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BFL + IKT



BFL + IKT

Syfte

Syftet är att synliggöra hur digitala lärresurser kan 

användas i en formativ undervisningen för att 

stödja elevernas kunskapsutveckling och utvärdera 

den egna undervisningen.

Mål

Målet är att synliggöra hur lärare med stöd av 

digitala verktyg kan tydliggöra lärandemålen, 

synliggöra lärandet, ge effektiv återkoppling och 

aktivera eleverna som lärresurser för varandra 

samt bli ägare av sin egen lärprocess.



ERA FÖRVÄNTNINGAR

Kollegial plattform

www.padlet.com/daniel_m_nordstrom/sotenas

Beskriv Era förväntningar

www.answergarden.ch/343050
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BEDÖMNING AV ELLER FÖR LÄRANDE?

Betyg och bedömning
• Normrelaterat (relativt) betygssystem

– Prestationer bedöms genom en relativ betygsskala 1-5

– Bedömning för att rangordna, sortera och kontrollera

– Betyg som urvalssystem

– Konsument av kunskap och värden

• Mål och kunskapsrelaterat betygssystem
– Prestationer bedöms i relation till mål och kriterier

– Bedömning för att stödja elevens lärande

– Betyg som urvalssystem

– Producent av kunskap och värden



JOHN HATTIE Visible Learning

SKLs översättning Synligt lärande

800 metastudier

50 000 enskilda studier

80 miljoner elever

Vad som påverkar elevernas studieresultat?

”Skolans huvuduppgift är att alla elever lär 
sig, inte att alla elever undervisas.” 

John Hattie (2009)
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METAANALYS OM PÅVERKANSFAKTORER

Identifierat 138 påverkansfaktorer

0,4< Stora effekter (grön färg)

0.2-0.4 Måttliga effekter (gul färg)

0.2> Försummelserna eller negativa effekter (röd färg)

Rangordnade efter sex område

• Eleven

• Hemmet

• Skolan

• Läraren

• Läroplanen/Utvecklingsprogram

• Undervisningen
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DISKUSSION SYNLIGT LÄRANDE

Synliggöra lärandet

• No hands up

• Plickers

• Peer instruction - Think, Pair, Share

Frågeställning

• Vilken av följande faktorer tror ni har störst effekt på 
elevernas studieresultat?

Områden som skall diskuteras

• Eleven

• Hemmet

• Skolan

• Läraren

• Läroplanen/Utvecklingsprogram

• Undervisningen
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SAMMANFATTNING AV SVAR

Sammanfattningnav svar med Plickers Låg effekt 0-0,2Medel effekt 0,2-0,4Hög effekt 0,4 -Effektstorlek

Självskattning av betyg x  1.44

Motivation x 0,48

Kreativitet x 0,35

Personlighet x 0,19

Socioekonomisk status x 0,57

Hembesök från skolpersonal hos elever x 0,29

Familjestruktur x 0,17

Tv-tittande x -0,18

Uppförande i klassrummet/studiero x 0,8

Känsla av positivt sammanhang i klassrummet x 0,53

Ekonomiska resurser x 0,23

Klasstorlek x 0,21

Läraren

Videoanalys av undervisningen x 0,88

Professionell utveckling x 0,62

Lärares förväntningar x 0,44

Lärares ämneskunskaper x 0,09

Program för upprepad läsning x 0,67

Program för skrivundervisning x 0,44

Program för ämnesintegrering x 0,39

Program för studie- och yrkesvägledning x 0,38

Tillhandahålla formativ bedömning x 0,9

Kommunikativ/ömsesidig undervisning x 0,74

Återkoppling på prestationer x 0,73

Mål x 0,56

Konkreta exempel x 0,57

Återkommande prov/Effekter av prov x 0,34

Hemläxor x 0,29

Omfattande/heltäckande undervisningsreformerx 0,22

Eleven

Hemmet

Skolan

Läroplan Utvecklingsprogram

Undervinsingen
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FORMATIV BEDÖMNING

• Bedömning av lärande eller för lärande?

• Summativ eller formativ?
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Vart ska eleven?

Var befinner sig eleven i förhållande till målet?

Hur kan eleven göra för att komma vidare mot målet?

