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Innehåll

15:30-17:15 De nya tilläggen i läroplanen och hur man kan arbeta med dem i 
klassrummet  
Denna föreläsning lyfter fram de nya tilläggen i läroplanen som börjar gälla 
från den 1 juli. Vad de praktiskt innebär och hur man kan arbeta med dem i 
klassrummet – i olika ämnen och stadier. Föreläsningen ger dig tips och 
inspiration på flera digitala webbverktyg (oberoende av digitalt verktyg) som 
du kan använda för att praktiskt arbeta mot de nya tilläggen, bland annat till 
digitalt berättande.



BESLUT  

19 OKTOBER 2017



Världen är mer komplicerad idag än för 20 år sen.



Kunskaper att förstå och kunna påverka världen. 



KÄLLKRITIK; MER ÄN ATT KOLLA EN KÄLLA



Det får inte vara beroende av vilken skola man går 
på eller vilken lärare man har. 



Avsaknaden av ett samlat nationellt ansvar för 
digitaliseringen av skolan har gjort att skolan vidgat 

digitala klyftor i stället för att sluta dem. 



Skolverket fick därför i uppdrag av regeringen att 
tillsammans med forskare ta fram en samlad it-
strategi för skolan. 

FÖRSLAG  

4 APRIL 2017



BESLUT  

19 OKTOBER 2017



Vilka påverkas?
Nationell it-strategi för 

förskola
förskoleklass
fritidshem
den obligatoriska skolan



POLITISKT MÅL
”Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter”



NATIONELL IT-STRATEGI 
5 strategier som det handlar om.



• Reviderade styrdokument för grundskola och gymnasiet


• Digitala nationella prov från 28/6 2018. Hur det ska göras (en 
plan) redovisas 15 februari 2018. (Försöksverksamheten ska pågå 
från och med höstterminen 2018 till och med höstterminen 2021. 
Digitaliserade prov och extern bedömning införs stegvis)

Vad har mer beslutats?



REVIDERAD LÄROPLAN 
- GÄLLER FRÅN 20180701-



LÄRARENS ANSVAR

Organisera, planera och genomföra 
undervisningen så att eleverna får 
använda digitala verktyg på ett sätt 
som främjar deras 
kunskapsutveckling.



REKTORS ANSVAR

Utbildningen ska formas så att alla elever får 
tillgång till digitala verktyg.

Fortbildningen av personalen. (Kollegialt 
lärandet - möjlighet att utbyta kunskaper)



SKOLBIBLIOTEKETS ANSVAR

När det gäller grundskolan och gymnasiet 
så har skolbibliotekens roll också 
förtydligats när det gäller att förstärka 
elevens såväl digitala kompetens, men även 
den språkliga delen.



SKOLANS ANSVAR

Skolan ansvarar för att alla elever får en 
digital kompetens. 



Digital kompetens  
handlar om att

• Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället 

• Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 

• Att ha ett kritiskt förhållningssätt 

• Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

Digital kompetens



IDROTT åk 7-9 

! Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera 
rörelseaktiviteter



Biologi  (även de andra NO-ämnena) 

! Åk 1-3: Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med 
text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala 
verktyg.





Biologi  (även de andra NO-ämnena) 

! Åk 7-9: källkritisk granskning av information och 
argument som eleven möter i olika källor och 
samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i 
digitala som i andra medier.



Hur man poppar popcorn på samma sätt som man kan 
göra med mobiltelefoner! Mystiska energivågor kanske 
är svaret, eller?

Länk Youtube



SKAPA EN PRESENTATION MED TIPS & LÄNKAR SOM DU SAMLAR PÅ DIG



Geografi 

! Åk 7-9: Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och 
presentera geografiska data, till exempel om klimat, 
hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska 
informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som 
finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.



Lantmäteriet - www.lantmateriet.se



MATEMATIK  

! Åk 1-3: Enkla tabeller och diagram



NUMBERSKALKYLARKEXCEL



MATEMATIK  

! Åk 4-9: konstruktion av geometriska objekt



GEOGEBRA



SLÖJD 

! Hur material kan kombineras med digital teknik.





SLÖJD 

! Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, 
såväl med som utan digitala verktyg. 



3D printing 



3D-SKRIVARE

En protes för ca 50 dollar. Han skriver ut dem själv hemma. 





