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 FACTFUL!  
HANS ROSLINGS ARV:  
10 tips för en faktabaserad världsbild ... och  
de digitala verktygen som hjälper dig på vägen. 
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VÄLKOMMEN

Välkommen till ett nytt nummer av Digital(are) 
undervisning! Det är nu det händer. Digitalare 
undervisning blir en del av läro- och kurs-
planer. Spännande, nödvändigt och kul tycker 
vi. Med Natur & Kultur kan du välja att jobba 
heldigitalt eller blended. På nok.se finns även 
ett välfyllt bibliotek av kostnadsfritt digitalt 
extramaterial till läromedlen. Där hittar du 

Digitalare undervisning #2 2018
Ges ut av: Natur & Kultur
Grafisk form: Bäck
Omslagsfoto: Jörgen Hildebrandt

nok.se/laromedel
För nyhetsbrev: Anmäl dig på  
nok.se/nyhetsbrev

Vill du ha en kostnadsfri prenumeration 
till din skola? Eller kontakta oss med 
förslag till kommande nummer av tid-
ningen eller kommentarer kring något  
du har läst? 

Läs mer på nok.se/digitalareundervisning
Facebook: @noklaromedel
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Natur & Kultur
Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, 
utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

bland annat övningsverktyg med statistik, 
filmer och lektionstips. Men innan du testar 
det, passa på att läsa om hur du blir »factful«, 
varför spelifiering motvierar eleverna och att 
arbeta med alternativa lärverktyg.

God läsning!
Natur & Kultur Läromedel

 Hej! 
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BITS & BYTES

Digitaliseringspepp  
eller depp? 
Digital kompetens, programmering i matematik, nya läroplaner och verktyg 
är på ingång. Oavsett var på den digitala peppskalan du befinner dig just nu 
kan du ha nytta av stöd för att öka din och elevernas motivation. Välkommen 
till ett nummer av motiverande Digitalare undervisning!

Det finns omfattande forskning kring att arbeta  
mot uppsatta mål. Resultaten visar att mål och 
målarbete är ett effektivt sätt att motivera och 
engagera, skapa trivsel, minska stress samt på-
verka resultat och prestationer på jobbet. Ändå 
upplever många att det är krångligt. I En liten 
bok om mål av Stefan Söderfjäll och Christopher 
Svensson ges hjälp att förstå vad målsättnings-
arbete är, särskilja olika typer av mål, undvika 
fallgropar och främja motivation och prestation.

»Precis som att alla lärare behöver vara 
språklärare och engagera sig i elevernas  
läs- och skrivutveckling så behöver alla  

lärare vara delaktiga i att forma  
digitalt kompetenta medborgare.«  

Frida Monsén i Lärarens guide till digitalare undervisning

BITS & BYTES

Först kom Skolledarens guide till digitalare  
undervisning som skrevs av Frida Monsén. Den 
togs fram av Natur & Kultur och Digilär för att fira 
att förlagen har gått samman och kan erbjuda ett 
komplett digitalt utbud. Till ht -18 kommer Lärarens 
guide till digitalare undervisning. Frida Monsén 
presenterar konkreta tips, forskningsrön, trender 
och egna erfarenheter. Ladda ner guiden på nok.se.

I neuroforskaren Alva Appelgrens bok Motiverad djupdyker hon 
i hur motivationen påverkas av förväntningar och återkoppling, 
självbild och drivkrafter. Appelgren flätar samman forskningsrön
med vardag. Boken passar dig som är lärare, chef eller förälder 
och som funderar över vad du kan göra för att få andra att kämpa 
vidare och utvecklas när de vill ge upp.

3 LÄSTIPS  

Världen mår 
bättre än vi tror 
Det här numrets omslagsperson, Hans Rosling, gjorde till sin livs-
uppgift att få oss att se att världsläget inte är så uselt som vi ofta 
tror. Hans mål var att ge oss verktyg för en faktabaserad världsbild 
så att vi kan lägga krut på att lösa de problem som faktiskt existerar 
istället för att oroa oss i onödan. Ingen kan ersätta Hans Rosling, 
men som lärare har du ett ypperligt tillfälle att föra hans arv vidare 
och hjälpa nya generationer att få en faktabaserad världsbild.  
Motiverande, eller hur? Du kan med fördel ta digitala verktyg  
till hjälp. Läs mer på s 10.

FÖR ÖKAD MOTIVATION
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Fler motiverande lästips, inbjudningar och nyheter får du i nyhetsbreven och om du följer Natur & Kultur Läromedel på  
Facebook. Läs mer, bläddra direkt i böckerna och prova gratis på nok.se.



AUGUSTI
Hösttermin och dags att sätta igång med pro-
grammeringen! Natur & Kultur har läromedel för 
alla, från Robot City för de lägsta årskurserna,  
till CodeMonkey och NOKflex Code. Dessutom  
lanserar Natur & Kultur ett nytt, omfattande 
bibliotek av kostnadsfritt extramaterial. Här finns 
övningsverktyg med statistik, webbar, kopierings-
underlag m.m. nok.se

SEPTEMBER 
September betyder Bokmässan! I år pågår den 
mellan 27 och 30 september och Natur & Kultur är 
på plats med läromedel, allt från blended learning 
till heldigitalt. Självklart finns hela utgivningen med 
skönlitteratur, fakta, barn- och ungdomsböcker 
och populärpsykologi på plats. I Natur & Kultur 
Läromedels monter är temat svenska och digitalare 
undervisning. Flera spännande föreläsningar hålls 
även i Natur & Kulturs regi. bokmassan.se

