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MODERSMÅLS-
UNDERVISNING 
FÖR DIGITALA 
INFÖDINGAR



DIGITALA INFÖDINGAR



VARFÖR UNDERVISA DIGITAL KOMPETENS?

Skolan ska ansvara för att varje elev 
efter genomgången grundskola kan 
använda modern teknik som ett verktyg 
för kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande.
Lgr11, 2.2, s. 13-14

 

Digital kompetens är allas ansvar. 
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Nationell digitaliseringsstrategi 
för skolväsendet

Digital kompetens är allas ansvar. 

adekvat digital kompetens

● digitalisering är en föränderlig process 
● konkretiseras utifrån styrdokumenten
● fokus på elevernas framtida behov på 

arbetsmarknaden
● jämställdhetsfokus - för att motverka 

snedrekrytering till IT-utbildningar



Nationell digitaliseringsstrategi 
för skolväsendet

adekvat digital kompetens

https://www.engadget.com/2014/10/20/what-happened-to-all-of-the-women-coders-in-1984/

● reklam för datorer - enbart 
pojkar

● film/tv - pojkar och datorer
● män fick ett försprång - 

kvinnorna backade undan 
● förberedande introprogram 

ökade andelen kvinnor



MIK

Bildkälla: Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen (UNESCO)

“since wars begin in 
the minds of men, it is 
in the minds of men 
that the defences of 
peace must be 
constructed”

- the UNESCO constitution

“Digital kompetens är i grunden en demokratifråga.”



MIK

Utgå från att det alltid 
finns elever som inte kan! 

shift+2 - “
alt+s=ß



MIK

Har alla förstått? 
Kan ni alla det här?

Kan du visa mig hur 
du gör detta?

Beskriv hur du 
gör detta. 

Vi låtsas att jag aldrig 
sett en dator förut. 

Led mig rätt!
Jag testar ditt sätt så 

ser vi hur det går.
bristande digital 

kompetens 
- stigmatiserat



MODERSMÅLS-
UNDERVISNING FÖR 
DIGITALA INFÖDINGAR

DIGITAL LÄSFÖRSTÅELSE 

SKRIVA DIGITALT



DIGITAL LÄSFÖRSTÅELSE



VARFÖR DIGITAL LÄSFÖRSTÅELSE?

Maria Rasmusson (2014)

Skolverket: Läsa på internet kräver speciella förmågor

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/lasa-pa-internet-kraver-speciella-formagor-1.231530


DIGITAL LÄSFÖRSTÅELSE

I Skolverkets bedömningsportal, under engelska, fritt att 
hämta utan lösenord, under övrigt bedömningsstöd. 

Framtaget av AnnaKarin Lindqvist och Ann Bjerklund Larsson 
vid Göteborgs universitet. 

Tre varianter: 
Engelska år 3-6
Engelska år 7-9
Engelska steg 5 och 6 för gymnasiet

OBS! Alla har samma introduktionstext. 



DIGITAL LÄSFÖRSTÅELSE



INFORMATIONSSÖKNING

Lgr11: Centralt innehåll

Engelska åk 7-9

MSPR - språkval åk 7-9

Geografi åk 7-9

Samhällskunskap åk 7-9

Svenska/SvA åk 7-9

Teknik åk 7-9



INFORMATIONSSÖKNING

Vad är digital läsförståelse? 

Basen är traditionell läsförståelse - men ytterligare förmågor krävs. 

För en grundläggande 
genomgång av teorin: se 
Skolverkets bedömningsstöd. 

Ytterligare förmågor Vad som förväntas av eleverna:



BEDÖMNINGSPORTALEN

TACK, SKOLVERKET!

Använd begreppen i undervisningen. 



INFORMATIONSSÖKNING

Vad är det man ska kunna och 
hur förklarar man detta då? 



