer med olika funktioner i arbetet upplever 

processen och är beredda på att göra förändringar. Följande frågor kan ge vägledning i en 

sådan dialog.  

 Arbetar ni i enlighet med DigiLys-metoden och i riktning mot de uppsatta målen? 
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 Vilka utmaningar stöter ni på i arbetet? (Exempelvis kopplat till tid för analysmöten, 

analysmötenas utförande, genomförande av insatser) 

 Vilket stöd skulle underlätta hanteringen av dessa utmaningar? (exempelvis planering 

för andra möten/utvecklingsinsatser, resursfördelning, förstärkt handledning)  

Utöver dessa former för organisering i verksamheten krävs även ett tekniskt och 

administrativt stöd för att hantera det digitala verktyget. Vid införandet av ett nytt system 

behöver kompatibilitet till den övriga IT-miljön säkras och frågor och problem som kan 

uppstå för nya användare behöver hanteras. Det är i skrivande stund inte klart i vilken form ett 

sådant stöd kan komma att utformas gemensamt för alla skolor/huvudmän. Detta påverkar 

naturligtvis vilket behov som finns av tekniskt och administrativt stöd hos en 

huvudman/skola.  

Sannolikt kommer Digi-verktyget att kontinuerligt fortsätta utvecklas efter Psynk-projektets 

slut. För att utvecklingen på bästa sätt ska möta behoven hos användarna bör 

huvudmannen/skolan samla in utvecklingsbehov, för att ge inspel till den fortsatta 

utvecklingen av verktyget.  

Effektivt ledarskap 

Ledarskapet är viktigt för en effektiv verksamhet i allmänhet och en lyckad implementering i 

synnerhet. I studier av utvecklingsarbete inom skolan betonas också gång på gång 

skolledarens avgörande roll. För att säkerställa att rektor tar den rollen har förslagsvis 

implementeringsteam (eller motsvarande) regelbundna möten med rektor, där såväl 

principiella frågor om DigiLys inriktning och mer praktiska frågor kring exempelvis planering 

och ansvarsfördelning kan avhandlas. Det kan också vara värdefullt att återkommande 

påminna om och betona vikten av att rektor legitimerar DigiLys genom att lyfta fram och 

prioritera arbetet. Som tidigare beskrivits är även analysledarens ledarskap avgörande, vilket 

visar på vikten av handledning och utbildning för denne.  

 

4.3.2 Användning av DigiLys 

I utvärderingen har en definition av de centrala komponenterna i DigiLys tagits fram. Dessa 

delar av arbetssättet kan sägas utgöra essensen i arbetssättet, eller kärnkomponenterna. Vid 

implementering av ett arbetssätt finns alltid en risk att tillämpningen skiljer sig från det 

ursprungliga arbetssättet. Om medarbetarna känner sig osäkra eller inte fullt ut har accepterat 

arbetssättets kärnkomponenter kan det hända att de ändrar och anpassar arbetet efter eget 

huvud. Om så sker använder skolor något som de kallar DigiLys, men som egentligen inte är 

det eftersom arbetet inte uppfyller de faktorer som är avgörande för att modellen ska bidra till 

önskad utveckling, och i förlängningen till förbättrade kunskapsresultat för eleverna. En viktig 

del i implementeringsarbetet är därför att säkerställa att kärnkomponenterna används på rätt 

sätt. Arbete för att uppnå rätt kompetens, stödjande strukturer och ett effektivt ledarskap under 

installationsfasen är sätt att främja en korrekt tillämpning av kärnkomponenterna. För att 

säkerställa att det lokala arbetet med DigiLys genomförs med hög kvalitet behöver 

huvudmannanivån fatta genomtänkta beslut om lokala anpassningar av de aspekter av 

modellen som inte tillhör kärnkomponenterna. 



 

 

För att säkra att arbetet även fortsättningsvis bedrivs utifrån DigiLys-modellen och för att 

skapa förutsättningar för lämplig lokal utveckling över tid kan det exempelvis vara bra med 

ett nätverk för samtliga analysledare inom kommunen. I nätverket kan utmaningar och idéer 

kopplat till DigiLys-arbetet diskuteras. Arbetet kan också stärkas genom att analysledare och 

pedagoger emellanåt deltar vid varandras analysmöten. Detta är särskilt relevant inför att 

en klass ska byta lärare, eftersom de nya lärarna får en god insyn och överblick över klassens 

situation, vilket underlättar överlämningen. 