OKTOBER
18–19 oktober arrangeras SETT SYD i Malmö. 
Mässan riktar sig till alla som är verksamma inom 
skolan – lärare, skolledare, pedagoger med flera. 
Ta del av föreläsningar, workshops och roliga 
tävlingar, och kom och träffa Natur & Kultur och 
Digilär för en guidning till läromedel efter dina 
behov. settsyd.se

MER I OKTOBER ...
Den 29 oktober 1969 lyckades en dator för första 
gången kommunicera med en annan dator på håll 
– internet var fött! Vid den tiden hette nätverket 
Arpanet och drevs av det amerikanska försvaret. 
Internetmuseum öppnade 2014 och är Sveriges 
första digitala museum. Besök museet via webben 
med dina elever och lär er mer om internets historia! 
internetmuseum.se

NOVEMBER 
Skolornas matematiktävling anordnar varje år  
Matte-SM där gymnasieelever från hela landet kan 
vara med och tävla mot varandra, både individuellt 
och i lag. Finalen äger rum i någon av Sveriges 
stora universitetsstäder i slutet av november  
(OBS! Sista ansökningsdag är 19/9!).  
mattetavling.se

DECEMBER
3–9 december är det COMPUTER SCIENCE  
EDUCATION WEEK och under den sista dagen  
hålls Hour of Code världen över! På nok.se finns 
kostnadsfritt lektions underlag för en Hour of 
Code med läromedlet CodeMonkey. Dessutom 
firar vi alltid Hour of Code med nya lektionstips så 
håll utkik i våra nyhetskanaler. nok.se 

 

PÅ GÅNG  
HÖSTEN  
2018!

PÅ GÅNG 2018
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Den nationella strategin för digitalisering  
träder i kraft till höstterminen! Här är fler  
digitalare höjdpunkter att hålla koll på.

UTBILDA DIG I GRUNDLÄGGANDE  
PROGRAMMERING MED ÄMNES-

DIDAKTISK INRIKTNING   
Till hösten 2018 startar cirka 50 kurser i 

grundläggande programmering 7,5 hp, för 
matematik- och tekniklärare som undervisar 
från åk 7 och uppåt. Kurserna hålls både som 
distanskurser och med fysiska träffar. Staten 

står för kostnader men inte för eventuell 
kurslitteratur, resor och vikarier.  

Läs mer på skolverket.se.

Ett sätt att skapa motivation är att ta upp aktuella  
ämnen och teman som berör eleverna. Hur gör ni det?
Vi fyller på material löpande och när vi publicerar når det alla 
direkt. Om vi får en ny statsminister i höst kommer ingen som 
använder Digilärserien att läsa föråldrat material med fel namn.  
I samhällskunskap publicerar vi nytt material i Månadens tema 
och det självrättande Nutidskrysset kommer ut varje vecka. 
Även i engelska för åk 7–9 och gymnasiet uppdaterar vi med 
Theme of the Month.

Motiverade elever behöver lärare som har tid. Vilket stöd  
kan digitala läromedel erbjuda?
Automatisk statistik och möjligheten att själv anpassa innehållet 
till sin elevgrupp kan minska mängden administration. Allt som 
behövs för en kurs finns på samma ställe – och uppdateras 
löpande. I Digilärserien finns även självrättande övningar,  
lärarhandledning och bibliotek med extramaterial.

Det är omotiverande att inte hänga med. Eller att snabbt 
klara uppgiften och inte utmanas vidare. Hur jobbar ni  
med det?
Vi jobbar med individualisering, vilket handlar om att skapa 
stöttning så att alla ska kunna ta till sig samma innehåll. Därför 
har vi, med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM), tagit fram digitala lässtödsfunktioner. Alla texter går 
att lyssna på, distraktioner kan tas bort, man kan bläddra eller 
skrolla och det finns ett typsnitt utvecklat för dyslektiker. 
Vi stöttar även genom innehållet. Många texter finns i två nivåer 
med olika svårighetsgrad. Elever i samma klass kan läsa olika 
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versioner av en text och ändå arbeta med samma uppgifter.
Simuleringar, filmade genomgångar och inläst tal gör det möjligt
att ta till sig budskapet i olika former och att redovisa sina 
kunskaper multimodalt.
 Digilärseriens inbyggda ordförklaringar erbjuder hjälp, utan 
att eleven måste lämna texten. Man kan även skapa en egen 
ordlista och starta självrättande förhör. Fördjupningstexter 
som ofta har både bilder och ordförklaringar ger möjlighet att 
fortsätta lära. 

TIPS!

Digilärserien finns för åk 4 – gymnasiet och omfattar  
kompletta digitala läromedel. Utbudet växer stadigt. Testa 
gratis på digilar.se. Eller varför inte samla några kollegor för 
en work shop om att komma igång med digitala läromedel.

KORT OM DIGILÄRSERIEN:
• Täcker hela det centrala innehållet
• Fördjupning och bredvidläsning
• Filmer, ljud och bilder
• Textnivåer i utvalt material (Lättläst/Standard/Avancerad)
• Inlästa texter och talsyntes
• Ständigt uppdaterat innehåll
• Självrättande övningar, arbetsuppgifter och reflektion
• Formativ bedömning
• Funktioner för lässtöd
• Lärarhandledning ingår

INTERVJU

Omotiverade elever … finns de? Eller handlar det om att hitta  
rätt nycklar för varje person, variation i undervisningen och tid för  
varje elev? Cecilia Lilja, delaktig i utvecklingen av Digilärserien samt  
svensk redaktör och produktionschef på Digilär, ger sin syn på saken.