Att använda en sökmotor (t.ex. 
Google):

● språkinställningar
● bildsökning
● begränsa sökning med “”, +, - etc. 
● tidsbegränsade resultat
● geografiska begränsningar

Av snowpea&bokchoi (Flickr) [CC BY 2.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons



Att använda en sökmotor (t.ex. 
Google):

● språkinställningar
● bildsökning
● begränsa sökning med “”, +, - etc. 
● tidsbegränsade resultat
● geografiska begränsningar

Exempel på en 
uppgift



Att läsa en lista med sökresultat: 
Vilka av länkarna ska vi välja att 
klicka på?

● Berättar URL:en något?
● Läs texten: vem står bakom 

sidan? Finns det kommersiella, 
politiska, religiösa intressen etc?

● Ska jag alltid klicka på länken 
som är högst upp? Varför kommer 
den där?

 



Att läsa en webbsida med olika 
grafiska format: Var finns den 
information jag söker? 

● Text
● Bilder
● Filmer
● GIF:ar
● Musik
● Länkar
● Icke-linjär

 



Att identifiera ett sökord: Vilka ord 
skriver jag in i sökfältet på sökmotorn, 
t.ex. Google?

att begränsa en sökning
att utvidga en sökning

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AHorn_for_publi
c_warning_system_Sweden.JPG



Att hitta information inom en 
webbsida och att ta sig vidare till 
andra webbsidor. 

● Website - webpage
● Länkar
● Hem
● Öppna i ny flik/nytt fönster

 



Kan vi lita på det vi läser på nätet?

● Vem skrev det? - källa
● Har avsändaren motiv? - kommersiellt, politiskt, religiöst etc.
● Hänvisar de till andra källor? Kan man lita på dessa?
● Är webbsidan aktuell?
● Kan jag hitta samma information på fler ställen på nätet? 
● Är det jag läser rimligt? 



ÖVNING - INFORMATIONSSÖKNING

• Inledning: samtal om 
olika källors relevans. 
Vilken källa passar när? 
Kartor, lärobok, andra 
böcker, internet osv. 

• Vi övar tillsammans. 

• Individuellt arbete: 
Frågor med koppling till 
det vi arbetar med.

Det viktigaste med 
frågorna: följdfrågorna.

What? 
How?

Why?



ÖVNING - INFORMATIONSSÖKNING

Exempel från bedömningsstödet på olika nivåer: år 3-6. 



ÖVNING - INFORMATIONSSÖKNING

Exempel från bedömningsstödet på olika nivåer: år 7-9. 



ÖVNING - INFORMATIONSSÖKNING

Exempel från bedömningsstödet på olika nivåer: gymnasiet steg 5 och 6. 



ÖVNING - INFORMATIONSSÖKNING

Parvis eller i smågrupper: beskriv hemsidans 
layout och funktioner. Ta hjälp av de 
ämnesspecifika begreppen för att så långt 
som möjligt sätta ord på vad vi faktiskt ser. 



ÖVNING - INFORMATIONSSÖKNING

Av Omidmottaghi (Eget arbete) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) eller CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons



ÖVNING - INFORMATIONSSÖKNING
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ÖVNING - INFORMATIONSSÖKNING



ATT SKRIVA DIGITALT



ATT SKRIVA DIGITALT

● tangentbordsträning
● ordbehandlingsprogram
● normer för hur dokument ser ut
● stavningskontroll
● presentationsprogram av olika 

slag



ATT SKRIVA DIGITALT

● tangentbordsträning
● ordbehandlingsprogram
● normer för hur dokument ser ut
● stavningskontroll
● presentationsprogram av olika 

slag

Att lära sig alla funktioner 
är omöjligt och onödigt, 

men att lära sig grunder för 
att kunna lära sig mer, det 

går. 
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ATT SKRIVA DIGITALT

● tangentbordsträning
● ordbehandlingsprogram
● normer för hur dokument ser ut
● stavningskontroll
● presentationsprogram av olika 

slag

Fröken! Kan du hjälpa mig att ta 
bort de röda strecken? De stör! 



