
 

 

 

Erbjudande om föreläsningar 

Som en del av erbjudandet inom riktade insatser för skolans digitalisering 

vill vi bjuda in personalen i er verksamhet att delta i ett antal digitala 

föreläsningar. Samtliga föreläsningar är helt kostnadsfria. Föreläsningarna 

är på grundläggande nivå och till för de som inte kommit i gång med 

digitala verktyg i sin undervisning. 

Under hösten 2022 erbjuder vi följande föreläsningar:  

• Digitala verktyg och motivation i undervisningen för nyanlända och 

flerspråkiga elever 

• Digitala verktyg i NO-undervisningen  

• Programmering i undervisningen 

• Använda prov- och bedömningstjänster i undervisningen – en 

förberedelse inför digitala nationella prov 

• Digital läsning 

• Kreativt arbetssätt med digitala verktyg 

• Säker och kritisk användning av nätet – frågor om skolans 

digitalisering i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter 

• Digitala verktyg i undervisningen för elever i yngre åldrar 

• Självkritik, sökkritik, källkritik och källtillit – för ökad källmedvetenhet 

Du kan läsa mer om respektive föreläsning och hitta länkar för anmälan 

på följande sidor. Länk till föreläsning mejlas ut till anmälda 2–3 

arbetsdagar innan aktuellt föreläsningsdatum. 

Det är viktigt att lämna återbud om man får förhinder och inte kan delta i 

föreläsningen. För att avboka mejla till digitalisering@skolverket.se. 

 

Med vänliga hälsningar 

Processtödjarna i Riktade insatser 

för skolans digitalisering  
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Riktade insatser 
för skolans digitalisering 

 

 

Digitala verktyg och motivation i 

undervisningen för nyanlända och 

flerspråkiga elever 

 

I föreläsningen får du ta del av exempel på hur undervisning för nyanlända 

och flerspråkiga elever kan utvecklas med digitala verktyg som exempelvis 

kamera och ljudinspelning. Du får se praktiska exempel på hur skolans 

digitalisering kan bidra till att öppna upp skolans fönster mot omvärlden och 

bidra till att skapa motivation i utbildningen.  

Målgrupp: Personal i grundskola, gymnasium och inom 

vuxenutbildning/SFI 

Datum och tid: tisdag 15 november kl. 15.00–16.00   

Föreläsare: Johan Sköld arbetar som gymnasielärare och förstelärare 

inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga och Mats Wennerholm arbetar 

på Skolverket. 

Antal deltagare: obegränsat  

Slutdatum för anmälan 

Anmäl dig senast tisdag 8 november. 

Frågor  

Har du frågor kontakta 

admin.allmandidaktik@skolverket.se  

Inbjudan 

2022-10-10 
Dnr 2022:540 
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Riktade insatser 
för skolans digitalisering 

 

 

Digitala verktyg i NO-undervisningen 
 

Det finns många olika digitala verktyg som kan stödja eleverna i deras 

kunskapsutveckling i NO. 

Helena Kvarnsell presenterar exempel från undervisningen, reflekterar över 

förhållningssätt och didaktiska strategier vid arbetet med digitala verktyg. 

Under passet får du möjlighet att fråga och diskutera hur användandet av 

digitala verktyg fungerar praktiskt i undervisningen. 

Skolverket presenterar sina resurser för utvecklingsarbete inom området 

digitala verktyg som kan stödja eleverna i kunskapsutvecklingen i NO. 

Målgrupp: Lärare i NO-ämnen på mellan- och högstadiet, men kan även 

vara intressant för lärare i teknik på mellan- och högstadiet 

Datum och tid: onsdag 16 november kl. 15.00–16.00   

Föreläsare: Helena Kvarnsell är lärare på Björknässkolan i Nacka, Karin 

Bårman och Mats A Hansson är undervisningsråd på Skolverket. 

Antal deltagare: obegränsat  

Slutdatum för anmälan 

Anmäl dig senast onsdag 9 november. 

