EXPERTERNA:
Så håller de igång
det livslånga lärandet.
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VÄLKOMMEN

Hej!
Välkommen till ett nytt nummer av Digital(are)
undervisning! Det här är en tidning från Natur
& Kultur och Digilär. Tillsammans erbjuder vi
läromedel för din digitalare undervisning, från
förskolan till vuxenutbildningen. Är du en av
våra trogna användare? En nyfunnen vän, eller
kanske någon som inte har testat våra digitala
resurser än? Vem du än är hoppas vi att vi ska
kunna bjuda på inspiration och något nytt till
dig. Den här gången tipsar vi om hållbarhet.
Hur får du ett hållbart livslångt lärande? Och
hur vårdar du din och elevernas hårdvara så

att den håller länge och du slipper slänga och
byta ut. Dessutom tittar vi närmare på nya
onlinekurser, heta nyheter i vårt utbud av
heldigitala läromedel och möjligheten att lära
sig med öronen. Givetvis låter vi experterna ta
sig an en fråga som vanligt – denna gång om
hur de gör för att upprätthålla sitt livslånga
lärande.
God läsning!
Natur & Kultur och Digilär
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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: @nokskola
Instagram: @naturochkultur_skola

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. Digilär är nu en del av Natur & Kultur och tillsammans utvecklar
vi läromedel för alla stadier – tryckt, blended och heldigitalt!
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BITS & BYTES

Eva Postrup, redaktör för läromedel som ABC-klubben och
PULS, är en av initiativtagarna till klimatrådet.
Hur startades klimatrådet?
Vi var ett gäng som kände att det fanns mycket att uträtta
på vår arbetsplats. Vi kontaktade vår VD, Per Almgren, som
välkomnade initiativet. Klimatrådet bildades i januari 2019.
Vilken är den största vinningen?
Det är tillfredsställande att det går att göra skillnad och att
våra chefer, medarbetare och den stiftelse som äger förlaget
har varit väldigt positiva. Politiker, kommuner och företag har
viktiga roller att fylla när det kommer till klimatarbetet.
Har du tips till den som vill starta något liknande?
Att som arbetsplats visa att man arbetar för hållbarhet blir
allt viktigare för jobbsökande, kunder och medarbetare. Det
kan man förklara för ledningen. Man måste inte börja med
att ta jättekliv. Starta med en workshop där ni samlar idéer
och identifierar förändringar som är lågt hängande frukter.
Små åtgärder kan ge ringar på vattnet och göra stor skillnad
i slutändan.

HAR DU VARIT PÅ
INTERNETMUSEET?
När skickades det första svenska mejlet? Minns du millennie
buggen? Och vilket var det allra första klippet som laddades
upp när Youtube lanserades 2005? Allt det och mycket mer
kan du visa dina elever på ett besök i Internetmuseum. Här
finns också en utställning speciellt anpassad för barn och unga,
med både lektionstips och möjlighet att testa sina kunskaper.
Tillgängligt på internet så klart. Det är internetstiftelsen som står
bakom museet, och du är välkommen in på internetmuseum.se
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Eva Postrup

• Rengör och vårda.
• Förvara dator och telefon
där det inte är för varmt
så håller batteriet längre.
• Transportera dator och
padda i fodral. Kanske kan ni
tillverka något i syslöjden?
Och piffa till era datorväskor
med märken eller pärlpyssel?
Läs mer om grönare IT och
hårdvara på s. 20.
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Och nu tas ytterligare ett viktigt steg. Målet är att under 2020
minska utsläppen ytterligare, kompensera för resterande utsläpp
och bli helt klimatneutrala.
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Hur arbetar du på din arbetsplats för klimatet? På Natur
& Kultur tog de anställda initiativ till att starta ett klimatråd
som representerar medarbetarna. Natur & Kultur har sedan
flera år klimatkompenserat för delar av verksamhetens kol
dioxidutsläpp och arbetar med ett företag som stöttar när
det gäller klimatberäkningar, -strategier och -kompensation.
De digitala läromedlen produceras med grön el.

Tips
för
a

FÖR EN
HÅLLBAR
FRAMTID

BITS & BYTES

DIGITALA
VERKTYG
underlättar

VILL DU
VETA MER?
På digilar.se kan du
läsa mer om hur du
använder funktioner
för att granska och
bedöma.

DOKUMENTATION
OCH BEDÖMNING
Hur presterade eleven under terminens början? Hur mycket
tid har hen lagt på att öva? Hur driver eleven sitt arbete
framåt och vad svarade hen på uppgiften till dagens lektion?
Att dokumentera varje elevs arbete är både väldigt viktigt
och tar mycket tid.
Med digitala funktioner för att granska, bedöma och
kommunicera med eleven underlättas ditt arbete med att
dokumentera och analysera elevernas arbete och progression.

DAGS
ATT
KÖPA
IN

digitala
läromedel?
Swedish Edtech
Industry har tagit fram
ett gediget stöd för dig
som står i begrepp att
göra just det. Här är en
förkortad version. Hela
finns på edtechkartan.se:

Tio saker att tänka
på inför inköp:
1

Definiera ert varför. Fundera
igenom och tydliggör syfte,
behov och mål.
Diskutera behoven utifrån situation,
beteende och motivation hos olika
användare.

2

Kartlägg era förutsättningar kopp
lat till infrastruktur, IT-miljö, budget.

3

Säkerställ en organisation hela
vägen från inköp till förvaltning,
med olika kompetenser.

4

Omvärldsspana. Finns det ni söker
på marknaden?

5

Gör informationsförfrågningar.

6
7

RFI – request for information.
Träffa leverantörer, be om
en demo. Sätt tidsramar.
Begär in priser.

8

Ha en öppen dialog med
leverantörerna. Om produkten
inte är vad ni vill ha, meddela det.

9

Genomför ett pilotprojekt för
att skaffa erfarenhet och undvika
felinvesteringar.

10

Välj inköpsform. Inköp, direkt
upphandling, upphandling eller
avrop på ramavtal.

