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Efterfrågan på olika förmågor på arbetsmarknaden har förändrats drastiskt under 
senare år. 

Idag efterfrågas människor som kan lösa komplexa problem vilket kräver icke 
rutinmässig analytisk förmåga samt väl utvecklad samarbets- och 
kommunikationsförmåga.

Trots att skiftet i efterfrågan har pågått en lång tid nu är det fortfarande är det den 
rutinmässiga kognitiva förmågan som tränas mest I skolan då dessa kunskaper är 
lättast att mäta och bedöma. 
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Häromdagen kom McKinsey med sin rapport 
I Sverige beräknas automatisering och AI-teknik kunna öka BNP-tillväxten med 1,3 
procent per år och skapa 300 000 nya jobb år 2030. Tillsammans med arbetstillfällen 
som skapas genom ökad produktivitet kompenserar detta för de jobb som försvinner 
till följd av automationen, vilket resulterar i en nettoökning av antalet arbetstillfällen
med cirka 1,4 procent, eller 100 000 jobb, år 2030. 
Men; det kräver att vi utvecklar nya förmågor, både i skolan och genom livslångt 
lärande. Och frågan är om det räcker i jämförelse med befolkningsökningen. 

2016 kom en intressant rapport: The future of jobs. Listar bland annat vilka förmågor 
som man bör besitta för att vara framgångsrik i den 4:e industriella revolutionen. 
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Kreativitet blir allt mer efterfrågar. 
Detta kopplar till kognitiv flexibilitet och förmåga att tänka brett, nytt
Emotionell intelligens för att komplettera och samarbeta med AI och robotar. 
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Det handlar inte om att ersättas av datorer, maskininlärning och AI, utan att 
samverka och addera det mänskliga, det som datorer inte klarar av. Det är då vi kan 
skapa nya jobb. 
Det är människor som skapar nya jobb, inte enbart anpassar sig/utbildar sig till dem. 
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Anvitha lärde sig själv programmera via tutorials på Youtube när hon var 7 år och 
skapade en app för att identifiera och lära sig namnen på olika djur. 
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Det är enormt viktigt att det skolan skapar lust och motivation till fortsatt lärande och 
en insikt om hur viktigt det är i en föränderlig värld att vara en lärande individ under 
hela livet. 
De bästa vi kan lära våra elever är att bli livslånga lärande.
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Enorma kompetensutvecklingskrav för att lärare ska kunna undervisa utifrån detta 
från 1/7-18. 

Regeringen har även fattat beslut om att det nationella provsystemet ska digitaliseras 
succesivt. 
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Förutom digital kompetens som en nödvändighet i som samhällsmedborgare och på 
arbetsmarknaden idag så ser vi även digitalisering som en del av lösningen på några 
av skolans stora utmaningar. 
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Det handlar naturligtvis inte om att sluta göra allt man gjort tidigare, utan att bygga 
på det man vet fungerar och addera digitaliseringen som en hävstång i lärandet. 

Skapa en inkluderande lärmiljö där alla elevers behov tillgodoses. 
STL Skiva sig till lärande

Flippat klassrum används på många håll i landet, ett av de tidiga och omtalade 
exemplen finns i Helsingborg där läraren Hamid Yasin började spela in 
lektionsgenomgången på svenska och arabiska och göra dem tillgängliga för eleverna 
via Youtube. I klassen ökade antalet godkända elever från 58 till 93 procent på ett 
läsår. 
Möjligheten att ta del av kunskap och inspiration när man vill, och hur ofta man vill. 
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Det finns flera digitala tjänster för undervisning av nyanlända men Matteboken.se är 
gratis, framtagen ideellt och tillgänglig för alla. Finns på arabiska. (Mattecentrum står 
bakom)
Studi, ett antal språk.
Inläsningstjänst, studiestöd på modersmål: arabiska, dari/persiska

13



14



Antalet barn och unga ökar markant under kommande år. Enkät (233 svarande) 
visar behov av att bygga under 3 år: 
ca 25 gymnasieskolor
ca 350 grundskolor 
Drygt 600 förskolor

Dessa generar X antal nya platser som behöver nya lärare. Lägg därtill 
pensionsavgångar. 
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Utbildning för en digital samtid en prioriterad fråga för oss på SKL, 
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Varför LEDA?

Digitaliseringen den viktigaste hävstången för smartare välfärd.

Stora skillnader mellan kommunerna.

Att enbart kopiera goda exempel har sina uppenbara begränsningar...

Så vad är det som fungerar? Vad är det som hämmar/främjar utveckling? Varför 

lyckas de som lyckas?

LEDA arbetar med två inriktningar i fokus; Skola och lärande samt Hälsa och omsorg 

10 + 10 pilotkommuner arbetar i nära samarbete under ett år. 

… därefter vidtar implementering av resultatet i alla Sveriges kommuner. 
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Arbetat med kommunernas resor – en blandning av erfarenhetsutbyte, inspiration 
från andra. 
Bytt perspektiv och skor…
Vaskat fram vad som hämmar, främjar utveckling
Pratat behovstrappa och självklarheter – det som är självklart för LEDA-kommunerna, 
men kanske inte för andra

mittkoping.skl.se 
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Följer samma princip som vanliga LIKA. Skattning – analys – handlingsplan
För pedagogens skull
Men också för rektor och förvaltning – för ändamålsenliga satsningar – vilka av
Skolverkets moduler ska man satsa på? Och vem?
Och kanske även nationellt – för att få en nulägesbild, veta hur det ska satsar från oss, 
från Skolverket osv.
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