 

4.3.3 Vidmakthållande av DigiLys-arbetet 

När det nya arbetssättet har tillämpats under ett till ett par år kan arbetet vara etablerat på 

skolan. För att uppnå och vidmakthålla ett effektivt arbete behöver arbetet följas upp. Skolan 

arbetar redan med systematiskt kvalitetsarbete och förslagsvis följs DigiLys-arbetet upp inom 

ramen för det. Exempelvis kan frågor om Digilys inkluderas i medarbetarenkäter eller 

motsvarande. Då DigiLys berör kärnan i skolverksamheten, det pedagogiska arbetet och 

kollegial dialog och samverkan bör uppföljningen också innefatta kvalitativa moment, såsom 

intervjuer, dialog eller fokusgrupper. Uppföljningen kan både ske samlat, exempelvis vid 

arbetsplatsträffar eller träffar inom eventuella DigiLys-nätverk, och enskilt, exempelvis vid 

medarbetarsamtal. Vid uppföljningen kan det vara relevant att särskilja förbättringsbehov 

kopplat till: 

 Implementeringsprocessen 

 DigiLys-modellen i sig  

 Kompetens, organisation och ledarskap 

 

4.4 Sammanfattningsvis 

Lärdomarna från utvärderingen gällande implementering relateras i detta kapitel till modeller 

från implementeringsforskningen.  

Beredskap för förändringsarbete 

Inför införandet av DigiLys bör en inventering göras av behoven och förutsättningarna i 

verksamheten. Ambitionen bör vara att hitta samsyn om vilken funktion DigiLys kan fylla i 

organisationen – i vilken grad och på vilket sätt finns ett behov av DigiLys? En samlad 

bedömning behöver också göras för att avgöra om organisationen har förutsättningar att 

bedriva förändringsarbete. Täta ledarbyten eller organisationsförändringar är faktorer som 

sannolikt gör att det är klokt att avvakta med införandet av DigiLys.  Däremot underlättas en 

kommande implementering om DigiLys passar övriga initiativ och prioriteringar i 

verksamheten och om resurser finns tillgängliga för exempelvis utbildningar, teknisk support 

och administration. 

Strukturer för implementeringsprocessen 

Om en skola eller huvudman kommer fram till att DigiLys är en relevant modell bör ramar 

och strukturer för arbetet att införa DigiLys utformas. Sannolikt blir det första steget i 



 

 

implementeringsarbetet att utse ett implementeringsteam, som tillsammans med skolledare 

och förvaltning tar fram en skriftlig och förankrad plan för implementeringen. 

Installation av DigiLys 

När arbetet med att installera DigiLys påbörjas behöver kompetens hos användarna 

säkerställas. Analysledaren som är central i DigiLys-modellen behöver rekryteras och ges 

utbildning och handledning. Samtliga medverkande medarbetare behöver också få en kortare 

utbildning om vad DigiLys går ut på. Vid införandet av DigiLys behöver skolan en stödjande 

organisation för att hitta former för rutiner, resursfördelning samt tekniskt och administrativt 

stöd för att hantera det digitala verktyget. Vid installation av en ny modell som DigiLys är ett 

effektivt ledarskap avgörande. För att säkerställa att rektor tar den rollen har förslagsvis 

implementeringsteam (eller motsvarande) regelbundna möten med rektor. 

Användning och vidmakthållande av DigiLys 

För att säkerställa att tillämpningen av DigiLys över tid följer den ursprungliga ambitionen 

kan det exempelvis vara bra med ett nätverk för samtliga analysledare inom kommunen, där 

utmaningar och idéer kopplat till DigiLys-arbetet kan diskuteras. Arbetet kan också stärkas 

genom att analysledare och pedagoger emellanåt deltar vid varandras analysmöten. Arbetet 

behöver också följas upp. Skolan arbetar redan med systematiskt kvalitetsarbete och 

förslagsvis följs DigiLys-arbetet upp inom ramen för det. 



 

 

 