Mer stöd finns på edtechkartan.se. Och kontakta gärna oss på Natur & Kultur
och Digilär så hjälper vi till med punkt 4, 5, 6, 7, 8 och 10.
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LÄR TILLSAMMANS DIGITALT

Lär
[tillsammans]
digitalt!
Onlinekurser för den
vetgiriga pedagogen

I skolans värld kan det vara svårt att hitta tid för fortbildning,
och särskilt tillsammans med kollegorna. Natur & Kulturs
onlinekurser har tagits fram för att ge mer flexibilitet. En
onlinekurs kan man gå när det passar, på egen hand eller
tillsammans med arbetslaget eller hela kollegiet.
Anna Nordström, digital affärsutvecklare på Natur & Kultur,
berättar att användandet ofta skiljer sig åt beroende på
organisation.
»Vissa skolor och lärarlag har löpande arbetsmöten under
kursens gång där deltagarna tillsammans reflekterar kring
innehållet och kopplar det till sin verksamhet. Mellan
träffarna arbetar man individuellt med nästa modul i
kursen. Andra har genomfört en hel kurs under en intensiv
dag eller arbetar individuellt helt i egen takt«, säger
Anna Nordström.
I kurserna har man utgått från befintliga böcker som anpassats,
digitaliserats och kompletterats med bland annat filmade
föreläsningar.

TIPS PÅ AKTUELLA
ONLINEKURSER
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En onlinekurs
innehåller bland annat
filmklipp, reflektionsoch diskussionsfrågor,
checklistor och i vissa
fall nedladdningsbart
material.

1. Närvaro i skolan av Malin Gren Landell
Kompetensutveckling i närvarofrämjande arbete för
att stärka närvaron och därmed förbättra skolresultaten.
Få verktyg, strukturer och praktiska exempel för
implementering.
2. Autism och adhd i skolan av Anna Sjölund, Cajsa Jahn,
Ann Lindgren och Malin Reuterswärd.
Skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
för elever med autism och adhd genom att anpassa
undervisning och lärmiljöer med tydliggörande pedagogik.
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3. Aktiv läskraft av Barbro Westlund
Med ett språkutvecklande arbetssätt och läsinlärnings
metoder undervisa i strategier för läsförståelse för att
skapa nyckelkompetenser för ett livslångt lärande.
4. Att motverka rasism av Emma Arneback & Jan Jämte
Lär dig om förskolans och skolans uppdrag att motverka
rasism. Lär dig att förstå och analysera rasism och om olika
arbetssätt för att motverka rasism i ditt dagliga arbete.
5. Undervisning i förskolan av Ann S Pihlgren
Utveckla lärandet hos alla barn i förskolan med arbetsformer
som stärker barns förmågor och lärandeidentitet och ett
undervisande förhållningssätt i dagens alla aktiviteter.
6. Lågaffektivt bemötande i förskolan av
Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt
Få ökad förståelse för orsaken till att problemskapande
beteenden uppstår och lär dig hur du kan tänka och
agera i mötet med barn i utmanande situationer.
Läs mer på nok.se/akademi där du också kan få en demo
av kurserna.
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KOSTNADSFRITT DIGITALT EXTRAMATERIAL

KOSTNADSFRITT EXTRAMATERIAL

Dina tryckta läromedel
fortsätter på webben
Visste du att boken, ja i stort sett alla
dina tryckta läromedel faktiskt, fortsätter
på webben?
Vad betyder det i praktiken? Jo, på Natur &
Kulturs webbplats, nok.se, kan du logga in och
kostnadsfritt få tillgång till material som berikar
din undervisning. Det kan vara ljudfiler till språk
läromedel, bildmaterial att visa upp i helklass
och diskutera kring eller en film som introduktion
till ett nytt begrepp. Använd materialet före,
under och efter lektionen.
Variation och övning
Självrättande övningar av olika typer, som fyll i-,
dra och släpp- och sant eller falskt-uppgifter,
hjälper eleven att färdighetsträna och befästa
ny kunskap. Dessutom finns länksamlingar och för
djupningstexter till flera läromedel. Du har alltså
tillgång till digitalt material utan att själv behöva
söka efter det. Allt är kvalitetssäkrat och granskat,
bara att sätta i händerna på dina elever. Funkar
lika bra på dator som på surfplatta eller telefon.
Följ upp!
Som lärare kan du följa elevens progression, se
arbetad tid, kommentera elevens arbete och svar
samt se vilka uppgifter eleverna har svårt med.
På så sätt får du hjälp att anpassa din undervisning
samtidigt som eleverna ges möjlighet att öva.

»Det är faktiskt en
guldgruva för läraren!
Och jag tror inte att
alla lärare som har
möjlighet att använda
materialet ens känner
till att det finns.«
KARIN SCHUBERT, PROJEKTLEDARE
PÅ NATUR & KULTUR.

GÖR SÅ HÄR:
• Skapa ett konto på nok.se/login. Det är gratis
och tar inte mer än någon minut.
• På nok.se/extramaterial väljer du material
och tilldelar det till dina elever.
• Scanna QR-koden med din smartphone och se
allt tillgängligt material.
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FÖRDOMAR DIGITALA LÄROMEDEL

»Eleverna blir sittande
själva vid sina skärmar«
– TRE FÖRDOMAR OM
DIGITALA LÄROMEDEL
Använder du digitala läromedel? Då kanske
du känner igen något av dessa påståenden.
Här slår vi hål på fördomarna.

I arbetet med att ta fram heldigitala läromedel
möter man naturligtvis många pedagoger. Vissa
har frågor och är nyfikna, andra är redan igång,
medan en del är skeptiska. Här reder vi ut tre
av de vanligast förekommande fördomarna om
digitala läromedel.

1

MED ETT DIGITALT LÄROMEDEL SITTER
ELEVEN ENSAM OCH JOBBAR VID SIN SKÄRM.
Din roll som lärare är ovärderlig för att eleverna
ska lära sig. Genomgångar, gruppövningar och
experiment är lika relevanta när ni jobbar digitalt
som med traditionella läromedel.
En vanlig missuppfattning är även att eleven
inte behöver använda några andra verktyg när
hen jobbar digitalt. Men visst fyller pennan och
8

pappret sin funktion även här. Att träna på, och
visualisera, mattetal på ett rutigt papper är viktigt.
Eller rita en tankekarta i anteckningsblocket
medan man tittar på en bildberättelse med
uppläst ljud.

TIPS!