ATT SKRIVA DIGITALT

● tangentbordsträning
● ordbehandlingsprogram
● normer för hur dokument ser ut
● stavningskontroll
● presentationsprogram av 

olika slag

Våga styra 
uppgiften!

Canva.com
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ATT SKRIVA DIGITALT

● tangentbordsträning
● ordbehandlingsprogram
● normer för hur dokument ser ut
● stavningskontroll
● presentationsprogram av 

olika slag

Efter att ha tränat med flera 
olika styrda uppgifter har 

eleven många digitala verktyg 
i sin verktygslåda och kan 

kombinera fritt. 



MINA TIPS

• Integrera den digitala 

världen i 

undervisningen. 

• Var ödmjuk, erkänn 

att du inte kan allt, 

påpeka att allt 

förändras och våga 

lära. 

• Facebook-grupper! 

• Lär av eleverna – lyft 

fram elevernas 

kunskaper, våga lära 

tillsammans med 

eleverna. 



“Digital kompetens är i grunden 
en demokratifråga.”

“since wars begin in 
the minds of men, it is 
in the minds of men 
that the defences of 
peace must be 
constructed”

- the UNESCO constitution
Av Mouagip (Based on the previous version of 
Madden) [Public domain], via Wikimedia Commons



MER LÄSNING

Lästips:

• https://bp.skolverket.se/documents/18117410/0/Digital+l%C3%A4sning_%C3%A5rskurs+7-9.pdf/52be00da-b92a-
48de-98d6-e0f6cd1b75c0

• http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/lasa-pa-internet-krav
er-speciella-formagor-1.231530

• http://pedagogblogg.stockholm.se/granslost-digitalt-larande/2015/03/01/lasa-och-anteckna-i-paddan/

• http://lrbloggar.se/miasmith/digital-lasning-vad-gor-vi-och-hur/

• http://lrbloggar.se/miasmith/realia-moter-digital-lasforstaelse/

• https://miasklassrum.wordpress.com/2014/10/09/att-googla-ar-det-sa-enkelt/

• https://miasklassrum.wordpress.com/2014/04/03/strategier-for-informationssokning-tyska/

• https://miasklassrum.wordpress.com/2014/03/17/internet-hur-mycket-kan-vi-krava-av-eleverna

• http://lrbloggar.se/miasmith/sa-bygger-vi-de-digitala-strukturerna/

https://bp.skolverket.se/documents/18117410/0/Digital+l%C3%A4sning_%C3%A5rskurs+7-9.pdf/52be00da-b92a-48de-98d6-e0f6cd1b75c0
https://bp.skolverket.se/documents/18117410/0/Digital+l%C3%A4sning_%C3%A5rskurs+7-9.pdf/52be00da-b92a-48de-98d6-e0f6cd1b75c0
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/lasa-pa-internet-kraver-speciella-formagor-1.231530
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/lasa-pa-internet-kraver-speciella-formagor-1.231530
http://pedagogblogg.stockholm.se/granslost-digitalt-larande/2015/03/01/lasa-och-anteckna-i-paddan/
http://lrbloggar.se/miasmith/digital-lasning-vad-gor-vi-och-hur/
http://lrbloggar.se/miasmith/realia-moter-digital-lasforstaelse/
https://miasklassrum.wordpress.com/2014/10/09/att-googla-ar-det-sa-enkelt/
https://miasklassrum.wordpress.com/2014/04/03/strategier-for-informationssokning-tyska/
https://miasklassrum.wordpress.com/2014/03/17/internet-hur-mycket-kan-vi-krava-av-eleverna/
http://lrbloggar.se/miasmith/sa-bygger-vi-de-digitala-strukturerna/


TACK FÖR MIG!

Mia Smith

Vallhamra skola, Partille

Miasklassrum.wordpress.com

lrbloggar.se/miasmith

@miasmith1980