Cecilia Lilja, produktionschef på Digilär

Digitala verktyg
för motivation



INTERVJUINTERVJU

AV JOHANNA KARLSSON ENGHOLM   FOTO JÖRGEN HILDEBRANDT

Ingen kan ta Hans Roslings plats. Men om vi är 
många som tillsammans arbetar för en fakta-
baserad världsbild i skolan kommer vi att kunna 
föra hans arbete vidare. Det är inte en person 
som gör det, utan tusentals lärare tillsammans. 

Orden är Olof Gränströms, utbildare på stiftelsen 
Gapminder och tidigare kollega till grundaren och 
folkhälsoprofessorn Hans Rosling, som gick bort 
förra året. Målet med stiftelsen är att bidra till en 
god förståelse för global utveckling genom att 
göra statistik kring sociala, ekonomiska och miljö-
relaterade frågor mer tillgänglig och begriplig.  
På samma tema skrevs hyllade boken Factfulness, 
Hans Roslings sista, som kom ut i början på 2018. 
Sonen Ola Rosling och svärdottern Anna Rönnlund 
Rosling är medförfattare.
 
Vad är »factfulness«?
Factfulness är både en bok och ett sätt att förhålla 
sig till information. Att vara »factful« handlar 
om att vara medveten om de mekanismer och 
filter som påverkar hur du tar till dig fakta, vilka 
källor du väljer och varför du går igång på vissa 
budskap. 

Boken uppmärksammar tio vanliga misstag våra 
hjärnor gör och visar hur vi kan bryta vanliga 
tankemönster och förstå världen bättre. 

»Den springande punkten är vår dramatiska 
bild av världen. Medierna matar oss med  
hemska bilder och historier och vi förväntar  
oss dåliga nyheter«, säger Olof Gränström.

»Ta som exempel Malala och Boko Haram  
där unga flickor har straffats och hindrats från 
att gå i skolan och skaffa sig en utbildning. 
Vi hör om det på nyheterna, och det är både 
sant och aktuellt. Det skapar lätt en känsla av 
att flickor världen över går i skolan i allt lägre 
grad, när sanningen faktiskt är en helt annan. 
Men människor har svårt att se nyanser och 
delar gärna in saker i svart eller vitt. Vi gene-
raliserar och glömmer att ifrågasätta. Det gör 
oss både rädda och stressade. Med hjälp av 
de tankeknep som tas upp i boken kan vi träna 
oss på att se att världen inte är så dålig som 
den ibland kan verka. Och göra vårt bästa för 
att förbättra den.«

Lärarna en länk till nästa generation
Olof Gränström, och hans kollegor, har som 
huvud uppdrag på Gapminder att få fler inom 
utbildningsväsendet att arbeta för en mer  
faktabaserad världsbild. 

»Det är effektivt och intressant att jobba med 
lärare och jag träffar tusentals årligen. Genom 
dem når vi en ny generation unga varje år. Vi 
jobbar inte med lärare för att de behöver det 
mer än någon annan, men de behöver det för 
samhällets skull.«

»Lärare saknar ofta tid för fortbildning«,  
utvecklar han. »Det är inte lätt att hinna 
uppdatera sin världsbild och vissa fakta har 
man kanske tillskansat sig för många år sedan, 
under sin egen utbildning. Det är också svårt 
att hitta en plats där den här typen av fakta; 
om hälsa, välstånd och den socioekonomiska 
kartan, sammanfattas på ett bra sätt.«

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRSTÅ  
VÄRLDEN  
BÄTTRE 
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Hur ser det ut med den extrema fattigdomen? Minskar den,  
ökar den, eller står utvecklingen still? Det är en av de frågor  

Hans Rosling undersökte i sitt arbete med att bättre förstå världen. 
Nu fortsätter hans team att verka i samma anda – bland annat  

genom att hjälpa lärare att göra världen mer begriplig  
för sina elever.
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med rätt verktyg

OLOF GRÄNSTRÖM
Olof Gränström är en 42-årig statsvetare, företags  ekonom 
och lärare. På Gapminder arbetar han som utbildare 
tillsammans med Mikael Arevius. De föreläser, genomför 
workshops och producerar utbildningsmaterial. Läs mer  
på gapminder.org.

FACTFULNESS

8 9
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INTERVJU FORTS.
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Gapminder jobbar med fortbildning och före-
läsningar och förser lärare med webbaserade 
kostnadsfria verktyg, som Hans Roslings välkända 
bubbeldiagram och bildverktyget Dollar Street. 
Bakom dessa projekt ligger mängder av statistik, 
programmering och utveckling.

»Vi får det mesta av vår statistik från FN, 
Världsbanken och stora internationella organ. 
Det är de bästa fakta man kan få tag på i  
världen. Det är otroligt viktigt att lära eleverna 
ifrågasätta information, att de kan förstå 
vad som bra och dåliga data«, säger Olof 
Gränström.

Dollar Street visualiserar statistiken
Dollar Street visar eleverna hur levnadssituationen 
ser ut i olika samhällsskikt och på olika platser i 
världen. Ett team av fotografer har dokumenterat 
mer än 264 hem i 50 länder och listan växer. Bilder 
på mängder av prylar, möbler och vardagliga 
objekt, till exempel familjens tandborstar eller 
favoritskor, taggas och blir sökbara.
 