För en levande undervisning med digitala lärome
del: Gör en demonstration framför klassen, och
be en elev filma den. Lägg sedan in den i din kurs,
så att eleverna kan se den igen under lektionen,
eller som läxa. Visa en kort film som introduktion
till ett nytt ämne. Det finns både specifika och
mer övergripande filmer i Digilär. Titta på en bild
eller bildberättelse tillsammans. Det kan leda till
diskussioner i par, grupp eller helklass. Läs en

FÖRDOMAR DIGITALA LÄROMEDEL

text tillsammans med eleverna. I Digilär har du
möjlighet att visa texten på helskärm. Du kan visa
en del av texten i taget. Om det underlättar, ta
bort bilderna och välj sidbläddring. Stötta elever
na genom att peka på de språkligt svåra orden.

2

MED DIGITALA LÄROMEDEL BLIR
ELEVEN DISTRAHERAD OCH OFOKUSERAD
AV ANNAT SOM LOCKAR PÅ INTERNET.
Visst finns det fler vägar till distraktion när
eleven sitter vid en uppkopplad enhet än med
ett analogt läromedel. Men det är stor skillnad
på att surfa på en webbsida med en stor mängd
bilder, länkar och notiser som leder vidare och
bort – och att befinna sig inne i det slutna system
som ett modernt digitalt läromedel med anpassa
de funktioner och gränssnitt erbjuder. Läromedel
från Digilär är utvecklade för att sätta innehållet
i fokus. Det är också viktigt att eleverna inte
lämnas ensamma med för svåra eller långa texter
att ta sig igenom på egen hand. Det gör dem mer
benägna att ägna sig åt andra saker på datorn än
ämnesstudier. En mycket viktig faktor är också
denna – vi lever i en digital värld. Eleverna, precis
som vi vuxna, behöver lära sig att hantera digitala
verktyg med bibehållen koncentration.

TIPS!

Med kursverktyget i Digilär kan du som lärare
skapa din egen lektionsplanering där du leder
eleverna steg för steg genom arbetet. På så sätt
vet de hela tiden vad de ska göra och vart de är
på väg. Hjälp gärna eleverna att göra en indivi
duell läsinställning i Digilär. Här kan hen välja vit,
svart eller gul bakgrund, storlek och typsnitt på
texten med mera, för att få en lärvy som är an
passad efter varje individ. Med hjälp av verktygen
som alltid finns direkt i anslutning till varje text
i Digilär i det s.k. arbetsbordet kan eleven doku
mentera sina tankar och reflektioner under tiden
hen lär sig. Allt sparas förstås till elevens unika
användarkonto.

och faktarutor. Du kan relatera till bokens tjock
lek, tyngd och format.
När det gäller digitala läromedel är innehållet
strukturerat annorlunda. Här är fördjupningar
inbyggda i texterna, fler bilder finns i en bild
berättelse, uppgifter till innehållet ligger på ett
digitalt arbetsbord i anslutning till texten. I Digilär
finns även ett bibliotek kopplat till varje lärome
del med mer material. Digitala texter presenteras
på en och samma sida, med en skrollfunktion,
vilket kan vara lite svårare att överblicka än ett
antal sidor i en bok.
Men egentligen är det ju inte riktigt logiskt
att ett digitalt läromedel, som inte har samma
platsbegränsningar som en bok, skulle innehålla
mindre material, eller hur?
En som har stött på den här fördomen är
Elisabeth Ivansson, redaktör för SO-läromedel
i Digilär.
»Jag har arbetat utifrån tryckta förlagor
när jag har tagit fram Digilärs utbud för SO.
Alla texter och bilder från böckerna finns med.
Dessutom har jag adderat filmer, fler bilder,
fler uppgifter samt ordförklaringar och lärar
handledningar kopplade till kapitlen. Ändå
har jag fått kommentarer om att man initialt
uppfattar det som att det är mindre material
än i en bok. Jag tror att det kan handla om
ovana vid det digitala formatet och ett annat
sätt att navigera sig fram.«

TIPS!

För att lära känna ett digitalt läromedel behöver
du ge det lite tid. Undersök på djupet. Läs
menyer, klicka på fördjupningslänkar och bild
spel, botanisera i det bibliotek som medföljer alla
läromedel. Välj »bläddra« istället för »skrolla« när
du läser längre texter. På varje produktsida på
digilar.se kan du också se ett förslag på vad du
kan börja med att titta på i just det läromedlet
du är intresserad av, så får du hjälp att komma
igång. •
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MATERIALET I DET DIGITALA
LÄROMEDLET KÄNNS TUNT. DET ÄR INTE
LIKA MYCKET INNEHÅLL SOM I EN BOK.
En tryckt bok är lätt att få en överblick över.
Du kan kvickt bläddra igenom sidorna och få
ett hum om innehållet – som bilder, modeller

Läs mer på nästa sida om digital läsning, en het
fråga idag.→
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TRE NYCKLAR TILL DIGITAL LÄSNING

3

NYCKLAR
TILL DIGITAL
LÄSNING
AV CECILIA LILJA

Svensk skola digitaliseras. Samtidigt kommer forsknings
rapporter som visar att läsning kan påverkas negativt när
den sker på skärm istället för på papper, något som vi måste
förhålla oss till och arbeta med. I digitala läromedel är läsning
på skärm en självklarhet. Här är Digilärs tre nycklar till att
lyckas med digital läsning.
Studien Don't throw away your printed books, av bl.a. Pablo
Delgado blev en snackis på temat digital läsning. Även Skol
verket har sammanfattat de viktigaste forskningsrönen under
den talande rubriken »Tryckta texter ger bättre läsförståelse«.
Hur ska vi då förhålla oss till detta som lärare – och i vårt fall –
som läromedelsproducenter? På Digilär resonerar vi så här: om
vi vill förbereda eleverna för ett modernt framtida liv måste vi
räkna med att det kommer att ingå digitala texter och läsning
på skärm. Vi behöver förse eleverna med metoder för att kunna
ta till sig texter i digital form med samma djupa förståelse som
om de läst dem på papper.
Digilär och läsningen
Som producenter och författare till digitala läromedel har vi
länge följt de här frågorna. Vår plattform, Digilär, har utvecklats
i samverkan med specialpedagoger och lärare som testat
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läsning och förståelse med utvalda elever. Vi har även samar
betat med forskare inom lässvårigheter och koncentrations
problematik. De har hjälpt oss med råd kring hur vi på bästa sätt
kan ta fram ett digitalt program som stöttar fördjupad läsning,
koncentration och inlärning. Vårt arbete har lett till att Digilärs
läromedelstexter omges av ett gränssnitt och digitala funktioner
som vi vet underlättar såväl läsning som inlärning.
Vi behöver förse eleverna med metoder för att kunna ta till sig
texter i digital form med samma djupa förståelse som om de läst
dem på papper.
Vi har fokuserat på tre viktiga delar:

1.