”Formativ bedömning som innebär att bedömningar 

är att betrakta som formativa förs om informationen 

om elevernas prestationer används för att 

underbygga beslut om det fortsatta lärandet. Om 

bedömningen inte används för att stödja elevernas 

fortsatta lärande, är bedömningen inte att betrakta 

som formativ - oavsett hur mycket information om 

elevernas styrkor och utvecklingsbehov som 

bedömningen genererar.”

Paul Black och Dylan William (2009) 



DE FEM NYCKELSTRATEGIERNA

Källa: Lundahl (2011), sid 83

Vart ska eleven? Var är eleven? Hur ska eleven komma dit?

Läraren Vad ska eleverna 

lära sig? (1)

Vad kan eleverna 

redan? (2)

Hur ska eleverna komma vidare? (3)

Klasskamraterna Hur kan eleverna bedöma och stödja varandras lärande? (4)

Hur kan eleven bedöma och ta ansvar för det egna lärandet? (5)
Eleven
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PRADIGMSKIFTE?
Traditionellt pedagogik Progressiv pedagogik

Statisk Dynamisk

Ytinlärning Djupinlärning

Linjär Cirkulär

Passiv Aktiv

Monolog Dialog

Slutna frågor Öppna frågor

Fakta Förståelse

Yttre motivation Inre motivation

Analog Digital

Konsument Producent

Kunskap Kompetens

Kunskapsförmedlare Coachande, handledande

Uppgifter Uppdrag

Prov/facitkultur Prövande kultur

Skolkunskap Omvärld-/livsvärldskunskap

Dokumentation av lärande Dokumentation för lärande

Ämnesindelning Ämnesintegration

Rätt och fel Öppna svar, alternativa lösningar

Lära av pedagogen Lära av varandra

Motarbetare Medarbetare

Företag Företagsam

Entreprenör Entreprenöriell

Resultatorienterad Processorienterad

Teori Praktik

Reaktiv Proaktiv



IKT I LÄROPLANEN

1.1 Skolans uppdrag

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 

snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta 

och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Källa: Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag

2.2 Kunskaper / Mål

• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 

och lärande

Källa: Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer



IKT I KURSPLANERNA

Bild, Redskap för bildframställning:

• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, 

filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Engelska. Lyssna och läsa – reception:

• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Hem- och konsumentkunskap, Konsumtion och ekonomi

• Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på 

kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.

Matematik, Sannolikhet och statistik

• Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva 

resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg.

Moderna språk, Kommunikationens innehåll:

• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Musik, Musikens verktyg:

• Digitala verktyg för ljud- och musikskapande

Geografi, Geografins metoder, begrepp och arbetssätt:

• Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel 

om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) 

och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.

Historia, Att undersöka verkligheten:
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. 
Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Religionskunskap, Att undersöka verkligheten:
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. 
Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Samhällskunskap:  Information och kommunikation:
• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och 
könsroller framställs i medier och populärkultur.• Hur man urskiljer budskap, avsändare och 
syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Svenska, Läsa och skriva
• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
• Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Informationssökning och källkritik
• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom 
intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Svenska som andraspråk, Berättande texter och sakprosatexter:
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-
program.
Läsa och skriva:
• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

Teknik, Tekniska lösningar
• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av 
information, till exempel datorer, Internet och mobiltelefoni.



BFL & IKT I UNDERVISNINGEN?

Gå in på adressen och skriv Era svar

www.todaysmeet.com/sotenas

http://www.todaysmeet.com/sotenas
http://www.todaysmeet.com/sotenas


CHECKLISTA FÖR DIGITALA LÄRRESURSER

Frågeställningar för BFL + IKT

1. Vad ska eleverna kunna och göra? (IKT för att tydliggöra lärandemål )

2. Vad vet och vad kan eleverna redan? (IKT för att synliggöra lärandet)

3. Hur kommer eleverna vidare? (IKT för att ge framåtsyftande återkoppling)

4. Hur kan eleverna hjälpa varandra? (IKT som lärresurs för varandra)

5. Hur kan eleverna lära att lära? (IKT som lärresurs för självreglering)



ORDMOLN

Användningsområden i undervisningen

• Tydliggöra förmågor eller värdeord

• Synliggöra viktiga begrepp

• Plocka ut nyckelord

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• Antal ord som visas

• Färger, symboler, typsnitt

• Delas, nerladdning, utskrift



TIDSLINJER

Användningsområden i undervisningen

• Dokumentera innehållet i film eller genomgångar

• Skriva ett manus eller planera ett tal

• Interaktiva kronologiska presentationer

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• Kombinera med datum, rubriker, text, bild och filmer

• Bäddas in, laddas ner eller skrivas ut

Tiki-Toki Tower of London in 3D

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/137152/Tower-of-London-3D/#vars!date=0968-08-14_05:59:00!