»Dollar Street hjälper till att visualisera  
skillnader och likheter på ett helt annat sätt  
än färgglada Exceldiagram, vilket gör dem  
lättare att förstå«, säger Olof Gränström.  
»På Dollar street kan du också se att ekono-
misk inkomst i större utsträckning än kultur 
avgör hur vi lever våra liv.«

Digitala verktyg – en lösning?
Ett projekt som Dollar Street hade inte kunnat 
skapas utan digitala hjälpmedel. Men är digitalise-
ringen lösningen på skolans problem?  

Nej, snarare en dellösning, enligt Olof Gränström.  
Tidigare har det varit svårt att lyfta in uppdatera-
de fakta i undervisningen. Nu är det möjligt och 
det är »fantastiskt«, tycker han.

»Men som lärare måste man kunna jobba  
med den typ av verktyg som passar en själv. 
Traditionella läromedel har absolut sin roll.  
Vi uppmuntrar också till exempel att använda 
taktila verktyg.«

 
Olof Gränström öppnar sin »leksakslåda« som han 
kallar den. En låda fylld med utskrivna bilder från 
Dollar Street, en modell av en hög med pengar, 
lego och figurer som symboliserar världens be-
folkning. Lådan har han haft med sig på dagens 
workshop som han hållit på Karolinska Institutet 
under konferensen Swedish Global Health  
Research Conference 2018. 

»Det finns ett värde i att inte göra allt digitalt. 
Att sitta med de fysiska verktygen tillsammans 
i grupp och diskutera tillför någonting annat.«

> »Den springande  
punkten är vår drama-
tiska bild av världen. 

Medierna matar oss med 
bilder och historier och 
vi förväntar oss dåliga 

nyheter«

KNEP FÖR FACTFULNESS

• Läs Factfulness, Natur & Kultur 2018.

• Stiftelsen Gapminder erbjuder 
workshops och fortbildning för lärare. 

• På Gapminder.org finns även verktyg 
som Dollar Street, bubbeldiagram och 
lektionsmaterial.

• Gör Gapminders test med 13 frågor 
om grundläggande globala fakta och 
låt dina elever göra detsamma. 

LÄSKUNNIGHET
Andel av alla vuxna (över 15) med  
grundläggande förmåga att läsa  
och skriva.

86%
2016

10%
1800

1800

1970 1980

1900

1990

2000

2000 2010

Källa: Gapminder[21] baserad på UNESCO[2]  
& van Zanden[3] 

FLICKOR I SKOLAN
Andel av alla flickor i grundskoleåldern  
som är inskrivna i skolan.

Källa: UNESCO[3]  

Så blir du 
FACTFUL: 

Dollar Street

Ur Factfulness

Världsbilden ingår i lärarnas uppdrag
Olof Gränströms tips till lärare är att koppla 
på en diskussion om världsbilden när man 
undervisar i olika ämnen. 

»Varför inte använda Dollar Street när 
man går igenom den industriella revolutio-
nen på historie lektionen och visa vad det 
egentligen betyder att få tillgång till tjän-
ligt vatten, tillräckligt med mat för att inte 
vara undernärd och ett hem. Dollar Street 
kan hjälpa eleverna att förstå nyanserna  
i hur vi lever våra liv.
 För att förstå och kunna arbeta med 
FN:s mål för hållbar utveckling i skolan 
måste du ha en faktabaserad världsbild.«  
 
Bubbeldiagrammet kan ses som en socio-
ekonomisk karta över världen och är på 
vissa sätt lika viktig som den geografiska 
för att förstå världen idag.•

65%
1970

90%
2015

FACTFULNESS
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SPELIFIERINGSPELIFIERING

Jag har alltid älskat berättelser, och alltid gillat 
spel. När spel utformas som bra berättelser är 
jag såld. Som nybliven lärare på 2000-talet blev 
det tydligt att jag delade intresset med många av 
mina elever. Äventyrsspel som World of Warcraft 
blev en naturlig dörröppnare till elevernas moti-
vation. Även de mest skrivtrötta kunde ta till sig 
vad en krönika var om den fick handla om spel. 
För att inte tala om hur lätt samtalen flöt på eng-
elskan när de diskuterade för- och nackdelar med 
olika karaktärer i spelen. När de var igång var det 
inte svårt att få dem att intressera sig för andra 
saker, eftersom spelen ofta har naturliga ingångar 
till ämnen som religion, samhällskunskap, historia, 
matematik och bild. 

Spel är också en utmärkt ingång i diskussioner 
kring normkritik, där eleverna har många kloka 
synpunkter. De har ofta ett djupare perspektiv 
än vuxenvärlden kring spel och spelkultur. Där vi 
kanske enbart ser kvinnliga karaktärer som mer 
lättklädda än de manliga, ser de samtidigt en 
total jämlikhet i att det inte görs någon skillnad 
mellan manliga och kvinnliga karaktärer, t.ex.  
i hur stark eller bra en hjälte kan bli.  
På senare tid har också spelvärlden  
breddats och flera spelutvecklare 
vill utmana normen för hur en 
typisk karaktär ser ut. Se till 
exempel nystartade Valiant 
Game Studio vars första 
spel lyfter sociala orättvisor i 
samhället kopplade till rasism 
och utanförskap genom att 
använda fantasyfigurer. 