FOKUS OCH ENKEL NAVIGERING
Forskning visar att en läsare lättare blir distraherad vid läsning
på skärm, och att det är svårare att få överblick och orientera
sig i en digital text. Digilärs gränssnitt är därför utvecklat för att
vara intuitivt. Varje sida på Digilärs plattform är avskalad och
innehållet – t.ex. text och bild – är i fokus. Inställningar, menyer
och metainformation om innehållet är dolt under ett fåtal
knappar – men alltid lätta att nå.
Inför läsningen får eleven en tydlig överblick över vad hen
kommer att möta. Men när eleven väl har gått in i en text döljer

TRE NYCKLAR TILL DIGITAL LÄSNING

vi allt annat och låter text och bilder få all plats. Det finns också
särskilda funktioner som underlättar ytterligare: Eleven kan välja
att bläddra i stället för skrolla för att få fram ett avsnitt i taget,
eller aktivera en läslinjal om hen vill se bara en rad i taget. Det
är möjligt att dölja bilder, färgmarkeringar och andra visuella
delar om eleven behöver koda av texten för sig.

2.

LÄSSTÖD I BÅDE FUNKTIONER OCH INNEHÅLL
Olika elever har olika behov. Därför har vi tagit fram funktioner
och innehåll som stöttar utifrån flera behov. I varje del av Digilär
är det möjligt att lyssna på texten (inte bara grundtexten utan
också alla frågor, uppgifter, bildtexter o.d.). Textens storlek,
typsnitt, kontrast och bakgrundsfärg kan justeras.
Stöttning finns även i innehållet. Klickbara ordförklaringar ger
en förklaring till svåra ord och begrepp direkt i texten. Bilder
och filmer visualiserar textens innehåll. Klickbara fördjupningar
och extramaterial skapar möjligheter att lära ännu mer. Lättlästa
texter och introduktionsfilmer underlättar för den som saknar
grundläggande förförståelse.

3.

LÄSFÖRSTÅELSETRÄNING OCH DIREKT FEEDBACK
Flera forskare har sett att läsning på skärm leder till förkortad
lästid och ytligare läsning. Men man har sett att detta minskar
om läsaren får arbeta med någon typ av aktivitet i anknytning
till läsningen. För att motverka sämre läsförståelse på skärm
bör lärare alltså låta eleverna arbeta med texten under och
efter läsningen.
Kopplat till texterna på Digilär finns alltid läsförståelsefrågor
med facit eller självrättande övningar som ger direkt feedback
om svaret var rätt eller fel. Eleven kan välja ut nyckelord och
spara i egna ordlistor, vilka ligger till grund för en självrättande
ordträningsfunktion som kan användas för att träna sig på såväl
glosor som begrepp.
Eleven utmanas även till diskussion och analys med hjälp av
fördjupande uppgifter till texterna. Om eleven har läst och för
stått texten på djupet kommer svaren på de större uppgifterna
att bli både mer utvecklade och nyanserade. Som lärare kan
du läsa och ge feedback till eleven direkt i Digilär. •

»Vi behöver förse
eleverna med metoder
för att kunna ta till sig
texter i digital form med
samma djupa förståelse
som om de läst dem på
papper.«
VAD KAN DU

SOM
LÄRARE GÖRA?

Digilärs stöd och funktioner ger möjlighet att underlätta
elevens lärande vid läsning av digitala texter. Men vad kan
du som lärare göra?
Öva själv på att använda digitala verktyg och lär dig vad som
fungerar. En studie från 2014 (U. Samuelsson) har visat att ju
mer lärare arbetar med IT, desto bättre blir de på att använda
digitala lärverktyg i olika sammanhang.
Det är en slutsats som vi delar, efter att ha studerat beteendet
hos våra läraranvändare. Ju mer de nyttjar ett digitalt läromedel,
desto nöjdare är de. Lärarens kunskap och motivation är ytterst
avgörande för hur digitaliseringen i varje enskilt klassrum lyckas.
För att stötta dig fortsätter vi på Digilär vårt arbete med att ge
Sveriges lärare och elever de bästa förutsättningarna för lyckad
digital läsning.
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DATADRIVEN UNDERVISNING

DATADRIVEN
UNDERVISNING
i praktiken
Som ny lärare i matematik hade Daniel Barker
en vag bild av vad eleverna egentligen kunde
och, vad de tyckte var svårt. Visserligen
diskuterades kritiska punkter i matematik
lärandet på lärarhögskolan, men den enda
egentliga erfarenheten av svårigheter i
matematik som Daniel Barker hade var från
hans egen skolgång.
»Jag saknade viktiga insikter om mina elevers
kunskaper. De behövde jag när jag planerade
undervisningen«, berättar Daniel Barker,
matematiklärare och läromedelsutvecklare
på Natur & Kultur.

»Men när jag väl benat ut vad eleven
egentligen behövde hjälp med var jag bättre
förberedd när nästa elev frågade om samma
uppgift. Och så var det ofta. På varje uppslag
i boken fanns uppgifter som jag inte hade
identifierat som svåra men som många elever,
ofta av samma skäl, hade problem med.«
→

Daniel Barker

Överraskande felresultat
Barker försökte kompensera bristen på erfarenhet
med att själv räkna igenom de uppgifter som
eleverna skulle arbeta med. På så sätt tyckte han
sig få en bild av vad som behövde lyftas fram i
undervisningen. Han var förberedd på eventuella
frågor som kunde komma på lektionen. Men trots
detta fick eleverna ofta problem med delar av
innehållet som han själv inte hade identifierat
som kritiska punkter.
»Jag upptäckte att det var väldigt svårt
för mig som lärare att i förväg lista ut vad
eleverna skulle fastna på. Många gånger
blev jag överraskad.«

Foto: Marit Silverberg Solblad

Identifiera problemen
Det kunde ta en stund att lista ut vad en elev
egentligen hade för problem när de hade fastnat
på en uppgift. Ofta var det något helt annat än
vad han kunde föreställa sig.

