
Digitalisering och 

digital kompetens
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• Uppdrag och styrdokument

• Reflektion

• Skolverkets kompetensutvecklingsinsatser inom digitalisering

• Reflektion och planering
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Nationell digitaliseringsstrategi

”Skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter 

på bästa sätt för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet.” 

Tre fokusområden:

• Digital kompetens för alla i skolväsendet 

• Likvärdig tillgång och användning 

• Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 
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Fyra aspekter av digital 

kompetens

Av läroplanernas första del, Värdegrund och 

uppdrag, framgår det att undervisningen ska ge 

eleverna förutsättningar att:

• förstå digitaliseringens påverkan på samhället

• kunna använda och förstå digitala verktyg och 

medier

• ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

• kunna lösa problem och omsätta idéer i handling
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Programmering i 

läroplanerna

Åk 1-3

•Matematik

•Teknik

Åk 4-6

•Matematik

•Teknik

Åk 7-9

•Matematik

•Teknik

• Sh

Gy

•Matematik

•Programmering 1

•Tillämpad 
programmering
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Digitala nationella prov

Det är idag 28 nationella prov 
som ska bli digitala.
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Var befinner sig din verksamhet?



Sida 8

Skolverkets kompetensutvecklingsinsatser inom digitalisering 
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Leda digitalisering

1. Digitalisering Samhälle och skola 

2. Digitalisering och ledarskap 

3. Effektkedjan 

4. Digitalisering och undervisning 

5. Digitala ekosystem 

6. Utvecklingsplan 
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Kritisk användning av 

nätet

• Informationssökning på internet

• Sökkritik och algoritmers betydelse

• Källkritik på internet

• Källkritik i nya publiceringsformer

• Källkritik i digitala medier- en didaktisk utmaning
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Leda och lära i 

tekniktäta klassrum

1. Skolan i ett digitaliserat samhälle 

2. Digital klassrumskommunikation 

3. Söka och värdera digitala läromedel 

4. Digital didaktisk design 

5. Design i lärande 

6. Att arbeta med designmönster 

7. Digitala verktyg för att läsa och skriva 

8. Med digitala verktyg som stöd i lärandet 
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Digitalt berättande

1. Digitalt berättande - vad och varför? 

2. Nätet i undervisningen 

3. Dela digitalt 

4. Elever producerar digitalt 

5. Bedömning i digitala lärmiljöer 

6. Att använda film i lärandesyfte 

7. Publika arbetssätt 

8. Digitalt berättande – en sammanfattning 
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Säker användning av nätet

• Ungas samspel online 

• Kränkningar på nätet 

• Informationssäkerhet i skolan 

• Arbeta vidare 
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Tillgängligt lärande med 

digitala verktyg

1. Motiverande och engagerande undervisning

2. Olika sätt att ta till sig kunskap

3. Olika sätt att visa och presentera kunskap. 

Detta kopplas till digitala verktyg och den potential och möjlighet som 

digitaliseringen kan erbjuda i form av flexibilitet, variation och tillgänglighet.
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Planera och reflektera