Spelifiering som fenomen
Efter några år som lärare började 

jag fundera ännu mer på dynamiken bakom 
spelen: Hur kommer det sig att många barn 
och ungdomar kan spela dataspel flera timmar i 
sträck, men tröttnar efter tre tal i matteboken? 
Och varför är de beredda att försöka om och om 
igen, trots att de misslyckas 80 % av tiden de spe-
lar. Det var då jag kom i kontakt med begreppet 
spelifiering (gamification). Det innebär att du an-
vänder spel ens drivkrafter och mekanismer och 
applicerar dem på andra områden, t.ex. lärande. 

Hemligheten är kombinationen
Hemligheten i spelens design är just kombinatio-
nen av grundläggande mänskliga drivkrafter och 
smarta »triggers«. Ett exempel som ofta används 
är t.ex. »Epic Meaning« som handlar om vår vilja 
att utföra ett meningsfullt arbete och förändra 
världen. Därför har många spel ett katastroftema, 
där spelaren är hjälten som ska rädda världen. 
En annan grundläggande drivkraft är vårt behov 
av att tillhöra en grupp. Många uppdrag i spel 
designas därför så att vi måste samarbeta med 
andra för att lösa uppgiften. Ytterligare en viktig 
komponent är hur spelen synliggör framgång och 

ger feedback på olika prestationer, triggar 
vår nyfikenhet och ger oss möjlighet att 

utforska nya områden. 

Spelbaserat lärande
Spelbaserat lärande påminner 
om spelifiering, med den skill-
naden att du spelar riktiga spel. 
Det finns många pedagogiska 
lärspel att testa, men du kan 

också prova att integrera data-
spel som eleverna redan spelar.  

Be dem att visa hur spelet fungerar, 
och prova själv. •
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...TILL ELEVERNAS 
MOTIVATION

EXEMPEL PÅ FRÅGOR  
ATT ARBETA MED I  
KLASSRUMMET:  
Hur fungerar poängräkningen? 
Kan man använda sig av procent? Är det 
engelska begrepp och termer kopplade till 
spelet? Finns det en berättelse kopplad  
till handlingen som ni kan bygga vidare på? 
Hur ser framställningen av de olika karaktä-
rerna ut ur ett normperspektiv?

Att lyfta in innehåll som kommer från deras 
värld i undervisningen och visa att du är ny-
fiken och ser ett värde i deras aktiviteter är 
ett utmärkt sätt både att stärka relationen 
med eleverna och samtidigt lära sig mer 
om vad det är i spelens design som triggar 
deras motivation.

TIPS FÖR VIDARE LÄSNING!

Spellärarens blogg:  
https://spellararen.wordpress.com/

Minecraft som pedagogiskt verktyg  
– Felix Gyllenstig Serrao

Digital kompetens i skolan och i klassrummet  
– Frida Monsén

Lärarens guide till digitalare undervisning  
– Frida Monsén (kommer ht -18)

LÄROMEDEL MED SPELINSLAG  
ATT TESTA GRATIS PÅ NOK.SE: 

Robot City – programmering för åk 1–3

Qnoddarnas värld – matematik och svenska  
för åk 1–3 (på iPad)

CodeMonkey – programmering för åk 3–9

NOKflex Matematik – matematik för  
åk 7–9 och gymnasiet

SPEL ÖPPNAR  
DÖRRAR ...

Hur kommer det sig att många unga spelar dataspel i timmar, men 
tröttnar efter tre tal i matteboken? Frida Monsén skriver om spel  

som en dörröppnare till elevernas motivation.

AV FRIDA MONSÉN
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Ta med: penna,  
sudd och digitala  
lärverktyg
En lärmiljö som omfamnar alla elever 
oavsett behov har stor hjälp av digi-
tala verktyg. Det vet Erica Eklöf och 
Johanna Kristensson, språk-, läs- och 
skrivutvecklare med stor erfarenhet av 
alternativa arbetssätt i under visningen.
»Digitala lärverktyg behöver bli lika  
naturliga i klassrummet som pennor  
och sudd«, säger de.

I skollagen står att »alla barn och elever ska ges 
den ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande och sin personliga utveckling för att de 
utifrån sina egna förutsättningar ska kunna ut-
vecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål«.

Ändå växer många svenska barn upp utanför  
denna ram i dag. Två av fem personer mellan 
18 och 25 år når inte upp till den läs- och skriv-
förmåga som krävs när man går ut grund skolan, 
enligt statistik från OECD, Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling.

Det är förödande ur ett 
jämlikhetsperspektiv  
menar logopeden  
Johanna Kristensson  
och specialpedagogen  
Erica Eklöf, som  
sedan 2013 arbetar 
som språk-, läs- och 
skrivutvecklare i 
Halmstad kommun 
och även skrivit boken 
Alternativa lärverktyg – digitalt 
stöd för elevens språk-, läs- och 
skrivutveckling (Natur & Kultur, 2017).

»Vad de här sifforna visar är att en stor andel 
av våra unga vuxna riskerar att hamna utanför 
det demokratiska samhället, med bland annat 
sämre möjligheter till jobb och en god hälsa«, 
säger Erica Eklöf och utvecklar:
»Vi behöver ställa oss frågan hur tillgänglig 
skolans lärmiljö verkligen är för alla och bred-
da basen för hur inlärning sker.« 

Många möjligheter
Erica Eklöf och kollegan Johanna Kristensson 
brinner för att visa hur man kan uppnå en mer 
jämställd undervisning med olika typer av digitala 
verktyg. De kan utgöra ett viktigt stöd för såväl 
den enskilda eleven som hela gruppens språk- 
och kunskapsutveckling.