DATADRIVEN UNDERVISNING

→ Anpassad undervisning
Till nästa klass som skulle arbeta med samma
typ av uppgifter kunde Daniel Barker ta med sig
erfarenheterna om viktiga detaljer eller begrepp
som alla elever behövde kunna. Den data om
elevernas svårigheter som han samlade i den
ena klassen blev till ett beslutsunderlag för
undervisningen i nästa.
»Jag kunde anpassa mina genomgångar.
Tona ner vissa delar och fokusera på det
som många elever hade en svagare uppfatt
ning om. Det gjorde undervisningen mer
effektiv.«
Datadriven undervisning utan dator
En lärare som på det här sättet justerar sin
undervisning utifrån erfarenheter kan sägas ägna
sig åt en datadriven undervisning – men utan
dator. Med digitala läromedel kan vi effektivisera
processen och samla in statistiska underlag
från stora grupper av elever som arbetar med
samma uppgifter. De här detaljkunskaperna om
elevernas svårigheter kan sedan fungera som ett
underlag för lärare som planerar undervisning
om samma typ av innehåll.
»Det är denna typ av datadrivna under
visning som vi vill möjliggöra med hjälp
av NOKflex.«
NOKflex är ett digitalt läromedel i matematik.
När eleverna arbetar i NOKflex, löser uppgifter
och använder olika funktioner, genereras en stor
mängd data. Här samlas detaljerad information
om vad eleverna gör, vad de fastnar på och har
problem med. Det gör att statistiska analyser
av denna data kan bli ett värdefullt verktyg.
NOKflex lanserades 2015 och har sedan dess
kontinuerligt utvecklats. Under hela 2019 har
NOKflex-teamet arbetat med en uppgradering.
En snabbare och mer stabil plattform.
NOKflex 2.0 lanserades för eleverna under våren
och i december 2019 kom den uppdaterade
lärarklienten.
»Det stora antalet elever som genom åren
har arbetat i NOKflex gör att vi har en
avsevärd mängd data om uppgifternas
komplexitet«, berättar Daniel Barker.
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Uppdateringen har sedan gjort det möjligt att
presentera denna data som ett underlag för lärare
som undervisar med NOKflex.

Svar på en uppgift i NOKflex
– före pardiskussion
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Flervalsfrågor och effektiv undervisning
Låt oss ta ett konkret exempel. I NOKflex ingår
en del som kallas lektionsaktiviter, bland annat
en som heter Begrepp. Den bygger på en
undervisningsmetod från Harvard, så kallad peer
instruction. Läraren presenterar en flervalsfråga
för eleverna. Eleverna svarar först enskilt.
Därefter diskuterar de uppgiften i par, och
svarar sedan ännu en gång. Många elever
reviderar sitt svar efter pardiskussionen.
Statistik från alla elever
Statistiken i NOKflex kan visa att endast 45 %
av gymnasieeleverna svarar rätt på en grund
läggande fråga om multiplikation som i exemplet
ovan innan de har diskuterat den med sina
klasskompisar. Hela 24 % väljer samma felaktiga
alternativ. Ett inbyggt responssystem i NOKflex,
likt Mentimeter eller Socrative, dokumenterar
elevernas svar både före och efter diskussionen.
Det är denna data, baserad på alla svar, som
presenteras för läraren innan de egna eleverna
har arbetat med samma uppgift.

»NOKflex
använder data för
att underlätta din
planering.«

DATADRIVEN UNDERVISNING

Tar lång tid i vardagen
Den här typen av detaljerad information om elev
ernas grundläggande taluppfattning tar lång tid
att upptäcka i det dagliga arbetet i klassrummet.
Men med NOKflex välformulerade frågor och
ett stort antal elever som besvarar dem skapas
en bred bild av elevernas kunnande och därmed
ett rikt statistiskt beslutsunderlag för läraren.
Det gör att läraren kan få syn på missuppfattningar
i matematik som många elever bär på, och som är
viktiga att reda ut. Såväl erfarna som nyutexamine
rade lärare kan på detta sätt få veta hur tusentals
andra elever har svarat på enskilda uppgifter och
därigenom bedriva en effektiv undervisning
baserad på stora mängder elevdata.

Vill du testa själv?
NOKflex Matematik
kan du prova gratis på
nok.se/nokflex.

Stegvis implementering och fortsatt arbete
Implementeringen av statistik grundat på elevdata
i NOKflex sker nu steg för steg. Till en början
finns den nya möjligheten att använda data i en
avgränsad del av läromedlet.•

»Med digitala
läromedel kan vi
samla in statistiska
underlag från stora
grupper av elever
som arbetar med
samma uppgifter.«
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DIGITALA LÄROMEDEL

10 goda
anledningar ...

#1

ALLT SAMLAT
Med digitala läromedel har du allt på ett ställe.
Introduktion, fakta, övningar, bild, film, ljud, lärar
handledning och länkar. Du har en samlad plats att
kommunicera med eleverna, från övergripande till
enskild uppgiftsnivå. Du kan också följa, granska
och bedöma elevernas arbete.

#2

WEBBASERAT OCH ÅTKOMLIGT ÖVERALLT
Var jobbar du mer än i klassrummet? Hur får eleven som
är ledig möjlighet att jobba ikapp? Hemifrån, från bussen,
från soffan … materialet är åtkomligt var ni än är.

#3

ETT LEVANDE VERKTYG
Ständigt uppdaterad och aktuell fakta. Utveckling
pågår konstant, både tekniskt och innehållsmässigt.

#4

UPPLÄST LJUD PÅ ALLT INNEHÅLL
Allt innehåll går att få uppläst. Talsyntes finns
till all text, instruktioner, bildberättelser och upp
gifter. Till utvalda läromedel har röstskådespelare
läst in texten.
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Bild ur Digilär Idrott och hälsa för gymnasiet.

#5

UNDERVISNING PÅ DITT SÄTT
Följ ett färdigt upplägg i läromedlet eller
bygg din egen planering där du kan blanda
innehåll ur flera läromedel med ditt eget
material.