TANKEKARTOR

Användningsområden i undervisningen

• Göra anteckningar, sammanfattningar enligt EPA

• Samla fakta, begrepp, teorier, metoder, formler etc

• Projektplanering, brainstorming, ideutveckling

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• Kombinera bilder, symboler, filmer och text

• Färger, bakgrundsbilder, ramar och animationer

• Importera/exportera i olika filformat

By: Sarahmcgarr CC SA 3. 0



SAMARBETSYTOR

Användningsområden i undervisningen

• Aktivera samtliga elever som lärarresurser

• Exit ticket, post-it lappar på mobil, surfplatta eller dator

• Diskutera en film, flippad föreläsning, text etc

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• Infoga och dela bilder, filmer, dokument och länkar

• Chatt, skapa svarsflöden, bädda in eller ladda ner

• Bakgrund, färger, ikoner, storlekar, typsnitt



RESPONSVERKTYG

Användningsområden i undervisningen

• Exit ticket, omröstningar, begreppsförståelse 

• Kontrollfrågor till text, videoklipp/genomgång

• Självskattning, elevutvärdering, läxförhör

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• Flervalsfrågor, kryssrutor, skalor eller lista

• Multiple choice eller true/false med QR-koder

• Kortsvar, flervalsfrågor, frågesport, spacerace

• Laddas ner och sparas online



SOCIALA MEDIER

Användningsområden i undervisningen

• Samarbeta, kommentera, dela material

• Bjuda in omvärlden och externa personer

• Ökad transparens och insyn i undervisningen 

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• Skapa sidor, grupper, taggar, flöden

• Samla in, bearbeta och strukturera information 

• Publicera texter, länkar, bilder, ljud och filmer



LJUD-, POD- & RADIOINSPELNINGAR

Användningsområden i undervisningen

• Ljudinspelningar, podcaster eller radioprogram

• Skapa ljudböcker, sagor, faktaarbeten, historier

• Muntliga redovisningar, reportage, intervjuer

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• Justera ljud, musik och lägga till olika effekter

• Dela, bädda in, ladda ner/upp från Internet

• Prenumerera, kommentera, följa, gilla, spellistor



QUIZZ & FRÅGESPORT

Användningsområden i undervisningen

• Påståenden, problemformuleringar, mattetal, glosor

• Bedöma arbetsområde, föreläsning, flippad film

• Sammanställning i  realtid om elevresultat

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• Flervalsfrågor,  rätt och fel, sant eller falskt, fritextsvar

• Självrättande test och direkt feedback

• Visa resultaten direkt på projektorn

Socrative

Google-formulär

Plickers



ANIMATIONER

Användningsområden i undervisningen

• Skapa serier eller filmer för yngre barn

• Förklara en text, muntliga redovisningar

• Lärares återkoppling, kamratrespons, 

självbedömning

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• Animationer och animering av bilder, ljud och filmer

• Skapa avatarer, berättande seriefigurer

• Delas via sociala medier eller via molnet



BETYGSMATRISER
Användningsområden i undervisningen

• Kommentar, färgmarkeringar, feedback

• Kamratbedömning-/respons

• Elev-/självskattning, självvärderingar, sambedömning

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• Indelning i klasser, elever, kunskapsområden

• Dela, skicka i PDF-format till elever

• Office-paketet, Googles kalkylark etc



BILDREDIGERING & INFOGRAFICS

Användningsområden i undervisningen

• Redigera foton, bilder och illustrationer

• Skapa illustrationer med olika medier

• Infografics

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• Enklare bildredigeringsmöjligheter

• Rubriker, brödtext, bilder och symboler

• CC-licenser



FOTO, BILD & ILLUSTRATIONER

Användningsområden i undervisningen

• Förstärka texter och budskap

• Kunskaper om upphovsrätt och källkritik

• Presentationer, collage, uppsatser, hemsidor etc

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• CC-search

• Sökmotorer med olika användarrättigheter

• Webbstjärnan och statens medieråd



PRESENTATIONSVERKTYG

Användningsområden i undervisningen

• Snygga presentationer eller tankekartor

• Webbaserade molnlösningar (Prezi)