»Digitala verktyg möjliggör för läraren att 
bedriva en undervisning som inkluderar 
hela klassen. Möjligheter finns det gott 
om: tal- och ljudböcker, talsyntes, ljudande 
tangentbord, rättstavnings- och gramma-
tikkontroll, ordprediktion, diktering, OCR 
för uppläsning av text, smarta miniräknare, 
smarta anteckningar, röstmeddelanden, 

presentationsverktyg, för att nämna 
några. Listan kan göras 
lång …«

Samtidigt ska  
man ha med sig  

att inget verktyg 
i sig är pedago-
giskt. Det måste 
finnas ett medve-

tet syfte bakom. 
Man ska alltid starta i 

behovet – Vad är relevant 
för just våra elever? – inte i 

vilka appar man ska ha.

Alla ska med på tåget
EU nämner digital kompetens som en av åtta 
nyckelkompetenser för livslångt lärande och från 
hösten 2018 ingår digital kompetens i svenska 
läroplaner.

»Vi har länge ansett att lärarutbildningarna 
borde ge mer utbildning i hur man använder 
digitala verktyg. Med de nya direktiven får 
fler skolledare och lärare upp ögonen för hur 
dessa verktyg kan ge ökad tillgänglighet och 
större delaktighet för fler, vilket är något som 
verkligen eftersträvas i svensk skola«, säger 
Johanna Kristensson.

Skolverkets nya digitala hållning stöder också 
uppfattningen att alla behöver komma med på 
tåget.

»Tidigare sågs alternativa lärverktyg främst som 
hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårighe-
ter, vilket inte var inte särskilt lyckat. Vi skulle vilja 
påstå att om digitala komplement inte inkluderas 
i undervisningen som helhet så faller det«, fort-
sätter Johanna Kristensson.

Viktigt agera tidigt
Forskning visar att tidiga anpassningar och insat-
ser har avgörande betydelse för en framgångsrik 
skolgång. Det gäller i högsta grad de alternativa 
digitala lärverktygen. Alltför ofta agerar man – 
när problemen är ett faktum.

»Förebyggande arbete är en viktig del i varje 
lärarens yrkesutövning. Om alla elever från 
början ges goda möjligheter att lära så leder 
det till att färre behöver extra anpassningar. 
Med en varierad undervisning får även elever 
i behov av extra utmaningar den stimulans de 
behöver för att utvecklas vidare. En tillgänglig 
lärmiljö är med andra ord en vinn-vinn-situa-
tion för alla«, säger Erica Eklöf. •

Alternativa 
lärverktyg

Erica Eklöf   Johanna Kristensson  

Digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling

ISBN 978-91-27-44679-3

9 7 8 9 1 2 7 4 4 6 7 9 3

Alternativa 
lärverktyg
I dag finns mängder av alternativa digitala lärverktyg som 

eleven kan använda i skolarbetet, som komplement till 

penna och papper. Det kan röra sig om program och 

appar men även inbyggda funktioner i datorer, lärplattor 

och mobiltelefoner. Eleven som behöver kompensera för 

begränsad läshastighet och begränsad förmåga till avkod-

ning har stor nytta av de här verktygen i sin språk-, läs- och 

skrivutveckling. Men hur kan du som lärare använda dessa 

alternativa lärverktyg tillsammans med alla dina elever, 

oavsett var de befinner sig när det gäller språk och språk-

förmåga? 

I boken tar författarna upp vad alternativa lärverktyg är 

och hur dessa kan fungera inkluderande i klassrummet. 

Du får tips på hur du och dina elever kan komma igång 

med att använda alternativa lärverktyg. Boken vänder sig 

till dig som arbetar i grundskolan. 

Erica Eklöf är specialpedagog och språk-, 
läs- och skrivutvecklare i Halmstads 
kommun. Hon ingår Skolverkets/NCS 
referensgrupp och undervisar vid lärar-
programmet vid Högskolan i Halmstad. 
Följ hennes blogg Språkutvecklarna på 
www.sprakutvecklarna.wordpress.com.
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Johanna Kristensson är leg. logoped och 
språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads 
kommun. Hon arbetar även på Oribi i Lund 
med utveckling av digitalt språk- och rätt-
stavningsstöd. Följ hennes blogg Logope-
den i skolan på www.logopedeniskolan.se. 

Input-serien inspirerar till nya arbetssätt 
och metoder i det dagliga skolarbetet. 
Böckerna är avsedda att fungera som hand-
böcker i den konkreta klassrumssituationen. 
Fler Input-titlar hittar du på nok.se/input.

Input_Alternativa verktyg_cover2.indd   Alla sidor 2017-02-02   10:21

JOHANNA KRISTENSSON
Ålder: 43
Bor: I Halmstad
Gör: Språk-, läs- och skrivutvecklare på 
Resurscentrum Kärnhuset i Halmstad.
Aktuell: Medverkar i framtagandet av 
Skolverkets nya modul »Inkludering 
genom digitalisering« som ingår  
i utbildningen Specialpedagogik för 
lärande. Blogg: logopedeniskolan.se

Så lyckas ni  
med alternativa  
lärverktyg …
… PÅ SKOLNIVÅ
Det behövs:
• En tydlig och prioriterad vision från skolledningen. 
• En god IT-infrastruktur.
• Ett förhållningssätt som signalerar acceptans för 
alternativa lärverktyg, att de inte innebär fusk. 
• Att skolan har en god delakultur och en plan för hur 
kunskapsdelning ska ske.
• Tillgång till en skoldatateksfunktion.