DIGITALA LÄROMEDEL

#6

... att välja digitala
läromedel

UNIKA FILMER
Låt eleverna se pedagogiska filmer. Använd dem
som introduktion, repetition, för att visa en modell
eller simulering.

#7

LÄR PÅ DJUPET OCH PÅ BREDDEN
I texterna finns klickbara fördjupningar samt
förklaringar till ord och begrepp. Utvalda texter
finns i både lättläst och standardversion. Som
extramaterial finns ofta tips på länkar för att
utforska ämnet vidare.

#8

UPPGIFTER OCH ÖVNINGAR
Öva, och öva igen! I självrättande övningar
får eleverna direkt feedback på sina svar samt
lösningsförslag och facit som stöttar det egna
lärandet. Andra uppgifter lämnas in till läraren
för bedömning och eleven kan svara med film,
ljud, text och bild.

9
#
#10

TILLGÄNGLIGT LÄRANDE
Funktionalitet och verktyg gör det möjligt för
eleven att skräddarsy läromedlet efter sina behov.
Textstorlek, typsnitt, bakgrundsfärg – allt går att
justera för att göra lärandet individanpassat. Och
du kan dela dina kurser med en eller flera elever,
eller kollegor.

HAR INTERNET GÅTT NER?
Ingen fara! Inte ens ett kraschat internet behöver
störa lärandet. Nu går det att arbeta vidare en
stund utan uppkoppling. Eleven kan fortsätta
sitt påbörjade arbete offline – när uppkopplingen
återställs synkroniseras materialet.
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ATT LYSSNA TILL SIG KUNSKAP

Att lyssna sig
till KUNSKAP
Podcasts och ljudböcker blir
alltmer populära. Även möjligheten att lyssna på innehållet
i våra läromedel är på uppgång,
idag lyssnar närmare 20 procent
av eleverna på inlästa texter i
Digilär. Men hur är det nu, att
läsa med ögonen eller öronen
– är det ena bättre än det andra?
Att elever har olika förutsättningar och behöver
stöd på olika sätt för att inhämta kunskap är de
flesta medvetna om i skolans värld. Samtidigt
har förutsättningarna för att erbjuda alternativa
lärmetoder sett väldigt olika ut från skola till
skola.

I dag lyssnar till exempel närmare 20 procent av
eleverna på inlästa texter i Digilär, Natur & Kulturs

heldigitala läromedel. Det gäller såväl läromedel
stexter som frågor, fördjupningar, uppgifter och
arbetsflöden. Faktum är att lyssna-funktionen hör
till de mest uppskattade och använda lässtöds
funktionerna. Vissa väljer att enbart lyssna medan
andra samtidigt tittar på texten.
Med inlästa läromedel som extra resurs i under
visningen kan eleverna ta till sig kunskap på fler
sätt och det i sin tur ökar möjligheten till högre
måluppfyllelse, menar Cecilia Lilja, digital pedago
gisk utvecklingschef på Digilär.
»Vårt grundmotto är att ge eleverna möjlig
heter att ta till sig informationen i läromedlen
på olika sätt. Digilär ska helt enkelt vara
anpassat till alla. Därför erbjuds möjligheten
att lyssna till all text.«
Under senare år har talsyntesen utvecklats mycket.
I dag erbjuder Digilär
en mängd röster av
C
hög kvalitet, med
flera olika dialekter –
i både svenska och
andra språk. Utöver
det finns inläst tal
inspelat av röst
skådespelare till
utvalda längre tex
ter, t.ex. i språk, till
skönlitterära texter
och bildberättelser.

a
Lilj
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ec

Om inlästa texter och talsyntes tidigare kopplats
till framför allt läs- och skrivsvårigheter, ses
dessa funktioner numera som ett allt viktigare
komplement i undervisningen även på ett bredare
plan. Man har dragit slutsatsen att många elever
faktiskt har lättare att hänga med när de kan få
texten uppläst. Och allt fler elever väljer själva att
lyssna på texter när möjligheten ges.

TEXT NNEKA
MAGNUSSON AMU

Foto: Johanna Karlsson Engholm
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»Det går inte att säga
att det är bättre att
lyssna än att läsa eller
tvärtom. Det finns det
ingen forskning på
än så länge. Själv
skulle jag gissa att
en kombination av
båda är bäst.«

Peter Gärdenfors
Foto: Conny Ekström

En uppläst text är mer innehållsrik på information
och du hör vilka ord som är viktiga via betoningen.
Våra hjärnor är anpassade för att lyssna, läsningen
är något vi människor har fått träna upp, säger
Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap
vid filosofiska institutionen på Lunds universitet
och författare till ett flertal böcker inom filosofi.
Både när du lyssnar och när du läser skapar du
bilder i huvudet. När vi lär oss ett språk lär vi oss att
associera betydelser med orden. Dessa betydelser
kombineras till en föreställning i våra huvuden på
samma sätt som när vi fantiserar. Texten innehåller
inte allt som behövs utan vi får fylla i med vad vi tror
är rimligt för att skapa ett sammanhang. De bästa
texterna är ofta de där vi får jobba med vår fantasi.
Även om våra hjärnor till stor del agerar på samma
sätt när vi lyssnar på eller läser en bok, finns det
förstås vissa markanta skillnader. Fördelen med att
lyssna är en mer direkt och omedelbar kommunika
tion. Samtidigt har läsningen den fördelen att det
är lätt att gå tillbaka om man missat något eller
behöver repetera något lite extra – man har helt
enkelt mer kontroll över informationsflödet.
»Det går inte att säga att det är bättre att
lyssna än att läsa eller tvärtom. Det finns det
ingen forskning på än så länge. Själv skulle jag
gissa att en kombination av båda är bäst. Ju
fler sinnen man använder för att lära sig något
desto bättre fastnar kunskapen«, säger Peter
Gärdenfors. •

FLER LYSSNINGSTIPS
FRÅN NATUR & KULTUR
Om du har lite plats kvar i ditt öra kommer här några
poddtips som kanske kan passa! På Natur & Kultur har
vi en egen studio och producerar flera intressanta poddar.
Välkommen in på nok.se/podd eller sök där poddar finns.

