
Välkomna!



Vad är Eduklips?

• Egenproducerade, unika utbildningsklipp.

• Inköpta utbildningsklipp från svenska eller utländska producenter, som 
anpassats efter den svenska läroplanen.

• Klippbanken – 217 av våra bästa, mest pedagogiska utbildningsklipp, med 
material från tidigare utgivna filmer av Solfilm Media och Kunskapsmedia.

• 310 utbildningsklipp finns att användas höstterminen 2019.



Vad definierar ett utbildningsklipp?

• Korta pedagogiska utbildningsfilmer, ca 3–6 minuter. 

• Relevant innehåll för grundskolan.

• Tydliga kopplingar till läroplanens mål.

• Lätta att hitta i olika söksystem – god sökbarhet!



Utbildningsklipp…

… ett viktigt verktyg för att  
introducera, inspirera, förklara
eller repetera något, även när 
tiden är knapp.





KLIPPKOLL & 
HANDLEDNING 

• Klippkollen – för elever – ställer olika frågor 
om klippet.

• Handledning – för pedagoger – ger tips 
om hur frågorna kan användas.

• Nytt är Quiz-frågor, som kan användas 
interaktivt med t.ex. gratisappar.



Lärartips på användning

” "Ett bra stöd för mina elever. Även bra stöd i en 
anpassad utbildning, där eleverna får individuellt 
anpassad skolgång och utbildning.”

"Kan användas för att repetera det man gått 
igenom, eller som förförståelse inför ett ämne.”

"Utbildningsklipp är tillräckligt korta för att använda 
som repetition och som grundinfo. Det gör att de 
går att visa två gånger utan problem.”

"Eftersom det är intensiv inlärning vi är ute efter så 
inser eleverna att det är just faktaspäckade 
infoklipp. De ser dem som sådana och drar nytta 
av att höra/se begreppen och sammanhangen."

"Lagom långa vilket var bra för att mixa 
filmdiskussion och egna slutledningar.”

"Finns riktigt bra för hela spektrat av elever på 
högstadienivå. Både tydliga med enkla begrepp, 
men också för de högpresterande som behöver 
mer.”

"Använder GOTD, tänker att detta är ett perfekt 
samarbete - vi googlar alltid videor om det vi grejjat
om :)”

”Bra tanke! Forskning visar att kort information är 
lättare för eleverna att ta till sig.”



Glöm inte att ta med din folder + inspirationstips!