Frågor  

Har du frågor kontakta 

admin.allmandidaktik@skolverket.se 

  

Inbjudan 

2022-10-10 
Dnr 2022:540 
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Riktade insatser 
för skolans digitalisering 

 

 

Programmering i undervisningen 

 

Maria Lööf presenterar exempel från sin undervisning och beskriver hur 

hon utvecklat sitt arbete med programmering. Under passet ges du också 

möjlighet att diskutera hur du kan arbeta med programmering i din 

undervisning. 

Skolverket presenterar resurser för kompetensutveckling och 

utvecklingsarbete inom området programmering såsom kurser, moduler 

och webbkurser.  

Målgrupp: Lärare i matematik på mellan- och högstadiet, men kan även 

vara intressant för lärare i teknik på mellan- och högstadiet 

Datum och tid: torsdag 17 november kl. 15.00–16.00   

Föreläsare: Maria Lööf är lärare på Carlforska i Västerås, Mats Hansson 

och Lotta Ramqvist Iderbring är undervisningsråd på Skolverket. 

Antal deltagare: obegränsat  

Slutdatum för anmälan 

Anmäl dig senast torsdag 10 november. 

Frågor  

Har du frågor kontakta 

admin.allmandidaktik@skolverket.se 

  

Inbjudan 

2022-10-10 
Dnr 2022:540 
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Riktade insatser 
för skolans digitalisering 

 

 

Använda prov- och 

bedömningstjänster i undervisningen 

– en förberedelse inför digitala nationella prov

 

Vad är digital prov- och bedömningstjänster? Hur kan man använda dessa i 

undervisningen och för att följa upp resultat? På vilket sätt kan digitala prov 

och bedömningstjänster vara ett steg i förberedelserna inför digitala 

nationella prov? I den här föreläsningen får du mer information om dessa 

tjänster och hur de kan användas på olika sätt för att gynna digitaliseringen 

i skolan. 

Sara Yngvesson berättar om Gottne byskolas erfarenheter och lärdomar 

som de gjort under sin resa mot att digitalisera verksamheten. 

Målgrupp: Lärare inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning 

och motsvarande skolformer, men kan även vara intressant för rektorer 

Datum och tid: måndag 21 november kl. 15.00–16.30   

Föreläsare: Sara Yngvesson är rektor och lärare på Gottne byskola. 

Cecilia Gustafsson och Martin Misgeld arbetar på Skolverket med frågor 

inom digitalisering. 

Antal deltagare: obegränsat  

Slutdatum för anmälan 

Anmäl dig senast måndag 14 november. 

Frågor  

Har du frågor kontakta 

admin.allmandidaktik@skolverket.se  

Inbjudan 

2022-10-10 
Dnr 2022:540 

 
   

mailto:admin.allmandidaktik@skolverket.se
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Riktade insatser 
för skolans digitalisering 

 

 

Digital läsning 

 

I dagens samhälle behöver vi kunna ta till oss både skärmbaserade och 

tryckta texter. Med föreläsningen vill vi öka förståelsen för och kunskaperna 

om digital läsning. Vi vill också visa hur du i din undervisning kan utveckla 

elevers lässtrategier vid digital läsning. 

Målgrupp: Lärare som undervisar i svenska i grundskolan och 

gymnasieskolan, men kan även vara intressant för lärare i andra ämnen 

och skolformer 

Datum och tid: tisdag 22 november kl. 15.00–16.00  

Föreläsare: AnneCatrine Uusitalo och Karin Örn arbetar på Skolverket med 

frågor inom digitalisering. 

Antal deltagare: obegränsat  

Slutdatum för anmälan 

Anmäl dig senast tisdag 15 november. 

Frågor  

Har du frågor kontakta 

admin.allmandidaktik@skolverket.se 

  

Inbjudan 

2022-10-10 
Dnr 2022:540 
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Riktade insatser 
för skolans digitalisering 

 

 

Kreativt arbetssätt med digitala 

verktyg 

 

Hur kan digitala verktyg stimulera till praktiskt, kreativt skapande och 

språkutveckling? I föreläsningen lyfter Elisabet fram exempel på hur digitala 

verktyg kan hjälpa till att ge mer tid till kreativitet och samtidigt stimulera 

språket. Hon visar hur hon arbetar för att synliggöra och stimulera lärande. 