• Skärminspelningar och film- och streamingtjänster

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• Bilder, ljud, filmer, texter, färger och typsnitt

• Quizz (Officemix)

• Ladda ner/upp, dela eller kommentera



SKÄRMINSPELNINGSPROGRAM

Användningsområden i undervisningen

• Flippat klassrum

• Inspelad återkoppling

• Elevpresentationer (ljud och bild)

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• Zoom, ljud, musik. text, övergångar, quizz

• Bäddas in, delas eller skickas via e-post

• Lagras via Google-Drive, One Drive eller Youtube.



FILM & STREAMINGTJÄNSTER

Användningsområden i undervisningen

• Lägga upp filmer på internet (flippande filmer)

• Återkoppling genom annoteringar i YouTube

• Lägga upp elevpresentationer eller elevprojekt

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• Kippa, klistra in filmklipp, bilder och lägga till text

• Webb- och livesändningar som är privata eller publika

• Annoteringar, kommentarsfunktioner, spellistor, 

prenumerationer, delas/bäddas in på hemsidor



WEBBPUBLICERING

Användningsområden i undervisningen

• Omvärlden och skarpa mottagare

• Loggbok, klassblogg, temablogg, kurssida

• Kamratrespons, processkrivning, redovisning

Funktioner och redigeringsmöjligheter

• Färdiga teman, tillägg, menyer, funktioner

• Bädda in filmer, ladda upp dokument, dela inlägg

• Molnbaserade lösningar

www.ekonomilarare.se



UTVÄRDERING

Kvalité - Vi eftersträvar att våra insatser håller en hög kvalité som bygger 

på aktuell forskning, väl beprövad erfarenhet och förankring i styrdokument.

Kundfokus - Vi anser att kundens delaktighet har högsta prioritet. Vi 

bygger våra insatser på ett ömsesidigt utbyte och anpassar våra 

utbildningars syfte, mål och utbildningsform efter verksamhetens behov.

Kostnadsmedvetenhet - Vi använder våra resurser för maximal nytta, 

samtidigt som vi i insatser arbetar efter att förhålla oss till våra kunders 

budgetramar och önskemål.

Kontroll - Vi arbetar med ständig uppföljning och utvärdering av våra 

insatsers kundnytta för att förändra och förbättra våra utbildningar, tjänster 

och verksamhet.

Kompetens - Vi värdesätter att våra insatser skall präglas av hög 

kompetens. Våra utbildningssamordnare skall ha adekvat utbildning och 

vara verksamma inom området.

Kreativitet - Vi strävar efter att bryta gamla normer och värderingar. 

Genom att tänka utanför konventionella ramar, vill vi i våra insatser främja 

innovation och nytänkande som medel för utveckling och lärande.

Era tankar och åsikter är viktiga för att vi 

ständigt skall kunna förändra och förbättra 

våra utbildningsinsatser. Våra uppföljningar 

och utvärderingar utgår från våra sex 

värderingar som skall genomsyra vår 

verksamhet. Resultatet av samtliga 

utbildningsinsatser återkopplas till 

uppdragsgivaren och en sammanställning 

av svarsunderlaget presenteras här. 

Samtliga respondenter är anonyma. Stort 

tack på förhand för dina svar.
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Klicka på länken för att komma till utvärderingen

https://goo.gl/forms/oCAB1Jwz5lDOqqcQ2

https://goo.gl/forms/oCAB1Jwz5lDOqqcQ2


TACK FÖR ATT NI LYSSNAT!

Kontaktuppgifter Sociala medier

Daniel Nordström Twitter: nordstromedu

Utbildningskonsult Facebook: NORDSTRÖM EDUCATION

Telefon: 0736 789 695 Skype: nordstromeducation

E-post: info@nordstromeducation.se Linkedin: Daniel Nordström

Hemsida: www.nordstromeducation.se

mailto:info@nordstromeducation.se
http://www.nordstromeducation.se/
http://www.linkedin.com/pub/daniel-nordstr%C3%B6m/3a/404/730/sv
https://www.facebook.com/nordstromeducation?ref=hl
https://twitter.com/nordstromedu

