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Presentation 

▪ Initiativet till school4you (tanken bakom plattformen) 

▪ Hur man kan använder verktyget 

▪ Konkreta exempel på användningsområden (här kan 
också tänkas att man får lite ny input kring hur man kan 
använda IT i arbetet med internationalisering och  hur 
man kan använda IT i skolan med hjälp av diverse appar, 
program & verktyg samt hur man kan arbeta 
multimodalt) 

▪ Framtiden… 

 



 
FRÅN NAVIGERING I RALLY TILL 

KUNSKAPSNAVIGERING 

  



 

VISION: Världsmedborgarskap – främja internationell 
förståelse 
 
SYFTE: Främja kollaboration och det entreprenöriella 
lärandet 
 
MÅL: Sprida kunskapsutbyten, samverkan och individuellt 
anpassningsbar 
 

 
 



VÄGEN TILL FRAMGÅNG… 



Forts. Vägen till framgång… 

”Jag kommer hitta en väg, annars skapar jag en” (Hannibal) 



  





Tina & Tina – gemensamma nämnare   

Tina Bågenhammar 

 

Med världen som klassrum 

Prolympia  

Gränslösa klassrum 

Entreprenöriellt lärande 

Tina Thörner 

 

Världsmedborgare 

 Elitidrottare 

Näringsliv-skola 

Entreprenör 

 



NÅGRA UTMANINGAR INOM SKOLA 
(där S4Y är ett fungerade verktyg) 

1) Motivation & Inspiration 
2) Individanpassning 
3) Ämnesintegrering 
4) Informationsflödet/IT 
5) TID 
6) Integration 
 







Skapa ett konto-www.school4you.org 



INSPIRERANDE TRIGGER: 
MÖJLIGHET TILL SKAPANDET AV SPELIFIERADE UPPLÄGG 

 

▪  Att använda mekanismer från 
spelvärlden som poängsystem, 
rollfigurer eller klättringar till högre 
nivåer ”levla”. Det kräver i sig inte bruk 
av spel, utan handlar om att tillföra 
undervisningen moment av tävling och 
stimulans. Betyg och guldstjärnor är 
också en slags spelifiering… 

www.skolvarlden.se 

 

▪ Gamification (spelifiering) 
innebär att låna faktorer, 
element och tänk från 
spelvärlden och applicera på 
aktiviteter, situationer och 
system som inte traditionellt 
sätt räknas som spel. 

www.spelifieratlarande.se 

SPELIFIERAT LÄRANDE – GAMFICATION 





Ex på upplägg:  

▪ 1. Bakutmaningen 

▪ 2. Abu Dhabi Desert Challenge 

▪ 3. Tinas kunskapsnavigering 

▪ 4. Prolympia Flash Mob 

▪ 5. Project Plant Growth 

▪ 6. Individanpassning ”Horses & 
Hockey” 

▪ 7. Pokémon (up to date) 

▪ 8. Genrepedagogik 

▪ 9. Med världen som klassrum 

▪ 10. Integration simning i teorin 
(svenska – engelska – arabiska ) 

▪ 11. Ämnesövergripande arbete 

▪ 12. Lektionsupplägg MATTE 

▪ 13. Träningsupplägg inför NÄP 

▪ 14. Kollegialt lärande 

 



1. BAKUTMANING 



Lägg till widget + ”poll” eller ”quiz” 

Bågis: ”förklarar att man kan lägga till ”poll” eller ”quiz” efter 
varje widget”.  







Entreprenörskap ”att skapa något av 
värde för andra” (Martin Lakseus) 



3. TINAS KUNSKAPSNAVIGERING (SPRING) 





4. PROLYMPIA FLASH MOB  
CHALLENGE PÅ S4Y 

Lgr 11: 
 
”I skolarbetet ska de 
intellektuella såväl som de 
praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna 
uppmärksammas. Även  
hälso‐ och livsstilsfrågor ska 
uppmärksammas”. 
 



5.Project Plant Growth World 

Mest innovativa odlingssätt 



6. INDIVIDANPASSNING MED S4Y 
”HORSES & HOCKEY” 



HOCKEY 



POKÉMON PÅ S4Y 



GENREPEDAGOGIK SVENSKA 





MED VÄRDLEN SOM KLASSRUM 
”SÅ IN I NORDEN” 



 



INVITE A STUDENT TO SCHOOL4YOU 



6. INTEGRATION 
Flipped Classroom lära arabiska flickor simma 



ÄMNESÖVERGRIPANDE ARBETE 
PÅ S4Y - SKOGEN 



Lektionsupplägg MATTE ”BRÅK” 





Entreprenöriell CV: Brobyggande 
mellan näringsliv och skola 
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