… PÅ LÄRAR- OCH ELEVNIVÅ
Tänk på att:
• Ge alla elever tillgång till alternativa lärverktyg.
• Samtliga elever behöver utbildning.
• Elevpiloter kan utbildas.
• Ge olika verktyg till olika elever, beroende på deras 
olika behov. 
• All personal ska utbildas. 
• Ta till vara på möjligheterna för alla elever, snarare än 
att endast se verktygen som hjälpmedel för dem med 
svårigheter.
 
Källa: Boken Alternativa lärverktyg – Digitalt stöd för 
elevens språk-, läs- och skrivutveckling av Erica Eklöf 
och Johanna Kristensson (Natur & Kultur).
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ERICA EKLÖF
Ålder: 45
Bor: I Halmstad
Gör: Språk-, läs- och skrivutvecklare på 
Resurscentrum Kärnhuset i Halmstad. 
Aktuell: Ingår i Nationellt centrum för 
språkutvecklings referensgrupp. 
Sakkunnig på Bokstart på Kulturrådet. 
Blogg: sprakutvecklarna.wordpress.com

AV NNEKA MAGNUSSON AMU
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VARIATION LEDER TILL MOTIVATION
Möjligheten till en varierad undervisning är en av de 
största fördelarna med blended learning. Någon lär sig 
bäst genom att lyssna, en annan tar till sig genom att titta 

på film och en tredje vill läsa sig till information. Vissa sporras av 
spelifiering, andra av interaktiva moment som mentimeterröst-
ningar eller samgoogling. Med digitala läromedel ges läraren  
och eleven möjlighet att välja det sätt att lära som passar just  
den eleven. 

INDIVIDANPASSNING 
Digitala läromedel ger mängder av möjligheter till att 
forma läromedlet efter elevens behov. Det finns funk-
tioner som att lyssna på inläst text, göra inställningar för 

att underlätta läsning eller ta del av samma innehåll på flera olika 
svårighetsnivåer. Det finns verktyg för översättning av text direkt 
i webbläsaren, eleven hittar material för fördjupning och kan be-
fästa sina nya kunskaper med självrättande övningar. Som lärare 
kan du ofta välja vilka övningar du vill tilldela vilka elever.

MER TID FÖR ELEVERNA 
Självrättande övningar, diagnoser och smidig insamling 
av elevernas uppgifter minskar tiden för administration. 
Statistik och data över elevernas arbete hjälper dig att 

fokusera din undervisning på det som klassen har störst behov 
av. Digitala resurser hjälper till att frigöra tid som du kan lägga 
på eleverna.

FÖRBEREDDA ELEVER 
Att arbeta flippat, vända på klassrummet, innebär att 
eleverna kan förbereda sig inför kommande klassrums-
lektion med hjälp av till exempel film, ett test eller en 

podd. Eleven kan repetera och ta den tid som krävs för att skapa 
förförståelse. Detta kan också göra det lättare att våga komma 
till tals i klassrummet. På lektionen kan du fokusera på att arbeta 
med elevernas nya kunskaper och får mer tid för dialog och att 
vara en resurs för varje elev.

Tips! Läs gärna Flipped Classroom av Daniel Barker om du  
vill ha mer kött på benen kring att jobba flippat.

MÅNGA VÄGAR TILL FEEDBACK 
Det finns mängder av forskning som visar att åter-
koppling leder till utveckling och ökad motivation. 
Självrättande övningar är ett exempel. Blev det rätt, 

varför inte, behövs en ledtråd på vägen? Som lärare kan du också 
ge feedback och kommunicera med eleven direkt i läromedlet. 
Kommentera en enskild övning eller visa att du ser hur mycket 
jobb eleven har lagt ner till exempel. En annan väg till återkopp-
ling är statistik. Antal avklarade övningar, hur mycket är kvar, hur 
stor del av klassen har svarat som jag? Allt detta är exempel som 
leder arbetet framåt.
 
HUR SER DIN BLENDED LEARNING UT?
Fyll på med läromedel och inspiration här:
 Natur & Kulturs digitala extramaterial ingår kostnadsfritt 
i de flesta av våra tryckta läromedel. Här finns mängder 
av självrättande övningar med tillhörande statistik. I extra
materialsbiblioteket finns även material som filmer, poddar  
och kopierings underlag (Från ht 18).
 Digilärserien – läromedel för åk 4–gymnasiet med en mängd 
funktioner för tillgängliggörande individanpassning så som 
fokusläge, talsyntes, stöd för dyslektiker och möjligheter till 
fördjupning. 
 CodeMonkey – textbaserad programmering i en spelifierad 
lärmiljö för åk 3–9.
 NOKflex Matematik för åk 7–9 och gymnasiet har ett  
adaptivt övningsverktyg som anpassas efter elevens kunskaps
nivå. För läraren finns en bank av lektionsaktiviteter, statistik  
och smarta verktyg för uppföljning och interaktion.
 Qnoddarnas värld – matematik och svenska på iPad för  
lågstadiet, är ett lustfyllt komplett läromedel i spelifierad 
lärmiljö.

FÖRDELAR med  
BLENDED LEARNING
Att blanda olika lärmiljöer med traditionell klassrums-
undervisning, så kallad blended learning, ger dig  
möjlighet att kombinera det bästa i våra läromedel  
– och öka motivationen hos eleverna på kuppen.  
Här tipsar vi om 5 fördelar digitala läromedel kan  
bidra med till blended learning.