Målgrupp: Lärare, förskollärare och fritidspedagoger i förskoleklass, på 

lågstadiet och mellanstadiet 

Datum och tid: onsdag 23 november kl. 15.00–16.00  

Föreläsare: Elisabet Jagell är lärare på lärarutbildningen vid Uppsala 

universitet och doktorand i en forskarskola med inriktning mot bild- och 

slöjdpedagogik. 

Antal deltagare: obegränsat  

Slutdatum för anmälan 

Anmäl dig senast onsdag 16 november. 

Frågor  

Har du frågor kontakta 

admin.allmandidaktik@skolverket.se 

  

Inbjudan 

2022-10-10 
Dnr 2022:540 
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Riktade insatser 
för skolans digitalisering 

 

 

Säker och kritisk användning av nätet 
– frågor om skolans digitalisering i arbetet med 

demokrati och mänskliga rättigheter 

 

I föreläsningen får du ta del av hur arbetet med demokrati och mänskliga 

rättigheter berörs i arbetet med skolans digitalisering: om, för och genom 

demokrati – i alla perspektiven kommer skolans digitalisering in. Hugo tar 

också upp frågor som rör utsatthet för nätmobbning, som ju rör utbildningen 

och inte bara undervisningen. Dessutom behandlar han frågor som rör 

medie- och informationskunnighet (MIK), vilket är en central del i utbildning 

för demokrati och aktivt medborgarskap. 

Målgrupp: Lärare och personal inom grundskola, gymnasium och 

vuxenutbildning och motsvarande skolformer, men kan också vara intressant 

för skolchefer, rektorer, personal inom elevhälsoteam med flera 

Datum och tid: torsdag 24 november kl. 15.00–16.00   

Föreläsare: Hugo Wester arbetar på Skolverket med bland annat 

värdegrundsarbete och demokratistärkande insatser. 

Antal deltagare: obegränsat  

Slutdatum för anmälan 

Anmäl dig senast torsdag 17 november. 

Frågor  

Har du frågor kontakta 

admin.allmandidaktik@skolverket.se 

  

Inbjudan 

2022-10-10 
Dnr 2022:540 

 
   

mailto:admin.allmandidaktik@skolverket.se
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Riktade insatser 
för skolans digitalisering 

 

 

Digitala verktyg i undervisningen för 

elever i yngre åldrar  

 

I föreläsningen får du tips och idéer på hur du kan utveckla din 

undervisning med hjälp av digitala verktyg. Ida berättar om hur hon arbetar 

med elevernas skrivutveckling och hur hennes elever får stöd i sitt lärande 

av olika digitala hjälpmedel. 

Målgrupp: Lärare och förskollärare i förskoleklass och lågstadiet 

Datum och tid: tisdag 29 november kl. 15.00–16.00   

Föreläsare: Ida Rudin arbetar som förstelärare på Steningehöjdens skola i 

Sigtuna. 

Antal deltagare: obegränsat  

Slutdatum för anmälan 

Anmäl dig senast tisdag 22 november. 

Frågor  

Har du frågor kontakta 

admin.allmandidaktik@skolverket.se 

  

Inbjudan 

2022-10-10 
Dnr 2022:540 

 
   

mailto:admin.allmandidaktik@skolverket.se
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Riktade insatser 
för skolans digitalisering 

 

 

Självkritik, sökkritik, källkritik och 

källtillit – för ökad källmedvetenhet 

 

Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att 

hantera informationsflödet som alla elever möter. I föreläsningen får du en 

introduktion till hur du kan stärka elevernas källmedvetenhet. Du får också 

tips om olika resurser som du kan använda i din undervisning. 

Målgrupp: Lärare på högstadiet och gymnasiet, men kan även vara 

intressant för nyare skolbibliotekarier 

Datum och tid: torsdag 1 december kl. 15.00–16.00   

Föreläsare: Victoria Lovsten arbetar på Skolverket med frågor inom 

skolbibliotek och informationskunskap. 

Antal deltagare: obegränsat  

Slutdatum för anmälan 

Anmäl dig senast torsdag 24 november. 

Frågor  

Har du frågor kontakta 

admin.allmandidaktik@skolverket.se 

Inbjudan 

2022-10-10 
Dnr 2022:540 
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