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Digitala lärresurser
Vad är en digital lärresurs?  

Vad är inte en digital lärresurs?

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sa-valjer-och-varderar-du-digitala-larresurser
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Digitala lärresurser GENRAR?

Drillprogram Ofta inom ämnet matematik, engelska, moderna språk 
och begreppsförståelse.

Lärspel
Ramberättelser där användaren genom att samla 
ledtrådar ska lösa en uppgift. ex. Vektor, Historiens 
väktare, Grow Planet

Öppna/kreativa program
Inget fördefinierat innehåll. Användaren skapar innehållet. 
Innehållet kan skapas utifrån till exempel mallar och olika 
rit-verktyg. Ex. Loops, Creaza

Simulerings program
Kännetecknas av att de möjliggör visualisering av 
situationer, experiment eller laborationer som kan vara 
svåra att öva på och göra fysiskt. Virtuella labbar, 
Trafiksimuleringsprogram

Interaktiva böcker Bygger på en tryckt textbok + förklarande animationer, 
övningar, tester m.m. Mulle Meck,Knacka på

Visualiserings program Statistics eXplorer

(Åkerfeldt & Selander, 2016)
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• Det som verkar intressant
• Tips från kollegor
• Tydlig pedagogisk tanke
• Rutiner finns mer eller mindre
• Systematik saknas

Välja & värdera digitala 
lärresurser

• Tar tid
• Svårt att få en överblick
• Veta vad som är “bäst”
• Dyrt
• Hitta långsiktiga lösningar
• Svårigheter med att testa utan elevgrupp

Utmaningar

Lärare och rektorers kommentarer :
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Känner ni igen er?

Hur gör ni idag?

Mentimeter

BIld av Peggy und Marco Lachmann-Anke Pixabay
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Syfte med testet – 
varför är det viktigt? 
 
• Lärare och bolag är överens 

om vad som ska testas 

• Läraren använder 
lärresursen med “rätt” 
förväntningar



Eleverna ska lära sig ett 
ämnesinnehåll och arbeta 
självständigt med hjälp av 
lärresursen.

Lärresursen ska stötta och 
utveckla elevers/barns 
färdigheter, förmågor och 
kompetenser.

Lärresursen ska stödja arbetet 
med bedömning och 
dokumentation

Lärresursen stöttar läraren att 
skapa ett eget ämnesinnehåll 
som kan användas i 
undervisningen 
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Tack! 
Frågor, reflektioner, 

kommentarer? 
Hanna Elving, Swedish Edtest, Nacka 

hanna.elving@nacka.se 

Anna Åkerfeldt, PhD 
anna@annaakerfeldt.se 
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