LÄRAREN SKA ORGANISERA OCH 
GENOMFÖRA ARBETET SÅ ATT ELEVEN 

! FÅR MÖJLIGHETER ATT ARBETA ÄMNESÖVERGRIPANDE



TEKNIK 

! Åk 7-9: Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till 
exempel för att göra ritningar och simuleringar. 

! Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och 
ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och 
måttangivelse samt dokumentation med fysiska och digitala modeller.



SLÖJD 

! Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, 
såväl med som utan digitala verktyg.





SVENSKA 

! Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra 
hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig 
presentation.



Anteckna (Göra noteringar)

 
Eleverna kan få en kopia av din 
presentation och använda 
kommentarsfunktionen för att göra 
anteckningar. Om eleverna delar 
sin kopia av presentationen kan 
du kontrollera deras anteckningar 
och se om det fanns missförstånd.



Interaktiva presentationer











Ändra format!





Powerpoint: Design/Bildstorlek 
Google Presentation: Arkiv/Sidinställningar 
Keynote: Dokument/Diabildstorlek







SVENSKA 

! Syfte: Eleverna ska ges möjlighet att kommunicera i 
digitala miljöer med andra. Eleverna ska ges 
möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva 
och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att 
uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

! Åk 4-9: Skapande av texter där ord, bild och ljud 
samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

STUDIEFÄRDIGHETER OCH METODER ATT TILLÄGNA SIG OCH 
ANVÄNDA NY KUNSKAP BLIR DÄRFÖR VIKTIGA.



SKÄRMINSPELNING



TIPS: SKÄRMINSPELNING
Låt eleverna göra film av sina 
berättelser. Starta ett 
skärminspelningsprogram och läs 
igenom berättelsen. Ladda sedan 
upp dem på YouTube.

Låt eleverna få berätta till en egen 
presentation, eller din.

Låt eleverna få berätta om en 
hemsida som de byggt, eller om 
något de programmerat.

Spela in ett samtal till en bild eller 
problem.

Spela in en genomgång till dina 
elever.

Respons från kamrat eller lärare.



• 10 min film
• Skärm/kamera
• Google/Youtube/

Ladda ner
• Rita



Steg:
1. Gå in på inställningar
2. Välj kontrollcenter
3. Välj anpassa reglage
4. Scrolla ned till fler reglage
5. Tryck på + vid 

”skärminspelning”
6. Nästa gång du drar upp 

snabbmenyn så hotar du 
skärminspelningen

7. Håll in länge åp den, så får du 
även möjlighet att spela in 
med ljud.

SKÄRMINSPELNING (iOS)



• Skärm/ kamera
• Obegränsat utrymme
• Går att trimma
• Dela med länk eller ladda ned
• Bädda in



Film i lärandesyfte - Skolverket

Länk Youtube



MOTIVATION & 
LUSTA ATT LÄRA &  

VERKLIGHETSANPASSNING



SKOLAN SKA STIMULERA ELEVERNAS KREATIVITET, NYFIKENHET OCH 
SJÄLVFÖRTROENDE SAMT DERAS VILJA ATT PRÖVA OCH OMSÄTTA IDÉER I 
HANDLING OCH LÖSA PROBLEM.



UPPDRAG: Spela in en 
reklam-jingle åt ett företag

ÄMNESÖVERGRIPANDE


Upplevelsebaserad 
undervisning

TEMA: MASSMEDIA







MYSTERYSKYPE



Läraren ska svara för att eleverna får pröva  
olika arbetssätt och arbetsformer.  (Lgr 11 kap 2)

Arbetssätt ArbetsFORM
=hur läraren 
organiserar 

undervisningen 

= den metod läraren 
använder sig av för att 
eleverna ska utveckla 

förmågorna. Sättet som 
innehållet behandlas.



ARBETSSÄTT?

Mentimeter



Garageband

MUSIK-MINNE

Länk Youtube





SKAPANDE OCH UNDERSÖKANDE ARBETE SAMT LEK ÄR VÄSENTLIGA DELAR 
I DET AKTIVA LÄRANDET. SÄRSKILT UNDER DE TIDIGA SKOLÅREN HAR LEKEN 
STOR BETYDELSE FÖR ATT ELEVERNA SKA TILLÄGNA SIG KUNSKAPER.



Quizlet live

quizlet.com

http://quizlet.com
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