3 LYSSNINGSTIPS FÖR DIG SOM
UNDERVISAR
Akademiska kvarten
Möt personer som Utbildningsdesignern Oliver Caviglioli i ett
samtal om hur kognitiv psykologi kan användas i klassrummet,
Craig Barton, en av Storbritanniens mest framgångsrika
och respekterade matematiklärare, och Barbro Westlund
om aktiv läskraft.
Språkresan
Här möter vi ett antal personer som har lärt sig svenska
som andraspråk. De berättar om sin individuella resa och
ger en mängd tips och råd om hur man bäst lär sig ett nytt
språk. Intressant för både andraspråkselever och övriga
språkanvändare.
Kurage
Här handlar det om om samhällsengagemang i en serie från
stiftelsen Natur & Kultur. Möt drivna och hängivna personer
som på olika sätt arbetar för att stärka vår demokrati, bland
andra Åsa Wikforss, professorn i teoretisk filosofi, Lars Ber
ge författare till Vargattacken, om incidenten på Kolmården
2012 och Sverker Sörlin, som i den nya boken Till bildningens
försvar menar att någonting väsentligt gått förlorat i vår
förståelse och måste återtas – och det är bråttom.
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GRÖN IT

Hållbar
teknikutveckling
– hur fungerar det?
Vi ställde några frågor om en hållbar tech
utveckling till Elin Häggberg, som författare
och engagerad i cirkulär ekonomi inom tech
området. Hon driver även bloggen Teknifik.se
som handlar om teknik och internet och som
vill göra våra digitala liv enklare och roligare.
Vad innebär cirkulär tech?
Cirkulär ekonomi för techbranschen. Om vi tittar
specifikt på de prylar vi använder i vår vardag,
innebär att de måste tillverkas av 100 % återvun
net material, vara lätta att laga och kunna återvin
nas så att allt material kan tas om hand och inget
avfall genereras. Men vi är väldigt långt från det i
verkligheten idag. Det bästa vi som konsumenter
kan göra är därför att använda den nyproducera
de teknik vi köper så länge vi bara kan och laga
den om den går sönder. Det är också viktigt att
vi lämnar in eller säljer vidare våra gamla prylar
så att de kan användas igen eller plockas isär och
delar kan återanvändas.
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Vilka är dina tre bästa tips för att ta hand
om sin teknik?
1. När det gäller datorer och mobiler:
rensa bland bilder och filer. När det inte
finns något minne kvar blir de sega
och går inte att uppdatera. Så
gör en regelbunden städning
även bland dina digitala
grejer!
2. Håll prylarna rena på ut
sidan. Ett fodral eller bra
förvaringsväska hjälper
till att skydda din teknik.
3. När en mobil, dator eller
surfplatta känns gammal –
gör en total ominstallation,
uppdatera programvaran, byt till en
fräsch bakgrund och dekorera med
ett nytt skal eller något annat kul. Det ger
en »ny«-känsla, vilket kan vara det du
behöver för att använda prylen ett tag till!

GRÖN IT

Hur ser du på framtiden inom cirkulär tech?
Det finns goda förutsättningar. För allt behöver
inte handla om nyproduktion. Vi som konsumen
ter kan välja att köpa begagnat. Vi kan hyra eller
låna istället för att köpa. Om vi dessutom visar
techföretagen att hållbarhet och cirkulärt tänk
är något vi vill se, istället för ständigt nya, billiga
prylar och »slit och släng«-tänk, så kommer dessa
innovativa företag garanterat komma på nya
lösningar. För att den cirkulära modellen ska
funka så måste den tänkas in redan i design
processen. Det är ett helhetstänk! Men jag tror
absolut det är möjligt. •

SÅ
VÅRDAR
DU DIN
TEKNIK
Ingen digitalare undervisning utan digitala enheter i våra
klassrum. Ta hand om hårdvaran tillsammans i klassrummet
och passa på prata om hållbarhet under tiden!

Städtips för digitala enheter:
Skitig skärm? Datorskärmar är ofta känsliga för hårt tryck. Var
därför lätt på handen när du rengör. Koppla ur skärmen först, så
syns smuts och damm syns bättre och du riskerar inte att få en
elkyss på kuppen. Undvik papper när du rengör, det kan ludda,
damma och repa. Microfiberduk är bättre.
Urdamminga uttag? Blås ur uttagen försiktigt med tryckluft på
burk som finns att köpa i de flesta elektronikaffärer
Kladdiga knappar? Med en blandning av vinäger och destillerat
vatten kan du få bort kladd av mat eller dryck. Fukta trasan med
blandningen och gnugga försiktigt. Torka torrt med trasa.
Trilskande tangentbord? Mellan tangenterna smyger det gärna
ner smuts och damm. Koppla ur tangentbordet. Vänd upp och
ner och skaka. Dammsug försiktigt (vi vill inte att tangenterna
sugs in). Rengör mellan tangenterna med tops och tandpetare.
Fnysande fläktar? När laptopens fläktar har samlat på sig för
mycket damm blir datorn snabbt upphettad och kan börja
stänga av sig själv för att kallna. Dammsug mycket försiktigt
där fläktarna sitter. Du hittar dem genom att känna på din
dator var varmluften kommer ut.

Vad innebär grön IT?
Både minskad miljöpåverkan från själva användandet
av IT-hårdvara och minskad miljöpåverkan genom att
optimera och ersätta miljökrävande processer med
IT-tjänster.
Tips för grönare IT
• Minska din elanvändning genom att stänga av den
utrustning du inte använder. Undvik standbyläget.
Det sparar både pengar och resurser.
• Aktivera energisparläget på din IT-utrustning.
• Se till att den el du använder är hållbart producerad.
Du kan ta hjälp av exempelvis elskling.se eller
elpriskollen.se.
• Förvara din IT-utrustning svalt så mår den bäst och
håller längre.
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KOLL

Hur
säkerställer du
LIVSLÅNGT
LÄRANDE?
Den digitala tid vi lever i ställer höga krav på
fräsch kunskap och ständig nyfikenhet. Som
lärare har du en oerhört viktig uppgift – att lära
dina elever både fakta och strategier för hur
de ska inhämta kunskap. Men hur får du tid att
samtidigt själv vara uppdaterad och fortsätta
lära? Idag finns det som tur är mängder av
olika sätt att fortbilda sig på, inte minst med
hjälp av digital teknik. Istället för grupputbildningar och kursdagar kan du dela upp lärandet
i mindre sjok, ta del av material online och när
det passar dig.
Digital kompetens nödvändig
Grundläggande digital kompetens är en av åtta
nyckelkompetenser som EU anser är nödvändiga
för att möta utvecklingen i samhället och på
arbetsmarknaden. Här ingår bland annat kunskap
om att söka information, interagera digitalt, kunna
använda digitala verktyg och tjänster, ha förståel
se för vad digitaliseringen innebär för samhällsut
vecklingen och motivation att delta i utvecklingen.