BLENDED LEARNING
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I höst blir det enklare, snyggare och roligare  
att jobba med våra extramaterial. Vi ses på  
nok.se!

NYHET: 

KOLL

EXPERTERNA:  
Hur gör du för att hålla motivationen uppe?

SÅ HÄR GÖR EXPERTERNA FÖR ATT FYLLA PÅ  
NÄR DET SINAR PÅ MOTIVATIONSKONTOT.

Alva Appelgren, forskare 
inom neurovetenskap  
och författare till boken 
Motiverad – Feedback, 
mindset och viljan att utveck-
las (Natur & Kultur, 2018).

Jag blir motiverad av att klara 
av saker. Då gäller att ha  
lagom svåra utmaningar 
som är realistiska utifrån min 
kompetens och erfarenhet. 
När det är för lätt blir jag 
omotiverad och rastlös. Är 
det för svårt eller kort om 
tid kan kraven göra mig 
omotiverad. Men när jag ser 
hur jag lär mig och utvecklas 
i en anpassad utmaning och 
när jag får höra att det jag 
gjort är uppskattat blir jag 
motiverad.
 Det inspirerar mig att höra 
andra när de delar med sig 
och ger sina synpunkter på 
olika problem. Jag gillar att 
lyssna på ljudböcker och 
lyssnar då oftast via Audible 
där jag har hittat böcker av 
flera forskare jag respekterar. 
Att höra någons beskrivning 
kan dessutom få mig att sätta 
igång med att skriva eller så 
får jag lust att illustrera ett 
problem, och ritar då en egen 
bild med appen Bamboo 
Paper i min iPad. 
 
 
 
 

Cecilia Lilja, har ett roligt 
och utmanande jobb där det 
inte är svårt att motivera sig, 
men vissa arbetsuppgifter 
är alltid svårare än andra att 
komma igång med. Produk-
tionschef på Digilär. 

Om jag har planerat in tid i 
kalendern för en arbetsupp-
gift blir det lättare att komma 
igång. Med hjälp av Googles 
digitala kalender får jag 
notifikationer på inplanerade 
aktiviteter så jag inte glömmer 
och med Google Keep kan 
jag skriva upp och planera 
mina arbetsuppgifter i digitala 
»post its« som jag får tag på 
lätt med både mobilen och 
datorn. 
 Jag får också motivation 
av att arbeta med andra, 
så jag ser till att ta in input 
från olika håll när jag ställs 
inför en ny uppgift. Jag har 
förmånen att arbeta med 
många inspirerande kollegor 
och tack vare samarbetet 
med dem blir jag motiverad 
att ta de där extra stegen 
och komma längre än jag 
själv trodde var möjligt. Trello 
och Google Dokument är två 
digitala verktyg som gör att 
jag smidigt kan kollaborera 
med mina kollegor i projekt 
och med texter.
 
 
 

Olof Gränström, utbildnings-
ansvarig på stiftelsen  
Gapminder har »ett av 
världens roligaste jobb där 
jag nästan varje dag lär mig 
något nytt om vår värld och 
har den unika ynnesten att 
på olika sätt hjälpa unga 
såsom gamla att förstå mer 
av vår värld och utveckla en 
mer faktabaserad världs-
bild.«

Om jag har en mindre 
motiverande uppgift framför 
mig brukar jag tänka på att 
om jag gör klart de tråkiga 
sakerna och de som ibland 
kan vara jobbiga så kan jag 
gå vidare och arbeta med 
de roliga sakerna sen. »Ett 
problem eller något som är 
jobbigt är bara jobbigt och 
ett problem så länge man 
inte gjort klart det!« Just nu 
sitter jag till exempel och 
skriver en rapport och det är 
inte direkt roligt, men det är 
snart klart.
 Digitalt tips för motivation: 
Appen Podcaster på tele-
fonen. Jag lyssnar precis på 
Malcom Gladwells Revisionist 
History Podcast. Att kunna 
höra om andra har alltid gett 
mig motivation. 
 
 
 
 
 

David Stiernholm är struktör 
och arbetar med att sprida 
budskapet om att struktur 
är både befriande och roligt. 
I sin podd Klart!, i boken 
Klart! Bli superstrukturerad 
på 31 dagar och i föreläs-
ningar delar han med sig av 
tips på hur du strukturerar 
ditt arbete för att kunna läg-
ga kraften på de uppgifter 
som verkligen är viktiga.

Jag prioriterar att göra det 
jag vill göra till nya vanor och 
bockar av att jag gjort just 
det i vaneetableringsappen 
Strides (www.stridesapp.
com). Det ger mig en kick att 
få bocka av! Jag skaffar mig 
också nya intryck genom att 
läsa om något jag inte alls 
kan. Just nu är min favorit-till-
flyktsbok John Ingledews 
briljanta The A–Z of visual 
ideas (https://www.amazon.
co.uk/Z-Visual-Ideas-Sol-
ve-Creative/dp/1856697142). 
 På min kontorsvägg har jag 
ett A2-ark med hundra rutor 
som symboliserar hundra steg 
mot min verksamhets vision. 
För att hålla motivationen 
uppe skriver jag en positiv sak 
som hänt på senaste tiden och 
som representerar åtminstone 
ett litet steg åt det håll jag 
vill. Slutligen lyssnar jag på 
soundtracket till filmen La La 
Land. Då får jag hopp.
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Prenumerera på nok.se/digitalareundervisning