KOM IGÅNG!
I guiden Kom igång med ditt vardagslärande, från Google
tillsammans med Arbetsförmedlingen, finns många tips på
temat livslångt lärande. Här är några:
• Satsa på digital kompetens. Det kommer att
vara viktigt inom nästan alla yrken framöver.
• Schemalägg ditt lärande.
• Hitta din lärandestil. Vill du ta till dig information
genom att lyssna, se eller läsa?
• Vad, när och varför vill du lära dig? Upprätta en
lärandeplan.
• Börja smått och utöka därefter.
Guiden innehåller en massa goda tips för ditt livslånga lärande.
Du hittar den på Arbetsförmedlingens hemsida eller här:
http://bit.ly/livslangtguide
Psst: Har du tänkt på att en stor del av dagens elever kommer
att ha yrken som inte finns idag? Psst igen: På nok.se finns
både onlinekurser, möjlighet till kostnadsfri fortbilding i form
av workshops och event och fortbildningslitteratur i massor.

Sju av tio vill bli mer digitalt kompetenta
Men hur digitalt kompetenta är vi? Enligt en
undersökning från SIFO känner sju av tio behov
av att förbättra sin digitala kompetens. Och
tidsbrist anges vara den främsta anledningen
till att man inte fortbildar sig i högre grad.
Hur mycket fortbildning?
Den genomsnittlige arbetstagaren anser sig,
enligt samma undersökning, behöva 3–5 timmars
kompetensutveckling per månad. Men runt tio
timmar per månad är ett bra riktmärke för att
hänga med i utvecklingstakten.
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Guiden Kom
igång med ditt
vardagslärande.

KOLL

EXPERTERNA:
Det livslånga lärandet är viktigt att upprätthålla, inte minst när vi har
kommit en bit på vägen, jobbat ett tag och utbildat oss. Hur gör man
då för att fortsätta lära? Och hur kan man få igång sitt lärande om
inspirationen tryter? Vi frågar experterna.

Elin Häggberg,
journalist, föreläsare,
medievetare, tekniknörd
och digital designer. Driver
teknikbloggen teknifik.se
och brinner för cirkulär tech:

Daniel Barker,
gymnasielärare i
matematik- och fysik,
läromedelsutvecklare
och flipped classroomvurmare:

Sissela Nutley,
hjärnforskare och författare
till Distraherad, en bok om
digitaliseringens möjligheter
och fällor (Natur & Kultur,
2019).

Barbro Westlund,
lärarutbildare, lektor i läs- och
skrivutveckling och författare,
nu senast till boken Att
undervisa för livslångt lärande
(Natur & Kultur, 2020).

• Jag läser mycket och lyssnar
på poddar! Jag har några
favoriter vars berättarstil jag
gillar och personer jag följer
som jag vet alltid delar med
sig av spännande saker som
väcker min nyfikenhet. Några
av mina favoritpoddar är:
Reply All, USApodden och
Mediepodden. Jag läser DN,
SvD, The Verge, TechCrunch,
Di Digital och Breakit. Om jag
tappar inspirationen går jag
en promenad eller gör ett kort
yoga-pass för att syresätta
hjärnan. Att prata en stund
med en person som inspirerar
mig brukar också hjälpa.

• För mig är svaret enkelt –
Twitter och Facebook hjälper
mig att hålla koll och lära nytt.
På Twitter följer jag en mer
övergripande diskussion om
skolans digitalisering som förs
av såväl lärare och forskare
som politiker. På Facebook är
det smalare. Där är jag med
i olika ämnesgrupper där
jag deltar i diskussioner om
undervisning i min ämnen,
matematik och fysik. Om
jag behöver mer influenser
beger jag mig till Youtube! Du
kan söka på vilket ämne och
vilket stadie som helst och
hitta lärare som har öppnat
dörrarna på vid gavel till sina
klassrum. En del lägger ut
filmade genomgångar medan
andra visar hur de använder
ny teknik i undervisningen.
Väldigt inspirerande.

• Jag har tacksamt nog fått
min nyfikenhet stimulerad
genom hela min uppväxt
så den driver på mycket av
mina val idag som gör att jag
ofta får nöjet att hamna i nya
situationer och sammanhang
där jag får ta del av andras
kunskap och erfarenheter. Jag
är en kronisk ja-sägare till allt
som är nytt. För lärandet är
det ju bra, för annat inte ...

• Den senaste boken, Att
undervisa för livslångt lärande,
utmanade mig inom så många
fler områden än just läs- och
skrivkunnighet. Frågor jag
ställde mig var vilka samband
som finns mellan denna kompe
tens och t ex digital kompetens,
medborgarskapskompetens
och förmågan att lära sig att
lära. Genom att utmana mig
själv, både som läsforskare och
författare, kände jag att jag var
mitt uppe i det som utmärker
det livslånga lärandet, alltså i
hög grad även för egen del.
Men visst finns det uppförs
backar ibland! När det händer
backar jag lite i mina tanke
gångar och funderar på vad jag
redan vet. Bara för att något är
nytt är det ju inte per automatik
bästa vägen att gå – det är
också viktigt att lära sig.
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Digilärs heldigitala läromedel har ett omfattande
och kvalitetssäkrat innehåll. Filmer, gruppuppgifter,
hör- och självrättande övningar möjliggör en varierad
undervisning.

Anpassat för alla!

Digilär kan formas efter varje elevs behov.
Inläst text och specialtypsnitt för elever med
dyslexi är exempel på våra inkluderande funktioner.

Välkommen in på
digilar.se och prova ett
eller flera heldigitala
läromedel gratis i 30
dagar! För mellanstadiet,
högstadiet och
gymnasiet.

Digilär är nu en del av Natur & Kultur och tillsammans utvecklar
vi läromedel för alla stadier – tryckt, blended och heldigitalt!
Läs mer på digilar.se | nok.se
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